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ÐÎÁÎÒÀ
Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ
ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

Ïðèâàòíîìó äèòÿ÷îìó
ñàäêó íà æ/ì “Òîïîëÿ” ïîòð³áí³:

Âèõîâàòåëü, ç/ï 8000 ãðí.
Ïîâàð, ç/ï 8000 ãðí.
Ïðèâàòíîìó äèòÿ÷îìó ñàäêó
íà ïð. Ñëîáîæàíñüêîìó ïîòð³áåí:

Òðåáóþòñÿ

Äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³
ïîòð³áí³:

Ïðîäàâöû
øàóðìû

Çâàðþâàëüíèêè
ðó÷íîãî ³ àðãîíîäóãîâîãî

Âèõîâàòåëü, ç/ï 8000 ãðí.

Äåâóøêè, ìîæíî áåç
îïûòà ðàáîòû

òåë. 067-565-57-64

+38(097)219-79-59

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó ó çâ'ÿçêó ³ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà
òåðì³íîâî ïîòð³áåí:

Ìåõàí³ê öåõà
ñ.ì.ò. ²ëàð³îíîâå
Äîñâ³ä ðîáîòè â õàð÷îâ³é ïðîìèñëîâîñò³ áàæàíèé

òåë. 050-489-77-93

Ìîíòàæíèêè
òåõíîëîã³÷íèõ
òðóáîïðîâîä³â

Ðîáîòà â Ïîëòàâ³ òà Îäåñ³

067-500-14-29

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Òîêàðÿ ç/ï îò 15000 ãðí.
Òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà ç/ï îò 15000 ãðí.
Ôðåçåðîâùèêà ç/ï îò 15000 ãðí.
Ýëåêòðîìåõàíèêà ç/ï îò 15000 ãðí.
Ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó

Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð

ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ ç/ï îò 15000 ãðí.

Ñâàðùèêà ç/ï îò 12000 ãðí.

Ì³ñöå ðîáîòè ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

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

çâàðþâàííÿ

Ð-í ðàáîòû:

12-é êâàðòàë

Òåë. îòäåëà êàäðîâ 067-633-26-33

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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Ñåòü ìàãàçèíîâ “Ëàâêà ìÿñíèêà”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó â äðóæíûé
êîëëåêòèâ

Ðóáùèêàîáâàëüùèêà ìÿñà
Ó÷åíèêà ðóáùèêàîáâàëüùèêà ìÿñà
ç/ï îáñóæäàåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè
Ìåñòî ðàáîòû - æì Ïðèäíåïðîâñê,
12 êâàðòàë (Äíåïð)

096-782-88-08
Íà âàíòàæíå ÑÒÎ ïîòð³áåí

Àâòîñëþñàð
Çâàðþâàëüíèê
Åëåêòðèê-ïíåâìàòèê
Ìîòîðèñò
Ç äîñâ³äîì ðîáîòè
íå ìåíüøå 2-õ ðîê³â

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿
Ð-í ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð
Ì³ñöå ðîáîòè ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

095-730-70-71, 098-911-41-00
Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó
ó çâ'ÿçêó ³ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà
òåðì³íîâî ïîòð³áåí:

Ìåõàí³ê
öåõà
Äîñâ³ä ðîáîòè â õàð÷îâ³é
ïðîìèñëîâîñò³ áàæàíèé

äçâîíèòè ïí.-ïò. ç 9.00 äî 18.00

ñ.ì.ò. ²ëàð³îíîâå
òåë. 050-489-77-93

Äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³ ïîòð³áí³

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áåí

Çâàðþâàëüíèêè

Ñëþñàððåìîíòíèê

Òåë. 098-970-94-05

ðó÷íîãî ³ àðãîíîäóãîâîãî
çâàðþâàííÿ

Ìîíòàæíèêè
òåõíîëîã³÷íèõ
òðóáîïðîâîä³â

ç íàâè÷êàìè
åëåêòðîçâàðþâàííÿ

Ðîáîòà â Ïîëòàâ³ òà Îäåñ³

äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì

067-500-14-29

096-942-31-49, 066-473-88-54

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ
ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

²ÍÆÅÍÅÐ
çÌ³ñöå
îõîðîíè
ïðàö³
ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß
â îô³ñ
Ì³ñöå ðîáîòè: æ/ì Òîïîëü, 1

Äçâîíèòè ïí-ïò, ç 9.00 äî 18.00

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

Охоронна фірма
у зв’язку із розшироенням
запрошує на роботу
в місті Дніпро:

ÎÕÎÐÎÍÖ²Â
ÑÒÀÐØÎÃÎ
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ÄËß ÌÎËÎÄ²
Робота студентам, з/п від
6000 грн., вільний график,
кар’єрне зростання терміново!
5 вакантних місць, Євгеній
Анатолієвич, тел. +38(056)78908-03, +38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83.

02

ÔÀÕ²ÂÖ²

Инженер по охране труда,
место работы: Самаровка, опыт
работы,звонить пн.-пт., с 9.00
до 18.00, тел. +38(0562)36-0618, +38(067)522-26-47.
Інженер-технолог з механічної обробки, вул.
Яхненківська (Комінтерна),
2, м. Дніпро, (їхати: від пл.
Старомостової тролейбу сом №№15,3 або трамваєм
№№6,9 або машрутним таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.

05 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË
Диспетчер-адміністратор
в комерційну організацію,
т.095-900-52-76.
Офісний персонал. Активний
пенсіонер. т.095-169-35-76.

097-687-26-82
095-664-48-50

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø Telegram êàíàë
Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿
â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Терміново! Візьму відповідального помічника, помічницю на постійну роботу,
можливо без досвіду. Навчу.
До 15 тис. грн. Олена Юріївна, т.050-626-94-32, 097-34037-24.

11

ÒÎÐÃ²ÂËß

Особистий помічник керівника в офіс. Дохід до 18
тис. грн., 068-935-97-94, 050521-43-31.
Продавець, в магазин «Чайна лавка», адреса: проспект
Героїв, 30, графік роботи: з
8 до 19, неділя через неділю,
офіційне оформлення, досвід
роботи, тел.+38(050)608-1002, +38(098)242-90-46.
Торгові агенти у велику
компанію, з/п від 8000 грн.,
кар’єрне зростання, гнучкий
графік, тел. +38(056)78908-03, +38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83 Євгеній
Анатолієвич.

12

Шукаю освічену людину
для роботи в офісі, т.097398-61-32.

Пекар, місце роботи: ж/м
Західний, тел. +38(050)32061-94.

09

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Санітарка в відділення:
5-тиденка, 1/3; буфетниця,
2/2, 12 годин. з\п 4000 грн,
т.098 835 84 72, 099 218 72 02.

10

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Повар, з/п 8000 грн, р-н
роботи ж/м «Тополя», тел.
+38(067)565-57-64.
Шаурмистка, в ночь, с о/р
и без о/р, тел.+38(063)86066-19.

14

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ВЕЛИКИЙ РІЕЛТОРСЬКИЙ БІЗНЕС «KVADRATGROUP» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ, з/п 24
000 грн., проф. підготовка за
рахунок компанії, офіс в центрі,
тел.+38(097)089-10-10 (HR-менеджер, Валентина).
Робота-підробіток в офісі
адміністративно-кадрового
характеру, т.098-617-93-45,
050-331-84-54.
Співробітник у відділ збуту. Прийом телефонних
дзвінків, консультування та
оформлення заказів. Допо-

2

мога в керівництві персоналом.
Офіційне працевлаштування.
Оплата до 11800 грн., т.095115-04-07.

Співробітник з досвідом
роботи офіс-менеджера,
секретаря. 2-3 особи на вакансію, т.050-192-11-16, 096123-19-61.

ÇÌ²ÍÈ ÎÕÎÐÎÍÈ

 чоловіки від 20 до 50 років
 своєчасна виплата заробітної плати
 соціальний пакет
 забезпечення фірменним одягом

ÐÎÁÎÒÀ

www.t-rezerv.dp.ua

Автокомплексу на ж/м Победа-6 требуется автомойщик
с опытом работы, з/п высокая (ставка+%), иногородним оплачивается проезд,
тел.+38(095)292-42-61, 311625, 362-362.
Автомойщики, р-н ул. Донецкое шоссе-Передовая,
ул. Винокурова, з/п высокая,
тел.+38(095)292-42-65.
Автослюсар, на вантажне
СТО, досвід роботи не менше
2 років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзвонити пн.-пт. З 9.00 до
18.00.

Водій, кат. Е, на самоскид, з/п
від 15000 грн. + премії, робота
по м. Дніпро та Дніпропетровській обл., тел.+38(098)970-9405, дзвонити пн.-пт. З 9.00 до
18.00.
В о д і й ,
к а т . Е , С ,
тел.+38(098)970-94-05, дзвонити пн.-пт. З 9.00 до 18.00.
Водій-далекобійник. Без
шкідливих звичок, чесний,
порядний. Досвід роботи
на груз. DAF, Scania, причепи-тенти (штора), двадцятки. Повна зайнятість,
по Україні. Достойна з/п,
тел.+38(095)286-51-99, пн.птн. 8:00-16:00, Олена Генадіївна.
Електрик-пневматик, на
вантажне СТО, досвід роботи
не менше 2 років, з/п від 15000
грн. + премії, р-н роботи –
Лівий берег, тел.+38(098)97094-05, дзвонити пн.-пт. З 9.00
до 18.00.
Зварювальник, на вантажне
СТО, досвід роботи не менше
2 років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзвонити пн.-пт. З 9.00 до
18.00.
Компании PITLINE требуется автослесарь по замене
масел при АЗС в г.Днепропетровске и области. Обучение,
оформление, соц.пакет, своевременная з/п (ставка+%), тел.
+38 095-292-42-63
Моторист, на вантажне СТО,
досвід роботи не менше 2
років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзвонити пн.-пт. З 9.00 до
18.00.
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ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Автослюсар, на вантажне
СТО, досвід роботи не менше
2 років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзвонити пн.-пт. З 9.00 до
18.00.
Гальваник, відділ кадрів ДП
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізька,
22, каб.14, тел. +38(0562)3367-01, +38(0562)34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
Електрик-пневматик, на
вантажне СТО, досвід роботи
не менше 2 років, з/п від 15000
грн. + премії, р-н роботи –
Лівий берег, тел.+38(098)97094-05, дзвонити пн.-пт. З 9.00
до 18.00.
Електроерозіоніст відділ

№14(688) 17.06.20-23.06.20

ÐÎÁÎÒÀ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
Електромеханік, місце
роботи: ж/м Західний, тел.
+38(050)320-61-94.
Електромеханіки, вул.
Яхненківська (Комінтерна),
2, м. Дніпро, (їхати: від пл.
Старомостової тролейбу сом №№15,3 або трамваєм №№6,9 або машрутним
таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.
Електромонтери, відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
Зварювальник на напівавтомат досвід роботи з тонким металом, місце роботи:
Лівий берег початок пр. Правди), з/п після співбесіди, тел.
+38(050)809-28-81 Юрій.
Зварювальник, на вантажне
СТО, досвід роботи не менше
2 років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзвонити пн.-пт. З 9.00 до
18.00.
Зварювальники ручного і
аргонодугового зварювання,
робота в Полтаві та Одесі, тел.
+38(067)500-14-29.
Механик цеха, п.г.т. Илларионово, о/р в пищевой
промышленности желателен,
тел.+38(050)489-77-93.
Монтажники технологічних
трубопроводів, робота в Полтаві та Одесі, тел. +38(067)50014-29.
Моторист, на вантажне СТО,
досвід роботи не менше 2
років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзвонити пн.-пт. З 9.00 до
18.00.
Оператори верстатів з ПУ,
відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»:
вул. Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
РАБОЧИЕ В МЕБЕЛЬНЫЙ
ЦЕХ (швея, обивщик), с
опытом работы, место работы: ул. Нижнеднепровская,
1, (Агросоюз), бесплатная
доставка, своевременная зарплата, тел.+38(067)378-51-42,
+38(095)782-91-17.
№14(688) 17.06.20-23.06.20

Сантехник, тел.+38(050)93637-30.  
Сварщик, з/п от 12000 грн.,
р-н работы: 12-й квартал,
тел.+38(067)633-26-33.
Слесар-ремонтник. Офіційне працевлаштування, соц.
пакет, 8-ми годинний робочий
день, 5-днівка, своєчасна оплата. тел. +38(050)480-28-85.
Слесарь по ремонту станочного оборудования, з/п от 15000
грн. , р-н работы: 12-й квартал,
тел.+38(067)633-26-33.
Слесарь-сварщик на постоянную работу, район ж/д
вокзала, комфортные условия, оплата своевременная,
тел.+38(096)519-06-07.
Слюсар на підприємство,
з/п своєчасно. Місце роботи - Лівий берег, т.067 567
88 48.
Слюсарі-ремонтники, 4-5
розряду, вул. Яхненківська (Комінтерна), 2, м. Дніпро, (їхати:
від пл. Старомостової тролейбусом №№15,3 або трамваєм №№6,9 або машрутним
таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.
Слюсарі-ремонтники,
відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»:
вул. Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
Слюсар-ремонтник з навичками електрозварювання, доставка автотранспортом, тел.+38(096)942-31-49,
+38(066)473-88-54.
Слюсар-сантехнік, відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
Станочники, відділ кадрів ДП
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізька,
22, каб.14, тел. +38(0562)3367-01, +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
Стропальник. Офіційне працевлаштування, соц.пакет,
8-ми годинний робочий день,
5-днівка, своєчасна оплата.
тел. +38(050)480-28-85.

Òåðì³íîâî ïîòð³áåí

Токар, зарплата від 15000 грн.,
виплачується своєчасно (два
рази на місяць), адреса: вул.
Сухий Острів, 3 (станція метро
«Заводська»), тел. +38(067)52280-75, +38(066)511-83-48,
+38(056)713-21-13.
Токарі, 4-5 розряду, вул.
Яхненківська (Комінтерна),
2, м. Дніпро, (їхати: від пл.
Старомостової тролейбу сом №№15,3 або трамваєм №№6,9 або машрутним
таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.

Охоронці
м. Дніпро
Ãðàô³ê ðîáîòè 1/2, 1/3
çàðîá³òíà ïëàòà

â³ä 760 ãðí./çì³íà+ïðåì³¿
Îô³ö³éíå ïðàðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò

098-410-71-51, 050-442-87-44

Токарь, з/п от 15000 грн.,
р-н работы: 12-й квартал,
тел.+38(067)633-26-33.
Токарь, пятидневка, полный социальный пакет,
тел.+38(098)280-80-88,
+38(095)790-74-44.
Токарь-расточник, з/п от
15000 грн., р-н работы: 12-й
квартал, тел.+38(067)633-2633.
Фрезеровщик, з/п от 15000
грн., р-н работы: 12-й квартал,
тел.+38(067)633-26-33.
Фрезерувальник ЧПУ, зарплата від 15000 грн., виплачується своєчасно (два рази на
місяць), адреса: вул. Сухий
Острів, 3 (станція метро «Заводська»), тел. +38(067)52280-75, +38(066)511-83-48,
+38(056)713-21-13.
Фрезерувальник, зарплата
від 15000 грн., виплачується своєчасно (два рази на
місяць), УВАГА! Хто працевлаштується до 15 квітня 2020
року - отримає премію 5000
грн., адреса: вул. Сухий Ос-

ðåìîíò ïîäúåçäîâ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ
ñòðîéêà, îãîðîä

+38(067)809-19-35

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó "ÂÎ ÏÌÇ” ³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà
íà ïîñò³éíó ðîáîòó
ïîòð³áí³

Âåðñòàòíèêè
Ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðè âåðñòàò³â ç ÏÓ
Åëåêòðîìîíòåðè
çàïðîøóþòüñÿ
Ñëþñàð-ñàíòåõí³ê
³íâàë³äè
Ãàëüâàíèê
²²² ãðóïè
Åëåêòðîåðîç³îí³ñò

Токар-карусельник, зарплата від 15000 грн., виплачується своєчасно (два рази на
місяць), адреса: вул. Сухий
Острів, 3 (станція метро «Заводська»), тел. +38(067)52280-75, +38(066)511-83-48,
+38(056)713-21-13.
Токар-росточник, зарплата
від 15000 грн., виплачується своєчасно (два рази на
місяць), адреса: вул. Сухий
Острів, 3 (станція метро «Заводська»), тел. +38(067)52280-75, +38(066)511-83-48,
+38(056)713-21-13.

ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ,
ÌÀËßÐ

Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè.
Â³ää³ë êàäð³â ÄÏ "ÂÎ ÏÌÇ": âóë. Êðèâîð³çüêà, 22, êàá.14
òåë. äëÿ äîâ³äîê 33-67-01, 34-39-18 (ñ 9.00 äî 16.00)

Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ,
ÌÀËßÐ

ÎÕÎÐÎÍÖ²

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ

Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ
ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû

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

+38(067)809-19-35

Òðåáóþòñÿ

ðåìîíò ïîäúåçäîâ

ñòðîéêà, îãîðîä

Â ìÿñíîé ìàãàçèí
òðåáóåòñÿ

ÌÎËÎÄÛÅ
ËÞÄÈ ÓÁÎÐÙÈÖÀ
äëÿ ðàáîòû
â ñëóæáå îõðàíû
ç/ï îò 900 ãðí./ñóòêè
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðåíèðîâîê
ó ïðîô. èíñòðóêòîðîâ

ç/ï 450 ãðí./äåíü
ì/ð - ïðàâûé
áåðåã,12-é
êâàðòàë

(099)298-71-70, (097)662-02-62

òåë. (050)361-27-96, (097)584-56-73

Âîä³é

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

êàòåãîð³¿ Å,Ñ
íà ñàìîñêèä
ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿
Ðîáîòà ïî ì. Äí³ïðî
òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáë.
äçâîíèòè ïí-ïò ç 9.00 äî 18.00

098-970-94-05
ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÊËÅÉÙÈÊ

äîðîæíûõ çíàêîâ

работа на производственном
участке

òåë. (056)789-35-63
(067)565-00-13
(067)563-46-65

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÑÎÐÒÓÂÀËÜÍÈÊ
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
äåðåâ'ÿíèõ ï³ääîí³â
òåë. 096-284-46-94,
095-638-90-05, 073-407-08-07
ВІДКРИТІ ВАКАНСІЇ:

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ
ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊÀ
Â²ÇÊ²Â
з/п 5000 грн. за 15 змін,
територіально  вул. Пастера,
вул. Новокримська

òåë. (067) 507-94-95

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ
ÐÀÁÎ×ÈÅ
ДЕРЕВЯННЫХ
Â ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÖÅÕ
(øâåÿ, îáèâùèê)
ñ îïûòîì ðàáîòû

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ

Ìåñòî ðàáîòû:
óë. Íèæíåäíåïðîâñêàÿ, 1
(Àãðîñîþç)
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà
Ñâîåâðåìåííàÿ çàðïëàòà

063-057-15-05, 050-057-15-05,
096-057-15-05

067-378-51-42
095-782-91-17

ПОДДОНОВ
з/п 12000-15000 грн.
оплата своевременно, без задержек
5-ти дневная рабочая неделя
официальное трудоустройство
место работы: левый берег

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

www.t-rezerv.dp.ua

3

трів, 3 (станція метро «Заводська»), тел. +38(067)52280-75, +38(066)511-83-48,
+38(056)713-21-13.
Фрезерувальники, 4-5 розряду, вул. Яхненківська (Комінтерна), 2, м. Дніпро, (їхати:
від пл. Старомостової тролейбусом №№15,3 або трамваєм №№6,9 або машрутним
таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.
Шліфувальники, 4-5 розряду,
вул. Яхненківська (Комінтерна), 2, м. Дніпро, (їхати: від
пл. Старомостової тролейбусом №№15,3 або трамваєм №№6,9 або машрутним
таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.
Электрик, тел.+38(050)93637-30.
Электромеханик, з/п от
15000 грн., р-н работы: 12-й
квартал, тел.+38(067)633-2633.
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Кафельщики, (на ремонт
подъездов), возможна работа для пенсионера, тел.
+38(067)809-19-35.
Маляр (на ремонт подъездов),
возможна работа для пенсионера, тел. +38(067)809-19-35.
Монтажник з власним авто,
монтаж автоматичного поливу, роботи по будівництву та обслуговуванню басейнів. Навчаємо!,
тел. +38(066)737-23-76,
+38(097)534-34-78, Сергій.
Монтажник з власним авто.
Монтаж автоматичного
поливу, роботи з будівництва та обслуговування
басейнів. Навчаємо, т.+38
066-737-23-76, (097)53434-78, Сергій.
Подсобный рабочий (стройка, огород), возможна работа для пенсионера, тел.
+38(067)809-19-35.

17 ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для работы в службе охраны, з/п от
900 грн./сутки, с предоставлением тренировок у проф. инструкторов, тел.+38(099)29871-70, +38(097)662-02-62.
ОХОРОНЦІ, в охоронну фірму,
у зв’язку із розшироенням,
на роботу в місті Дніпро, чоловіки від 20 до 50 років,
своєчасна виплата заробітної
плати, соціальний пакет, забезпечення фірменним одягом, тел.+38(097)687-26-82,
4

+38(095)664-48-50.
Охоронці, м. Дніпро, графік
роботи 1/2, 1/3, заробітна плата від 760 грн./зміна+премії,
офіційне прарацевлаштування,
соцпакет, тел. +38(095)410-7151, +38(050)442-87-44.
Охоронці, охоронному підприємству, графік роботи:
подобово, вахтовим методом, тел.+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08.
Охоронці. Терміново! Вакансій багато. Графік роботі:
вахта, доба/дві, нічні зміни, .
З/п своєчасно, т.067-566-9450, 099-383-54-26.

оформлення, зручний графік
роботи, тел.+38(067)691-50-80.
Допоможу створити особистий фінансовий бізнес,
т.050-726-94-17, 097-468-9543, 093-149-68-60.
Лифтеры, тел.+38(050)93637-30.
Милые обаятельные сотрудницы, приглашаем в дружный
коллектив! з/п от 10 тыс. в
неделю. Выплаты ежедневно.
Удобный график посещения.
Работа есть всегда! Предоставляем жильё. Тел. +38(068)50431-91, +38(097)395-16-21.

Охранник, з/п 400 грн./сутки,
место работы – тупик 15 трамвая, тел.+38(097)146-64-66,
+38(063)712-85-95.  

Пакувальник візків, з/п 5000
грн. за 15 змін, Територіально
– вул. Пастера, вул. Новокримська та вул. Кондратюка,
тел.+38(067)507-94-95.

Охранник, пятидневка, полный социальный пакет, тел.+38(098)280-80-88,
+38(095)790-74-44.

Підробіток 2-4 год./
день. До 400 грн. в день,
тел.+38(098)065-32-45,
+38(095)903-75-55.

Охранники, в охранное предприятие, график работы: посуточно и вахтовым методом, тел. +38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08.
СТАРШИЙ ЗМІНИ ОХОРОНИ,
в охоронну фірму, у зв’язку із
розшироенням, на роботу в
місті Дніпро, чоловіки від 20
до 50 років, своєчасна виплата
заробітної плати, соціальний
пакет, забезпечення фірменним одягом, тел.+38(097)68726-82, +38(095)664-48-50.
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Поклейщик дорожных знаков, работа на производственном участке, тел.+38(056)78935-63, +38(067)565-00-13,
+38(067)563-46-65.
ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5000
грн. за 15 змін, Територіально – вул. Пастера, вул. Новокримська та вул. Кондратюка,
тел.+38(067)507-94-95.
Р а з н о р а б о ч и й ,
тел.+38(050)936-37-30.  
Робота або підробіток.
Від пенсіонера до студента.
Можлива віддалена робота
– on-line. От 500 грн. в день,
тел.+38(096)259-07-76.

Агенство нерухомості підбирає штат співробітників, з/п
від 20000 грн., досвід роботи
не обов’язковий, навчання,
кар’єрне зростання, графік
роботи гнучкий, терміново,
5 місць, тел. +38(056)78908-03, +38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83 Євгеній
Анатолієвич.

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ
ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ,
на предприятие, з/п 1200015000 грн., оплата своевременно, без задержек, 5-ти дневная
рабочая неделя, официальное
трудоустройство, место работы: левый берег, тел.+38(073)
407-08-07, +38(096)284-46-94,
+38(095)638-90-05.

ВАНТАЖНИК, терміново
потрібен, тел. +38(063)05715-05, +38(050)057-15-05,
+38(096)057-15-05.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5500 грн.
за 15 змін, своєчасна виплата
з/п, Територіально – вул. Андрія Фабра, тел.+38(096)22865-85.

Вихователь, з/п 8000 грн,
р-н роботи ж/м «Тополя», тел.
+38(067)565-57-64.
Вихователь, з/п 8000 грн,
р-н роботи пр. Слобожанський,
тел. +38(067)565-57-64.
Візьму помічника в сімейний
бізнес, т.050-629-80-66, 067793-07-89.
Двірник, Терміново!
На Слав’янський базар,
тел.+38(096)196-46-69,
+38(050)919-13-78.
Двірник-садівник, у житловий
комплекс, стабільна висока
заробітна плата, офіційне

Уборщица в офис, место
работы: Тополь 1, опыт работы, звонить пн.-пт., с 9.00 до
18.00, тел. +38(0562)36-06-18,
+38(067)522-26-47.
Уборщицы в гипермаркет/р-н АНД, трк «Караван». Гр.: 2/2 с 8-20 или с
20-8 ч (на выбор). ЗП 300330 грн/смена, т.+38 09682-55-020, 099-51-55-418.
Цікава робота. Офіс. Дружний колектив. Дохід до 11500
грн. + премії, т.068-982-48-50,
066-558-64-48.
www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
ВАКАНСІЇ в дніпрі
Авторемонтник, автоелектрик, 8
000,00 грн., тел. (056)734-94-58.
Акумуляторник, 8 500,00 грн.,
тел. (056)734-96-60.
Акушерка, 6 000,00 грн., тел.
(056)734-96-59.
Акушерка, з/п 6 000,00 грн., тел.
(056)734-96-59.
Артист (хору, хорового колективу,
оркестрової групи та ін.), 7
930,00 грн., тел. (056)734-96-56.
Асистент вчителя, 6 377,00 грн,
тел. (056)734-94-58.
Асистент вчителя, з/п 6 244,00
грн., асистент вчителя, робота
з учнями, які навчаються за
інклюзивною освітою.тел.
(056)734-94-59.
Бухгалтер (з дипломом магістра),
7 662,00 грн., тел. (056)73494-58.
Бухгалтер, з/п 6 000,00 грн.,
нарахування заробітної плати,
обчислювання лікарняних листів,
тел. (056)734-94-59.
Вальцювальник гумових сумішей,
7 000,00 грн., виготовлення
гумових сумішей та їх фарбування,
тел. (056)734-96-60.
Вантажник, 6 400,00 грн.,
знання правил навантаження,
вивантаження, складування
вантажу, розвантаження авто з
ломом АКБ, тел. (056)734-94-59.
Викладач (методи навчання), 7
000,00 грн., планує та здійснює
навчання з урахуванням
специфіки предмету (за
напрямком - торгівельна
діяльність, комерційна діяльність
та ІТ-технології), тел. (056)73494-58.
Викладач закладу вищої освіти,
7 000,00 грн., викладач фізичної
культури, тел. (056)734-96-60.
Викладач закладу вищої освіти,
7 000,00 грн., викладач фізичної
культури, тел. (056)734-96-60.
Вихователь дошкільного
навчального закладу, 6 000,00
грн., виховання дітей старшої
групи (5-6 років) на 2 зміни (з
7-00 до 13-00, з 13-00 до 19-00),
тел. (056)734-96-60.
Вихователь, 8 500,00 грн. Знання
базового компоненту педагогічної
освіти, нормативно-правової
документації. Професіоналізм,
відповідальність, старанність,
відкритість інновацій, творчість,
чуйність, тел. (056)734-94-58.
Водій автотранспортних засобів,
8 000,00 грн. Перевезення
пасажирів за міськими та
приміськими маршрутами
(категорія Д), тел. (056)73494-59.
Водій автотранспортних засобів,
з/п 12 000,00 грн., водій на
КРаЗ (спеціальний транспорт),
відрядження по Україні. (056)73496-59.
Водій тролейбуса, 14 500,00
грн., робота на тролейбусних
маршрутах міста, тел. (056)73494-58.
Водій тролейбуса, з/п 15 738,00
грн. (056)734-96-59.
Водолаз, 10 000,00 грн.,
водолаз-рятувальник (атестована
посада - контракт). Виконувати
водолазно-рятувальні роботи,
працювати добу через три, тел.
(056)734-96-60.

Вчитель початкових класів
закладу загальної середньої
освіти, 7 100,00 грн., тел.
(056)734-94-58.
Вчитель-дефектолог, 6 394,00
грн., вчитель-дефектолог
(олігофренопедагог), тел.
(056)734-94-58.
Вчитель-логопед, 6 394,00 грн,
тел. (056)734-94-58.
Головна медична сестра, 8
500,00 грн., тел. (056)734-94-59.
Головний бухгалтер 20 000,00
грн. Ведення бухгалтерського
обліку та податкової і
бухгалтерської звітності. Мати
досвід роботи на великих
виробничих підприємствах,
досвід роботи з ЗЕД, знання 1С
8.3, тел. (056)734-94-59.
Головний режисер, 6 306,00 грн.,
творче керівництво художньоартистичним персоналом театру
із створення нових вистав, тел.
(056)734-94-58.
Головний фахівець (залізничний
транспорт), 6 050,00 грн., проведення оцінки відповідності
продукції, послуг і систем якості підприємств транспортного
напрямку (90% залізничному
транспорту), розробка нових
методів оцінки, впровадження
європейських стандартів. Робота
у відділі сертифікації та атестації,
тел. (056)734-94-58.
Дефектоскопіст з магнітного
контролю, 7 000,00 грн.
Контролює деталі складної
конфігурації магнітним методом
на стаціонарних і переносних
дефектоскопах. Здійснює
розшифрування дефектів
поверхні. Графік роботи: позмінна
робота. Два через два дні.
Початок зміни о 7:00, тривалість
12 годин, тел. (056)734-94-58.
Друк на дублікаторі, технічний
нагляд за обладнанням,
вивантаження сировини-пачки
формату А3.
Друк на дублікаторі, технічний
нагляд за обладнанням,
вивантаження сировини-пачки
формату А3. Можливе навчання,
тел. (056)734-94-59.
Економіст з фінансової роботи,
8 000,00 грн. Виконує роботу
щодо здійснення фінансової
діяльності підприємства, тел.
(056)734-94-59.
Економіст, 6 000,00 грн., тел.
(056)734-94-59.
Електрогазозварник, 6 060,00
грн., електрогазозварювальні
роботи, тел. (056)734-96-60
Електрозварник ручного
зварювання, з/п 10 000,00 грн.,
тел. (056)734-96-56.
Електромеханік електрозв›язку,
10 021,00 грн., тел. (056)73496-56.
Електромеханік з випробувань та
ремонту електроустаткування, 6
300,00 грн., діагностика, ремонт
та технічне обслуговування
портативних електростанцій,
тел. (056)734-94-59.
Електромеханік з ліфтів, 10
000,00 грн., тел. (056)734-94-58.
Електромеханік з ліфтів, з/п 10
000,00 грн. (056)734-96-59.
Електромонтажник вторинних
ланцюгів, 9 000,00 грн.,
установлювання та закладання
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деталей кріплення (шурупи,
ролики). Знімання верхнього
джутового покриття кабелю
вручну. Виготовлення дрібних
деталей кріплення та прокладок,
що не потребують точних
розмірів, тел. (056)734-96-60.
Електромонтер з ремонту
та
обслуговування
електроустаткування, з/п 8
500,00 грн., тел. (056)734-94-59.
Електромонтер контактної мережі,
6 420,00 грн. Обслуговування
контактної мережі, заміна опор
ізоляторів, монтаж та демонтаж
обладнання, тел. (056)734-94-58.
Електромонтер тягової підстанції,
7 000,00 грн., допуск на роботи
від 1000 В та вище., тел.
(056)734-96-56.
Електромонтер тягової підстанції,
7 000,00 грн. Допуск на роботи
від 1000 В та вище, тел. (056)73496-56.
Енергетик, 15 000,00 грн. Місце
проведення робіт м. Дніпро.
Забезпечувати безперебійну
роботу і справний стан
електроустаткування об›єктів
портово-пристанського
господарства філії, енергетичних
установок і мереж, засобів зв›язку і
сигналізації, електроустаткування
перевантажувальних механізмів,
тел. (056)734-94-58.
Завідувач аптеки (аптечного
закладу), 10 000,00 грн.
Обов›язково мати кваліфікаційну
категорію: «Організація та
управління фармацією».
Організація та контроль за
забезпеченням відділень та
кабінетів лікарні медикаментами,
тел. (056)734-94-59.
Завідувач сектору, 9 840,00 грн.
Завідувач сектору фінансування
та оплати коштів державного
бюджету фінансово-економічної
діяльності. У Соборному районі.
Стаж роботи на службі в органах
місцевого самоврядування, на
посадах державної служби
або досвід роботи на керівних
посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми
власності не менше 2 років.
Вільне володіння державною
мовою, володіння ПК, тел.
(056)734-94-59.
Заступник головного бухгалтера,
тел. (056)734-96-56.
Заступник директора, 8 356,00
грн. Заступник директора з
адміністративно-господарської
роботи. Організовує роботу з
господарського обслуговування
: забезпечує організацію
своєчасного прибирання
приміщень, прилеглих
територій, робочий стан
систем каналізації, опалення,
вентиляції, електромережі тощо,
вживає заходи щодо усунення
несправностей та аварій,
керує роботою обслуговуючого
персоналу. Вміння працювати
в програмі Прозорро, очолює
тендерний комітет, тел. (056)73496-56.
Заступник начальника відділу, 10
044,77 грн. Заступник начальника
відділу прийому громадян з питань
надання усі видів соціальної
допомоги та компенсацій
Центрального району. Стаж
роботи на службі в органах
місцевого самоврядування,
на посадах державної служби
або досвід роботи на керівних
посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми
власності не менше 2 років.
Вільне володіння державною
мовою, володіння ПК. тел.
(056)734-94-59.
Зварник, 6 000,00 грн.,
проведення зварювальних
робіт на об›єкті замовника, тел.
(056)734-94-58.
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Інженер з метрології, 9 000,00
грн. Вища технічна освіта; знання
засобів вимірювання і принципу
їх роботи; вміння читати
креслення; вміння користуватися
нормативною документацією,
тел. (056)734-94-58.
Інженер, 6 474,00 грн., тел.
(056)734-94-59.
Інженер-технолог (хімічні
технології), 10 000,00 грн., пошук
покупців хімічних технологій,
контроль за використанням
вже реалізованої хімічної
продукції покупцям - поїздки на
підприємства, участь у підготовці
комерційних пропозицій, в
переговорах, у впровадженні
нових технологій, запуску хімічних
ліній, тощо, тел. (056)734-94-58.
Інспектор з кадрів, 6 000,00 грн.,
тел. (056)734-96-59.
Інспектор з контролю якості
продукції, 6 833,00 грн., робота
з клієнтами, підбір автозапчастин
та авто мастил, документальне
оформлення претензій і
рекламацій постачальникам, тел.
(056)734-96-60.
Інспектор, 12 000,00 грн.,
інспектор з організації
обслуговування на транспорті,
інспекція зупинок громадського
транспорту, тел. (056)734-94-58.
Касир квитковий, 6 500,00 грн.,
тел. (056)734-96-60.
Керівник структурного підрозділу
- головний спеціаліст, 9 330,00
грн. Головний спеціаліст відділу
прийому громадян з питань
надання усіх видів соціальної
допомоги та компенсацій
Центрального району. Вільне
володіння державною мовою,
володіння ПК, тел. (056)73494-59.
Коваль на молотах і пресах, 15
000,00 грн., тел. (056)734-94-58.
Коваль на молотах і пресах,
з/п 13 000,00 грн., додаткова
інформація за тел. (056)73496-56.
Комплектувальник меблів, з/п 7
500,00 грн.,
навички паяння електропроводки., тел.
(056)734-96-59.
Комплектувальник, 6 000,00 грн.,
тел. (056)734-94-58.
Кондуктор громадського
транспорту, 7 500,00 грн., на
міських лініях електротранспорту,
тел. (056)734-96-60.
Кондуктор громадського
транспорту, з/п 7 500,00 грн., на
міських лініях електротранспорту,
тел. (056)734-96-60.
Кочегар сушильних барабанів
9 200,00 грн., тел. (056)734-9659.
Кухар, 6 000,00 грн., тел.
(056)734-96-60.
Кухар, з/п 7 000,00 грн. (056)73496-59.
Лаборант (медицина), 7 980,00
грн., проведення лабораторних
досліджень, тел. (056)734-96-60.
Лікар загальної практикисімейний лікар, 15 250,00 грн.
Динамічне спостереження за
станом здоров`я кожного члена
сім`ї, тел. (056)734-94-59.
Лікар загальної практикисімейний лікар, з/п1 1 0 0 0 , 0 0
грн.,
спостереження за станом здоров’я, діагностування,
лікування, тел. (056)734-94-59.
Лікар-епідеміолог, 6 000,00 грн.,
тел. (056)734-96-59.
Лікар-лаборант, 9 800,00 грн.,
лабораторне обстеження
донорської крові, тел. (056)73496-60.
Лікар-невролог дитячий, 8 995,00
грн. 0,5 СТАВКИ, лікування

ВАКАНСІЇ центру зайнятості
дітей віком від 2-х місяців до
4-х років, надання лікувальнопрофілактичної допомоги, дітям
раннього віку неврологічного
профілю Наявність сертифіката
лікаря-спеціаліста, свідоцтво
про підвищення кваліфікації,
посвідчення про кваліфікаційну
категорію, тел. (056)734-94-59.
Лікар-ортопед-травматолог,
7 200,00 грн. Застосування
сучасних методів реаділітації
та диспапсерізації інвалідів,
дітей - інвалідів та інших
окремих категорій населення із
захворюваннями та травмами
опорно-рухового апарату.
Сертифікат « Ортопедія травматологія-хірургія»,
«Хіріргія», тел. (056)734-96-60.
Лікар-психіатр, 9 158,00 грн.
Застосування сучасних методів
діагностики, профілактики та
лікування психічнохворих, тел.
(056)734-94-59.
Лікар-статистик, 7 500,00 грн.
Організація і проведення збору
медичної інформації, складання
звітів і довідок статистичного
характеру, тел. (056)734-94-58.
Лікар-стоматолог, 7 800,00 грн.,
тел. (056)734-94-59.
Лікар-терапевт, 7 900,00 грн.,
тел. (056)734-94-59.
Лікар-хірург, 6 000,00 грн., 0,5
ставки. Організація та здійснення
діагност.-лікувального процесу,
огляд хворих та особисте
засвідчення стану їх здоров›я,
забезпечення необхідного
рівня обстеження пацієнтів,
представлення на огляд зав.
відділенням тяжко хворих,
доповідь про необхідність
консультативної допомоги
фахівцями регіональних закладів
МОЗ, впровадження сучасних
методик діагностики та лікування
хворих відповідно до стандартів,
тел. (056)734-94-59.
Майстер виробничого навчання,
7 000,00 грн. Проведення уроків
(майстер-класів за фахом
«Маляр-штукатур») виробничого
навчання в майстерні. + премії,
тел. (056)734-94-59.
Майстер виробничого навчання,
з/п 8 000,00 грн., майстер
виробничого навчання з професії
оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення, тел.
(056)734-96-60.
Майстер, 10 530,00 грн. Майстер
тягових підстанцій, тел. (056)73494-58.
Мастильник, 6 500,00 грн., тел.
(056)734-96-60.
Машиніст автобетонолома, 7
000,00 грн. Керує автобетоноломом під час виконання робіт з
зруйнування бетонних споруд чи
поверхонь, розробляння твердих,
мерзлих ґрунтів у ході конструкції
ремонту об`єктів будівництва,
тел. (056)734-94-58.
Машиніст дорожньо-будівельних
машин, 12 000,00 грн. Робота
на будівельних майданчиках.
Наявність посвідчення
тракториста-машиніста з
відкритими категоріями А, С, Д,
Е, Г. тел. (056)734-94-59.
Машиніст екскаватора, 7 500,00
грн. машиніст-екскаватора (тракторист), тел. (056)734-96-60.
Машиніст екструдера, 8 130,00
грн. Налагодження екструдера.
Приготування композиції.
Регулювання технологічних
параметрів процесу екструзії.
Підготовка соди або тальку
для опудрювання. Чистка та
змазування екструдера.
Транспортування виготовлених
виробів у встановлене місце, тел.
(056)734-94-58.
Машиніст залізнично-будівельних
машин, 7 400,00 грн., тел.

(056)734-94-59.
Машиніст крана (кранівник),
8 500,00 грн. Графік роботи:
позмінна робота. Два через
два дні. Початок зміни о 7:00,
тривалість 12 годин, тел.
(056)734-96-59.
Машиніст цементних млинів, 9
200,00 грн., тел. (056)734-96-59.
Менеджер (управитель), з/п 8
000,00 грн., менеджер-аналітик
з вивчення аналізу ринку
трубної промисловості, участь
у тендерах, бажано знання PDF,
тел.(056)734-94-58.
Механік автомобільної колони
(гаража), 10 000,00 грн. Графік
роботи оговорюється окремо.
Контроль технічного стану
транспортних засобів, організація
та контроль роботи ремонтної
бригади, тел. (056)734-94-59.
Місце проведення робіт:
Самарський р-н, вул.
Ілларіонівська, 1, тел. (056)73122-69, (056)731-22-14, (056)73494-59.
Можливе навчання,тел.(056)73494-59.
Молодший інспектор (поліція), 6
500,00 грн. Нагляд та охорона,
тел. (056)734-94-59.
Молодший інспектор (поліція),
з/п 6,500,00 грн., нагляд та
охорона, тел. (056)734-94-59.
Монтер колії, 6 895,00 грн.
Ремонт колії, земляного
полотна та штучних споруд для
забезпечення безпеки руху
поїздів, тел. (056)734-96-60.
Монтувальник сцени, 6
500,00 грн. Машиніст сцени.
Насипальник цементу, 8 000,00
грн., тел. (056)734-96-59.
Начальник відділу соціального
розвитку, 11 255,00 грн.
Начальник відділу контролю
за правильністю призначення,
перерахунку та виплати усіх видів
соціальної допомоги, компенсації
та пенсій Соборного району.
Стаж роботи на службі в органах
місцевого самоврядування, на
посадах державної служби
або досвід роботи на керівних
посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми
власності не менше 2 років.
Вільне володіння державною
мовою, володіння ПК, тел.
(056)734-94-59.
Начальник відділу, 7 550,00
грн. Начальник відділу
претензійно-позовної роботи
юридичного управління. Ведення
претензійної та позовної роботи
в територіальних управліннях
області, тел. (056)734-96-60.
Начальник дільниці, 8 826,00
грн., начальник району
електропостачання НижньоДніпровськ вузол. Структурний
підрозділ «Дніпровська дистанція
електропостачання», тел.
(056)734-96-56.
Начальник району тягових
підстанцій обрубувач, 8 500,00
грн., тел. (056)734-94-58.
Начальник тягової підстанції, 11
460,00 грн., тел. (056)734-94-58.
Оператор верстатів з програмним
керуванням, 11 000,00 грн.
Повинен знати принцип роботи
верстатів з програмним
керуванням, режими роботи
верстатів, правила керування
устаткуванням. Повинен уміти
читати креслення, тел. (056)73496-60.
Оператор копіювальних та
розмножувальних машин
з/п 8 600,00 грн. Важка фізична
праця. (056)734-96-59.
Оператор копіювальних та
розмножувальних машин, 8
600,00 грн. Важка фізична праця,
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тел. (056)734-94-58.
Оператор лінії у виробництві
харчової продукції (виробництво
м›ясних продуктів), 10 000,00
грн., робота на конвеєрних лініях
комплексу із забою та переробки
птиці. Наявність медичної книжки,
тел. (056)734-94-59.
Оператор лінії у виробництві
харчової продукції (перероблення
чаю, кави, какао та шоколаду),
6 105,00 грн. Забезпечення
роботи та контролю випуску
продукції (температурні режими,
витрата інгредієнтів, якість
упаковки і нанесення дати
виробництва); забезпечення
виробництва продукції
відповідно до технологічного
регламенту; здійснення
контролю режимів функціювання
обладнання; забезпечення
дотримання технологічних
параметрів виробництва
продукції; контролює випуск
якісної продукції; дотримання
встановлених технологією норм
витрати сировини та матеріалів,
тел. (056)734-96-59.
Оператор сортувальної гірки,
7 271,00 грн. Робота на станції
Нижньодніпровськ-Вузол, тел.
(056)734-96-56.
Первинна медико-санітарна
допомога на засадах сімейної
медицини, тел. (056)734-94-58.
Підсобний робітник, 8 447,00
грн., мийка тари, ремонт
піддонів на комплексі по забою
та переробці птахів. Наявність
медичної книжки, тел. (056)73494-59.
Поліцейський (за спеціалізаціями),
9 000,00 грн. Поліцейський
батальйону конвойної служби.
Конвоювання осіб взятих під
варту, тел. (056)734-96-60.
Помічник юриста, 8 000,00 грн.,
робота в 1С.8 з первинними
документами (прихід-розхід),
рознесення банківської виписка,
ведення дебіторів-кредитів, виконання доручень керівника та
бухгалтера, тел. (056)734-94-59.
Практикуючий психолог, 6 000,00
грн., тел. (056)734-94-58.
Пресувальник-вулканізаторник,
7 000,00 грн. Робота пов›язана
з вулканізацією гумотехнічних
виробів на малих та
великогабаритних пресах, тел.
(056)734-96-60.
Прибиральник виробничих
приміщень, 9 068,00 грн. Мийка
цехів та обладнання на комплексі
по забою та переробці птахів.
Наявність медичної книжки, тел.
(056)734-94-59.
Провізор, 6 000,00 грн. Здійснення
роздрібної торгівлі лікарськими
засобами та виробами медичного
призначення. Навички роботи
в програмі 1С 8, тел. (056)73496-60.
Ремонтник штучних споруд, 8
000,00 грн., тел. (056)734-94-59.
Репетитор з балету, 8 576,00
грн., тел. (056)734-96-56.
Різальник на пилах, ножівках
та верстатах, 15 000,00 грн.
Гильотинщик, тел. (056)73496-59.
Різальник на пилах, ножівках та
верстатах, з/п 15 000,00 грн.
Гильотинщик, тел.(056)734-9659.
Робітник з благоустрою, 6
500,00 грн., виконання робіт з
відновлення благоустрою міської
території, тел. (056)734-96-60.
Робітник з благоустрою, з/п 6
500,00 грн. Виконання робіт з
відновлення благоустрою міської
території, тел.(056)734-96-60.
Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
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ВАКАНСІЇ центру зайнятості
будинків, з/п 11 323,00 грн.,тел.
(056)734-96-55.
Садівник, 7 000,00 грн. Постійна
робота у Севастопольському
парку, інших парках та на
території зелених зон м. Дніпра,
покіс трави, обрізка дерев, тел.
(056)734-96-56.
Сестра медична з дієтичного
харчування, 7 200,00 грн.,
складання меню-розкладок,
перевірка норм виходу готових
страв, проведення бракеражу
готової продукції, забезпечення
санітарно-епідемічного режиму
в приміщенні харчоблоку, тел.
(056)734-94-59.
Сестра медична з дієтичного
харчування, з/п 7 500,00 грн.
Організація раціонального
харчування, складання меню,
контроль за якістю продуктів та
страв,тел.(056)734-94-59.
Сестра медична, 7 200,00
грн. Облік, прийом та видача
трансфузійних середників, тел.
(056)734-96-60.
Складач поїздів, 11 000,00 грн.
Графік роботи: позмінна робота.
Два через два дні. Початок зміни
о 7:00, тривалість 12 годин, тел.
(056)734-94-58.
Слюсар аварійно-відбудовних
робіт, 9 158,00 грн. Слюсар
з механоскладальних робіт,
9 000,00 грн. Збірка вузлів.
3-денний робочий тиждень, тел.
(056)734-94-59.
Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів, 6 000,00
грн. Ремонт та обслуговування
автотранспортних засобів, а
саме легкових авто, вантажних
та автобусів, тел. (056)734-94-59.
Слюсар з ремонту рухомого
складу, 6 444,00 грн. Слюсар із
складання металевих конструкцій,
15 000,00 грн., тел. (056)734-9459.
Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування, 10 500,00
грн. З досвідом ремонту
підйомно-транспортних
механізмів, тел. (056)734-94-58.
Слюсар-електрик
з
ремонту та обслуговування
вантажопідіймальних кранів і
машин, 9 500,00 грн. Слюсар ремонтник мостових кранів, тел.
(056)734-94-59.
Слюсар-інструментальник, 10
000,00 грн., тел. (056)734-94-58.
Слюсар-ремонтник, 8 000,00
грн. Ремонт та обслуговування
механічної частини верстатів.
Сортувальник виробів, сировини
та матеріалів 8 000,00 грн.
Сортувальник відсортованих
відходів, важка фізична праця.
Робочий день: 08:00-18:00, тел.
(056)734-94-58.
Сортувальник-складальник
брухту та відходів металу, 12
000,00 грн. Здійснює збирання
і сортування металобрухту на
території підприємства. Перевага
кандидатам з навичками роботи з
газовим різаком і зварювальним
апаратом, тел. (056)734-94-58.
Спеціаліст-бухгалтер, 9 100,00
грн. Провідний спеціаліст відділу
прийняття рішень з призначення
усіх видів соціальної допомоги та
компенсацій Соборного району.
Вільне володіння державною
мовою, володіння ПК, тел. (056)
734-94-59.
Спеціаліст-бухгалтер, з/п 9 100,00
грн. Провідний спеціаліст відділу
прийняття рішень з призначення
усіх видів соціальної допомоги та
компенсацій Соборного району.
Вільне володіння державною
мовою, володіння ПК, тел.
(056)734-94-59.
Стропальник, 7 007,00 грн.,
стропує та ув›язує прості вироби,
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деталі, контейнери та інші вантажі
масою до 5т для їх піднімання,
переміщення та укладання.
Подає сигнали машиністу крана,
стежить за вантажем під час
піднімання, переміщення та
укладання, тел. (056)734-96-60.
Тесляр, 6 500,00 грн., тел.
(056)734-96-59.
Токар 13 000,00 грн. Робота на
колесо-токарному верстаті УЦБ125, КЖ20-1836, тел. (056)73496-59.
Транспортувальник (такелажні
роботи), 8 700,00 грн., тел.
(056)734-96-59.
Фармацевт, 6 000,00 грн.
Забезпечення відділень та
кабінетів лікарні медикаментами,
тел. (056)734-94-59.
Фармацевт, з/п 6 000,00 грн.
Забезпечення відділень та
кабінетів лікарні медикаментами,
тел.(056)734-94-58.
Фахівець із соціальної роботи 7
575,00 грн. Здійснення соціальної
роботи з вразливими категоріями
сімей з дітьми та осіб, організація
надання їм соціальних послуг,
тел. (056)734-94-59.
Фельдшер, 7 490,00 грн.,
перевірка стану здоров›я водіїв
перед виїздом на лінію, зранку
або ввечері, тел. (056)734-94-58.
Фельдшер, з/п
7 490,00 грн.
Перевірка стану здоров’я водіїв
перед виїздом на лінію, зранку
або ввечері, тел.(056)734-94-58.
Фізичний терапевт, 8 000,00
грн. Здійснення реабілітаційних
заходів, складання та виконання
програми фізичної терапії, тел.
(056)734-94-59.
Фрезерувальник, 15 000,00 грн.,
вміння розбиратися в ескізах і
кресленнях, тел. (056)734-94-59.
Фрезерувальник, з/п 15 000,00
грн. Вміння розбиратися в ескізах
і кресленнях,тел. (056)734-94-59.
Чистильник металу, відливок,
виробів та деталей, 11 000,00
грн. Чищення металевих деталей
на піскоструйній машині, тел.
(056)734-96-60.
Юрисконсульт, 6 247,20 грн., тел.
(056)734-94-58.

Першотравенська міська
філія ДОЦЗ тел. (05633)512-45.
Бариста, з/п 6 000,00 грн.,
приготування кави, гарячих та
холодних напоїв, тел. (05633)512-45.
Вільногірська міська філія
Дніпропетровського обласного центру зайнятості тел.
(068)491-68-73.
Електрозварник ручного
зварювання, з/п 8 000,00 грн.,
виконання зварювальних робіт
при виготовленні армокаркасів
для виробів зі збірного
залізобетону. За потребою
виконання різальних робіт.
Технік-лаборант, з/п
6 000,00 грн., перевіряє
на відповідність заявленим
показникам якості постачаєму
сировину та виготовлену
продукцію. Відповідає за
організацію технологічного
процесу, за дотриманням
технологічної дисципліни при
приготуванні бетонних сумішей.
Кам›янський міський центр
зайнятості тел. (067)00594-54.
Практичний психолог, з/п 7
000,00 грн., бере участь в

організації освітнього процесу,
забезпеченні всебічного
особистісного розвитку дітей,
підлітків, молоді, зміцненні
психічного здоров›я.
Вчитель-дефектолог, з/п 7
000,00 грн., планує і здійснює
навчальну, виховну, корекційну,
компенсаційну, реабілітаційну
роботу з дітьми, забезпечує
умови для засвоєння програм
з урахуванням порушень.
Вчитель - логопед, з/п 7 000,00
грн., здійснює навчальну,
корекційну, компенсаційну,
реабілітаційну роботу з дітьми,
що мають мовні порушення.
Лікар ветеринарної медицини,
з/п 10 000,00 грн., проводить
огляд тварин і діагностування
їх хвороб і ушкоджень.
Водій автотранспортних
засобів, з/п 15 000,00 грн.,
керує
автомобільними
транспортними засобами
з дотриманням правил
експлуатації закріпленої за
ним техніки, правил безпеки
та дорожнього руху.
Інспектор з кадрів, з/п 12
000,00 грн., ведення обліку
особистого складу працівників
підприємства та його підрозділів. Формування і ведення
особистих справ працівників
та інше.
Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних, з/п 8
000,00 грн., робота в бухгалтерії
з первинною документацією.
Реєстрація господарських
даних та інше.
Павлоградський МРЦЗ тел.
(0563)26-95-16.
Енергетик, з/п 12 200 грн.,
забезпечення справного стану,
безаварійної та надійної роботи
електрообладнання підприємства. Наявність 4 групи допуску
з електробезпеки.
Жовтоводська міська філія
Дніпропетровського ОЦЗ
тел. (05652)328-86.
Головний архітектор (органи
державної влади), з/п 9
230,00 грн., начальник відділу
містобудування. Очолює та
керує відділом. Аналізує стан
містобудування, розроблення,
корегування і оновлення
генерального плану міста та
надає на розгляд міській раді та
її виконавчому комітету.
Машиніст крана (кранівник),
з/п 10 000,00 грн., керування
мостовими кранами.
Нікопольський МРЦЗ
(0566)69-65-06.
Інженер - будівельник, з/п
15 000,00 грн., розробка
інженерного проекту,
здійснення супутніх розрахунків.
Агроном, з/п 15 000,00 грн.,
організаційно-технологічне
керівництво в галузі
рослинництва.
Електромонтер з ремонту
повітряних ліній, з/п 9
000,00 грн., верхові ремонтні
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ÐÎÁÎÒÀ
роботи на вимкнених лініях
електропередачі.
Оператор верстатів з
програмним керуванням, з/п 4
723,00 грн., установка та зняття
деталей після обробки.
Водій автотранспортних
засобів, з/п 8 000,00 грн.,
виконання правил дорожнього
руху, та правил перевезення
вантажів.
Підсобний робітник, з/п 7
500,00 грн.
Інженер-конструктор, з/п 7
700,00 грн., розробка технічних
проектів, виконання технічних
розрахунків по проектам.

в бухгалтерських програмах,
тощо (обов’язково - досвід
роботи з ПДВ, впевнений
користувач ПК).
Магдалинівська районна
філія Дніпропетровського
ОЦЗ, тел. (05691)2-85-31.
Майстер дільниці, з/п 6000 грн.,
робота майстром дільниці на
м›ясопереробному комбінаті,
технологія виробництва
і переробки продукції
тваринництва
Верхньодніпровська
р а й о н н а
ф і л і я
Дніпропетровського ОЦЗ,
тел. (05658)3-19-59.

Інженер з нормування праці,
з/п 7 700,00 грн., розробка та
впровадження норм трудових
витрат.

Електромеханік торговельного
та холодильного устаткування,
з/п 11000,00 грн., проведення
діагностики, ТО та ремонту
холодильного устаткування.

Інженер з автоматизованих
систем
керування
виробництвом, з/п 14 560,00
грн., організація технічно
правильної експлуатації
і своєчасного ремонту
автоматичних систем зв›язку.

Механік з ремонту устаткування,
з/п 10 000,00 грн., робота з
дротами, кабелями всіх марок,
вміння проводити діагностику та
ремонт торгового холодильного
устаткування.

Картонажник, з/п 4 723,00
грн., виготовлення виробів
з картону, паперу та інших
матеріалів.
Електрогазозварник, з/п 8
000,00 грн., зварювальні
роботи.

Оператор лінії у виробництві
харчової продукції (виробництво
сухого глютену), з/п 10 000,00
грн., обслуговування лінії з
виробництва крохмалю,
технічне обслуговування
обладнання.

Майстер дільниці, з/п 11 040,00
грн., приймання корпусів на
мийку після робіт з видалення
сухого посліду.

Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
будинків, з/п 9 000,00 грн.,
надання послуг з ремонту та
обслуговування супермаркетів,
робота з сантехнікою,
будівельними матеріалами.

Інспектор з оборонномасової роботи, з/п 9 000,00
грн., розробка проектів з
нормативно-правових актів.

Васильківська районна
філія Дніпропетровського
ОЦЗ, тел. (05639)9-25-51.

Електромонтер
з
ремонту і обслуговування
електроустаткування, з/п
9 000,00 грн.,розрахунок
географічних координат опор
повітряних ліній.
Інженер - будівельник, з/п
4 723,00 грн., розробка
інженерного проекту,
здійснення супутніх розрахунків.

Машиніст бульдозера (гірничі
роботи), з/п 8340 грн., Керує
бульдозером з тяговим
зусиллям. Виконує зачищання,
планування грунтів під час
підготовчих та опоряджувальних
робіт, гідромеханізованим
способом шляхом намивання.
Застосовує змінне робоче
устаткування: робочі органи,
розширювачі, козирки,
відтулки, зуби, стабілізуючі
пристрої різання грунтів тощо.

Диктор, з/п 4 723,00 грн.,
володіння дикцією.
Дніпровська районна філія
Дніпропетровського ОЦЗ,
тел. (056)753-74-54
Шеф-кухар, з/п 6000,00
грн., участь у складанні меню,
приготування гарячих і холодних
страв. Постійний контроль за
технологією приготування їжі,
нормами закладання сировини
та додержанням санітарних
правил, місце роботи смт.
Слобожанське.
Царичанська районна філія
Дніпропетровського ОЦЗ,
тел. +38(05690)3-17-75
Бухгалтер, 5000,00 грн.,
ведення бухгалтерського
обліку на підприємстві,
нарахування заробітної плати
працівникам, складання та
подання відповідної звітності,
проведення розрахунків, робота

ÐÎÁÎÒÀ
“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.
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Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007
Çàñíîâíèê: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
Àäðåñà: 49000, 49000, ì. Äí³ïðî,
âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,
îô³ñ 412
òåë./ôàêñ: 767-16-32 (34, 35, 38)
e-mail: t_rezerv@ukr.net
Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000

Ôîðìàò À3
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ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬН ІСТЮ «ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО»
код ЄДРПОУ 43003413

ÐÎÁÎÒÀ

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО», юридична
адреса: 49019, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Ударників,
будинок 54, контактний номер телефону (+380) 68 819 41 56.
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи підприємства (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у виробництві феросплавів, чавуну та сталі дослідно- промисловим агрегатом електродугового наплавлення металовмісних матеріалів в тиглях.
Технічна альтернатива 1. Використання дослідно-промислового зразку наплавлювального
агрегату Р4623.01.00 Б ПС.
Технічна альтернатива 2.
Використання дугової сталеплавильної печі
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Частина цеху складу комплектуючих виробів, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 54 загальною площею 936 м2, який відповідає усім екологічним, санітарним, пожежним
нормам та цілком придатний до цільового використання.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Встановлення установки підпадає під цільове використання орендованої ділянки.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Оренда земельного майданчика без забудови на землях промислового користування на території металургійного підприємства. Територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом через наявність вже побудованого приміщення, яке відповідає усім екологічним, санітарним, пожежним нормам та цілком придатний до цільового використання. Територіальна альтернатива
2 не розглядається.
Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Реалізація проекту дасть можливість забезпечення додаткових робочих місць та виділення металу з металовмісних матеріалів для повторного використання.
Планована діяльність сприятиме:
- зменшенню кількості відходів металургійного виробництва;
- отримання напівфабрикатів металів (в злитках);
- надходженню коштів до бюджету України;
- створенню нових робочих місць;
- розвитку інфраструктури району.
4. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Агрегат є дослідно-промисловим зразком, призначеним для утилізації дрібно фракційних металовмісних матеріалів шляхом дугового наплавлення в тиглі між двома не плавкими електродами з отриманням монолітних чушок. Фракція утилізованого матеріалу 0-5 ... 10 мм. Готовий
продукт - монолітні чушки близькі до циліндричної формі (висота 600 мм, діаметр 200-300 мм).
Продуктивність по готовому продукту 2 кг/хв (по 1 кг / хв з кожної пари тиглів). Струм наплавлення 1600-2500 А. Напруга дуги 40-50 В. Електроди графітові.
Експлуатація агрегату виконується двома працівниками: оператором і помічником оператора.
Планований режим роботи – 8 годин при 5-денному робочому тижні.
5. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
- дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
- забезпечення санітарних норм шумового тиску на границі санітарно-захисної зони;
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання
відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог санітарно- гігієнічних
норм і правил з подальшим поводженням відповідно до законодавства України;
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
щодо технічної альтернативи 2
- дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
- забезпечення санітарних норм шумового тиску на границі санітарно-захисної зони;
- організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання
відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог санітарно- гігієнічних
норм і правил з подальшим поводженням відповідно до законодавства України;
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
щодо територіальних альтернативи 1
- містобудівні умови та обмеження;
- дотримання нормативної санітарно-захисної зони;
- 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 наданих на правах оренди в відповідності з вимогами чинного законодавства.
щодо територіальних альтернативи 2
– не розглядаються.
6. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Майданчик для розміщення установки планується на існуючій та вже спланованій території з
твердим водонепроникним покриттям. Зняття рослинного шару ґрунту не передбачається. Додаткова еколого-інженерна підготовка та захист території не передбачається.
щодо технічної альтернативи 2 – вимагає еколого-інженерну підготовку та захист території
щодо територіальних альтернативи 1 - не потрібна.
щодо територіальних альтернативи 2 – потрібна
7. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами забруднення атмосферного повітря під час будівництва будуть зварювальні та фарбувальні роботи. До основних шкідливих факторів належать шум, утворення відходів, вібрація,
оксид вуглецю, оксид марганцю і запиленість. Пил являє собою аерозоль.
Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив
на повітряне середовище, мінімальне шумове навантаження, утворення відходів.
щодо технічної альтернативи 2:
Високий місцевий перегрів під електродами; труднощі перемішування і усереднення хімічного
складу сталі; значна кількість продуктів горіння і шуму під час роботи, утворення відходів.
щодо територіальних альтернативи 1
не розглядаються
щодо територіальних альтернативи 2
не розглядаються
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8. 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
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планова діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ст.3
п.3 ч.5 п.п.2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» - виробництво та обробку металу
(установки для установки для обробки чорних металів).
9. Наявність підстав для здійснення оцінки 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.
10. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планується провести дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря, шумового
впливу, ґрунти, 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.
11. 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 довкілля”. 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 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 провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля 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
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 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.
12. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу 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 зауваження 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 повідомл
ення). 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
робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження 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 обґрунтовано 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.
13. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»)
що видається
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
14. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Директор департаменту - Березань Сергій Сергійович
Поштова адреса: вул. Лабораторна, буд. 69, м. Дніпро, 49000
Тел.: (096) 512-94-24, (0562) 46-41-61
Е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
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