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Понеділок, 12 травня

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:05, 09:10 «Сніда-

нок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:40, 

05:35 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

10:00 «Шість кадрів»
10:40 Х/ф «Жінка, яка співає» 
12:25, 01:45 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана» 
14:35 Х/ф «Білий тигр»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» 
20:40 «Секретні матеріали»
20:55 «Чистоnews»
21:10 Т/с «Кураж»
22:20 «Гроші»
00:05, 03:25 Т/с «Наполеон» 
05:00 «Телемагазин»
05:30 «Служба розшуку дітей»

05:25 Т/с «Повернення Мухта-
ра-2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 17:45 Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35, 09:20 
«Ранок з ІНТЕРом»

10:00, 12:25, 14:20 Т/с «Так дале-
ко, так близько»

15:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Дорога додому»
00:10 Х/ф «Поліцейський з 

Беверлі-Хіллз 3»
02:25 Мультфільми
03:50 Т/с «На шляху до серця»

06:45 Т/с «Перекладач» 
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:25 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:10, 13:00, 15:20, 17:10 Т/с 

«Слід» 
10:00 Х/ф «Куди зникає любов» 


12:00 Т/с «ОСА» 
18:00 Т/с «Сашка» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Особиста справа» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Форсаж 4» 
01:35 Х/ф «Чак і Ларрі: Запальне 

весілля» 
04:10 Т/с «Глухар. Повернен-

ня» 
05:40 Срібний апельсин

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
08:50 М/с «Смішарики» 
08:30 Х/ф «Фантом Мегаплек-

су» 
10:00 Х/ф «Бібі - маленька чарів-

ниця» 
12:00 Х/ф «Бібі - маленька чарів-

ниця і таємниця блакитних 
снів» 

14:00 «КВН-2014»
16:25 М/ф «Як приборкати 

дракона» 
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Т/с «Доктор Хаус» 
01:30 Х/ф «Прикинься моїм 

чоловіком»
03:00 «Нічне життя»

06:00 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «Російський рахунок»
11:00 Жарт за жартом
12:30, 18:50 Т/с «Клон»
14:10, 20:30 Т/с «Дві долі»
15:50 Х/ф «Вірність»
17:20 Х/ф «Міняйли»
22:30 Х/ф «Петрівка, 38»
00:00 Х/ф «Огарьова, 6»
01:30 Т/с «17 миттєвостей весни»
05:00 Саундтреки

05:20 «Чужі помилки. Похована 
живцем»

06:00, 15:55 «Все буде добре!»
07:50, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
08:50, 01:00 Х/ф «Політ мете-

лика» 
12:45, 19:55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13:40 «Битва екстрасенсів 13»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
22:35 «Детектор брехні - 5»
23:55 «Один за всіх»
04:10 Нічний ефір

04:55 Служба розшуку дітей
05:00 Світанок
06:00 Надзвичайні новини. 

Підсумки
06:50, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

04:15 Факти
09:15, 13:15, 16:15 Т/с «Дивер-

сант. Кінець війни»
19:25 Надзвичайні новини
20:15 Дістало!
21:20 Свобода слова
00:20 Х/ф «Червоні хвости» 
02:35 Т/с «Кістки»
03:15 Т/с «Офіс»
04:00 Про-Цікаве.ua

05:00, 06:10, 10:30, 11:25, 16:55, 
02:55, 03:45, 04:35 Comedy 
Club

05:25 Comedy Баттл. Новый сезон
07:00 М/с «Приключения Оливера»
07:25 М/с «СуперЗоя»
07:50 Д/с «Разрушители мифов»
09:45 Comedy Club. Эксклюзив
13:15 Т/с «Люди Альфа» 
14:05 Т/с «Универ»
15:15 «ОНЛАЙН»
16:05 Т/с «Наша Russia»
17:50 Comedy Woman
18:50 Т/с «ОНЛАЙН 2.0»
19:50 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:10 Т/с «САШАТАНЯ»
22:05 Х/ф «Сети зла» 
00:05 Т/с «Время призраков»
00:35 Х/ф «Безмолвный яд» 
02:10 Т/с «Пятая стража»

05:50, 06:35 Kids Time
05:55, 06:40 М/с «Дак Доджерс»
07:00 Підйом
08:00, 09:55, 19:00 Т/с «Вороніни»
08:55, 17:00 Т/с «Не родись 

вродлива»
12:30 Х/ф «13 друзів Оушена»
14:45 Х/ф «Ілюзія обману»
18:00, 01:45 Репортер
18:20, 03:40 Абзац!
20:00 Ревізор
22:45 Страсті за Ревізором
00:15 Педан-Притула шоу
01:50 Служба розшуку дітей
01:55, 02:50, 03:10 Зона ночі
02:00 Українці Надія
02:55 С.Параджанов. Відкладена 

прем’єра
03:15 25-й кадр
04:20 Здрастуйте, я ваша мама

06:00 Легенди бандитської Одеси
07:30, 17:50 В пошуках істини
08:20, 15:20 Танки. Великі битви
09:10 Дивне сонце
10:10, 17:00 В пошуках пригод
11:00 Сила життя
12:00, 23:40 Найнебезпечніші 

тварини
12:50 Містична Україна
14:30, 19:30 Фантастичні історії
16:10 Мегаспоруди
18:40 Російська історія отруєнь. 

Царські хроніки,. 1 ч.
20:20 Ігри богів
21:10 Шукачі
22:00 Таблетка правди
22:50 Африка
00:30 Покер
01:20 Авіакатастрофи зблизька
05:40 Легенди бандитського Києва

05:15 Т/с «Повернути на дослі-
дування»

08:30 «Правда життя. Професія 
вантажник»

09:00 «Агенти впливу»
09:55 Х/ф «Ріоріта» 
11:45 Т/с «Я - охоронець»
15:10 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40, 02:05, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Охоронець - 3»
22:00 Т/с «Елементарно - 2» 
23:45 Т/с «Банши - 2» 
00:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8» 
01:25 Т/с «Мертва зона» 
02:35 Х/ф «Дикі штучки - 2» 
04:35 «Речовий доказ»

06:00 Приколи на перерві
06:25, 09:30 М/с «Маша і ведмідь» 


06:50 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
08:45 М/с «Тімон і Пумба» 
09:10 М/ф «Сердиті пташки» 
10:00 Єралаш
11:10 Одна за всіх
13:30, 22:00 6 кадрів
14:50 Віталька
15:55 Дайошь молодьож
17:15, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:10, 23:00 Т/с «Світлофор» 
19:05 Розсміши коміка
21:00 Країна У
00:00 Дурнєв+1
00:25 Надто грубо для Ю-туб’а
00:55 Между нами
01:40 Міняю жінку 
02:25 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
03:55 З ночі до ранку

05:25 Глянець
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 13:15, 20:45 Мультфільми 
10:10, 10:55 Школа доктора 

Комаровського
11:30 Що добре для тебе?
12:20, 17:00 Жіноча форма
14:10 Дитяче меню
15:10 Таємнмці шеф-кухаря
15:40 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 19:50 Модний вирок
17:50, 00:20 Ігри долі
18:50, 22:35 Правда про їжу
21:40, 23:35 Зіркові історії
01:15 Світ зірок
02:00 Х/ф «Романтики» 
03:50 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 
18:20, 02:20, 03:30 Новини

06:10, 07:10, 08:10 Спорт
06:20, 06:40, 07:45, 08:20, 08:40 

Гість студії
07:20, 00:30 Країна on line
07:40 Ера бізнесу
09:00, 21:00, 04:40 Підсумки дня
09:50 Не вір худому кухарю
10:25 Українського роду
10:40, 16:20, 19:55 ГРОМАДСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50 Діловий світ
12:30, 02:40 Т/с «МонтеКрісто» 
13:45, 03:50 Дорослі ігри
14:45 Euronews
14:55, 05:10 Діловий світ. Агро-

сектор
15:15 Брифінг Кабміну України
15:50 Вікно в Америку
17:30 Про головне
18:50 Час-Ч
19:00 Передвиборні агітаційні 

програми кандидатів на пост 
Президента України

21:40, 05:20 Шустер Live. Будні
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія

06:00 Мультфільми 
06:25 «Обережно, модерн!»
06:50 Х/ф «Виконувач вироку» 
08:30 Т/с «Дев’ять життів Не-

стора Махна» 
14:30 Т/с «Жовтий дракон» 
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Ментівські війни-6» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:25 Х/ф «Червона спека» 
23:30 Х/ф «Вимираючий» 
01:20 Х/ф «Щупальця-2» 
02:50 Х/ф «Іду до тебе» 

На часі
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На вихідних у Луцьку буде 
велоекскурсія 
Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради 
запрошує проїхатися луцькими вуличками та майданами 
на велосипеді, відчути теплий вітер на обличчі та радість 
свободи руху. 11 травня відбудеться перша безкоштовна 
велоекскурсія «Луцьк на ровері!». Початок — о 13.00 біля 
Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки 
Левчанівської, 2). «Екскурсія на велосипеді Луцьком — 
це чудова можливість пізнати місто з нового боку», — 
зазначають організатори. 

На Волині — новий 
начальник пошти 
Новим директором Волинської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта» став Олег Гавришків. Його 
призначили на посаду після звільнення екс-
очільника структури Ярослава Кравчука. Як 
зазначив сам Гавришків, трудову діяльність він 
розпочав у податковій, де дослужився до посади 
начальника відділу податкових розслідувань. 
З 1997 по 2008 рік працював у СБУ, потім — у 
комерційних структурах. 

Щоб не запізнитися до польського роботодавця, 
потрібно завчасно подбати про візу 
Робота за кордоном для багатьох 
сьогодні —  це чи не єдиний вихід, 
щоб вижити. Безробіття, скрутне 
економічне й політичне становище 
в Україні змушує наших громадян 
шукати кращої долі «за бугром». Во-
линяни, зокрема, найчастіше їдуть 
до сусідньої Польщі. Яких трудових 
ресурсів потребує тепер ця країна і 
чи збільшився потік туди трудових 
мігрантів, із якими труднощами 
вони стикаються, дізнавалися 
«Відомості».

Популярною серед волинян була 
й Росія, в основному туди їхали на 
будівництво. Та, зважаючи на останні 
події, громадяни, особливо з західних 
областей, звідтіля повернулися. Втім, 
як розповіла представник Інформа-
ційно-консультаційного центру осві-
ти та працевлаштування в Польщі 
Людмила Буховцева, багато хто має 
намір знову їхати в РФ, а надто ті, хто 
мав там постійну роботу. 

— Зверталися до мене лише дві 
бригади — зварювальників і муля-
рів, які працювали в Росії, — роз-
повідає Людмила Олександрівна. — 
Однак для мулярів поки що роботи 
у Польщі немає, а зварювальникам 
необхідно мати євросертифікат на 
право виконувати відповідні робо-
ти. Загалом вакансій зварювальни-
ків у Польщі є багато, але проблема 
в тому, що наші робітники не мають 
сертифіката. Тому ми вирішили на-
лагодити співпрацю з технікумом у 
місті Демблін, де готові нашим спе-
ціалістам зробити двотижневі курси 
і після їх завершення видати від-
повідні сертифікати, з якими вони 
зможуть влаштуватися на роботу в 
країнах Євросоюзу. Звичайно, на ці 
курси запрошують людей, які мають 
навики, досвід зварювальних робіт. 
Орієнтовно навчання коштуватиме 
500 доларів. Безсумнівно, вимоги 
до кваліфікації працівників вирос-
ли. Якщо шість років тому на будо-
ву брали людей і казали: «Ми їх тут 

підучимо», то тепер, наприклад, опа-
лубник повинен уміти читати схеми 
та малюнки, знати новітні технології 
і хоча б на базовому рівні володіти 
польською мовою. Втім, заявок на 
будівельні спеціальності сьогодні 
мало, переважають робітничі вакан-
сії у тепличні господарства, на сор-
тування овочів-фруктів, переробку. 
Нещодавно звернулася флористична 
фірма — просить людей на виготов-
лення штучних квітів. Особливих 
вимог до претендентів немає, єдине 
— не лінуватися, адже заробіток за-
лежить від виконаної роботи.

На запитання, скільки можна за-
робити у місяць, Людмила Буховце-
ва відповіла, що зарплатня стартує 
від 600 доларів. 

— Ми пропонуємо тільки ле-
гальне працевлаштування, робо-
тодавець забезпечує працівника 
медичною страховкою, яка покриє 
витрати у разі його лікування, — 

продовжує пані Людмила. — З ново-
го року набула чинності Угода між 
Україною і Польщею про соціальний 
захист населення, відповідно до якої 
робота у Польщі, за умови сплати 
відповідних внесків і податків, за-
раховується у трудовий стаж. Люди, 
яких ми відправляємо, їдуть із до-
відкою податкового резидента. Тоді 
роботодавець не сплачує прибутко-
вий податок, тому що там для іно-
земців він становить 20%. Коли за-
робітчани повертаються в Україну, 
вони йдуть у податкову і сплачують 
цей податок тут. Якщо ми прагнемо 
до Євросоюзу, то повинні звикати 
до того, що працювати потрібно ле-
гально. 

Директор агентства з працевла-
штування за кордоном ТОВ «Юне-
ко Груп» Марія Вєржбіцкі каже, що 
сьогодні зацікавленість пошукачів 
роботи Польщею та іншими країна-
ми Європи зросла, адже багато лю-

дей, які працювали в Росії, хоч там і 
заробітки вищі, тепер бояться туди 
повертатися. 

За словами Марії Олександрів-
ни, серед вакансій польського ринку 
праці переважають робітничі спеці-
альності: зварювальники, оператори 
станків із числовим управлінням, 
слюсарі, токарі, водії. З початком 
весни збільшується попит на се-
зонних працівників у сільському 
господарстві, адже поляки їдуть на 
заробітки в Німеччину, Голландію, в 
результаті чого звільняється ринок 
для українських заробітчан. 

Водночас варто зазначити, що, 
незважаючи на статистику видачі 
робочих віз (а тільки по Волині це 
десятки тисяч), сезонні працівни-
ки з прикордонних областей рідко 
звертаються по допомогу до посе-
редників. У них, як правило, вже є 
перевірені місця та роботодавці. 

— Основною вимогою до пре-
тендентів на робітничі спеціаль-
ності є досвід роботи, — розповідає 
Марія Вєржбіцкі. — Щодо євросер-
тифіката, то це поняття відносне, 
головне, щоб працівник мав нави-
ки, а на тому ж заводі, фабриці чи 
підприємстві є можливість пройти 
навчання й отримати такий сер-
тифікат. Інша ж ситуація склалася 
щодо водіїв-міжнародників. Так, на 
підставі українського посвідчення 
міжнародника жоден водій не може 
бути офіційно працевлаштований, 
оскільки у Польщі він мусить про-
йти навчання й отримати низку 
польських документів, а саме: пси-
хотести, свідоцтво кваліфікації та 
карту водія. Роботодавці, з якими 
ми співпрацюємо, забезпечують 
цим своїх працівників. Тому я тут не 
бачу проблеми. Як і немає проблем 
із вакансіями — вони були і будуть. 
Але труднощі в тому, що у весняно-
літній період люди, які мають намір 
працевлаштуватися, не можуть сво-
єчасно отримати робочу візу. На-
приклад, у Волинському регіоні на 

сьогодні можливо здійснити запис 
для здачі документів до Консульства 
чи візового центру лише на початок 
червня, у Львівському та Вінниць-
кому регіонах на цей момент узагалі 
відсутня така можливість. Тож на-
віть за великого бажання працівни-
ка поїхати і підзаробити, на жаль, 
не завжди можна вчасно отримати 
робочу візу. 

Пані Вєржбіцкі переконана, що 
це питання потрібно врегулювати 
на державному рівні. Чому посе-
редники, які опікуються офіційним 
працевлаштуванням українців за 
кордоном, на сьогодні не мають 
змоги від імені клієнтів здійснюва-
ти подання пакета документів для 
отримання робочої візи, адже, ска-
жімо, у туристичних операторів цієї 
проблеми не існує. Надання ж такої 
можливості сприяло б як легалізації 
працевлаштування у цілому, так і 
зменшенню черг у консульствах і ві-
зових центрах. 

Сергій, який уже кілька років 
поспіль їздить у Польщу на роботу 
в господарство, де вирощують цвіт-
ну капусту, каже, що поки проблем 
із візою у нього не виникало. Робо-
тодавець завчасно дає запрошення, 
щоб працівники встигли оформити 
документи. Зазвичай реєструється у 
Консульстві через Інтернет, щоб по-
дати документи. А це за часом може 
бути і через день-два, й за місяць, за-
лежно від напливу людей. У його ви-
падку він чекав до двох тижнів і по-
тім ще стільки ж, щоб забрати візу. 

— У мене до червня ще дійсна 
минулорічна, та скоро подаватиму 
документи для нової, — каже Сергій. 
— Склад працівників у господаря 
майже не змінюється, він нам дові-
ряє і постійно запрошує знову. Йому 
вигідно брати на роботу українців, 
бо ми працюємо понад норму, хо-
чемо побільше заробити. У поляків 
же з 9-ї до 18-ї — і робочий день за-
вершився. 

Людмила ШИШКО 


