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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

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

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

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-

водії-

з досвідом роботи по Україні

098-371-77-14

на автомобілі DAF
далекобійники

Потрібні:

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-

Швейному производству
требуются:

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

ШВЕЯ

УТЮЖИЛЬ ИЦАЩ

Ми знаходимось: м. Дніпро вул. Молодогвардійська 32
(кінцева зупинка 9 трамваю район старого м'ясокомбінату)

маршрутки 22,27 - «Агро-Овен», друга прохідна

Якість гарантовано!

Тел.: (056)373-93-41, (067)566-95-52

На постійну роботу запрошуємо:

РОБІТНИКІВ
ВАНТАЖНИКА
САНТЕХНІКА
ПІДСОБНИХ РОБІТНИКІВ
ВЕТЛІКАРЯ
МАШИНІСТА

НА КОНВЕЄРНІ ЛІНІЇ

ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

Ми пропонуємо:
зручний графік

соцпакет
гарячі обіди

спецодяг

ЕКСПЕДИТОРА

067-240-14-18

зі своїм авто
1,2-2,5 т

з/п 20 000-50 000 грн.

ІДС Аква Сервіс

Запрошуємо
на роботу

ВОД ЯI

з/п 12 000 грн.

067-321-96-95

ЕКСПЕДИТОРА

067-240-14-18

зі своїм авто
1,2-2,5 т

з/п 20 000-50 000 грн

ІДС Аква Сервіс
Запрошуємо

на роботу

ВОД ЯI

з/п в д 12 000 грнi

067-321-96-95

График работы:
вечернее/ночное время

официальное оформление,
ы ы

(район Солнечного)
место работ : Лев й берег

097-219-08-08

Требуется

Ç/ï îò 18000 ãðí

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ìóñîðîâîç

Дніпровське вище професійне училище будівництва

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Майстрів виробничого навчання
для підготовки кваліфікованих робітників з професій:

Кухар-кондитер

Автослюсар
Електрогазозварник

Місце роботи: м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, 3-А

елТ ефонуйте вже зараз:

або надсилайте резюме на адресу:
066- - - 0 -243 97 67 або 98 668-05-20

5dvpub@ukr.net

Сантехнік
Столяр

Викладачів з предметів:

Українська мова та література
Англійська мова
Географія
Спецдисципліни з професії
«Монтаж санітарно-технічних систем і устаткування

Слюсаря, сантехніка
для обслуговування навчального закладу

Вимоги:
Головна вимога - бажання працювати з молоддю!

Інші вимоги:
освіта - ВНЗ, технікум, училище
бажано досвід педагогічної роботи або досвід

практичної роботи на виробництві за
відповідним напрямком

Умови роботи і оплати праці:
оформлення згідно з КЗпП, оплачувана відпустка,
своєчасна виплата зарплатні двічі на місяць,
доплата за педагогічний стаж та стаж роботи з
відповідної професії на підприємстві, винагорода
за підсумками роботи за рік, можливість надання
гуртожитку працівникам

Соціальний педагог

На СТО требуются:

067-631-86-99

АРГОНЩИК

АВТОЭЛЕКТРИК

СВАРЩИК-

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

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

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

На постоянную работу при-
глашаются шаурмисты, 
день и ночь - с опытом, мож-
но б/опыта, высокая з/п, ле-
вый берег! +38(063)860-66-
19

Повар шаурмы, можно без 
о/р, обучаем. Стабильная 
з/п. График работы: день/
ночь, 2/2. Тел.: +38(097)219-
79-59

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

01

Адміністратор з досвідом 
роботи. Терміново потрібен 
спеціаліст в даній сфері. Оп-
лата висока +%, т.097-340-
37-24, 050-626-94-32.

Адміністратор торгового 
залу, Верхньодніпровськ, пр. 
Шевченко 11, зателефонува-
ти: +38(096)620-26-94

Адміністратор торгового 
залу, м. Дніпро, вул. Кур-
чатова 4, зателефонувати: 
+38(050)503-89-20

Адміністратор торгового 
залу, м. Дніпро, вул. Марша-
ла Малиновського 14а, за-
телефонувати: +38(095)217-
60-34

Адміністратор торгово-
го залу, м. Дніпро, вул. Ро-
боча 77, зателефонувати: 
+38(063)105-51-94

Керуючий магазином, м. 
Синельникове, зателефо-
нувати: +38(097)041-82-
83 , +38(063)296-61-76 , 
+38(099)773-19-53

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

03

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

05

Потрібен співробітник в 
офіс. Графік роботи- 5/2, з 
10 до 18. Стабільний дохід 
та приємний колектив, т. 066-
555-67-72, 063-062-93-22.

08

ВЕТЛІКАР, робота постійна, 
ми пропонуємо: зручний гра-
фік, соцпакет, гарячі обіди, 
спецодяг, ми знаходимось: 
м. Дніпро вул. Молодогвар-
дійська 32, кінцева зупинка 
9 трамваю район старого 
м’ясокомбінату, маршрутки 
22,27 - «Агро-Овен», друга 
прохідна, зателефонувати: 
+38(056)373-93-41, (067)566-
95-52

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

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.

Компанія розширюється. 
Новий штат співробітників. 
Можливо без досвіду роботи. 
Дохід стабільный+бонуси, т. 
066-555-67-72, 063-062-93-
22.

Ріелтори, агенти з нерухо-
мості, допзаработок за міс-
цем проживання незалежно 
від віку, навчання, досвідче-
ний наставник. Досвідченим 
договірні умови. Резюме на 
M3cubometr@gmail.com

11

Адміністратор торгового 
залу, Верхньодніпровськ, пр. 
Шевченко 11, зателефонува-
ти: +38(096)620-26-94

Адміністратор торгового 
залу, м. Дніпро, вул. Кур-
чатова 4, зателефонувати: 
+38(050)503-89-20

Адміністратор торгового 
залу, м. Дніпро, вул. Марша-
ла Малиновського 14а, за-
телефонувати: +38(095)217-
60-34

Адміністратор торгово-
го залу, м. Дніпро, вул. Ро-
боча 77, зателефонувати: 
+38(063)105-51-94

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

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

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

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

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

место работы: Правый,
Левый берег

050-361-27-96, 097-584-56-73
066-955-10-52, 097-277-32-64

В мясной магазин
требуются:

Уборщица

з/п - от 400 до 550 грн./день

гр/р: 5/2

з/п - 450 грн./день

Продавец
з/п - от 500 до 700 грн./день

гр/р: неделя/неделю

У зв язку із відкриттям нового
у на постійну роботу

у мережу магазинів

’
магазин

"Аврора" (пром. група)
потрібні:

Гнучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна зароб тна плата,

м/р: Проспект Калнишевського 1А ,
Проспект Богдана Хмельницкого 113 ,

Вул. Максима Дія 21-б

i

консультанти

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

Охоронник

Продавці-

Деталі за номером тел. (067) 507-94-95

з/п грн. за 15 змін
5500 -6000

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ЗБИРАЧ КАРТОНУ
ДВІРНИК

Успішна команда

Стабільність і надійність

Кар'єра і навчання

Атмосфера краси

В EVA все є:

Запрошуємо на роботу

в нац ональну компан ю:i i

АДМ НІСТРАТОРА

ТОРГОВОГО ЗАЛУ

I

ПРОДАВЦЯ-

КАСИРА

ПРИЙМАЛЬНИКА ТОВАР ВІ

м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького 113, т. 097-455-72-00

м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського 14а, т. 095-217-60-34

м. Дніпро, вул. Робоча 77, т. 063-105-51-94

м. Дніпро, вул. Кондратюка 8, т. 068-278-28-95, 066-710-13-31

м. Дніпро, пр.Слобожанський 1ж, т. 050-546-59-51

м. Дніпро, Пр. Слобожанський 13, т. 067-746-77-44

м. Дніпро, площа Вокзальна 2, т. 063-053-00-19

Верхньодніпровськ, пр. Шевченко 11, т. 096-620-26-94

м. Дніпро, вул. Глінки 2 ТЦ Мостсіті, т. 063-530-60-18

м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського 14а, т. 095-217-60-34

м. Дніпро, вул. Курчатова 4, т. 050-503-89-20

м. Дніпро, вул. Робоча 77, т. 063-105-51-94

Верхньодніпровськ, пр. Шевченко 11, т. 096-620-26-94

м. Дніпро, вул. Пастера 6, т. 093-131-78-27

Верхньодніпровськ, пр. Шевченко 11, т. 096-620-26-94

КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ
м. С нельникове, т. 097-041-82-83,

063-296-61-76, 099-773-19-53

и
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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.

12

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

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

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

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

Мойщик посуды в ресторан 
The Loft gastropub, находим-
ся в ТЦ Мост сити, 2 этаж, 
график 2/2 с 10:00 до 22:00, 
ставка в час 35грн (чисты-
ми), позвонить: +38(067)402-
05-35

На постоянную работу при-
глашаются шаурмисты, 
день и ночь - с опытом, мож-
но б/опыта, высокая з/п, ле-
вый берег! +38(063)860-66-
19

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 мяс-
ной магазин, з/п - от 400 до 
550 грн./день, гр/р: 5/2, место 
работы: Правый, Левый бе-
рег, позвонить: +38(050)361-
27-96 , +38(097)584-56-
73 , +38(066)955-10-52 , 
+38(097)277-32-64

Приймальник товарів, 
Верхньодніпровськ, пр. Шев-
ченко 11, зателефонувати: 
+38(096)620-26-94

Приймальник товарів, м. 
Дніпро, вул. Пастера 6, за-
телефонувати: +38(093)131-
78-27

Продавец, в мясной магазин, 
з/п - от 500 до 700 грн./день, 
гр/р: неделя/неделю, место 
работы: Правый, Левый бе-
рег, позвонить: +38(050)361-
27-96 , +38(097)584-56-
73 , +38(066)955-10-52 , 
+38(097)277-32-64

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

Продавець з досвідом по-
трібен терміново для роботи 
з клієнтами. Дохід до 17000 
грн, т.097-340-37-24, 050-
626-94-32.

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

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-касир, Верх-
ньодніпровськ, пр. Шев-
ченко 11, зателефонувати: 
+38(096)620-26-94

Продавець-касир, м. 
Дніпро, вул. Глінки 2 ТЦ 
Мостсіті, зателефонувати: 
+38(063)530-60-18

Продавець-касир, м. Дні-
про, вул. Кондратюка 8, за-
телефонувати: +38(068)278-
28-95 , +38(066)710-13-31

Продавець-касир, м. Дні-
про, вул. Маршала Малинов-
ського 14а, зателефонувати: 
+38(095)217-60-34

Продавець-касир, м. Дні-
про, вул. Робоча 77, зателе-
фонувати: +38(063)105-51-
94

Продавець-касир, м. Дні-
про, площа Вокзальна 2, за-
телефонувати: +38(063)053-
00-19

Продавець-касир, м. Дні-
про, пр. Богдана Хмельниць-
кого 113, зателефонувати: 
+38(097)455-72-00

Продавець-касир, м. 
Дніпро, Пр. Слобожан-
ський 13, зателефонувати: 
+38(067)746-77-44

Продавець-касир, м. 
Дніпро, пр. Слобожан-
ський 1ж, зателефонувати: 
+38(050)546-59-51

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 но-
вого магазину на постійну 
роботу, гнучкий графік, офі-
ційне працевлаштування, 
своєчасна заробітна плата, 
м/р: Проспект Калнишев-
ського 1А, Проспект Богда-
на Хмельницкого 113, вул. 
Максима Дія 21-б, зателе-
фонувати: +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
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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

Продавця

Звертатися за тел.

вул. 20 рок в Перемоги, 43Дi

0 - -99 658 16-60

Старшого
продавця

Вантажника

РАБОЧИЕ
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050-421-04-52

(мужчины)

График 2/2 с 10:00 до 22:00
ставка в час 35 грн (чистыми)

(067)402-05-35

посуды

Находимся в ТЦ Мост сити,
2 этаж

М КОЙЩИ
в ресторан

The Loft gastropub

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Водитель

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

кат. ВС

Грузчики
Оператор
прессовочной
машины

на грузовое авто
(тент, зерновоз)

з/п 25000-30000 грн.

Требуется

098-000-29-22

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

Предприятию требуется

067-610-22-23

095-230-42-92

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК

на автомобиль-самосвал
кат. В

з/п сдельная, от 12 000 грн.

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

òåë. (05 ) - -
(067)565-00-13
(067)563-46-65

0 362 41 92

äîðîæí õ çíàêîâû
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ÑËÅÑÀÐÜ

НА ПРОИЗВДСТВЕНН ЙЫ
:УЧАСТОК СТРЕБУЮТ Я
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Офіс-склад потрібні спеціа-
лісти. Можливо без досвіду 
роботи. Навчимо. До 18500 
грн, т. 097-340-37-24, 050-
626-94-32.

14

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, +38 
095-286-51-99, пн-птн 8:00-
16:00, Ірина.

Автопарк Platinum Auto 
проводить набір водіїв. 
Робота на авто компа-
нії (таксі, перевезення). 
Комфортні авто Hyunday 
sonata, компенсація пали-
ва, З/П від 10000 грн/міс, 
т.+38 093-808-90-99, Карина.

АВТОЭЛЕКТРИК, на СТО, 
позвонить: +38(067)631-86-
99

ВОДIЙ зі своїм авто 1,2-2,5 
т, з/п 20 000-50 000 грн., за-
телефонувати: +38(067)240-
14-18

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

ВОДИТЕЛЬ на мусоровоз, 
з/п от 18000 грн, график ра-
боты: вечернее/ночное вре-
мя, официальное оформле-
ние, место работы: Левый 
берег (район Солнечного), 
позвонить: +38(097)219-08-
08 

Водитель подменный на 
Газель, Правый берег, по-
звонить: 0-800-20-20-60 (зво-
нок бесплатный)

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-ГРУЗЧИК, кат. 
В, на автомобиль-самосвал, 
з/п сдельная, от 12 000 грн., 
позвонить: +38(067)610-22-
23 , +38(095)230-42-92

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
на грузовое авто (тент, зер-
новоз), з/п 25000-30000 грн., 
позвонить: +38(098)000-29-
22

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

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

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

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

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

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 горячего цеха в ре-
сторан The Loft gastropub, в 
центре города, график 2/2 с 
11:00 до 22:00, бесплатное 
питание, современная кухня, 
з/п 12 000 грн., позвонить: 
+38(067)402-05-35

Повар шаурмы, можно без 
о/р, обучаем. Стабильная 
з/п. График работы: день/
ночь, 2/2. Тел.: +38(097)219-
79-59

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

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

Повар-универсал, график 
работы с 9.00 до 18.00, став-
ка 650 грн./день, официаль-
ное трудоустройство, позво-
нить: +38(067)561-57-13

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

Терміново! Потрібен Шаур-
міст, т. 050-669-92-94, Мико-
лай.

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

Водії-далекобійники, на 
автомобілі DAF, з досвідом 
роботи по Україні, зателефо-
нувати: +38(098)371-77-14

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

ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 12 
000 грн., зателефонувати: 
+38(067)321-96-95

С В А Р Щ И К - А Р Г О Н -
ЩИК, на СТО, позвонить: 
+38(067)631-86-99

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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АВТОЭЛЕКТРИК, на СТО, 
позвонить: +38(067)631-86-
99

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

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

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Запрошуємо на роботу

пр. , 11Гагаріна 7

0 - - -99 027 29 20

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

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

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

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ

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

(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

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

Зварювальник

Касир-оцінювач
в ломбард

Гр/р: подобовий (1/2)
денний ( /2)4

З/П 21 000 грн.

096-461-81-69

096-960-15-15

р-н роботи: м. Дніпро

Запрошуємо на роботу:

р-н Донецького шосе

тел. 0 - - -66 103 10 12

ОХОРОНЦІВ

Автосалону Land Rover &
Jaguar требуется

067-561-57-13

универсал
Повар-

График работы с 9.00 до 18.00
Ставка 650 грн./день
Официальное трудоустройство

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
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РІЗНОРОБ на виробництво, 
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

РОБІТНИК НА КОНВЕЄРНІ 
ЛІНІЇ, робота постійна, ми 
пропонуємо: зручний гра-
фік, соцпакет, гарячі обіди, 
спецодяг, ми знаходимось: 
м. Дніпро вул. Молодогвар-
дійська 32, кінцева зупинка 
9 трамваю район старого 
м’ясокомбінату, маршрутки 
22,27 - «Агро-Овен», друга 
прохідна, зателефонувати: 
+38(056)373-93-41, (067)566-
95-52

Розливальниці та фасу-
вальниці потрібні на ви-
робництво. Район вул.Бе-
регової. Оплата відрядна, 
від виробітку. П’ятиденка, 
т.+38 067-563-07-81.

САНТЕХНІК, робота постій-
на, ми пропонуємо: зруч-
ний графік, соцпакет, гарячі 
обіди, спецодяг, ми знахо-
димось: м. Дніпро вул. Мо-
лодогвардійська 32, кінцева 
зупинка 9 трамваю район 
старого м’ясокомбінату, 
маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, за-
телефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

С В А Р Щ И К - А Р Г О Н -
ЩИК, на СТО, позвонить: 
+38(067)631-86-99

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

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

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).

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР з ре-
монту технологічного 
обладнання, з досвідом 
роботи, місце роботи: смт 
Самарівка, Дзвонити пн.-пт., 
з 9.00 до 18.00, зателефо-
нувати: +38(0562) 36-06-18, 
+38(067)522-26-47

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

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

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

МАШИНІСТ ХОЛОДИЛЬ-
НИХ УСТАНОВОК, робота 
постійна, ми пропонуємо: 
зручний графік, соцпакет, 
гарячі обіди, спецодяг, ми 
знаходимось: м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська 32, кін-
цева зупинка 9 трамваю ра-
йон старого м’ясокомбінату, 
маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, за-
телефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

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

ОБРОБЛЮВАЧ (зачисник) 
металів, 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

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

Оператор прессовочной 
машины, м/р: пр. Богдана 
Хмельницкого, 222, позво-
нить: +38(098)532-28-58

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

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

ПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИ-
ЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУК-
ЦІЇ (БАЖАНО ЧОЛОВІКИ), 
терміново, кондитерському 
підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

Підприємству на постійну ро-
боту потрібен електромон-
тер кранового обладнання. 
Дзвонити в робочий час, тел: 
+38(098)134-23-37

Плавильщик на индук-
ционные печи /литье ме-
таллов/, Левый берег, 
опыт работы, позвонить 
+38(095)712-02-89

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

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

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

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

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

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

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

На базу отд хаы
«Горный орел»

требуются

СОТРУДНИКИ
Тел. 050-588-53-33

(вул. Ак н ва,9
р-он парка Шевченка)

i фіє

Запрошуємо на роботу

0 - - -99 429 77 92

Прибиральницю
Вантажника

Пекаря

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

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
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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

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).

Токар з мінімальними нави-
чками роботи. З/п 10-20 тис. 
грн. (оплата відрядна). Р-н 
Тополя. Вільний графік ро-
боти, повна зайнятість, т.+38 
050-919-04-06, 097-551-23-
60.

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

Формовщик ручной фор-
мовки /литье металлов/, 
Левый берег, опыт рабо-
ты, позвонить +38(095)712-
02-89

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-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

Электрогазосварщик, опыт 
работы, Левый берег, по-
звонить +38(067)631-84-44

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

17

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, гнучкий гра-
фік, офіційне працевлашту-
вання, своєчасна заробітна 
плата, м/р: Проспект Кал-
нишевського 1А, Проспект 
Богдана Хмельницкого 113, 
вул. Максима Дія 21-б, зате-
лефонувати: +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

18

Візьму порядну людину в 
сімейний бізнес. До 15000 
грн+премії, т.067-793-07-89, 
050-629-80-66.

Підробіток пенсіонеру 3-4 
год, т.067-560-92-36.

Шукаю собі помічника  офіс, 
т.067-560-92-36

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, робота по-
стійна, ми пропонуємо: 
зручний графік, соцпакет, 
гарячі обіди, спецодяг, ми 
знаходимось: м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська 32, кін-
цева зупинка 9 трамваю ра-
йон старого м’ясокомбінату, 
маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, за-
телефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

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

Вантажники та різноробочі 
потрібні на виробництво. 
Район вул. Берегової. 
Зарплата 450 грн/день. П’я-
тиденка, т+38 067-563-07-
81.

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

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

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

Запрошуємо на роботу

(пр. Миру, 61 А)

066-103-10-12

Продавець
Касир

Охоронець
Кухар

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

График 2/2 с 11:00 до 22:00
Бесплатное питание
Современная кухня

з/п 12 000 грн.

(067)402-05-35

горячего цеха

в центре города

в ресторан
The Loft gastropub

ПОВАР

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-
м яса’
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря

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 виробництво

ЕЛЕКТРИК

конструктор
ІНЖЕНЕР-

ТЕРМІНОВО

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР
з ремонту технологічного обладнання

ОБРОБЛЮВАЧ
(зачисник) металів

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

Зварювальник
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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

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

0 - - -67 136 77 47

ПРОДАВЦ ВI

ПРИБИРАЛЬНИКІВ
КАСИР ВI

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
�
�

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
�
�

Предприятию требуются:

(067)950-55-00

Бухгалтер

Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

Слесарь-
сварщик

порошковой
покраски

Маляр

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

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

Грузчии, на мебельное про-
изводство, м/р: Левый берег, 
позвонить: +38(068)312-93-
68

Грузчик на склад харчової 
сировини. АНД район. ЗП 
12000 грн. Офіц. оформлен-
ня, соц. пакет. Відповідаль-
ний, без шкідливих звичок. 
099-003-39-90, 098-415-50-
41

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

Грузчики, м/р: пр. Богдана 
Хмельницкого, 222, позво-
нить: +38(098)532-28-58

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

ДВІРНИКИ, з/п 5500-6000 
грн. за 15 змін, зателефо-
нувати: +38(067)233-80-23, 
+38(096)228-65-85

ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 12 
000 грн., зателефонувати: 
+38(067)321-96-95

ЗБИРАЧ КАРТОНУ, з/п 5500-
6000 грн. за 15 змін, зателе-
фонувати: +38(067)233-80-
23, +38(096)228-65-85

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

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

На постоянную работу при-
глашаются шаурмисты, 
день и ночь - с опытом, мож-
но б/опыта, высокая з/п, ле-
вый берег! +38(063)860-66-
19

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

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, ро-
бота постійна, ми пропону-
ємо: зручний графік, соцпа-
кет, гарячі обіди, спецодяг, 
ми знаходимось: м. Дніпро 
вул. Молодогвардійська 32, 
кінцева зупинка 9 трамваю 
район старого м’ясокомбіна-
ту, маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, зате-
лефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

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

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

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5500-
6000 грн. за 15 змін, зателе-
фонувати: +38(067)233-80-
23, +38(096)228-65-85

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.

Производству по изготов-
лению обуви требуется 
заготовщик верха обуви, 
Левый берег (ЦРБ), т.067-
709-77-55.

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

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

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

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

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 мага-
зин, з/п - 450 грн./день, место 
работы: Правый, Левый бе-
рег, позвонить: +38(050)361-
27-96 , +38(097)584-56-
73 , +38(066)955-10-52 , 
+38(097)277-32-64

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

Упаковщики, на мебельное 
производство, м/р: Левый бе-
рег, позвонить: +38(068)312-
93-68

Распиловщики форматно-
раскроечного станка, на 
мебельное производство, 
м/р: Левый берег, позвонить: 
+38(068)312-93-68

Оператор фрезерного стан-
ка с ЧПУ (деревообработка, 
нестинг), на мебельное про-
изводство, м/р: Левый берег, 
позвонить: +38(068)312-93-
68

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

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

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Комунальне підприємство «ЕКО ДНІПРО» Дніпровської міської ради
Код ЄДРПОУ 34985811

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
49089, м. Дніпро, вул. Будівельників , буд. 23, офіс 510 м.т. 067 630 03 02, Email:ecodnepr1@

gmail.com

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
2.1. Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво комплексу з  термічної утилізації відходів  з системою очищення димових газів на  

території Комунального  підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради
2.2. Технічна альтернатива 1.
Будівництво комплексу з утилізації тваринних відходів на термічному утилізаторі УТ-500Д з 

системою очищення димових газів
2.3. Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась. Запропоновані заходи та установка є найбільш прийнятними для даної тери-

торії та виду робіт. Додатково буде розглянуто також можливість утилізації медичних відходів.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи*.
3.1. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс 

будівель та споруд №11 (територія КП «Еко Дніпро»)
3.2. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 
Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, комплекс 

споруд не працюючого сміттєспалювального  заводу 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Сприятиме покращенню екологічної ситуації у місті Дніпро та забезпечуватиме раціональне 

поводження з тваринними відходами. Підтримання належного санітарного стану міста та інших 
населених пунктів області, створення нових робочих місць. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Площа земельної ділянки під будівництво Комплексу (дільниці) - 0,24га. На даний час використо-
вується для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Площа забудови – 0,15га, висота будівель – 
до 6,0м, димової труби - 21-30 м. 

Потужність комплесу (дільниці)  з утилізації тваринних відходів на термічному утилізаторі 
УТ-500Д з системою очищення димових газів – 500 кг/год; 

Режим роботи: робочих днів  -255 дн/рік; кількість змін- 1; тривалість зміни- 8годин; кількість 
працівників – 3 людини.

На огородженому проммайданчику передбачено встановити: під навісом або в ангарі установку 
для термічного знищення відходів УТ- 500Д, склад (ізотермічний) для накопичення тваринних від-
ходів, КПП, дезбар’єр для спецтранспорту, побутове приміщення на 3-4 робітника (вагон-битовка 
– роздягальня, санвузол , душова), резервуар-вигріб для санвузла та душів резервуар для поверхо-
вих стоків з «забрудненої зони», майданчик для знезараження спецтранспорту. Проммайданчик 
розділяється на умовно чисту та «забруднену» зони.

Додатково виконуються заходи щодо збору, відводу та знезараження поверхневих вод з «за-
брудненої зони» (де розміщена установка для спалювання, склад, майданчик, дезбар’єр).

Установка для термічного знищення відходів УТ-500Д (утилізатор термічний) виконано за ТУ 
У 29.2.-37378282-001:2011 з разовим завантаженням відходів до 500 кг і максимальною темпера-
турою спалювання 1200 град.С. Утилізатор призначений для знищення (утилізації) шляхом спа-
лювання відходів різноманітного походження і складу, в тому числі органічних рослинного і тва-
ринного походження, біологічних, медичних, харчових, комунально-побутових, ветеринарних і т.п. 

Утилізатор працює на дизельному паливі (відповідно до ДСТУ 3868-99 «Паливо дизельне. Технічні 
умови»). Утилізатор комплектується рідкопаливними дизельними пальниками МАХ 30 або МАХ20 
«Ecoflam Bruciatori S. p.A.» (Італія,) виконаними за міжнародним стандартом EN 267.

Склад утилізатора УТ-500Д: камера спалювання (футерована вогнетривким матеріалом), ву-
зол завантаження, щит керування, система очистки димових газів (камера допалювання димових 
газів, реактор-охолоджувач, скрубер вологий та сухий, вузол подачі сухих реагентів, змішувач, ши-
бери), димосос, димова труба, паливний бак.

Виробник термічного утилізатора УТ-500Д - ТОВ «НТЦ Флеш-Р» - надає сертифікат якості та 
відповідності, дозвіл Теруправління  ДСГН ПБУ.

Потреба в технічній  воді  0.24 м3/год  або 2,0м3/добу (циркуляція по оборотній схемі, із заміною 
один раз на місяць) становить  не більше 490 м3/рік. 

Потреба в питній воді - 0,6 м3/добу, не більше 150 м/рік.
Проектом передбачається підключення проектного водопроводу 2Д=100 мм (з влаштуванням 

пожежних гідрантів) до існуючих водопровідних мереж на території ТОВ «Термінал Агро» або на-
фтоскладу, що  живляться від водогону Д=300мм.

Потребі в дизельному паливі - 21 л/год, не більше 210 000 л/рік. Дизельне пальне зберігається у 
паливному баку ємністю 0,6м3..

Потреба в електричній  енергії 220-380В, 50Гц (45кВт – робочий режим  устаткування) – 50 
кВтгод/добу, не більше 102 000 кВтгод/рік. Електромережі підключаються до існуючого ТП біля 
військового містечка  або  до  ТП-400кВ, що знаходиться на території  ТОВ «Термінал Агро».

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
6.1. Щодо технічної альтернативи 1
Комплекс (дільниця) зі знешкодження тваринних відходів належить до об’єктів, які становлять 

підвищену екологічну небезпеку (ПКМУ №808 від 28 серпня 2013р,п п.11,23). Транскордонний вплив 
– відсутній.

Комплекс (дільниця) зі знешкодження тваринних відходів належить до І класу «Санітарно –тех-
нічні споруди та установки комунального  призначення.  Утильзаводи  для  ліквідації  трупів тва-
рин і конфіскатів» згідно ДСП № 173 від 19.06.1996 року з розміром  нормативної  санітарно-за-
хисної  зони  - 1000 м.

6.2. Щодо технічної альтернативи 2.
Будівництво худобомогильника для знешкодження палих тварин: наказом Державного коміте-

ту ветеринарної медицини України №232 від 27.10.2008р, п.1.4 - заборонено улаштування нових 
худобомогильників в межах міста (населених пунктів України).

В подальшому технічна альтернатива 2 -не розглядається.
6.3. Щодо територіальної альтернативи 1.
Комплекс (дільниця) зі знешкодження тваринних відходів належить до об’єктів, які становлять 

підвищену екологічну небезпеку. Транскордонний вплив – відсутній
6.4. Щодо територіальної  альтернативи 2.
Реалізація за територіальною альтернативою 2 (на території не працюючого сміттєспалю-

вального заводу) потребує виконання додаткових робіт з оцінки стану існуючих будівель, мереж 
електро- та водопостачання на майданчику, визначення власника та переоформлення права 
власності на споруди і мережі, що значно збільшить термін будівництва.

В подальшому технічна альтернатива 2- не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерну підготовка і захист території за альтернативами:
Реалізація проекту не потребує спеціальних  еколого-інженерних заходів та захисту території.
На території запланованого будівництва відсутні мережі  електро- та водопостачання.
7.1. щодо технічної альтернативи 1
Реалізація проекту потребує  виконання спеціальних заходів для будівництва в у просідаючих 

ґрунтах. 
Санітарно-захисна зона підприємства з утілізациї твариних відходів –витримана. Викиди 

шкідливих речовин  в атмосферу не перевищують  ГДК, тому коригування санітарно-захисної 
зони – не доцільне. Житлові будинки в НСЗЗ –не розташовані. Найближчий житловий будинок 
розташовано  на відстані  за напрямками: південь -1500м (сел.Краснопільля); південо-західний 
-1450м (сел.Діївка); північ -1650м (сел.Західне, лікарня №4); схід – 1320м( казарми війскової ча-
стини); 1800м – військове  містечко. Підприємство розташоване у промисловій зоні, водойми 
–відсутні, з північної сторони на межі НСЗЗ- проходить залізниця, а  на  південо-східній стороні – 
автомобільна дорога. В межах НСЗЗ та  навколо її  до найближчої   житлової   забудови  ростуть 
зелені насадження.

7.2. щодо технічної альтернативи 2
Технічна альтернатива 2 не розглядається
7.3. щодо територіальної альтернативи 1
Реалізація проекту потребує  виконання додаткових робіт з будівництва мереж  електро- та 

водопостачання (значно менших за територіальну альтернативу 2).
7.4. щодо територіальної альтернативи 2
Реалізація проекту потребує виконання додаткових робіт з оцінки стану існуючих будівель, ме-

реж електро- та водопостачання, визначення власника та переоформлення права власності на  
споруди і мережі. В подальшому  технічна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Додатково буде виконано оцінку ризику впливу господарської діяльності на здоров’я  населення та 

оцінку  соціального ризику, розглянуто аварійні ситуації.
Можливі впливи планової діяльності за альтернативою 1 (технічна та територіальна альтер-

нативи 2- не розглядаються):

Клімат і мікроклімат: вплив відсутній.
Повітряне середовище: джерелами впливів на повітряне середовище в період проведення буді-

вельних робіт є: робота ДВЗ транспортних засобів, зварювальні апарати, що використовуються 
при проведенні монтажних і складальних робіт, а також апарати пневматичного розпилення 
лакофарбових матеріалів. В період проведення будівельних робіт створюється додаткове наван-
таження на повітряний басейн, при цьому рівень забруднення атмосфери не перевищить сані-
тарно-гігієнічних нормативів.

Вплив на повітряне середовище під час експлуатації об’єкта пов’язаний із викидом  газоподібних 
забруднюючих речовин від процесів: спалювання тваринних відходів, зберігання (перетарювання) 
горючих нафтовмісних речовин та абсорбенту ( 10% розчин NaOH - їдкий натр, гідроокис натрію).

Водне середовище: на території відсутнє централізоване водопостачання та водовідведення.
Для забезпечення санітарно-побутових умов працівників, роботи обладнання та пожежогасін-

ня передбачено- будівництво водогону до проммайданчика. Скидання стічних вод в навколишнє 
середовище відсутнє. Госппобутові води вивозяться спецтранспортом на водоочисні споруди мі-
ста, промислові води після знезараження - на полігон ТПВ для зволоження сміття.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: вплив об’єкту на період будівництва на ґрунт можливий 
тільки шляхом забруднення паливно-мастильними матеріалами та будівельним сміттям, но-
сить тимчасовий і локальний характер.

Вплив об’єкту на період експлуатації на ґрунт можливий тільки в аварійній ситуації в межах 
об’єкту.

Вплив на рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти: знесення зелених насаджень, корчуван-
ня дерев в період проведення робіт не передбачені, цілеспрямованих заходів з охорони рослинного 
та тваринного світу не передбачається. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортні зони 
в районі будівництва -відсутні. Пам’яток історії та культури, захист яких необхідний у зв’язку з 
реалізацією проектних рішень, немає.

Шумовий вплив: рівень шуму на період будівництва в центрі майданчика складе 56,0-57,0 дБА. 
На кордоні  найближчої житлової забудови рівень шуму залишиться на колишньому рівні внаслідок 
загасання звуку в просторі, з огляду на територіальну віддаленість земельної ділянки.

Вплив на соціальне середовище: попередньо рівень соціального ризику господарської діяльності 
для населення відсутній та буде уточнюватись за результатами аналізу розрахунків, наведених 
у матеріалах ОВНС.

Вплив на техногенне середовище: запланована діяльність -не матиме впливу на техногенне 
середовище. 

Відходи виробництва та поводження з ними: в процесі будівництва утворюються такі види 
відходів: недогарки електродів; тверді побутові відходи, будівельне сміття. Утворенні в проце-
сі будівництва відходи складаються у спеціально відведених місцях в металевих контейнерах з 
подальшою передачею їх для утилізації і захоронення спеціалізованим підприємствам. Для розмі-
щення відходів, що утворюються в період проведення  робіт, додаткові земельні площі не вико-
ристовуються.

В процесі експлуатації утворюються відходи: золи летучі, дим, відпрацьована рідина після 
скруберу –зневоднюється та осад  транспортується спеціалізованим орендованим транспор-
том згідно з договірними зобов’язаннями. Металеві, пластикові бочки та баки використовують-
ся  на технологічні потреби. 

Димові гази після очищення видаляються через димову трубу в атмосферу, яка оснащена каме-
рою видалення твердих залишків.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазна-

чити відповідний пункт і частину статті 2 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”
Перша  категорія  (абзац 1, пункт 8, частина 1, стаття 3, Закону України  «Про  оцінку впливу  

на довкілля») - поводження з відходами: операції у сфері поводження з небезпечними відходами 
(зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
Відсутні.

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

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
ОВД у відповідності із ст.6 закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  №2059-VII від 23 травня 
2017 року. Зокрема, планується провести дослідження із впливу планової діяльності на повітря, 
ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, культурну спадщину (археологія), флору і фауну району, де 
планується діяльність.

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

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкіл-
ля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

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

мації, 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 врахо-
вує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльно-
сті, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження планованої 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 уповнова-
женим 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 планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення 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 обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвід-
чують 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 об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського об-
говорення 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. Рішення про провадження планованої діяльності 
Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності 

буде 
Ліцензія  операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, що видається Міністерством 

захисту довкілля та природних ресурсів Українио; дозвіл на початок будівельних робіт, що вида-
ється Департаментом Державної архітектурн -будівельної інспекції в Дніпропетровській  облас-
ті

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необ-
хідно надсилати до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки та контролю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./
факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа від уповноваже-
ного центрального органу: Котяш Лада Павлівна, заступник директора Департаменту екологіч-
ної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу формування державної політики 
в сфері екологічного контролю


