
№ 
п/п Назва роботодавця Посада Заробітна 

плата Завдання та обов'язки Контакти 
для довідок

Кількі
сть

1 ПП "УНІВЕРСАЛ ІНЖИНІРИНГ" архітектор 12000
виконання робіт від ескізу до робочого 
проекту згідно генплану / знання 
спеціалізованих програм Архікад, Автокад 

0673804065 1

2 ГОНЧАР ТЕТЯНА ІГОРІВНА бариста 6500

приготування кави, та ін напоїв, у кафе " Я  
люблю кебаб " ( які знаходяться по вулицях 
Інститутській, Курчатова  та  на  Проспекті). 
Працювати з 9.00 до 21.00, 10 днів  через 10  
днів,  працівник  має проживати  у 
відповідному  районі,
 так  як транспорт курсує  до  певної  години 
(раніше комендантської)

067 38 401 
73 1

3 СНІГУРОВ ВІКТОР 
АНАТОЛІЙОВИЧ

викладач (методи 
навчання) 6500

інформаційно-консультаційні послуги з 
іноземних  мов. Мотивація до роботи. Базові 
знання іноземних мов: англійська-німецька 
або англійська-польська, англійська-
італійська. Запис на співбесіду проводиться  
ВИКЛЮЧНО в телефонному режимі осіб, 
які вмотивовані та прагнуть 
працевлаштуватися . Остаточний розмір 
заробітної плати встановлюється після 
співбесіди. 
З роботодавцем зв'язуватися після 12,00

0673820466 10

4 МІШИН ОЛЕКСАНДР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

водій 
автотранспортних 
засобів

8000
водій з власним мікроавтобусом на 
маршрутний автобус , мікроавтобус по місту 0673809676 2

5
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ

водій 
автотранспортних 
засобів

6500

перевезення підопічних та працівників 
пансіонату згідно розпорядження директора, 
ведення дорожнього листа, маршрути, 
пройдений кілометраж, витрати палива

0382 633418 1

6 ХКП "ЕЛЕКТРОТРАНС" водій тролейбуса 18000 перевезення пасажирів / 0382 672465 0382 672465 1

7 ТОВ "Р.І.Н.О" газорізальник 10000 порізка металопрокату на машині плазминої 
різки 0673620435 1

8 ДП "НОВАТОР" гальванік 7000 виконання операцій на гальванічній лінії в 
цеху друкованих плат 0382 670216 1

9 ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА 
МАКАРОННА ФАБРИКА" головний бухгалтер 8500

робити та передавати звітність, баланс, знати 
бухгалтерські  програми, 1 с, замовлення, 
проплати, та інша  робота головного 
бухгалтера;
обовязково треба мати  досвід  роботи на 
виробництві головним  бухгалтером

098 589 6961 1

10 ТОВ "ЄВРО ДЕТАЛЬ" головний бухгалтер 14000

ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві (загальна система 
оподаткування),  працювати з 1С-УТП.
Остаточний розмір з/п після співбесіди. 
Обов"язково досвід роботи.

0979441770 1

11
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ"

головний технолог 18220

здійснює контроль за складанням планів, за 
додержанням проектної і технологічної 
дисципліни;  розробляє  технологічну  
документацію та ін.

0382 787526 1

12 КП УМК "ПРОСКУРІВСЬКА" 
(ЖЕК №2) двірник 6500 косіння трави 0382 650023 1

13 СЛОБОДЯН ГАЛИНА ПЕТРІВНА дезінфектор 8000

 спеціаліст пест-контролю (робота з 
пестицидами, агрохімікатами, 
дезінфікуючими засобами)-дезінфекція, 
дезінсекція, дератизація, фумігація, ведення 
документообігу.
обов"язково наявність прав кат.В.

09751004322 1

14 ДП "НОВАТОР" еколог 9000
відповідає за зниження шкідливих відходів, 
утилізацію відходів, вивчає стан води, землі, 
повітря, складає прогноз розвитку ситуації

0382 670216 1

15 ТОВ "ЖЕО" електрик дільниці 7825 ремонтні роботи 0382 630066 1
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16 ТОВ "ПЛАСТ МОУЛД" електрик цеху 10000

обслуговування та ремонт устаткування на 
виробництві, проведення ремонту, монтажу, 
демонажу і технічне обслуговування 
електропроводки, щитів, освітлювальних 
елементів;
електрик з 4-5  групою допуску з дозволом 
працювати на висоті;

0501911330 1

17
МКП 
"ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕН
ЕРГО"

Електрогазозварник 12400

ручна дугова зварка, плазмена та газова 
зварка складних апаратів, вузлів, 
конструкцій та трубопроводів зі сталі, 
чугуна, призначених для робіт під 
динамічними й вібраційними 
навантаженнями та під високим тиском.
(ДМТ "Дубове")

0382 700386 1

18 ТОВ "Р.І.Н.О" Електрогазозварник 10000 газозварювальні роботи металоконструкцій. 098 8117471 2

19 УМК "ОЗЕРНА" (ЖЕК № 7) Електрогазозварник 10041 ремонтні роботи 0382 771934 1
20 ТОВ "ЖЕО" Електрогазозварник 7825 ремонтні роботи 0382 630066 1

21
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НВО 
ТЕХНОУКРМАШ"

Електрогазозварник 10000 зварювання  TIGOM (аргонщик) 0963503919 1

22 ПРАТ "ТЕСМО-М"

електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

11000 зварювання чорного та нержавіючого металу 
на аргонних та автоматичних установках 0966780549 1

23
МКП 
"ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕН
ЕРГО"

Електрозварник 
ручного зварювання 12400

проведення ремонтних робіт - зварювання 
деталей із сталі,кольорових металів та 
сплавів,підготовка поверхні деталей та 
механізмів до зварювання,зачистка швів 
після зварювання,читання креслень,знання 
правил обслуговування електрозварювальної 
апаратури,механічні та технологічні 
властивості зварювальних металів,марки і 
типи електродів,види зварних з'єднань,типи 
швів,режими зварювання,види дефектів і 
способи їх усунення.
(ДМТ "Дубове")

0382 700386 2

24 ТДВ "ЗАВОД АДВІС"

електромонтер з 
ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування

10000 обслуговування електроустаткування більше 
1000 Вт з 4 групою допуску 0635936220 1

25 ТОВ "Т-СТИЛЬ" електромонтер 
контактної мережі 8000

завгосп-електромонтер, робота завгоспа, по 
прийому  та видачі  матеріалів, та 
електромонтера

0982612838 1

26

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА МЕД

завідувач канцелярії 6500
організовувати постійну роботу канцелярії. 
Обов'язково мати базову вищу юридичну 
освіту

0382 75 59 
70 1

27 УДМС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ завідувач сектору 10800

 прийняття за результатами конкурсу 
відповідно до Закону України "Про 
державну службу"/ подання документів на 
конкурс до 20.07.2022р.

0382 656135 1

28 УДМС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

Заступник начальника 
відділу 10800

відділ фінансування та звітності / прийняття 
за результатами конкурсу відповідно до 
Закону України "Про державну службу"/ 
подання документів на конкурс до 
20.07.2022р. 

0382 656135 1

29 УДМС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

Заступник начальника 
відділу 10800

відділ бухгалтерського обліку / прийняття за 
результатами конкурсу відповідно до Закону 
України "Про державну службу"/ подання 
документів на конкурс до 20.07.2022р. 

0382 656135 1

30

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА МЕД

інженер з метрології 6500

виконувати роботу   з  метрологічного 
забезпечення. Проводити  роботу щодо  
забезпечення єдності  і потрібної точності 
вимірювання, підвищення рівня 
метрологічного забезпечення. Виконувати   
роботу щодо впровадження  державних, 
міждержавних і  галузевих стандартів та  
інших нормативних документів, що  
регламентують метрологічні  норми і  
правила.(тимчасово)

0382 75 59 
70 1



31 ГАНСЬКИЙ ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ інженер з охорони 
праці 10000

інженер з техніки безпеки; вирішення 
технічних і господарських питань, які 
виникають на виробництві. 
Попередньо надсилати резюме на 
ganskyyy@gmail.com. Обов'язково з досвідом 
роботи

ganskyyy@g
mail.com 1

32 ПП "УНІВЕРСАЛ ІНЖИНІРИНГ" Інженер-будівельник 10000

розробка проектів житлових та промислових 
обєктів / знання нормативної документації / 
знання спеціалізованих програми Архікад, 
Автокад /

 0673804065 1

33 ПП"СПОРТ- ПРОГРЕС" Інженер-
проектувальник 7900

інженер-проектувальник (автомобільних 
доріг). Розробка проектної документації , 
ведення  проектів від завдання на 
проектування до експертного висновку 
проектування об'єктів транспортного 
будівництва: автомобільні дороги, вулиці 
населених пунктів, технологія будівництва, 
інженерні розрахунки. Знання будівельних 
норм; пакету NjpoMap, AutoCAD, Компас, та 
спеціалізованих програм для проектування 
автомобільних доріг/ штучних споруд

0973165889 1

34 ПП"СПОРТ- ПРОГРЕС" Інженер-
проектувальник 7900

проектування систем опалення, сантехніки, 
вентиляції, каналізації об'єктів; супровід 
проектної документації під час проходження 
будівельної експертизи проекту. Знання 
будівельних норм, пакету програм AutoCAD, 
Компас та спеціалізованих програм для 
проектування штучних споруд

0973165889 1

35 ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ "ШКОЛА 
ЖИТТЯ" інструктор 6500

інструктор з фізкультури(плавання), в 
басейн, догляд та  робота з дітьми з 
інвалідністю
працювати 15 год на  тиждень, на 0,5 ставки, 
з-п 1/2 від  мінімальної, 4100,00 грн.

0382 637035 1

36 СКЦ "ПЛОСКИРІВ" керівник гуртка 6500
тренер з бойових мистецтв. комплектація 
груп, індивідуальний підхід, вміння цікаво, 
весело та ефективно проводити заняття.

0673814438 1

37 ГОНЧАР ТЕТЯНА ІГОРІВНА кухар 6500

приготування іжі у кафе " Я  люблю кебаб " ( 
які знаходяться по вулицях Інститутській, 
Курчатова  та  на  Проспекті). Працювати з 
9.00 до 21.00, 10 днів  через 10  днів,  
працівник  має проживати  у відповідному  
районі, так  як транспорт курсує  до  певної  
години (раніше комендантської)

 067 38 401 
73 1

38 ГОНЧАРУК ЛЮБОВ ПЕТРІВНА кухар 7000

знання європейської кухні, обов'язковий 
досвід роботи на аналогічній посаді, 
остаточний розмір заробітної плати буде 
встановлений після співбесіди з 
роботодавцем. Ресторан "Ізіда".

0673823800 1

39
ХМЕЛЬНИЦЬКА ДИРЕКЦІЯ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРПОШТА"

Листоноша (поштар) 6500

робота в пересувних відділеннях - це 
мобільні поштові офіси / доставка і виплата 
пенсій та грошової допомоги , доставка 
поштових переказів, друкованих видань, 
рахунків на оплату за різні послуги

0506508014 1

40 ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ "ШКОЛА 
ЖИТТЯ"

Лікар фізичної та 
реабілітаційної 
медицини

6500

догляд та  робота з дітьми з інвалідністю
працювати на  0,5 ставки,  20 годин на  
тиждень;
з-п 1/2 від  мінімальної, 3250,00 грн.

0382 637035 1

41 ТОВ "ЖЕО" маляр 7500 ремонтні роботи 0382 630066 1

42 КП БРЕД машиніст автогрейдера 12000

виконувати планування і профілювання 
робіт у ході будівництва доріг, інших 
площинних об'єктах, зрізання нерівностей, 
часткове поперечне та повздовжне 
переміщення грунту, планування поверхні 
під час будування доріг, планування узбіч, 
чистка доріг у зимовий період.

0382 640879 1

mailto:ganskyyy@gmail.com
mailto:ganskyyy@gmail.com


43 ВКП "ЯВІР - ІНВЕСТ" машиніст бульдозера 
(гірничі роботи) 12000

гірничі роботи в кар"єрі
 Премія за виконану роботу. Робота в м. 
Славута.

0989811228 1

44
МКП 
"ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕН
ЕРГО"

машиніст двигунів 
внутрішнього згоряння 11900

робота на когеніраційній установці, що 
виробляє електроенергію. Запуск, зупинка, 
регулювання роботи двигунів.
(ДВЕ)

0382 700386 1

45 ВКП "ЯВІР - ІНВЕСТ" машиніст екскаватора 12000
гірничі роботи в кар"єрі
Премія за виконану роботу. Робота в м. 
Славута

0989811228 1

46
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ"

машиніст екскаватора 10000 на екскаватор ДРАГЛАЙН 0382 787526 1

47 ВКП "ЯВІР - ІНВЕСТ"
машиніст землесосного 
плавучого 
несамохідного снаряда

12000
гірничі роботи в кар"єрі
 Премія за виконану роботу. Робота в м. 
Славута.

0989811228 1

48 ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП"

Менеджер (управитель) 
із 
зовнішньоекономічної 
діяльності

10250

активний розвиток ринку та робота з 
існуючими клієнтами, аналіз планування 
продажів, виконання плану, моніторинг 
ринку, проведення переговорів з 
потенційними клієнтами, участь в 
міжнародних виставках, робота з 
рекламаціями (знання однієї з мов: 
англійської, польської, німецька, іспанська)

0685169166 1

49 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СІЗО Молодший інспектор 
(поліція) 11500 нагляд за засудженими в слідчому ізоляторі 0382 651223 13

50 ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА 
МАКАРОННА ФАБРИКА"

налагоджувальник 
устаткування у 
виробництві харчової 
продукції

9000
обслуговування,  налагодження,  
забезпечення  безперебійної  роботи  
харчових  та фасувальних  автоматів

0985896961 1

51
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ"

Начальник відділу 17000 начальник відділу капітального будівництва 
/ досвід роботи / 0382 787526 1

52 УДМС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ Начальник відділу 13000

начальник-відділу-головний бухгалтер  / 
прийняття за результатами конкурсу 
відповідно до Закону України "Про 
державну службу"/ подання документів на 
конкурс  

0382 656135 1

53
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ"

начальник дільниці 13000 начальник електродільниці / досвід роботи / 0382 787526 1

54 КЕВ М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ начальник котельні 8000
знання експлуатації обладнання котельні на 
газоподібному паливі, знання експлуатації 
теплових мереж.

0382 647184 1

55 ДП "НОВАТОР"
оператор верстатів з 
програмним 
керуванням

12000
виконання фрезерних робіт по обробці 
металів (HAAS)
УВАГА -  робота в нічний час

0382 670216 1

56 ТОВ "АВАНТАЖ-7" оператор заправних 
станцій 8000

 оператор-касир; викладка товару 
;консультування  клієнтів щодо 
характеристик і цін на пальне, автомобільні 
та супутні товари; забезпечення чистоти 
території; режим роботи: з 8-20 год. 
неділя,понеділок- вихідні / обовязково 
телефонувати  

0672116628 1

57 ТОВ "ВОЛОЧИСЬК-АГРО" оператор машинного 
доїння 9000

с. Жучківці. Немісцеві забезпечуються 
житлом. Проводить машинне доїння корів 
двома або трьома і більше апаратами. 
Виконує різні операції, які впливають на 
швидкість та повноту молоковіддачі і 
чистоту молока, ветеринарно-санітарні 
роботи. 

0504443472 5

58 ДП "ОРІТ" офіціант 6500  у дитяче  кафе  JOY  LAND, 7 океан, по вул 
Тернопільська, 7 з досвідом  роботи 0503765511 1

59 ПП "КОЗАЦЬКА ВАРТА" охоронник 8000

охорона об'єктів (вахтовий метод роботи). 
Премія.
Остаточний розмір з/п залежить від об"єкту 
охорони

0673807701 2

60  ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" пекар 7000 пекти піцу та хлібобулочні вироби в мережі 
магазинів "Булка". 067 3827813 1



61 КП УМК "ПРОСКУРІВСЬКА" 
(ЖЕК №2)

покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель 
із штучних матеріалів

7502

розрізання рулонні та штучні матеріали, 
обрізання кутів листів і плиток шиферу, 
сверлити отвори; готовить розчин для 
промазування стиків і швів; підганяє фланці 
та гребні з промазкою суриковою замазкою 
або бітумною мастикою.

0382 650023 1

62 ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ "ШКОЛА 
ЖИТТЯ" практичний психолог 6500

догляд та  робота з дітьми з інвалідністю
працювати 10год на  тиждень, на 0,5 ставки, 
з-п 1/2 від  мінімальної 4450,00 грн.

0382 637035 1

63
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ

практичний психолог 6500

на 0,5 ст. / розробляє та впроваджує 
корекційні програми з урахуванням 
психологічних особливостей 
підопічних,сприяє адаптації підопічних при 
поселенні в пансіонат

0382 633418 1

64  ТОВ"ФУДЕКСПРЕС" продавець-консультант 7000

викладка товару продовольчої групи , 
розрахунок вартості покупки  та 
консультування покупців в мережі магазинів 
"Булка", контроль та дотримання термінів 
придатності продукції, підтримка порядку та 
чистоти в магазині. Остаточний розмір з/п 
після співбесіди.

067 3827813 1

65 ТОВ "ДРІМСВІТ" продавець 
продовольчих товарів 6500

обслуговування покупців:нарізка, 
зважування й пакування товарів, перевірка 
чеку, розміщення товарів по групам, видам 
та сортам, прикріплювання цінників, 
консультування про властивості, смакові 
особливості окремих видів товарів, 
підрахування грошей в кінці робочого дня, 
отримання товарів від постачальників, 
проведення інвентаризації

0673977120 1

66 ДЕМІДАС ОКСАНА ІЛЛІВНА
продавець 
непродовольчих 
товарів

6500
режим роботи:08.00-19.00, 2 плаваючих 
вихідних на тиждень
(магазин одягу "Superціна", 1-й поверх)

067 196 196 
8 2

67 ТОВ "УКРЕЛКОМ ЛТД" різальник металу на 
ножицях і пресах 7000

виконує прямолінійне та криволінійне 
відрізання деталей і заготовок з листового 
металу товщиною до 16 мм на гільйотинних 
нижицях по упору, за шаблоном та 
кресленням. Розмічує деталі за кресленням з 
застосуванням лінійок, шаблонів і 
необхідного контрольно-вимірювального 
інструменту. Здійснює згинання листового 
металу. ОБОВ'ЯЗКОВО З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ З МЕТАЛОМ.

0382 704949 1

68 ТОВ "ЖЕО"

робітник з 
комплексного 
обслуговування 
будинків

6500 прибирання прибудинкової  території 0382 630066 1

69 МПП "НІКО" Сестра медична (брат 
медичний) 6500 медична сестра в кабінет УЗД/ робота на 

комп'ютері / набір протоколів 067 380 1177 1

70 ДП "НОВАТОР" слюсар аварійно-
відновлювальних робіт 7200

виконує особливо складні аварійно-
відновлювальні роботи на діючих  водогінно-
каналізаційних  мереж; обслуговує, регулює і 
ремонтує трубопроводи водопровідні 
каналізаційні мережі

0382 670216 1

71 ПРАТ "ТЕСМО-М"

слюсар з контрольно-
вимірювальних 
приладів та автоматики 
(електроніка)

11000

розробка електричних схем пультів 
керування обладнанням, підбір 
електрокомплектуючих, електромонтажні 
роботи

0966780549 1

72 ТОВ "Р.І.Н.О"
слюсар з 
механоскладальних 
робіт

9000 обслуговування верстатів машинобудівного 
виробництва. 098 8117471 2

73 МІШИН ОЛЕКСАНДР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів

8000 технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів (автобус, мікроавтобус). 0673809676 1

74 ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО"
Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів

12000 технічне обслуговування та ремонт легкових 
автомобілів марки Mercedes-Benz 0675508738 1

75 ТОВ "КЛАСТ"
Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів

7250 ремонт вантажних автомобілів 0972978623 1



76 ОХРЕЙ ЛЮБОВ ДМИТРІВНА
Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів

6500
робота на шиномонтажі, що пов'язана з 
заміною та ремонтом шин. Усувати виявлені 
в ході роботи дефекти та несправності.

097 58 45 
758 1

77 КП УМК "ПРОСКУРІВСЬКА" 
(ЖЕК №2)

слюсар-електрик з 
ремонту 
електроустаткування

6669

ремонт зовнішньої і внутрішньої 
електромережі (крім квартирної), готує 
електромережу для освітлення підвалів, 
горищ і місць загального користування; 
проводить незначний ремонт і заміну 
групових розподілювальних і запобіжних 
щитків, перехідних коробок з частковою 
заміною новими; встановлює і міняє 
вимикачі, патрони, запобіжники, розетки;

0382 650023 1

78 ТОВ "Р.І.Н.О"
слюсар-електрик з 
ремонту 
електроустаткування

6500
обслуговування та ремонт станків. (неповна 
ставка) 0673620435 1

79 ТОВ "ДАР-ЗЕМЛІ"
слюсар-електрик з 
ремонту 
електроустаткування

8000 наявність посвідчення; 4 група допуску  0673803626 2

80 ТЗОВ"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ЗЕРНОПРОДУКТ" "ХЗП"

слюсар-електрик з 
ремонту 
електроустаткування

8000
слідкує за роботою електроустаткування 
підприємства / наявність посвідчення 4 гр. 
допуску з енергобезпеки

0382 76 50 
39 1

81 ГОЛЬДБЕРГ ІРИНА ІВАНІВНА слюсар-ремонтник 7000 ремонт холодільників 0663991109 1

82 ДП "НОВАТОР" слюсар-сантехнік 6500 ремонт та обслуговування сантехнічних 
систем та обладнання очисних споруд 0382 670216 1

83 ТОВ "ЖЕО" слюсар-сантехнік 7825 ремонтні роботи 0382 630066 1

84 УДМС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

Спеціаліст державної 
служби (місцевого 
самоврядування)

8100

провідний спеціаліст / прийняття за 
результатами конкурсу відповідно до Закону 
України "Про державну службу"/ подання 
документів на конкурс 

0382 656135 2

85 СІТНІКОВ МИХАЙЛО 
ІЛАРІОНОВИЧ столяр 8000 робота на верстатах  з  виготовлення меблів 0663331671 1

86 РИКУН АНАТОЛІЙ ПАНАСОВИЧ
Технік-технолог з 
виробництва м'ясних 
продуктів

7500 знання виробництва ковбасних виробів 0978605817 1

87 ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА 
МАКАРОННА ФАБРИКА" технолог 8000

змінний технолог  харчової  промисловості,
контроль за  якістю  готової  продукції ( 
аналіз якості макаронних виробів та  
сировини)

0985896961 1

88 ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" технолог 9250

розуміння технологічних процесів 
виготовлення швейних виробів, планування 
та контроль швейного виробництва, облік та 
контроль матеріалів, управління виробничим 
процесом.

0685169166 1

89

РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ 
"ПІВДЕННО-ЗАХІДНА 
ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ"

токар 8000 виготовлення нестандартних деталей для 
ремонту локомативів 0382 699688 1

90 КП УМК "ПРОСКУРІВСЬКА" 
(ЖЕК №2) токар 10000 виточувати різні токарні деталі на станках 0382 650023 1

91 ДП "НОВАТОР" токар-розточувальник 12000 оброблює деталі на універсальних 
координатних розточувальних верстатах 0382 670216 1

92 ПРАТ "ХЗ КПУ "ПРИГМА-ПРЕС" токар-розточувальник 6500 виготовлення деталей 067 122 8531 1

93
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ПРОСКУРІВ 3Д"

фахівець з 
комп'ютерної графіки 
(дизайну)

6800
робота за персональним ком ютером 
,створення моделей тривимірних зображень 
за допомогою відповідних програм

0683442020 2

94 ПРАТ "ТЕСМО-М" фрезерувальник 10000 фрезерування деталей з нержавіючої сталі 0966780549 1
95 ПPАТ "ХМЕЛЬПИВО" хімік 8000 хімік-мікробіолог / проведення аналізу 

готової продукції та сировини 0382 784232 1

96 КАРГА СВІТЛАНА 
АНАТОЛІЇВНА швачка 6500 пошиття жіночого одягу (сукні, костюми, 

блузи, брюки)/  0673051885 2

97 ЛАБУНСЬКИЙ ВАСИЛЬ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ швачка 8500 пошиття трикотажних виробів ( спортивні 

костюми, футболки, одяг для військових) 0672687776 7

98 ПМП "ДЕМАНТ" швачка 6500
пошиття жіночого та дитячого одягу(вміння 
пошити виріб від початку до кінця) 0674528532 2



99 ПП "УКРШЕЛТЕР" швачка 7000

пошиття бронежилетів.
про співбесіду попередньо домовлятися при 
погоджені домовленості на співбесіду, 
звертатися за адресою: 
Старокостянтинівське шосе 20/4 (навпроти 
Старокостянтинівського ринку).
Довезення до місця роботи та назад 
автобусом підприємства

068 841 62 
65 1

100 ПП "УЛЮБЛЕНИЙ СТИЛЬ" швачка 7500 пошиття  іншого  верхнього  одягу 0673831404 1
101 ТОВ "БЕМБІ" швачка 7700 пошиття дитячого одягу 0968931975 10

102 ТОВ "ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ЕВОЛЮШН" швачка 8000 пошиття верхнього одягу та трикотажу 0672939194 2

103 ТОВ "ПОЛЛАРДІ ФЕШН ГРУП" швачка 7000 відшиття виробів (весільні сукні) 0685169166 3

104 ТОВ "Т-СТИЛЬ" швачка 10000

пошиття  трикотажних  виробів
попередньо про зустріч і співбесіду 
домовлятись по телефону 0982612838 10

105 ТРОСТИНСЬКИЙ СЕРГІЙ 
АНДРІЙОВИЧ швачка 7000 виробництво взуття, 0672435911 1

106 ШЕВЧУК АЛЛА ПАВЛІВНА швачка 6500
пошив шкіргалантерейних виробів, сумок, 
рюкзаків/ графік роботи з 8.30-17.00 /  з/п 
6500.00+% 

0679754949 1

За довідками та з питань працевлаштування звертайтеся до Хмельницького міського центру зайнятості за тел:    0382 79 54 28;      0382 79 54 21;  0382 79 51 14;     0382 
75 20 20

Всього 168 вакансій
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