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ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ
№31 (746) 11.08.2021 - 17.08.2021

З/п от 20000 грн.
База находится на Левом берегу

098-970-94-05
звонить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00

Автотранспортному
предприятию требуются:

Электрик-
пневматик
Водитель кат.Е
на самосвал DAF

м. Дн про, вул. Океанська, 4i

терміново потрібні:

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

ТІСТОРОБ

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

ВАНТАЖНИК

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)(

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-
м яса’
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря

òåë. (050) 283-39-40

разряд - не ниже 4-го, о/р

Требуются:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÒÎÊÀÐÜ

Предприятию на постоянную
работу требуются:

Слесарь
трубопровода и МК

Сварщик
с опытом работы

тел. 067-633-61-06

òåë. (0562) 36-06-18,

(067)522-26-47

потрібні з досвідом роботи:

Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

Місце роботи: смт Самарівка

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
з ремонту металообробних верстат вi

Р ЗНОРОБi

5,6 розряду

на д льницю ГТВ(РТИ)i

ЕЛЕКТРИК

конструктор
ІНЖЕНЕР-

ТЕРМІНОВО

ЕЛЕКТРОГАЗО-
ЗВАРЮВАЛЬНИК

до 45 лет, для работы в офисе

Приглашаем

050-138-51-00, 063-673-62-75, 098-663-76-10

- комфортные условия труда
- стабильный высокий доход
- гибкий график
- мы не зависим от карантинных ограничений!

Живите, а не выживайте!

Звонки принимаются ежедневно
с 10.00 до 16.00, суббота - выходной

ДЕВУШЕК,
ЖЕНЩИН

Предприятию требуется:

погрузчика
ВОДИТЕЛЬ

( )096 730-94-23
( )067 791-93-45

м/р: с. Партизанское,
Днепровский район

доставка транспортом
предприятия

Пос. Железный порт
В пансионат «Адмирал» требуются:

ГОРНИЧНЫЕ

ПОВАР -

ПОМОЩНИК

ПОВАРА
3-разовое питание и проживание

050-729-32-51

Опыт работы не требуется

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
на аптечный склад

требуются

Место работы: Левый берег

067-4040-285, Юлия

Мы гарантируем:
высокую з/п без задержек
официальное трудоустройство с 1-го дня
спецодежду за счет компании
комфортное рабочее место, развозку

ПрАТ«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
прийме на роботу

Повний соцпакет. П'ятиденка
Доставка автобусом з проспекту Правди.

Місце роботи: Лівий берег

Тел. 794-34-10,
068-689-54-22, 066-979-63-50

Бухгалтера

Інженера
і постачання

охорони праці

з

Інженера
з

Слюсаря з ремонту

рухомого складу

Слюсаря з ремонту

дизел ві

Електромонтера

Слюсаря

Слюсар КВП

з ремонту

верстатного та кранового

обладнання

Механ каi -

енергетика

Слюсаря з ремонту

компресор в

турбокомпресор в

i i

i

Слюсаря з топливно

апаратури

i

Машиніста

тепловозу

Шліфувальника

067-567-56-72 Игорь Викторович

Р-н работы г. Приднепровск, Чапли

по производству ЛКМ

з/п 11000-13000 грн.

Работник цеха
мужчина

В школы и сады города
требуются:

Заведующий
производством
Повара
Кухонные работники
096-626-04-02, 099-742-21-27

Требуется

096-626-04-02
099-742-21-27

ПОВАР
в кейтеринговую

компанию
в Центре
гр./р.: 3/3

В детский сад в центре

требуется

096-626-04-02
099-742-21-27

ПОВАР

ГРУЗЧИКИ

тел. 096-002-01-10

гр/р: пн.-пт., с 9.00 до 18.00
м/р: р-он 12 квартала (автобазар)

ул. Героев Сталинграда 152 А

з/п 11000 грн.

На мебельный склад
требуются

Предприятию требуются:

(067)950-55-00

Бухгалтер

Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

Слесарь-
сварщик

порошковой
покраски

Маляр

êîìïëåêòîâùèêè
з/п до 15 000 грн.

Предприятию требуются

Место работы: Левый берег,
ж/м Фрунзенский

067-632-94-99 вайбер

066-115-60-65, Мария

Ãðóç÷èêè-РАБОЧИЙ
067-566-55-33

на производство

068-566-55-33

096-781-82-85 Екатерина Анатольевна

в салон ( менеджер)SMM-

з/п 8000-15000 грн.

Администратор
Требования:

желательно девушка 20-40 лет

со знанием компьютерных офисных программ,

добросовестная, отзывчивая, опрятная внешность

Занятость 10 часов в день

�
�
�

з/п грн.
оплата своевременно, без задержек
место работы: левый берег

15000-18000

(073)407-08-07, (096)284-46-94, (095)638-90-05

ремонтники
деревянных поддонов

Сборщики-
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Архіважливо! Робота, під-
робіток в офісі для молодих 
людей, 18+. Можливо – без 
досвіду роботи. Графік гнуч-
кий. Дохід до 15 000 грн в мі-
сяць, т.050-779-54-45.

ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ з 
ПК (навчання), на завод гір-
ського устаткування, зателе-
фонувати: +38(066)419-71-
22

Приглашаем ДЕВУШЕК, 
ЖЕНЩИН до 45 лет, для 
работы в офисе, комфорт-
ные условия труда, ста-
бильный высокий доход, 
гибкий график, мы не зави-
сим от карантинных огра-
ничений! Живите, а не вы-
живайте! тел. +38(050)138-
51-00, +38(063)673-62-75, 
+38(098)663-76-10 . Звонки 
принимаются ежедневно с 
10.00 до 16.00, суббота – вы-
ходной.

Работа в г. Каменское! На 
производство по пошиву 
биг-бегов в г.Каменское тре-
буются ШВЕИ, МОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА-ОБУЧИМ! график: 
день/ночь/48, з/п – 2 р./мес., 
звоните: +38(067)413-05-58

Работа студентам, з/п от 
6000 грн., свободный гра-
фик, карьерный рост, сроч-
но!, 5 вакантных мест, 
Евгений Анатольевич, по-
звонить: +38(056)789-08-
03 , +38(063)841-54-99 , 
+38(050)903-79-83

Сотрудники на аптечный 
склад, место работы: Левый 
берег, о/р не требуется, вы-
сокая з/п без задержек, офи-
циальное трудоустройство, 
соцподдержка за счет ком-
пании, комфортное рабочее 
место, развозка, позвонить: 
+38(067)4040-285, Юлия

Шаурмисты, с опытом и 
без опыта работы. Обучаем. 
Стабильный график работы, 
день/ночь. Хорошая з/п, по-
звонить: +38(097)219-79-59 , 
Ольга. 

02

Інженер з охорони праці, 
соціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Інженер з постачання, со-
ціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, з 
досвідом роботи, місце ро-
боти: смт Самарівка, Дзво-
нити пн.-пт., з 9.00 до 18.00, 
зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

Лаборант, позвонить: 
+38(096)942-32-49 , 
+38(066)473-88-54

03

Бухгалтер, позвонить: 
+38(067)950-55-00

Бухгалтер, соціальний па-
кет, п’ятиденка, доставка ав-
тобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

09

Провізори, в національну 
аптечну мережу, у зв’язку з 
розширенням штату, робота 
постійна. Район вул. Лагірна, 
вул. Бальзака, вул. Багго-
вутівська. Офіційне працев-
лаштування, високий рівень 
зарплати, повний соціальний 
пакет, зателефонувати: 080-
050-88-48 , +38(067)567-65-
11 , +38(050)423-76-75 , Юлія.

Сотрудники на аптечный 
склад, место работы: Левый 
берег, о/р не требуется, вы-
сокая з/п без задержек, офи-
циальное трудоустройство, 
соцподдержка за счет ком-
пании, комфортное рабочее 
место, развозка, позвонить: 
+38(067)4040-285, Юлия

Фармацевти, в національну 
аптечну мережу, у зв’язку з 
розширенням штату, робота 
постійна. Район вул. Лагірна, 
вул. Бальзака, вул. Багго-
вутівська. Офіційне працев-
лаштування, високий рівень 
зарплати, повний соціальний 
пакет, зателефонувати: 080-
050-88-48 ,  +38(067)567-
65-11 , +38(050)423-76-75 
, Юлія.

10

Агентство недвижимости 
набирает штат сотрудников, 
з/п от 20000 грн., опыт рабо-
ты не обязателен, обучение, 
карьерный рост, график ра-
боты гибкий, Срочно!, 5 мест, 
позвонить: +38(056)789-
08-03 , +38(063)841-54-99 , 
+38(050)903-79-83 , Евгений 
Анатольевич.

Администратор в салон 
(SMM-менеджер), требова-
ния: желательно девушка 
20-40 лет, со знанием ком-
пьютерных офисных про-
грамм, добросовестная, 
отзывчивая, опрятная внеш-
ность, занятость 10 часов 
в день, з/п 8000-15000 грн., 
+38(096)781-82-85 , Екатери-
на Анатольевна

Менеджер, по продажам и 
закупкам с/х продукции, по-
звонить: +38(099)662-46-65 , 
+38(068)808-05-22

Робота, підробіток для кому-
нікабельних людей. Офіс. Не 
фізична праця. До 2,5 тис.
грн, на тиждень т.067-995-23-
45, 093-153-66-80.

11

Касир, вул. Калинова, 9а, за-
телефонувати: +38(095)363-
45-93

Касир, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(099)508-
32-38

Касир, Донецьке шосе, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

Касир, пр. Миру, 61А, зате-
лефонувати: +38(066)103-
10-12

Касир, р-н Парус-Кому-
нар, зателефонувати: 
+38(067)622-78-78

Касир, ТЦ «Неоплаза», за-
телефонувати: +38(068)071-
42-28 , +38(050)957-69-08

Касири, вул. Глінки,2, ТЦ 
«Мост Сіті», Незабаром від-
криття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Касири, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Меріада», Незабаром 
відкриття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Касири, вул. Панікахи, 15, за-
телефонувати: +38(063)575-
76-04

Помощник продавца, в 
мясной магазин, з/п - от 400 
грн./день, ответственные, 
график работы: неделя/
через неделю, место рабо-
ты: Правый берег, позво-
нить: +38(050)361-27-96 , 
+38(097)584-56-73

Продавец, позвонить: 
+38(097)047-38-28

Продавець гастрономії, 12 
квартал, вул. Кротова, зате-
лефонувати: +38(063)970-
83-14

Продавець, 12 квартал, вул. 
Кротова, зателефонувати: 
+38(063)970-83-14

Продавець, вул. 20 років 
Перемоги, 43Д, зателефону-
вати: +38(099)658-16-60

Продавець, вул. Калино-
ва, 9а, зателефонувати: 
+38(095)363-45-93

Продавець, вул. Набережна 
Перемоги, 56А, вул. Уриць-
кого, 6А, зателефонувати: 
+38(095)832-30-08

Продавець, вул. Паніка-
хи, 15, зателефонувати: 
+38(063)575-76-04

Продавець, вул. Робо-
ча, 67, зателефонувати: 
+38(099)508-32-38

ÔÀÕ²ÂÖ²

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

(067)632-94-44
(067)632-93-93

На строительныхсклад
:материалов требуются

ВОДИТЕЛЬ

з/п грн.10000-13000

кат. ВС

ГРУЗЧИКИ
на тяжелую работу

Н постійну роботуа
у мережу магазинів

"Аврора" (пром. група)
потрібні:

Гнучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна зароб тна платаi

консультанти

Тел. 093-170-75-58
066-170-94-58 067-617-07-58,

Охоронники
торгового залу

Продавці-

(067)639-01-55

Требуются:

ГРУЗЧИКИ
з/п до 15 тыс. грн.

СОРТИРОВЩИКИ
вторсырья, з/п 12 тыс. грн.

О

В

ПЕРАТОР ПРЕССА
з/п 20 тыс. грн.

ОДИТЕЛЬ НА АЗЕЛЬГ
з/п 17 тыс. грн.

Место работы:
пр. Слобожанский, 20

Производственному
предприятию требуются:

ðàáî÷èé

м/р р-он ж/м Фрунзенский
без о/р, обучение, оф. трудоустройство,

социальный пакет, достойная з/п

тел. 050-342-11-01

Ïîäñîáíûé

Îïåðàòîðû
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ
ëèíèþ

ïå÷àòíèêà
Ïîìîùíèê

Óêëàä÷èê-
óïàêîâùèê

Пров зор в
Фармацевт в

i i
i

Національна аптечна мережа
у зв'язку з розширенням штату
запрошує на постійну роботу

Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

080-050-88-48,
067-567-65-11,
050-423-76-75, Юлія

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

050-561-73-77, 067-242-60-08

ОХОРОНЦІ

Охоронному
підприємству потрібні

РАБОЧИЕ

Â öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó êîðìîâ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

050-421-04-52

(мужчины)

На виробництво з
переробки скла та
дзеркал потрібні:

067-784-52-72
066-558-72-90

ÎÏÅÐÀÒÎÐÈ
×ÏÓ

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ

Ð ÇÀËÜÍÈÊÈ
ÑÊËÀ

I

ÑËÞÑÀÐ²-
ÌÅÕÀÍ²ÊÈ

Помощник
продавца

ответственные, график работы:
неделя/через неделю

место работы: Правый берег

050-361-27-96, 097-584-56-73

В мясной магазин
требуются:

Уборщица
з/п - от 400 грн./день

з/п - 450 грн./день

Ýëåêòðèê

Êîíòðîëåð

Âîäèòåëü
тел. 067-711-20-20

На центральный рынок
требуются:

(050)665-99-78

На обувное производство
р-н Петровского

Заготовщики
требуются

тел. 097- - -956 75 74,
Ольга Вікторівна

Ресторанно-
готельному комплексу

потрібні:

ОФІЦІАНТ

І

МИЙНИК

ПОСУДУ

И

Р ЗНОРОБИ
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Пекар, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(099)508-
32-38

Пекарь, позвонить: 
+38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Пекар, пр. Героїв, 2 (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(095)677-50-44

Пекар, пр-т Гагаріна, 117, за-
телефонувати: +38(099)027-
29-20

Пекар, р-н Парус-Кому-
нар, зателефонувати: 
+38(067)622-78-78

Пекар, р-н пр. Гагаріна, ТЦ 
«Нагорний», зателефонува-
ти: +38(066)112-86-65

Пекар, ТЦ «Неоплаза», за-
телефонувати: +38(068)071-
42-28 , +38(050)957-69-08

Пекар, Січеславська набе-
режна, 33, зателефонувати: 
+38(063) 198-68-90

Пекарі, вул. Глінки,2, ТЦ 
«Мост Сіті», Незабаром від-
криття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Пекарі, вул. О. Поля,11, ТЦ 
«Меріада», Незабаром від-
криття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Піцейола, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Меріада», Незабаром 
відкриття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Повар, в кейтеринговую ком-
панию, в Центре, гр./р.: 3/3, 
позвонить: +38(096)626-04-
02 , +38(099)742-21-27

Повар, на Азовское море, на 
сезонную работу, позвонить: 
+38(050)231-73-34

Повара, позвонить: 
+38(096)626-04-02 , 
+38(099)742-21-27

ПОВАР-ПОМОЩНИК ПОВА-
РА, пос. Железный порт, в 
пансионат «Адмирал», 3-ра-
зовое питание и проживание, 
позвонить: +38(050)729-32-
51

Порезка филе, предпри-
ятию пищевой промыш-
ленности, оплата высокая, 
район аэропорта, позво-
нить: +38(056)377-82-87 , 
+38(067)563-77-75

Работники столовой на 
раздачу готовой продук-
ции, на Азовское море, на 
сезонную работу, позвонить: 
+38(050)231-73-34

РІЗНОРОБИ, ресторанно-го-
тельному комплексу, зателе-
фонувати: +38(097)956-75-
74 , Ольга Вікторівна

Семейная ресторанная ком-
пания «ФоксиГрупп» ищет 
МОЙЩИЦУ! 45 грн/час – 8 
000 грн, график – 2/2 с 11:00 
до 22(23):00, Официальное 
трудоустройство! Центр го-
рода (Троицкая площадь), 
позвонить: +38(050)597-38-
00 , Дарья

Продавець, Донецьке 
шосе, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

Продавець, пр. Героїв, 2 
(ж/м Перемога, 4), зателефо-
нувати: +38(095)677-50-44

Продавець, пр. Миру, 
61А, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

Продавець, р-н Парус-Ко-
мунар, зателефонувати: 
+38(067)622-78-78

Продавець, р-н пр. Гагаріна, 
ТЦ «Нагорний», зателефону-
вати: +38(066)112-86-65

Продавець, ТЦ «Неоп-
лаза», зателефонува-
ти: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

Продавець-консультант, 
Січеславська набережна, 33, 
зателефонувати: +38(063) 
198-68-90

Продавці, вул. Глінки,2, ТЦ 
«Мост Сіті», Незабаром від-
криття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Продавці, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Меріада», Незабаром 
відкриття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Продавці-консультанти, у 
зв’язку із відкриттям нового 
магазину на постійну робо-
ту, гнучкий графік, офіційне 
працевлаштування, своє-
часна заробітна плата, за-
телефонувати: +38(093)170-
75-58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

Робота, підробіток, офіс. До-
хід до 450 грн в день, т.098-
408-47-79, 066-334-31-14.

Старший продавець, 12 
квартал, вул. Кротова, зате-
лефонувати: +38(063)970-
83-14

Старший продавець, вул. 
20 років Перемоги, 43Д, за-
телефонувати: +38(099)658-
16-60

Торговые агенты в круп-
ную компанию, з/п от 8000 
грн., карьерный рост, гиб-
кий график, Срочно!, поз-
вонить: +38(056)789-08-03 , 
+38(063)841-54-99 , Евгений 
Анатольевич.
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ГРУЗЧИКИ на склады, по ул. 
Винокурова (левый берег), 
по ул. Юдина (правый берег),  
позвонить: +38(096)626-04-
02 , +38(099)742-21-27

Заведующий производ-
ством, в школы и сады горо-
да, позвонить: +38(096)626-
04-02 , +38(099)742-21-27

Кондитери, позвонить: 
+38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Кухар відкритої кухні, вул. 
Глінки,2, ТЦ «Мост Сіті», 
Незабаром відкриття!, зате-
лефонувати: +38(095)903-
87-18

Кухар відкритої кухні, вул. 
О. Поля,11, ТЦ «Меріада», 
Незабаром відкриття!, зате-
лефонувати: +38(095)903-
87-18

Кухар, 12 квартал, вул. 
Кротова, зателефонувати: 
+38(063)970-83-14

Кухар, вул. Набережна Пе-
ремоги, 56А, вул. Уриць-
кого, 6А, зателефонувати: 
+38(095)832-30-08

Кухар, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(099)508-
32-38

Кухар, Донецьке шосе, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

Кухар, пр. Миру, 61А, зате-
лефонувати: +38(066)103-
10-12

Кухар, пр-т Гагаріна, 117, за-
телефонувати: +38(099)027-
29-20

Кухар, р-н Парус-Кому-
нар, зателефонувати: 
+38(067)622-78-78

Кухар, р-н пр. Гагаріна, ТЦ 
«Нагорний», зателефонува-
ти: +38(066)112-86-65

Кухар, ТЦ «Неоплаза», за-
телефонувати: +38(068)071-
42-28 , +38(050)957-69-08

Кухар-м’яса, р-н Парус-Ко-
мунар, зателефонувати: 
+38(067)622-78-78

КУХАР-УНІВЕРСАЛ, рес-
торанно-готельному комп-
лексу, зателефонувати: 
+38(097)776-87-90

Кухар, Січеславська набе-
режна, 33, зателефонувати: 
+38(063) 198-68-90

Кухонные работники, поз-
вонить: +38(096)626-04-02 , 
+38(099)742-21-27

МИЙНИК ПОСУДУ, рес-
торанно-готельному комп-
лексу, зателефонувати: 
+38(097)956-75-74 , Ольга 
Вікторівна

Обвальник, 12 квартал, вул. 
Кротова, зателефонувати: 
+38(063)970-83-14

ОФІЦІАНТ, ресторанно-го-
тельному комплексу, зателе-
фонувати: +38(097)776-87-
90

ОФІЦІАНТИ, ресторанно-го-
тельному комплексу, зателе-
фонувати: +38(097)956-75-
74 , Ольга Вікторівна

Пекар, вул. Акінфієва, 9, р-он 
парку Шевченка, зателефо-
нувати: +38(099)429-77-92

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
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Швейному производству
требуются:

050-342-89-84, 098-107-98-42

ШВЕЯ

УТЮЖИЛЬ ИЦАЩ

Р О Б О Т А

тел. 0 - - -99 508 32 38

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар

Запрошуємо на роботу
(р-н пр. Гагаріна ), ТЦ «Нагорний»

0 - - -66 112 86 65

Кухаря

Пекаря
Продавця

Запрошуємо на роботу
( , )просп. Б. Хмельницького 36

0 - - -67 136 77 47

ПРОДАВЦ ВI

ПРИБИРАЛЬНИКІВ
КАСИР ВI

Запрошуємо на роботу

Продавця

Звертатися за тел.

вул. 20 рок в Перемоги, 43Дi

0 - -99 658 16-60

Старшого
продавця

Вантажника

(066) 419-71-22

на завод гірського інструменту

Є можливість
працевлаштування

інвалідам

ОПЕРАТОРИ
ВЕРСТАТІВ з ПК
(навчання)

РІЗНОРОБОЧІ

На производство по
пошиву биг-бегов

требуются
в г. Каменское

ШВЕИ

067-413-05-58

график: день/ночь/48
з/п - 2 раза в месяц

� М - !ОЖНО БЕЗ ОПЫТА ОБУЧИМ
�
�

телефон, вайбер, телеграмм

067-313-55-30

Строительная организация приглашает на работу в
г. Киев и г. Днепр специалистов:

Кафельщики

Монтажники
гипсокартонщики

(плиточники облицовщики)

(потолков гипсокартнонных
систем)

Газобетонщики-
(каменщики)
Фасадчики

Маляры-штукатуры
Бетонщики-
монолитчики
Каменщик
Монтажники
металлических дверей

Деталі за номером тел. (067) 507-94-95, (067) 233-80-23

з/п грн.5500 -6000

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

ДЛЯ ПРИБИРАННЯ

ПЕРСОНАЛ
спецодяг, соц.пакет
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Водитель, на централь-
ный рынок, позвонить: 
+38(067)711-20-20

Водій навантажувача, на 
виробництво ПВХ профілю, 
лівий берег, р-н Автобазару, 
доставка на/з роботи, 
комплексне харчування, 
з а т е л е ф о н у в а т и : 
+38(098)692-76-48

Водій, кат. «Е», з досві-
дом роботи, зателефонува-
ти: +38(067)718-88-54

Водій, кат. В,С, Дніпров-
ському кабельному заводу 
«Енерго», місце роботи - с. 
Новоолександрівка, зателе-
фонувати: +38(095)730-70-
71, +38(098)911-41-00

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМО-
БИЛЬ (под план для работы 
в такси), АВТО: Рено Логан, 
Киа, Хюндай, позвонить: 
+38(067)632-62-54

Электрик-пневматик, кат.Е 
на самосвал DAF, з/п от 
20000 грн., база находится 
на Левом берегу, звонить 
строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00 
тел. 098-970-94-05
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Водій навантажувача, на 
виробництво ПВХ профілю, 
лівий берег, р-н Автобазару, 
доставка на/з роботи, 
комплексне харчування, 
з а т е л е ф о н у в а т и : 
+38(098)692-76-48

Волочильник дроту, кат. 
В,С, Дніпровському ка-
бельному заводу «Енерго», 
місце роботи - с. Новоо-
лександрівка, зателефону-
вати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

Гальваник, відділ кадрів ДП 
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізь-
ка, 22, каб.14, зателефону-
вати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (ІРИС-
НИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ), 
терміново, кондитерському 
підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (МАР-
МЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО 
ЖІНКИ), терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

ЕЛЕКТРИК, 5,6 розряду, з 
досвідом роботи, місце ро-
боти: смт Самарівка, Дзво-
нити пн.-пт., з 9.00 до 18.00, 
зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

Електрики, позвонить: 
+38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Чистка/обработка/сорти-
ровка рыбы, предприя-
тию пищевой промышлен-
ности, оплата высокая, 
район аэропорта, позво-
нить: +38(056)377-82-87 , 
+38(067)563-77-75

Шаурмисты, с опытом и 
без опыта работы. Обучаем. 
Стабильный график работы, 
день/ночь. Хорошая з/п, по-
звонить: +38(097)219-79-59 , 
Ольга. 
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Вантажник на склад. Лі-
вий берег (ж/м Соняч-
ний). Графік постійний, 
т.+38(098)353-52-43, Іван.
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Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чесний, 
порядний. Досвід роботи 
на груз. DAF, Scania, приче-
пи-тенти (штора), двадцят-
ки. Повна зайнятість, по 
Україні. Достойна З/П, зате-
лефонувати: +38(095)286-
51-99 , пн.-птн. 8:00-16:00, 
Ірина.

АВТОСЛЕСАРЬ, специа-
лист по развал-схожде-
нию, с опытом работы, 
позвонить: +38(056)233-
56-30 , +38(056)372-02-63, 
+38(050)342-34-56

Автослюсар, позво-
нить: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Водiї кат.ВС, позво-
нить: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

ВОДИТЕЛИ кат. Е, на авто 
20 т., изотерм полуприцеп, 
перевозки по Украине или 
под Новой Почтой, з/п от 22 
тыс. до 32 тыс. грн., позво-
нить: +38(066)252-05-50 , 
+38(098)252-05-50

Водитель на Газель, з/п 17 
тыс. грн., место работы: пр. 
Слобожанский, 20, позво-
нить: +38(067)639-01-55

ВОДИТЕЛЬ погрузчика, 
м/р: с. Партизанское, Дне-
провский район, доставка 
транспортом предприятия, 
позвонить: +38(096)730-94-
23 , +38(067)791-93-45

ВОДИТЕЛЬ, кат. ВС з/п 
10000-13000 грн., позво-
нить: +38(067)632-94-44 , 
+38(067)632-93-93

Водитель, кат. ВС, м/р: пр. 
Богдана Хмельницкого, 222, 
позвонить: +38(098)532-28-
58

Водитель, кат.Е на само-
свал DAF, з/п от 20000 грн., 
база находится на Левом бе-
регу, звонить строго пн.-пт. с 
9.00 до 17.00 тел. 098-970-
94-05

Водитель, категории D, по-
звонить: +38(096)942-32-49 , 
+38(066)473-88-54

ЕЛЕКТРОГАЗО-ЗВАРЮ-
ВАЛЬНИК, з досвідом ро-
боти, місце роботи: смт Са-
марівка, Дзвонити пн.-пт., 
з 9.00 до 18.00, зателефо-
нувати: +38(0562) 36-06-18, 
+38(067)522-26-47

Електроерозіоніст відділ 
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, за-
телефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

Електро-монтер, кат. В,С, 
Дніпровському кабельному 
заводу «Енерго», місце робо-
ти - с. Новоолександрівка, за-
телефонувати: +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00

Електромонтер, повний 
соціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Електромонтери, відділ 
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, за-
телефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

Заготовщики, на обувное 
производство, р-н Петровс-
кого, позвонить: +38(050)665-
99-78

Заготовщики/Сапожники, 
район пр. Петровского, поз-
вонить: +38(063)261-97-46

Зварювальник, зателефо-
нувати: +38(099)256-57-67 , 
+38(097)601-56-10.

Маляр порошковой покра-
ски, позвонить: +38(067)950-
55-00

Машиніст екструдеру (з 
навчанням), на виробництво 
ПВХ профілю, лівий берег, 
р-н Автобазару, доставка 
на/з роботи, комплексне 
харчування, зателефонувати: 
+38(098)692-76-48

Машиніст тепловозу, пов-
ний соціальний пакет, п’яти-
денка, доставка автобусом 
з проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Механік-енергетик, повний 
соціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Оператор екструдера, 
кат. В,С, Дніпровському ка-
бельному заводу «Енерго», 
місце роботи - с. Новоо-
лександрівка, зателефону-
вати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

Оператор пресса, з/п 20 
тыс. грн., место работы: пр. 
Слобожанский, 20, позво-
нить: +38(067)639-01-55

З/п от 20000 грн.
База находится на Левом берегу

098-970-94-05
звонить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00

Автотранспортному
предприятию требуются:

Электрик-
пневматик
Водитель кат.Е
на самосвал DAF

Дніпровському кабельному
заводу "Енерго" потрібні

Електро-
монтер

095-730-70-71
098-911-41-00

Місце роботи -
с. Новоолександрівка

Скрутчик
дроту

Волочильник
дроту

Оператор
екструдера

Водій
кат. В,С

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Запрошуємо на роботу

пр. , 11Гагаріна 7

0 - - -99 027 29 20

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

В частный дом
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

5/2

097-956- 5-747

ДОМРАБОТНИЦА
график работы -

(066)252-05-50

(098)252-05-50

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

з/п от 22 тыс. до 32 тыс. грн.

кат. Е, на авто 20 т., изотерм полуприцеп
Перевозки по Украине или

под Новой Почтой

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Водитель
м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

кат. ВС

Запрошуємо на роботу
пр. Геро в (ж/м Перемога, 4ї , 2 )

0 - -( )95 677 50 44

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касир ві

0 3-970- 3-146 8

Запрошу мо на роботує

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

12 квартал, вул. Кротова

Потрібні на роботу
вул. Глинки, 2, ТЦ «Мост Сіті»

Кухарі
відкритої кухні

Продавці
Касири
Пекарі

0 - - -95 903 87 18

Незабаром відкриття

Срочно требуется

ПРОДАВЕЦ
097-047-38-28

полуавтомат

о/р не менее 2-х лет
график работы: с 7.00 до 18.00
цеховые условия

067-839-12-74
067-565-27-55

сборщик МК
СВАРЩИК-

Оплата
понедельная:

от грн./нед.4000р-н завода им. Бабушкина

Типографии «УКРАИНА»

требуется

Гр/р: пятидневка,

с 9.00 до 18.00

Оплата: 60 грн./час

Левый берег

066-285-24-64

РАЗНОРАБОЧИЙ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ
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Слесарь-ремонтник (с на-
выками электросварки), по-
звонить: +38(096)942-32-49 , 
+38(066)473-88-54

Слесарь-сварщик, позво-
нить: +38(067)950-55-00

Слюсар з ремонту верстат-
ного та кранового обладнан-
ня, повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Слюсар з ремонту дизелів, 
повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Слюсар з ремонту рухо-
мого складу, повний со-
ціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Слюсар з топливної апара-
тури, повний соціальний па-
кет, п’ятиденка, доставка ав-
тобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Слюсар КВП, повний со-
ціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Слюсар механоскладаль-
них робіт, зателефону-
вати: +38(099)256-57-67 , 
+38(097)601-56-10.

СЛЮСАРІ-МЕХАНІКИ, на 
виробництво з переробки 
скла та дзеркал, зателефо-
нувати: +38(067)784-52-72, 
+38(066)558-72-90

Слюсарі-ремонтники, від-
діл кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, зате-
лефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК з 
ремонту металообробних 
верстатiв, з досвідом робо-
ти, місце роботи: смт Са-
марівка, Дзвонити пн.-пт., 
з 9.00 до 18.00, зателефо-
нувати: +38(0562) 36-06-18, 
+38(067)522-26-47

Слюсар-сантехнік, відділ 
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, за-
телефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

Станочники, відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криво-
різька, 22, каб.14, зателефо-
нувати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

Тiстороби, позвонить: 
+38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Оператор станка з 
ЧПУ, зателефонува-
ти: +38(099)256-57-67 , 
+38(097)601-56-10.

Оператор станка лазер-
ной резки ЧПУ, позвонить: 
+38(067)950-55-00

ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ з 
ПК (навчання), на завод гір-
ського устаткування, є мож-
ливість працевлаштування 
інвалідам, зателефонувати: 
+38(066)419-71-22

Оператори верстатів з 
ПУ, відділ кадрів ДП «ВО 
ПМЗ»: вул. Криворізька, 
22, каб.14, зателефону-
вати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

ОПЕРАТОРИ ЧПУ, на ви-
робництво з переробки скла 
та дзеркал, зателефону-
вати: +38(067)784-52-72, 
+38(066)558-72-90

Операторы на производ-
ственную линию, позво-
нить: +38(050)342-11-01

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИ-
РОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ (БАЖАНО ЧО-
ЛОВІКИ), терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

Плотники, для ремонта 
поддонов, гр./р.: свобод-
ный, з/п: 17000-19000 грн., 
м/р: Правый берег, позво-
нить: +38(097)434-48-70

Подсобный рабочий, по-
звонить: +38(050)342-11-01

Поклейщик дорожных 
знаков, работа на про-
изводственном участке, 
позвонить: +38(050)362-
41-92, +38(067)565-00-13, 
+38(067)563-46-65

Помощник печатника, по-
звонить: +38(050)342-11-01

Пресувальник-вулканіза-
торник. Можна без досвіду 
роботи. Всьому навчимо. Р-н 
Тополь. Оплата відрядна (від 
10 тис. грн), вільний позмін-
ний графік, повна зайнятість, 
т.+38 050-919-04-06, 097-
551-23-60.

Токарі  на ДИП-500. Лівий 
берег. Оплата відрядна, 
щотижнева, т.+38 097-075-
96-28, 066-571-02-74.

РIЗАЛЬНИКИ СКЛА, на 
виробництво з переробки 
скла та дзеркал, зателефо-
нувати: +38(067)784-52-72, 
+38(066)558-72-90

РiЗНОРОБ на дiльницю 
ГТВ(РТИ), з досвідом робо-
ти, місце роботи: смт Са-
марівка, Дзвонити пн.-пт., 
з 9.00 до 18.00, зателефо-
нувати: +38(0562) 36-06-18, 
+38(067)522-26-47

Работа в г. Каменское! На 
производство по пошиву 
биг-бегов в г.Каменское тре-
буются ШВЕИ, МОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА-ОБУЧИМ! график: 
день/ночь/48, з/п – 2 р./мес., 
звоните: +38(067)413-05-58

Работник цеха по произ-
водству ЛКМ, мужчина, з/п 
11000-13000 грн., р-н работы 
– г. Приднепровск, Чапли, за-
телефонувати: +38(067)567-
56-72 , Игорь Викторович

Рабочие (в автоматизи-
рованный цех), достав-
ка транспортом, позво-
нить: +38(096)942-32-49 , 
+38(066)473-88-54

РАБОЧИЕ, в цех по произ-
водству кормов, +38(050)421-
04-52

РАБОЧИЙ на про-
изводство, позвонить: 
+38(067)566-55-33 , 
+38(068)566-55-33

Разнорабочие, предпри-
ятию пищевой промыш-
ленности, оплата высокая, 
район аэропорта, позво-
нить: +38(056)377-82-87 , 
+38(067)563-77-75

РАЗНОРАБОЧИЙ, позво-
нить: +38(050)283-39-40

Робочий на виробництво, 
на виробництво ПВХ 
профілю, лівий берег, 
р-н Автобазару, доставка 
на/з роботи, комплексне 
харчування, зателефонувати: 
+38(098)692-76-48

Сварщик, с опытом работы, 
позвонить: +38(067)633-61-
06

СВАРЩИК-сборщик МК, р-н 
завода им. Бабушкина, оп-
лата понедельная: от 4000 
грн./нед., о/р не менее 2-х 
лет, график работы: с 7.00 до 
18.00, цеховые условия, по-
звонить: +38(067)839-12-74 , 
+38(067)565-27-55

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТ-
НИКИ дерев’яних піддонів, 
з/п 15000-18000 грн., опла-
та своєчасно, без затримок, 
місце роботи: лівий берег, за-
телефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

Скрутчик дроту, кат. В,С, 
Дніпровському кабельному 
заводу «Енерго», місце робо-
ти - с. Новоолександрівка, за-
телефонувати: +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00

Слесарь по оцинков-
ке, работа на производ-
ственном участке, поз-
вонить: +38(050)362-41-
92, +38(067)565-00-13, 
+38(067)563-46-65

Слесарь трубопровода и 
МК, позвонить: +38(067)633-
61-06

СЛЕСАРЬ, на СТО гру-
зовых автомобилей, мож-
но после ПТУ,  позвонить: 
+38(050)361-78-47

м. Дн про, вул. Океанська, 4i

терміново потрібні:

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

ТІСТОРОБ

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

ВАНТАЖНИК

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)(

Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А

вул. Урицького, 6А

Прибиральника
095-832-30-08

Продавця
Кухаря

На СТО требуется:

056-233-56-30

056-372-02-63

АВТОСЛЕСАРЬ
специалист
по развал-
схождению

050-342-34-56

с опытом работы

òåë. (05 ) - -

(067)565-00-13

(067)563-46-65

0 362 41 92

ТРЕБУЮТСЯ

äîðîæí õ çíàêîâû
ÏÎÊËÅÉÙÈÊ

работа на

производственном участке

ÑËÅÑÀÐÜ
ïî îöèíêîâêå

ОХОРОННИКА

ПРОДАВЦЯ

КАСИРА
тел. (0 ) - -95 363 45 93

вул. Калинова, 9А
Запрошуємо на роботу:

до 45 лет, для работы в офисе

Приглашаем

050-138-51-00, 063-673-62-75, 098-663-76-10

- комфортные условия труда
- стабильный высокий доход
- гибкий график
- мы не зависим от карантинных ограничений!

Живите, а не выживайте!

Звонки принимаются ежедневно
с 10.00 до 16.00, суббота - выходной

ДЕВУШЕК,
ЖЕНЩИН

тел. 794-06-92, 067-634-15-95

Автослюсар
Т стороби
Формувальник т ста

i
i

Мийник лотків
Пекар
Кондитери

ї
Електрики
Вод кат.ВСi

ПрАТ „Дніпропетровському хліб заводу №9” потрібні:о

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
для работы

в службе охраны
з/п от до грн./сутки750 1000
с предоставлением тренировок

у проф. инструкторов

На постоянную работу
в новый жилой комплекс

требуются

(099)298-71-70, (097)662-02-62
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ТЕСЛЯ, ресторанно-готель-
ному комплексу, зателефо-
нувати: +38(097)776-87-90

ТІСТОРОБ, терміново, ко-
ндитерському підприєм-
ству, м. Днiпро, вул. Океан-
ська, 4, зателефонувати: 
+38(050)489-77-93

ТОКАРЬ, разряд - не 
ниже 4-го, о/р, позвонить: 
+38(050)283-39-40

У К Л А Д А Л Ь Н И К - П А К У -
ВАЛЬНИК, терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

Укладчик-упаковщик, по-
звонить: +38(050)342-11-01

УТЮЖИЛЬЩИЦА, швей-
ному производству, позво-
нить: +38(050)342-89-84 , 
+38(098)107-98-42

Формувальник тiста, поз-
вонить: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

ЧЕРГОВИЙ САНТЕХНІК, 
ресторанно- готельному 
комплексу, зателефонувати: 
+38(097)776-87-90

ШВЕЯ, швейному производ-
ству, позвонить: +38(050)342-
89-84 , +38(098)107-98-42

Шліфувальник, повний 
соціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Электрик, на централь-
ный рынок, позвонить: 
+38(067)711-20-20

Электрик-пневматик, кат.Е 
на самосвал DAF, з/п от 
20000 грн., база находится 
на Левом берегу, звонить 
строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00 
тел. 098-970-94-05

Слюсар з ремонту компре-
сорів і турбокомпресорів, 
повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50
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РАЗНОРАБОЧИЙ, вах-
та: 20/10, позвонить: 
+38(066)892-57-39

СТРОПАЛЬЩИК, вах-
та: 20/10, позвонить: 
+38(066)892-57-39

Кафельщики (плиточники 
облицовщики), строитель-
ная организация приглашает 
на работу в г.Киев и г.Днепр; 
телефон, вайбер, телеграмм 
+38(067)313-55-30

Монтажники гипсокартон-
щики (потолков гипсокартно-
нных систем), строительная 
организация приглашает на 
работу в г.Киев и г.Днепр; те-
лефон, вайбер, телеграмм 
+38(067)313-55-30

Газобетонщики - (камен -
щики), строительная ор-
ганизация приглашает на 
работу в г.Киев и г.Днепр; 
телефон, вайбер, телеграмм 
+38(067)313-55-30

Маляры-штукатуры, строи-
тельная организация пригла-
шает на работу в г.Киев и 
г.Днепр; телефон, вайбер, 
телеграмм +38(067)313-55-
30

Бетонщики-монолитчи-
ки, строительная организа-
ция приглашает на работу 
в г.Киев и г.Днепр; теле-
фон, вайбер, телеграмм 
+38(067)313-55-30

Каменщик, строительная 
организация приглашает на 
работу в г.Киев и г.Днепр; те-
лефон, вайбер, телеграмм 
+38(067)313-55-30

Монтажники металличе-
ских дверей, строительная 
организация приглашает на 
работу в г.Киев и г.Днепр; те-
лефон, вайбер, телеграмм 
+38(067)313-55-30

Фасадчики, строительная 
организация приглашает на 
работу в г.Киев и г.Днепр; те-
лефон, вайбер, телеграмм 
+38(067)313-55-30
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МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, для ра-
боты в службе охраны, на 
постоянную работу в новый 
жилой комплекс, з/п от 750 
до 1000 грн./сутки, с пре-
доставлением тренировок 
у проф. инструкторов, поз-
вонить: +38(099)298-71-70 , 
+38(097)662-02-62

Охоронець, пр. Миру, 
61А, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

Охоронець, р-н Донецько-
го шосе, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

Охоронник, вул. Калино-
ва, 9а, зателефонувати: 
+38(095)363-45-93

Охоронник, Донецьке 
шосе, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

Охоронник, пр. Героїв, 2 
(ж/м Перемога, 4), зателефо-
нувати: +38(095)677-50-44

Охоронник, ТЦ «Неоп-
лаза», зателефонува-
ти: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

Охоронник, у зв’язку із від-
криттям нового магазину 
на постійну роботу, гнуч-
кий графік, офіційне пра-
цевлаштування, своєчасна 
заробітна плата, зателе-
фонувати: +38(093)170-75-
58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

ОХОРОНЦІ, в охоронну фір-
му в місті Дніпро, чоловіки/
жінки, від 20 до 50 років, 
своєчасна виплата заробіт-
ної плати, соціальний пакет, 
забезпечення фірменним 
одягом, зателефонувати: 
+38(095)664-48-50

Охоронці, м. Дніпро, гр. ро-
боти 1/2, 1/3, заробітна пла-
та від 800 грн./зміна+премії, 
офіційне працевлаштуван-
ня, соцпакет, зателефону-
вати: +38(098)410-71-51 , 
+38(050)442-87-44

Охоронці, охоронному 
підприємству, графік ро-
боти: подобово і вахтовим 
методом, зателефону-
вати: +38(050)561-73-77,  
+38(067)242-60-08

Охранники, р-он автовок-
зала (Комбайновый завод), 
гр/р: сутки/двое, позво-
нить: +38(063)712-85-95 
, +38(097)146-64-66
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Візьму порядну людину в 
сімейний бізнес. До 15000 
грн+премії, т.067-793-07-89, 
050-629-80-66.

Молодий пенсіонер в офіс, 
т.097-323-87-21, 095-169-35-
76.

Робота, підробіток. Можливо 
без досвіду, т.066-555-67-72, 
063-062-93-22

Шукаю собі помічника в 
офіс, т.068-379-16-78, 050-
260-60-17.

Автомойщики при АЗС, зар-
плата высокая (ставка+%), 
позвонить: +38(095)292-42-
65

Архіважливо! Робота, під-
робіток в офісі. Є можливість  
on-line.  Досвід роботи не 
важливий. Своєчасна оплата 
+ премії,  т. 096-259-07-76.

Вантажник, вул. 20 років Пе-
ремоги, 43Д, зателефонува-
ти: +38(099)658-16-60

Вантажник, вул. Акінфієва, 
9, р-он парку Шевченка, за-
телефонувати: +38(099)429-
77-92

Вантажник, вул. Паніка-
хи, 15, зателефонувати: 
+38(063)575-76-04

Вантажник, р-н Парус-Ко-
мунар, зателефонувати: 
+38(067)622-78-78

ВАНТАЖНИК, терміново, 
кондитерському підприєм-
ству, м. Днiпро, вул. Океан-
ська, 4, зателефонувати: 
+38(050)489-77-93

ВАНТАЖНИКИ, на вироб-
ництво з переробки скла 
та дзеркал, зателефону-
вати: +38(067)784-52-72, 
+38(066)558-72-90

ГОРНИЧНЫЕ, пос. Же-
лезный порт, в пансионат 
«Адмирал», 3-разовое пи-
тание и проживание, позво-
нить: +38(050)729-32-51

ГРУЗЧИК - СБОРЩИК ЗАКА-
ЗОВ (склад канцтоваров), 
м/р: Днепр, Левый берег, 
ул. Каштановая, пятиднев-
ка, позвонить: +38(067)005-
16-49 , +38(050)321-01-09

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²СДАМ В АРЕНДУ

АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

(под план для работы в такси)
АВТО: Рено Логан, Киа, Хюндай

(вул. Ак н ва,9
р-он парка Шевченка)

i фіє

Запрошуємо на роботу

0 - - -99 429 77 92

Прибиральницю
Вантажника

Пекаря

Запрошуємо на роботу

( . , )вул Панікахи 15

06 - - -3 575 76 04

Касира
Продавця
Вантажника

( , )Січеславська набережна 33

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

Кухаря
Пекаря

Продавця-
консультанта

Охоронна ф рма
запрошу

:

і
є на роботу

в місті Дніпро

ОХОРОНЦ ВІ
� чоловіки/жінки від до років20 50
� своєчасна виплата заробітної плати
� соціальний пакет
� забезпечення фірменним одягом

095-664-48-50

Ïðîäàâöÿ

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Êóõàðÿ

Êàñèðà

Îõîðîíöÿ

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

Потрібні на роботу
вул О. Поля 1, ТЦ «Меріада». , 1

0 - - -95 903 87 18

відкритої кухні
Кухарі

Піцейола
Продавці
Касири
Пекарі
Незабаром відкриття

Требуются:

063-261-97-46

Заготовщики/
Сапожники

район пр. Петровского

На СТО грузовых автомобилей
требуется

050-361-78-47

СЛЕСАРЬ
можно после ПТУ

На базу отд хаы
«Горный орел»

требуются

СОТРУДНИКИ
Тел. 050-588-53-33

График 2/2 с 12:00 до 22:00
з/п 7500 грн.

(067)402-05-35

черной посуды

находимся в ТЦ Ретровиль
Подольский район,

пр. Правды, 47 (Виноградарь)

Работа в г. КИЕВ

в ресторан Loft

МОЙЩИЦА

Запрошуємо на роботу

(пр. Миру, 61 А)

066-103-10-12

Продавець
Касир

Охоронець
Кухар

Фабрике памятников №1
требуются:

095-340-31-05

ГРУЗЧИК-

на неполную занятость
з/п 6-8 тыс. грн.,

график: с 8:00 до 13:00

РАЗНОРАБОЧИЙ
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“Íîâà ðîáîòà”

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ

Çàñíîâíèê:

Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.

ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007

Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Àäðåñà:

òåë./ôàêñ:

49000, 49000, ì. Äí³ïðî,

âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,

îô³ñ 412

e-mail: t_rezerv@ukr.net

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000 Ôîðìàò À3

Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.

ÐÎÁÎÒÀ
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+38(099)364-67-73

ТЦ" Неоплаза"( )

Запрошуємо на роботу

Продавця

0 - - -68 071 42 28
050-957-69-08

Охоронника

Касира

Пекаря
Кухаря

Слесарь-
ремонтник

(096)942-3 -492
(066)473-88-54

Предприятию требуются:

доставка транспортом

Лаборант
(с навыками электросварки)

( ы )в автоматизированн й цех
Рабочие

категории D
Водитель

(09 ) - -9 662 46 65
8 808 05 22(06 ) - -

по продажам и закупкам
с/х продукции

Менеджер

Предприятию пищевой
промышленности требуются

сотрудники следующих
специальностей:

Оплата высокая, район аэропорта

Тел. (056)377-82-87
(067)563-77-75

Чистка/
обработка/
сортировка рыбы
Порезка филе
Разнорабочие

Касир-оцінювач
в ломбард

Гр/р: подобовий (1/2)
денний ( /2)4

З/П 21 000-16 000 грн.

096-461-81-69

096-960-15-15

р-н роботи: м. Дніпро

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

від 800 грн. за зміну + премія
Офіційне працевлаштування, соцпакет

Запрошуємо на роботу:

р-н Донецького шосе

тел. 0 - - -66 103 10 12

ОХОРОНЦІВ

+38(050)597-38-00

Семейная ресторанная
компания "ФоксиГрупп" ищет

МОЙЩИЦУ!
45 грн/час – 8 000 грн

График – 2/2 с 11:00 до 22(23):00

Центр города (Троицкая площадь)
Официальное трудоустройство!

График 2/2 с 08:00 до 20:00
з/п 7500 грн.

(067)402-05-35

Уборщица
находимся в ТЦ Ретровиль

Подольский район,
пр. Правды, 47 (Виноградарь)

Работа в г. КИЕВ

в ресторан Loft

Грузчики, з/п до 15 тыс. грн., 
место работы: пр. Слобо-
жанский, 20, позвонить: 
+38(067)639-01-55

ГРУЗЧИКИ, на мебельный 
склад, з/п 11000 грн., гр/р: 
пн.-пт., с 9.00 до 18.00, м/р: 
р-он 12 квартала (автобазар), 
ул. Героев Сталинграда 152 
А, позвонить: +38(096)002-
01-10

Грузчики, на тяжелую рабо-
ту, на склад строительных 
материалов, гр./работы - 
пятидневка, з/п 8000-10000 
грн., позвонить: +38(067)632-
94-44 , +38(067)632-93-93

Грузчики-комплектовщи-
ки, з/п до 15 000 грн., место 
работы: Левый берег, ж/м 
Фрунзенский, +38(067)632-
94-99 вайбер, +38(066)115-
60-65, Мария

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ, 
на неполную занятость, 
з/п 6-8 тыс. грн., график: с 
8:00 до 13:00, позвонить: 
+38(095)340-31-05

Заготовщики, на обувное 
производство, р-н Петровс-
кого, позвонить: +38(050)665-
99-78

Заготовщики/Сапожники, 
район пр. Петровского, поз-
вонить: +38(063)261-97-46

Касир, пр. Героїв, 2 (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(095)677-50-44

Касир-оцінювач, в лом-
бард, з/п 12 000-16 000 грн., 
р-н роботи: м. Дніпро, знан-
ня ПК обов’язкове, графік 
роботи: подобовий (1/2), 
денний (2/2), зателефону-
вати: +38(096)960-15-15 , 
+38(096)461-81-69

Контролер, на централь-
ный рынок, позвонить: 
+38(067)711-20-20

м Дніпро Любі дівчата за-
прошуємо в дружний ко-
лектив. У нас ви отримаєте 
високий дохід + чайові. Ви-
плати щодня. Живіть гідно, 
а не існує. Життя одне! На-
даємо гарне житло. Будемо 
дуже раді Вас бачити. тел: 
0685043191, 0973951621

Мийник лотків, позво-
нить: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Мийниця-прибиральни-
ця, ресторан в центрі міста, 
вулиця Михайла Грушев-
ського 2, оплата два рази 
на місяць, зателефону-
вати: +38(098)326-40-52 , 
+38(099)003-68-90 , з 10.00 
до 23.00.

Мойщик автомобилей (мой-
ка авто, химчистка салона), 
з/п 8000 грн. (ставка + %), 
возможно без о/р, м/р: ул. 
Космическая, 27Д, ж/м Со-
кол 1, +38(056)377-98-90 , 
+38(067)637-39-21, звонить: 
пн.-пт., с 10.00 до 17.00

На базу отдыха «Горный 
орел» требуются СО-
ТРУДНИКИ, позвонить: 
+38(050)588-53-33

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРИБИ-
РАННЯ, з/п 5500 -6000 грн., 
спецодяг, соц.пакет, деталі 
за номером тел. +38(067) 
507-94-95 , +38(067) 233-80-
23

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК, 
терміново, кондитерському 
підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

Подсобный рабочий, по-
звонить: +38(050)342-11-01

Порезка филе, предпри-
ятию пищевой промыш-
ленности, оплата высокая, 
район аэропорта, позво-
нить: +38(056)377-82-87 , 
+38(067)563-77-75

ПРАЧКА, ресторанно-готель-
ному комплексу, зателефо-
нувати: +38(097)776-87-90

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБ-
НИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, тер-
міново, кондитерському під-
приємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

Прибиральник, вул. Набе-
режна Перемоги, 56А, вул. 
Урицького, 6А, зателефону-
вати: +38(095)832-30-08

Прибиральниця, вул. Акін-
фієва, 9, р-он парку Шев-
ченка, зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

Приглашаем ДЕВУШЕК, 
ЖЕНЩИН до 45 лет, для 
работы в офисе, комфорт-
ные условия труда, ста-
бильный высокий доход, 
гибкий график, мы не зави-
сим от карантинных огра-
ничений! Живите, а не вы-
живайте! тел. +38(050)138-
51-00, +38(063)673-62-75, 
+38(098)663-76-10 . Звонки 
принимаются ежедневно с 
10.00 до 16.00, суббота – вы-
ходной.

Работа в г. Каменское! На 
производство по пошиву 
биг-бегов в г.Каменское тре-
буются ШВЕИ, МОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА-ОБУЧИМ! график: 
день/ночь/48, з/п – 2 р./мес., 
звоните: +38(067)413-05-58

Работа в г. КИЕВ! Мойщица 
черной посуды, в ресторан 
Loft, находимся в ТЦ Ретро-
виль, Подольский район, пр. 
Правды, 47 (Виноградарь), 
график 2/2 с 12:00 до 22:00, 
з/п 7500 грн., позвонить: 
+38(067)402-05-35

Работа в г. КИЕВ! Уборщи-
ца в ресторан Loft, находим-
ся в ТЦ Ретровиль, Подоль-
ский район, пр. Правды, 47 
(Виноградарь), график 2/2 с 
08:00 до 20:00, з/п 7500 грн., 
позвонить: +38(067)402-05-
35

РАБОЧИЕ на монтаж па-
мятников, з/п сдельная, 
16-20 тыс. грн., позвонить: 
+38(095)340-31-05

РАБОЧИЕ, в цех по произ-
водству кормов, +38(050)421-
04-52

РАБОЧИЙ на про-
изводство, позвонить: 
+38(067)566-55-33 , 
+38(068)566-55-33

Разнорабочие, предпри-
ятию пищевой промыш-
ленности, оплата высокая, 
район аэропорта, позво-
нить: +38(056)377-82-87 , 
+38(067)563-77-75

РАЗНОРАБОЧИЙ, вах-
та: 20/10, позвонить: 
+38(066)892-57-39

РАЗНОРАБОЧИЙ, гр/р: пя-
тидневка, с 9.00 до 18.00, оп-
лата: 60 грн./час, Левый бе-
рег, позвонить: +38(066)285-
24-64

РАЗНОРАБОЧИЙ, позво-
нить: +38(050)283-39-40

Робота і підробіток на по-
стійній основі, т.063-359-25-
26, 098-619-37-85

Робота. Підробіток. Офіс. 
Вік значення не має, т.066-
607-97-75, 096-108-84-41.

Робота-підробіток для лю-
дей середнього віку. Офіс. 
Дохід до 450 грн в день, т. 
097-984-03-91.

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМО-
БИЛЬ (под план для работы 
в такси), АВТО: Рено Логан, 
Киа, Хюндай, позвонить: 
+38(067)632-62-54

Сдаются двух-, трех-, 
четырехместные номера 
сов семи удобствами, на 
Азовское море, позвонить: 
+38(050)231-73-34

Семейная ресторанная ком-
пания «ФоксиГрупп» ищет 
МОЙЩИЦУ! 45 грн/час – 8 
000 грн, график – 2/2 с 11:00 
до 22(23):00, Официальное 
трудоустройство! Центр го-
рода (Троицкая площадь), 
позвонить: +38(050)597-38-
00 , Дарья

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТ-
НИКИ дерев’яних піддонів, 
з/п 15000-18000 грн., опла-
та своєчасно, без затримок, 
місце роботи: лівий берег, за-
телефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

Сортировщики вторсы-
рья, з/п 12 тыс. грн., место 
работы: пр. Слобожанский, 
20, позвонить: +38(067)639-
01-55

СТРОПАЛЬЩИК, вах-
та: 20/10, позвонить: 
+38(066)892-57-39

Терміново! Підробіток. До-
хід до 500 грн в день. 3-4 го-
дини в день, т.097-403-11-01, 
066-377-81-89.

Уборщица, в мясной ма-
газин, з/п - 450 грн./день, 
ответственные, график ра-
боты: неделя/через неделю, 
место работы: Правый берег, 
позвонить: +38(050)361-27-
96 , +38(097)584-56-73

Укладчик-упаковщик, по-
звонить: +38(050)342-11-01

Цікава робота. Офіс. Друж-
ний колектив. Дохід до 13000 
грн. + премії, т.068-982-48-
50, 066-558-64-48.

Чистка/обработка/сорти-
ровка рыбы, предприя-
тию пищевой промышлен-
ности, оплата высокая, 
район аэропорта, позво-
нить: +38(056)377-82-87 , 
+38(067)563-77-75

Шаурмисты, с опытом и 
без опыта работы. Обучаем. 
Стабильный график работы, 
день/ночь. Хорошая з/п, по-
звонить: +38(097)219-79-59 , 
Ольга. 

ШВЕЯ, швейному производ-
ству, позвонить: +38(050)342-
89-84 , +38(098)107-98-42
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ÐÎÁÎÒÀ
ПОВІДОМЛЕННЯ

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Приватне Акціонерне Товариство «Завод металоконструкцій Укрсталь Дніпро»

код ЄДРПОУ 01412851
інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
ПрАТ «ЗМК Укрсталь Дніпр» юридична адреса: 49019, м.Дніпро, вул. Ударників 54, контактний номер телефону 

(056)373-66-38

2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*
Планова діяльність, її характеристика.
Фактична потужність підприємства – 6000 т/рік. ПРАТ ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» спеціалізується на виготовленні 

елементів металевих конструкцій, до номенклатури яких входять: суцільностінні конструкції, колони з прокатних 
профілів і зварні з листових елементів, листові конструкції за ДСТУ Б В.2.6-200- 2014 «Конструкції металеві 
будівельні. Вимоги до монтажу», згідно класифікатору КВЕД 2811.Відходи виробництва конструкцій металевих та 
деталей конструкцій металевих. Виробнича структура об’єкта визначена номенклатурою продукції, що випускається, 
технологічними процесами виготовлення продукції та складається з окремих підрозділів, що організовані по 
технологічному принципу та повністю забезпечують проведення основних технологічних процесів, а також допоміжних 
робіт, в тому числі: цех металообробки; розмічувальна дільниця; дільниця сортування; міжкорпусна дільниця; ко-
вальсько-пресова дільниця, складально-зварювальний цех; цех малярних робіт та навантаження продукції; енер-
гетична дільниця; ремонтно-механічна дільниця; механічна дільниця; господарсько-транспортна дільниця; топкові.

До складу виробничої бази підприємства також відносяться: складські приміщення; трансформаторна підстанція 
та ін.

Розкрій матеріалу проводиться за допомогою плазмової різки у цеху металообробки.
Технічна альтернатива 1
Плазмова різка – це термічна різка електричною дугою, стовп якої стиснений за допо могою сопла пальника, 

потоку газу або зовнішнім електромагнітним полем. Різка здійснюється за рахунок високої концентрації теплової 
енергії.Процес киснево-газової різки полягає у спалюванні сталі в струмені кисню і складається з наступних стадій: 
прогрів металу до температури  займання в кисні; спалювання металу в кисні; видування продуктів згоряння (окислів 
та шлаків) з зони різки.

Автоматична плазмова різка проводяться на наступному обладнанні:
- Лінія свердління, маркування, плазмової та кисневої різки листа МАG C620
Інв. №319
- Лінія свердління, маркування, плазмової та кисневої різки листа МАG C1225
Інв. №317
Технічна альтернатива 2
Процес киснево-газової різки полягає у спалюванні сталі в струмені кисню і складається з наступних стадій: 

прогрів металу до температури займання в кисні; спалювання металу в кисні; видування продуктів згоряння (окислів 
та шлаків) з зони різки.Машина «Комета КЛ-8-3,5» (інв.№584) має окрему витяжну системувентиляції через яку 
видаляються речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, залізо та його 
сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки у перерахунку на діоксид мангану, хром та його сполуки у 
перерахунку на триоксид хрому, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю.
Забруднюючі речовини викидаються в атмосферне повітря через трубу (організоване джерело викидів №10). 

3. Місце проваджння планової діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 1
Територія ПрАТ «ЗМК УКрсталь Дніпро», розміщена за адресою: 49019, м. Дніпро, вул Ударників 54. Площа 

ділянки, відповідно до Державного акту на право постійного користування землею від 21,9896 м кв., землю надано 
у постійне користування для розміщення підприємствав промислової зоні (В-3) згідно Державного Акту на право 
постійного користування землею за № 000675 від 23 грудня 1997р.:

- кадастровий номер 1210100000:08:792:0001, площа - 0,0168 га
- кадастровий номер 1210100000:08:792:0003, площа - 3,81 га
- кадастровий номер 1210100000:08:792:0004), площа - 18,1628 га
Розташовано на території уже існуючого цеху металообробки та діючого підприємства, додаткової площі 

не потребує. Розташування об’єкту обумовлено технологічними вимогами, умовами безпеки руху, інженерного 
забезпечення, виконанням протипожежних норм.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива не розглядається у зв’язку з наявним Державним Актом на право постійного 

користування землею, додаткової площі не потребує.

4. Соціально-економічний вплив планової діяльності
Основним джерелом дії проектованою на соціальну сферу слід рахувати викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря.
Концентрація забруднюючих речовин в межах санітарно-захисної зони і в найближчій житловій забудові не 

перевищує ГДК. Введення в експлуатацію MAG 1225, MAG 620 не привнесе значних змін на місце існування людини 
і не змінить положення, що створилося, по рівню захворюваності населення.

Таким чином можна зробити висновок, що не зробить шкідливого впливу на соціальну сферу. Введення в 
експлуатацію MAG 1225, MAG 620 дозволить поліпшити умови праці на робочих місцях і понизити витрати виробництва 
за рахунок знижния витрат на виробничий процес у порівнянні з газовим різанням, збільшити надходжння в місцевий 
та державний бюджети, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм.

5. Загальні технічнічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Для цеху металообробки проектна потужність 200 т/місяць, тобто 2400 т/рік. Загальна площа твердих покриттів 
в межах цеху 22000 м2.

Форма будівництва-технічне переоснащення в існуючих границях.
Середня швидкість плазмової різки становить 12,5 мм/с. Середня довжина різу одним катодом складає 40 м. 

Протягом року на дільниці використовується 334 од. електродів. Таким чином загальна довжина різки складе 334 х 40 
= 13360 м. З урахуванням середньої швидкості різки 0,0125 м/с, час роботи машини складе 13360 : 0,0125 = 1068800 
с = 296,89 год/рік.

Враховуючи, що показник середньої довжини різу залежить від номенклатури випущеної продукції (геометричні 
розміри, деталізація, тощо), припускаємо, що довжина різу для листів певної товщини, пропорційна їх кількості в 
загальній масі металевих листів, що надходять на підприємство:

Сталь вуглецева низьколегованадля листів до 10 мм- 5611,2м; 20 мм – 3072,8м;.40 мм 133,6м; 60мм – 133,6м 
сталь якісна легована для листів до 10 мм – 3874,4 м; 20 мм – 267,2м; 40 мм – 133,6м; 60 мм 133,6м).

Обсяг переробки матеріалів залежить від номенклатури продукції, тому довжину різу приймаємо однаковою для 
низьколегованих та якісних легованих сталей (46887 п.м.).

Цех працює в одну зміну (8 год.) протягом 250 днів на рік. Загальний час роботи протягом року становитиме: 250 
х 8 = 2000 год. В процесі ручного зварювання штучними електродами використовуються електроді УОНИ 13/55 (25 
кг), МР3 (5 кг). 

Відповідно до НАПБ.Б07.005-86 (ОНТП24-86) по вибухопожежної і пожежної небезпеки об’єкт відноситься до 
категорії В. Клас наслідків – СС2(ССЗ).

Об’єкт забезпечений усіма видами інженерних комунікацій: водопостачанням, каналізаціцєю, електропостачан-
ням.

Водопостачання та водовідведення об’єкту буде здійснюватися згідно технічних умов КП «Дніпроводоканал» 
№0387 від 23.04 2019 р.

- загальна потреба у воді -158,38 м3/добу, максимальні витрати – 2200 м3 /місяць (0,85 л/с)
- середньодобове скидання господарсько-побутових стоків – 63,5 м3/рік, максимальне скидання – 0,85 л/с
Відведення дощових і талих вод передбачено системою внутрішніх водостоків та приймається ТОВ ВКФ 

«НАЙС» згідно Договору № 2017-03/05 від 03 травня 2017 р. Контроль зворотних (стічних) вод ведеться сторонньою 
організацією, яка має відповідну сертифікацію на виконання робіт за договірними умовами 1 р. на квартал згідно 
погодженого Плану-графіку якості зворотних вод у межах Дозволу на спеціальне водокористування №84/ДП/49д-20 
від 19.06.2020 р.

Електропостачання об’єкту здійснюється згідно технічних умов та договору з ТОВ «Дніпровські енергетичні 
послуги» № 061010 від 01 червня 2019 р.

Постачання природного газу здійснюється згідно технічних умов та договору з ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» 
№11410116NNSP016 від 01.01.2016 р.

Вивезення сміття буде забезпечено комунальними службами, що мають відповідну сертифікацію на виконання 
робіт за договірними умовами

6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1:
- дотримання меж землевідведення;
- по забрудненню атмосферного повітря-дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
- забезпечення санітарних норм шумового тиску на границі СЗЗ;
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання у відходів згідно 

за їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою 
передачею спеціалізованим підприємствам, які мають відповідну ліцензію щодо укладених договорів;

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів
- до грунту, поверхневим та підземним водам - відсутність на них прямого впливу;
Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснюється згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами
- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування 

та забудови населених пунктів (ДСП 173-96)
- забезпечення організованого збирання та відведення дощових, талих вод з території об›єкта; дотримання 

розміру санітарно-захисної зони;
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на 

межі встановленої СЗЗ;
Інші обмеження:
- дотримання правил пожежної безпеки, протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
Щодо технічної альтернативи 2:
Екологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Об’єкт модернізації – діючий, розташований на проммайданчику ЗМК, має:
- містобудівні умови та обмеження (під’їздні дороги з твердим покриттям);
- розмір СЗЗ  50м зідно ДСП 173-96 та рівень шуму, який не перевищує допустимого рівня шуму, дотримання 

нормативної СЗЗ;
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами;
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою 

(забудовою), яка склалася на території планової діяльності та поряд з нею;
- використання земельних площ в межах земельних ділянок в відповідності з вимогами чинного законодавства.
Додаткового екологічно-інженерного захисту не потрібно.
Щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається, див.п.3.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист триторії за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1:
Будівля, в якій проводиться планова діяльність, існуюча.
Забруднюючі речовини видаляються з приміщень через дефлектори (організовані джерела викидів №№3-8) 

та загальнообмінну вентиляцію (організоване джерело викидів №9). За результатами розрахунків розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, 
концентрації забруднюючих речовин не перевищують гігієнічні нормативи (менше 1 ГДК), тобто нормативний розмір 
СЗЗ підтверджений. Аналіз витрат, пов’язаних з реалізацією заходів щодо створення СЗЗ, не наводиться, територія 
СЗЗ розпланована та упорядкована, тобто капітального  будівництва та захисту території не предбачається. Треба 
проводити заміри викидів забруднюючих речовин від дефлекторів №№3-8 та загальнообміноої вентиляції №9- 1р/
рік.

Щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтрнативи 1:
Об’єкт модернізації – діючий, розташований на проммайданчику ЗМК, має:
- містобудівні  умови та обмеження(під’їздні дороги з твердим покриттям);
- розмір СЗЗ та допустимий рівень шуму;
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами;
- підключення до існуючих мереж водопостачання, каналізації, електропостачання.
Додаткового екологічно-інженерного захисту не потрібно.
Ділянка погоджена з усіма зацікавленими організаціями та знаходиться у приватнй власності.
Щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається, див.п.3

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами забруднення атмосферного повітря під час будівництва – зварювальні та фарбувальні роботи.
Вплив на атмосферне повітря – планована діяльність супроводжується викидами забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, що не перевищує нормативів ГДВ(азоту діоксиду, фтористого водню,  вуглецю оксиду, ксило-
лу пилу ( недиференційовані, зважені частинки), ацетону, толуолу, хрому ,  оксиду марганцю, оксиду заліза) 

Шумове навантаження: не очікується шумового впливу на прилеглу територію, зумовленого роботою МАG C1225, 
МАG C620. Мінімальне шумове навантаження, впливу немає. 

Утворення відходів: в результаті планованої діяльності будуть утворюватися тверді побутові відходи та виробничі 
відходи (окалина, брухт чорного металу, залишки зварювальних матеріалів, флюс зварювальний відпрацьований, 
металева стружка,  відходи пилу ГОУ, фільтри ГОУ відпрацьовані,  масла технічні відпрацьовані від обладнання 
дільниці..Передбачений повний збір, роздільне зберігання на спеціально обладнаних майданчиках та передача 
відходів спеціалізованим організаціям, які мають ліцензію відповідно до укладених договорів.

- технологічні відходи планової діяльності за ступенем їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище 
відносяться до 3 та 4 класу, при необхідності можуть застосовуватись існуючі технології утилізації або безпечного 
видалення на спеціалізованих об’єктах поводження з відходами;

- інші відходи, а саме : відходи утворені від процесів обслуговування устаткування, відходи пакувальних ма-
теріалів, відходи , утворені в процесі прибирання, будуть передаватись спеціалізованим підприємствам в сфері 
поводження з відходами.

Вплив на водне середовище: вплив виявляється в водоспоживанні та водовідведенні (утворення  побутових та 
зливових стоків)  На об’єкті  не передбачається скид стічних вод безпосередньо у водоймища та грунтові води 

Вплив на геологічне середовище – вплив відсутній
Вплив на клімат та мікроклімат – планова діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату
Вплив на техногенне середовище – в районі розміщення планової діяльності відсутні пам’ятники архітектури, 

історії, культури, зони рекреації та об’єкти природно-заповідного фонду, вплив на сусідні будівлі та споруди відсутній
Вплив на соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень.
Вплив на рослиний та твариний світ – відсутній, заповідні об’єкти в зонах впливу відсутні, цінних насаджень на 

території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні.
Вплив на ґрунт – незначним джерелом забруднення може стати сміття, паливо- мастильні матеріали від роботи 

обладнання. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт передбачається оснащення площадки контейнерами 
для відходів , передача  відпрацьованих масел спеціалізованим підприємствам в сфері поводження з відходами, 
вивезення твердих-побутових відходів на полігон. При експлуатації об’єкту вплив можливий у випадку аварії.

Щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтрнативи1:
В межах існуючого проммайданчика ЗМК передбачено виконання екологічних, санітарно-гігієнічних, 

протипожежних, містобудівних та інших територіальних обмежень згідно з вимогами діючих нормативних документів. 
Шумове забруднення, вібраційний вплив та викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в межах СЗЗ 

Щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається – див.п.3

9. Належність планової діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об›єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і 

частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
Об’єкт планової діяльності відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілл, абз.2,п.5 ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року та п.14,ч.3, ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність 
значного негативного транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного 

транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включнню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності 
з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року:

- планується провести дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря, шумового впливу, грунти, 
водне середовище, рослинний, тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час експлуатації установки. 
Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльнысть може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці 

впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це 
процдура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планової діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 

суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про проваджння планової діяльності, зазначеного у 
пункті 14 цього повідомлення.

У висновки з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля  планової 
діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість проваджння планової діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планової діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планової діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планової діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 
обговорння звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про 
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднння цього  повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля плано-
вої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлння). Це 
значно спростить процесс реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважеень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені а Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб›єкту господарювання ( протягом трьох робочих дныв з дня їхотримання). особи, 
що надають зауважння і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб›єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов›язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обгрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішння про провадження планової діяльності
Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планової діяльності буде Документи 

дозвільного характеру, а саме:
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (ст.11 Закону України 

«Про охорону атмосферного повітря) що видається Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 

необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Директор 

департаменту - Панікарова Ірина Валентинівна, вул. Лабораторна б.69, м. Дніпро, 49000, тел.(096)512 94 24, 
(0562)46-41-61, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua


