Стор. 1 з 39

Обласний банк перспективної потреби в сезонній робочій силі на підприємствах та господарствах Херсонської області на 2017 рік

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

Всього по області

197

3081

330

-

406

Бериславський

14

155

-

тел. (05546) 72498

-

ТОВ "Тавр"

Херсонська область
Бериславський район
с. Веселе
вул. Свиридова 3

обрізання виноградної
лози

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

березень

15

ПАТ "Кам'янський"

Херсонська область
Бериславський район
с. О. Кам'янка
вул. Леніна 1
тел. (05546) 54200

обрізання
виноградної лози

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

квітеньтравень

30

Фермерське господарство "Чарівне"

Херсонська область
Бериславський район
с. Новоберислав
вул. Набережна
тел. моб. 0505207803

обрізка саду

робітник фермерського
господарства

3200

березень

7

Фермерське господарство "Чарівне-1"

Херсонська область
Бериславський район
с. Новоберислав
вул. Набережна, 67
тел. моб. 0505207803

обрізка саду

робітник фермерського
господарства

3200

березень

9

вирощування
зернових

робітник фермерського
господарства

3200

квітень

2

Фермерське господарство "Світоч"

Херсонська область
Бериславський район
с. Милове,
вул. Бериславська, 35
тел. моб. 0507472195

виконання
сільськогосподарських
робіт

тракторист

3200

березень

4

Фермерське господарство "Панарін
Агро"

Херсонська область
Бериславський район
с. Новокаїни
вул. Бархутова 60
тел. моб. 0963963457

вирощування
овочів та баштанних
культур

підсобний робітник

3200

березень

20

Херсонська область
Бериславський район
Фермерське господарство "Лідер Агрі" с. Новокаїни
вул. Бархутова 4А
тел. моб. 0985554444

вирощування
овочів та баштанних
культур

підсобний робітник

3200

березень

30

Херсонська область
Бериславський район
Фермерське господарство "Ольгівська
с. Ольгівська
перлина"
вул. Молодіжна 39
тел. моб. 0666678948

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 2 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

ПП "ЮТС Агропродукт плюс"

Херсонська область
Бериславський район
с. Новорайськ
вул. Промислова 3

вирощування зернових
тракторист
та технічних культур

3200

квітень

15

ТОВ " Макєша"

Херсонська область
Бериславський район
с. Лиманець
вул. Польова 13
тел. моб. 0952777883

вирощування зернових
культур

3200

квітень

3

ФОП Павлівська І. О.

Херсонська область
Бериславський район
с. Веселе
вул. Шевченка 6
тел. моб. 0507615796

робітник з комплексного
вирощування ягід,
обслуговування
горіхів, інших плодових
сільськогосподарського
дерев і чагарників
виробництва

3200

квітень-травень

10

ТОВ "СП "Злато Таврії"

Херсонська область
Бериславський район
с. Качкарівка
вул. Леніна 6
тел. моб. 0951951809

вирощування зернових
культур

тракторист

3200

березень-квітень

6

СФГ "Золотий колос"

Херсонська область
Бериславський район
с. Качкарівка
вул. Гагаріна 103
тел. (05546)40532

вирощування зернових
культур

тракторист

3200

березень-квітень

2

СТОВ "Калініносільське"

Херсонська область
Бериславський район
с. Лиманець
вул. Набережна 74
тел. (05546)55231

вирощування зернових
культур

тракторист

3200

квітень

2

Білозерський

ПСП "Агрофірма "Роднічок"

тракторист

2

Херсонська область
Білозерський район
с. Велетенське
вул. Центральна
тел. (05547) 45812

56

сільськогосподарські
роботи (овочівництво)

оператор полів
зрошування та фільтрації

від 3900

березеньлистопад

2

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

від 3800

березеньлистопад

16

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

від 4200

березеньлистопад

1

охоронник

від 3200

березеньлистопад

7

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

-

тел. (05547) 33827

рекреаційна зона

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

-

сезон 2017

Стор. 3 з 39

Назва роботодавця

Агрофірма радгосп "Білозерський"

Великолепетиський
Аграрний Південь

Агрофірма "Україна"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область
Білозерський район
с. Дніпровське
вул. Центральна, 3
тел. (05547) 44810

Херсонська область
Великолепетиський район
с. Рубанівка
тел. моб. 0954807308

Херсонська область
Великолепетиський район
смт. В. Лепетиха
тел. моб. 0504949789

ТОВ "Жовтневе"

ДП "Миколаївське"

Херсонська область
Великолепетиський район
с. Миколаївка
тел. моб. 0669533124

Великоолександрівський

сільськогосподарські
роботи
(виноградарство)

Посада

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

Заробітна
плата, грн.

від 3200

березеньжовтень

5

Херсонська область
Великолепетиський район
с. Рубанівка
тел. моб. 0954795423

Фермерське господарство "АМІНАЮГ"

Види робіт

Термін
проведення
робіт

Херсонська область
Великолепетиський район
с. Князегригорівка
тел. моб. (0978015020)

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

36
підсобний робітник

4000

01.04.2017 по
30.10.2017

10

вирощування зернових
культур

тракторист

3200

01.05.2017 по
30.07.2017

2

вирощування зернових
культур

підсобний робітник

3200

01.05.2017 по
30.07.2017

3

вирощування зернових
культур

підсобний робітник

3200

20.05.2017 по
30.06.2017

3

вирощування зернових
культур

тракторист

4000

01.05.2017 по
30.07.2017

2

вирощування зернових
культур

підсобний робітник

4000

01.05.2017 по
30.07.2017

3

овочівник

3200

20.03.2017 по
01.09.2017

5

підсобний робітник

3200

20.03.2017 по
01.09.2017

8

сільськогосподарські
роботи (овочівництво)

6

рекреаційна зона

На період проведення
робіт між роботодавцем
та найманим працівником
укладаються угоди
цивільно-правового
характеру

30

вирощування зернових
культур

Примітка

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

31
тракторист

3300

березень серпень

6

харчування

заправник

3200

березень серпень

1

харчування

-

тел. (05543) 22099

-

-

тел. (05532) 21277

-

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 4 з 39

Назва роботодавця

СВК "Борозенське"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область,
Великоолександрівський район,
с. Борозенське,
вул. Першотравнева, 13
тел. (05532) 41139

Види робіт

сільськогосподарські
роботи

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

водій автотранспортних
засобів

3300

травень жовтень

6

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

травень жовтень

3

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3300

травень жовтень

3

ТОВ "Великоолександрівське
птахівниче СТОВ"

Херсонська область,
Великоолександрівський район,
смт. Велика Олександрівка,
вул. Заводська, 18
тел. (05532) 21209

інкубація та
вирощування курчат

птахівник

3200

березень серпень

1

СТОВ "Інгулець"

Херсонська область
Великоолександрівський район
с. Новодмитрівка
вул. Леніна, 23
тел. (05532) 21388

сільськогосподарські
роботи

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

травень жовтень

2

ПСП "Щедрий Лан"

Херсонська область
Великоолександрівський район
смт. Велика Олександрівка
вул. Вільна, 55
тел. (05532) 22255

сільськогосподарські
роботи

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

травень жовтень

5

ФОП Пашнюк Ганна Іванівна

Херсонська область
Великоолександрівський район
смт. Велика Олександрівка
вул. Леніна, 176
тел. 0975433320

сільськогосподарські
роботи

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

травень жовтень

1

СТОВ "Перше Травня"

Херсонська область
Великоолександрівський район
смт. Велика Олександрівка
вул. Свободи, 109
тел. (05532) 22297

сільськогосподарські
роботи

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

травень жовтень

3

Верхньорогачицький

4

20

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

харчування

харчування

-

тел. (05545) 52529

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

-

сезон 2017

Стор. 5 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Фермерське господарство " Альянс"

Херсонська область
Верхньорогачицький район
смт. Верхній Рогачик
провулок Лікарняний 2-А
тел. моб. 0989409011

вирощування зернових робітник фермерського
та технічних культур
господарства

3200

квітень листопад

8

харчування

Фермерське господарство " Лідія-1"

Херсонська область
Верхньорогачицький район
с. Первомаївка
тел. моб. 0662855977

вирощування зернових робітник фермерського
та технічних культур
господарства

3200

квітень листопад

4

харчування

СТОВ " Родина -2"

Херсонська область
Верхньорогачицький район
с. Бережанка
тел. моб. 0500590264

робітник з комплексного
вирощування зернових обслуговування
та технічних культур
сільськогосподарського
виробництва

3200

квітень листопад

4

харчування

ФОП Стаценко С.О.

Херсонська область
Верхньорогачицький район
с. Самійлівка

робітник з комплексного
вирощування зернових обслуговування
та технічних культур
сільськогосподарського
виробництва

3200

квітень листопад

4

харчування

Високопільський

ТОВ "Аграрна зона"

Фермерське господарство "Лісовол В.
Г. 11"

ПСП "Світоч"

16
Херсонська область
Високопільський район
смт. Високопілля
вул. Щорса
тел. моб. 067 2500661

Херсонська область
Високопільський район
с. Кочубеївка
вул. Леніна 80
тел. моб. 096 7957650

Херсонська область
Високопільський район
с. Пригір'я
вул. Кірова 2
тел. моб. 097 8406542

122

підсобний робітник

3200

квітень жовтень

5

тракторист

3200

квітень жовтень

2

тракторист

3200

травень листопад

3

водій автотранспортних
засобів

3200

травень листопад

1

інженер з охорони праці

3200

травень листопад

1

тракторист

3200

травень листопад

5

бухгалтер

3200

травень листопад

1

водій автотранспортних
засобів

3200

травень листопад

1

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

-

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

тел.(05535) 22370

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

-

сезон 2017

Стор. 6 з 39

Назва роботодавця

ПОП "Перемога"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область
Високопільський район
с. Архангельське
вул. Леніна 45
тел. моб. 097 9532880

Фермерське господарство "Широкий
лан"

Херсонська область
Високопільський район
с. Пригір'я
вул. Кірова 21
тел. моб. 096 4705542

Фермерське господарство "Урожай"

Херсонська область
Високопільський район
с. Мала Шестерня
вул. Леніна 36
тел. моб. 0 67 7603702

Фермерське господарство "Таврія"

Херсонська область
Високопільський район
с. Новомиколаївка
вул. Степова, 1
тел. мол. 096 6031583

Херсонська область
Високопільський район

Види робіт

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

підсобний робітник

3200

липень листопад

6

сторож

3200

травень листопад

2

обліковець

3200

травень листопад

1

тракторист

3200

травень листопад

2

охоронник

3200

травень листопад

1

електрик дільниці

3200

травень листопад

1

водій автотранспортних
засобів

3200

травень листопад

1

тракторист

3200

квітень жовтень

4

водій автотранспортних
засобів

3200

травень листопад

7

тракторист

3200

травень листопад

8

тракторист

3200

березень жовтень

7

водій автотранспортних
засобів

3200

березень жовтень

5

токар

3200

березень жовтень

1

електрогазозварник

3200

березень жовтень

1

підсобний робітник

3200

березень жовтень

4

слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування

3200

березень жовтень

1

механік

3200

березень жовтень

1

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

сезон 2017

Стор. 7 з 39

Назва роботодавця

Фермерське господарство "Промінь"

ТОВ "Дніпрянка"

ТОВ "Шестірня"

ФОП Пурик Андрій Миколайович

ФОП Сільчик Володимир Вікторович

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон
Високопільський район
с. Федорівка
вул. Гагаріна 12
тел. моб. 067 4237291

Херсонська область
Високопільський район
с. Орлове

Дніпропетровська область
Широківський район
смт. Широке

Херсонська область
Високопільський район
смт. Високопілля
тел. 0969462749

Херсонська область
Високопільський район
с. Орлове
тел. 0975908857

Види робіт
сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

Херсонська область
Високопільський район
ФОП Карастан Віктор Олександрович
с. Архангельське
тел. 0677046715

сільськогосподарські
роботи

Херсонська область
Високопільський район
с. Новомиколаївка
тел. 0677204241

сільськогосподарські
роботи

ФОП Моргун Микола Миколайович

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

тракторист

3200

березень жовтень

5

водій автотранспортних
засобів

3200

квітень жовтень

3

тракторист

3200

квітень жовтень

7

підсобний робітник

3200

травень листопад

7

водій автотранспортних
засобів

3200

квітень жовтень

3

тракторист

3200

квітень жовтень

1

електрогазозварник

3200

квітень жовтень

1

токар

3200

квітень жовтень

1

слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування

3200

квітень жовтень

1

підсобний робітник

3200

травень листопад

3

водій автотранспортних
засобів

3200

травень листопад

1

тракторист

3200

травень листопад

1

тракторист

3200

травень листопад

1

підсобний робітник

3200

травень листопад

1

тракторист

3200

травень листопад

1

тракторист

3200

травень листопад

5

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

сезон 2017

Стор. 8 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

ПП "Архангельське"

Херсонська область
Високопільський район
с. Архангельське
тел. 0675086489

сільськогосподарські
роботи

тракторист

3200

травень листопад

5

Фермерське господарство "АВЛОС"

Херсонська область
Високопільський район
смт. Високопілля
тел. 0960449220

сільськогосподарські
роботи

тракторист

3200

травень листопад

3

Генічеський

ПП "XXI вік України"

ТОВ "База Заря"

Фермерське господарство "Врємя"

Фермерське господарство
"Сільгосппродукт"

12
Херсонська область
Генічеський район
м. Генічеськ
вул. Леніна, буд. 38
тел. моб. 09770761717

Херсонська область
Генічеський район
с. Генічеська Гірка
вул. Набережна, 35
тел. (05534)50300

Херсонська область
Генічеський район
с. Петрівка
вул. Чапаєвої, 4
тел. (05534)56635

Херсонська область
Генічеський район
смт. Новоолексіївка
вул. Тітова, 99
тел. моб. 0990223541

318

обслуговування
населення

обслуговування
відпочиваючих

сільськогосподарські
роботи (овочівництво)

сільськогосподарські
роботи

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

110

тел. (05534) 36189

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

120

агент з туризму

3200

червеньсерпень

6

кухар 5 р.

5000

червеньсерпень

1

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

1

кухар 4 р.

4500

червеньсерпень

2

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

2

кухонний робітник

3500

червеньсерпень

4

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

4

офіціант

3500

червеньсерпень

2

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

2

завідувач господарства

5000

червеньсерпень

1

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

1

охоронник

3200

квітень жовтень

15

підсобний робітник

3200

квітень жовтень

6

підсобний робітник

3200

підсобний робітник

3200

водій автотранспортних
засобів

3200

квітень вересень

1

механік

3400

квітень вересень

2

адміністратор

3200

червеньсерпень

3

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

3

покоївка

3200

червеньсерпень

3

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

3

серпень вересень
липень вересень

10
18
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сезон 2017

Стор. 9 з 39

Назва роботодавця

ПП "ВКФ "Чайка -2 - Азов"

ТОВ "ПЕС"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область
Генічеський район
с. Щасливцево
вул. Набережна, 25
тел. (05534)32319

Херсонська область
Генічеський район
с. Генічеська Гірка
вул. Набережна, 58
тел. (05534)55524

Види робіт

обслуговування
відпочиваючих

обслуговування
відпочиваючих

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт
червеньсерпень
червеньсерпень

матрос-рятувальник

3200

сторож

3200

фельдшер

3200

озеленювач

3200

робітник з благоустрою

3200

слюсар-ремонтник

3200

покоївка

3200

озеленювач

3200

робітник з комплексного
обслуговування та
ремонту будинків

3200

травеньвересень

прибиральник територій

3200

травеньвересень

3200

травеньвересень

оператор пральних
машин

червеньсерпень
червеньсерпень
червеньсерпень
червеньсерпень
травеньвересень
травеньвересень

червеньвересень
червеньвересень
червеньвересень
червеньвересень
травеньвересень

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих

1

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

1

2

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

2

1

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

1

надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

1

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

4

1
2
3
3
1
1
3
1

водій автотранспортних
засобів

3200

адміністратор

3200

приймач пункту прокату

3200

матрос-рятувальник

3200

тракторист

3200

водій автотранспортних
засобів

3200

травеньвересень

1

1
3
3
2
1

ТОВ "Агрофірма ім. Шевченко"

Херсонська область
Генічеський район
с. Догмарівка
вул. Леніна, 43
тел.0978661125

сільськогосподарські
роботи

підсобний робітник

3200

серпень вересень

80

ПП ПСП "Чоль"

Херсонська область
Генічеський район
смт. Новоолексіївка
вул. Чкалова, 55
тел. 0950761905

сільськогосподарські
роботи

підсобний робітник

3200

серпень вересень

60

прибиральник територій

3200

квітень -серпень

4
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1
2
3
3
1
1
3
1

1
3
3
2
1

сезон 2017

Стор. 10 з 39

Назва роботодавця

БВ "Арабатська стрілка"

ТОВ "Гаряче джерело"

КП "Генічеський міський пляж"

ГФ ТОВ "ТА - Супутник"
(База відпочинку "Корал")

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область
Генічеський район
Генічеська Гірка
вул. Набережна , 39

Херсонська область
Генічеський район
с. Генічеська Гірка
вул. Набережна, 60
тел. 0955353543

Херсонська область
Генічеський район
м. Генічеськ
вул. Свердлова буд. 40

Херсонська область
Генічеський район
с. Щасливцеве
вул. Набережна буд. 15

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

покоївка

3200

червень-серпень

4

тракторист

3200

електрик

3200

слюсар-сантехнік

3200

водій автотранспортних
засобів

3200

квітень вересень

1

медична сестра

3200

травень-жовтень

медична сестра з масажу

3200

касир

Види робіт

обслуговування
відпочиваючих

обслуговування
відпочиваючих

обслуговування
відпочиваючих

обслуговування
відпочиваючих

Посада

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

1

1

обслуговування
відпочиваючих

1

травень-жовтень

1

обслуговування
відпочиваючих

1

3200

травень-жовтень

1

обслуговування
відпочиваючих

1

молодша медична сестра
(санітарка,
прибиральниця)

3200

травень-жовтень

1

обслуговування
відпочиваючих

1

підсобний робітник

3200

травень- серпень

6

обслуговування
відпочиваючих

6

озеленювач

3200

червень серпень

3

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

3

слюсар-сантехнік

3200

травень серпень

2

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

2

слюсар - електрик

3200

травень серпень

2

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

2

завідувач господарства

3200

адміністратор залу

3200

кухар

3200

мийник посуду

3200

офіціант

3200

кухонний робітник

3200

вантажник

3200

комірник

3200

надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)
надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих

прибиральник службових
приміщень

3200

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

квітень вересень
квітень вересень
квітень вересень

травень серпень
червень серпень
червень серпень
червень серпень
червень серпень
червень серпень
червень серпень
травень серпень
червень серпень

1
1
1

1
2
6
4
8
4
1
1
1

Новий штатний розпис в
стадії затвердження

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

4
1
1
1

1
2
6
4
8
4
1
1
1

сезон 2017

Стор. 11 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон
у

Голопристанський

СТОВ "Росія"

Фермерське господарство "Аделаїда"
Відокремлена садиба

р

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

уд

Термін
проведення
робіт

Херсонська область
Голопристанський район
с. Чулаківка
вул. Дорожна 1-А
садиба "Аделаїда"

збір врожаю картоплі

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

3200

червень серпень

1

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

1

прибиральник територій

3200

червень серпень

1

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

1

матрос-рятувальник

3200

червень серпень

2

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

2

оператор пральних
машин

3200

червень серпень

1

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

1

організатор культурнодозвіллєвої діяльності

3200

червень серпень

1

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

1

менеджер з туризму

3200

червень серпень

1

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

1

робітник з комплексного
обслуговування та
ремонту будинків

3200

травень- серпень

2

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

2

покоївка

3200

травень- серпень

8

надається житло
(гуртожиток)

обслуговування
відпочиваючих

8

551

сільськогосподарські
роботи

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

двірник

8

Херсонська область
Голопристанський район
с. Бехтери
вул. Леніна 6
тел. (05539)42643

Потреба в
працівника
х, осіб

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

01.06.201731.10.2017

1

водій автотранспортних
засобів

3200

01.06.201731.10.2017

4

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

01.06.201731.10.2017

6

слюсар-ремонтник

3200

01.06.201731.10.2017

2

мельник

3200

01.06.201731.10.2017

1

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

01.07.201731.08.2017

100

135

тел. (05539) 21653

-

надається житло
(гуртожиток)
харчування

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 12 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Фермерське господарство "Тюльпан"

Херсонська область
Голопристанський район
с. Олексіївка
пров. Промисловий 3,
тел. (067) 5511461

прополка та збирання
овочів, роботи на току

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

01.06.201731.10.2017

15

харчування

Фермерське господарство з
відокремленою садибою "Запільне"

Херсонська область
Голопристанський район
с. Чулаківка
Відокремлена садиба "Запільне"
тел. (05539)43412

робітник з комплексного
допоміжні роботи в
обслуговування
сільському господарстві сільськогосподарського
виробництва

3200

01.05.201731.10.2017

10

надається житло
(гуртожиток)
харчування

Фермерське господарство "Південна
земля"

Херсонська область
Голопристанський район
с. Чулаківка
вул. Дорожня 3
тел. (05539)43588

збирання врожаю
картоплі, капусти,
томатів

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

від 3200

з 01.05.2017

10

надається житло
(гуртожиток)
харчування

Приватне пiприємство "Александр А.
Синенко"

Херсонська область
Голопристанський район
с. Чулаківка
вул. Дорожня 3
тел. (05539)43588

збирання врожаю
картоплі, капусти,
томатів

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

від 3200

з 01.05.2017

15

надається житло
(гуртожиток)
харчування

3450

23.03.2017 по
02.06.2017

45

харчування

вантажник

від 3500

01.08.2017 по
02.10.2017

36

харчування

сортувальник у
виробництві харчової
продукції

від 3300

01.08.2017 по
02.10.2017

27

харчування

оператор лінії у
виробництві харчової
продукції

від 3600

01.08.2017 по
02.10.2017

4

харчування

вагар

від 3500

01.08.2017 по
02.10.2017

3

харчування

прибиральник
виробничих приміщень

від 3300

01.08.2017 по
02.10.2017

4

харчування

лаборант

від 3500

6

харчування

тракторист

від 3500

4

харчування

водій навантажувача

від 3500

4

харчування

слюсар-сантехнік

від 3500

1

харчування

150

харчування

підсобний робітник

Херсонська область
Голопристанський район
Фермерське господарство "Інтегровані
м. Гола Пристань
агросистеми"
вул. Московська, 25
тел. 0952882815,(0552)413086

Приватне пiприємство "Органік

Херсонська область
Голопристанський район
Гола Пристань

сільськогосподарські
роботи

вирощування томатів та

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

01.08.2017 по
02.10.2017
01.08.2017 по
02.10.2017
01.08.2017 по
02.10.2017
01.08.2017 по
02.10.2017
01.03.2017 по
31.10.2017

Примітка

рекреаційна зона

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

сезон 2017

Стор. 13 з 39

Назва роботодавця

Сістемс"

Горностаївський

ТОВ "ТД Україна"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон
Гола Пристань
вул. 1 Травня 34
тел. (05539)23535

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

зернових культур

Термін
проведення
робіт

3200

01.03.2017 по
31.10.2017

100

харчування

тракторист

3500

01.03.2017 по
31.10.2017

3

харчування

Херсонська область
Горностаївський район
ТОВ "ТД Горностаївський райагрохім" смт. Горностаївка
вул. Об'їздна 8
тел. 0554441378

96

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

водій автотранспортних
засобів

3200

березеньжовтень

4

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

березеньжовтень

17

підсобний робітник

3200

квітеньлистопад

13

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

травень листопад

5

виноградар

3200

березеньлистопад

30

ПП "Еммануїл Фарм"

Херсонська область
Горностаївський район
с. Каїри
вул. Кооперативна 1
тел. 0554442267

охорона полів

охоронник

3200

квітеньлистопад

7

Фермерське господарство "Рось"

Херсонська область
Горностаївський район
с. Заводівка
вул. Леніна, 114
тел.0507699313

сільськогосподарські
роботи

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

квітень-жовтень

4

машиніст-оператор
дощувальних машин та
агрегатів

3200

березеньжовтень

6

Фермерське господарство "Таїсія"

Херсонська область
Горностаївський район
с. Каїри
вул. Зелена, 44
тел. (05544) 30492

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

березеньжовтень

2

машиніст-оператор
дощувальних машин та
агрегатів

3200

березеньжовтень

3

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

березеньжовтень

5

Фермерське господарство "Катюша"

Херсонська область
Горностаївський район
с. Каїри
вул. Новоселів 5
тел. (05544) 30412

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

охоронник

6

Херсонська область
Горностаївський район
с. Ольгине
вул. Шкільна 6
тел. 0554433241

Потреба в
працівника
х, осіб

-

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

тел.(05544) 41759

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

-

сезон 2017

Стор. 14 з 39

Назва роботодавця

Іванівський

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

14

Херсонська область
Іванівський район
Фермерське господарство "Тарликов" с Агаймани
вул. 23 Липня 25
тел. (05531) 28267

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
вирощування зернових
виробництва
та технічних культур

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

100

-

тел.(05531) 31177

3500

квітень-вересень

1

підсобний робітник

3200

квітень-вересень

1

Фермерське господарство "Дніпро"

Херсонська область
Іванівський район
с Агаймани
вул. Спартака 3
тел. (05531) 28103

вирощування зернових
культур

робітник фермерського
господарства

3200

квітень-вересень

2

Фермерське господарство "Спартак"

Херсонська область
Іванівський район
с. Агаймани
вул. Спартака 3
тел. (05531) 28158

вирощування зернових
культур

робітник фермерського
господарства

3200

квітень-вересень

1

вирощування зернових
культур

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3500

березеньсерпень

6

ТОВ "Дружбовка"

Херсонська область
Іванівський район
с. Дружбівка
вул. Радянська 48
тел. 0988290976

комірник

3200

березеньсерпень

1

Херсонська область
Іванівський район
с. Агаймани
вул. Леніна 23
тел. (05531) 28126

вирощування зернових
культур

робітник фермерського
господарства

3200

травень-жовтень

1

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3500

квітень-вересень

8

водій автотранспортних
засобів

3500

квітень-вересень

4

підсобний робітник

3200

квітень-вересень

2

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3500

квітень-вересень

5

Фермерське господарство "Сіріус"

Херсонська область
Іванівський район
Фермерське господарство "Урожай-ІІ" с. Нововасилівка
вул. Леніна 10
тел. (05531) 22695

Фермерське господарство "Деметра"

Херсонська область
Іванівський район
с. Нововасилівка
вул. Леніна 56
(05531) 22618

вирощування зернових
та технічних культур

вирощування зернових
культур

рекреаційна зона

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

-

сезон 2017

Стор. 15 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

обліковець

3200

квітень-вересень

1

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3600

квітень-вересень

7

водій автотранспортних
засобів

3600

квітень-вересень

5

машиніст- оператор
дощувальних машин
оператор полів
зрошування та фільтрації

3600

квітень-вересень

4

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

квітень-вересень

3

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3500

квітень-вересень

5

водій автотранспортних
засобів

3500

квітень-вересень

4

машиніст- оператор
дощувальних машин
оператор полів
зрошування та фільтрації

3500

квітень-вересень

3

головний гідротехнік

3500

квітень-вересень

1

головний енергетик

3500

квітень-вересень

1

3500

квітень-вересень

2

3500

квітень-вересень

1

Посада

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

тел. (05531) 22618

ПСГП "Південне"

СВК "Новосеменівське

СТОВ "Росія"

Херсонська область
Іванівський район
с. Любимівка
вул. Миру 69
тел. (05531) 26534

Херсонська область
Іванівський район
с. Новосеменівка
вул. Леніна 35
тел. (05531) 22235

Херсонська область
Іванівський район
с. Українське
вул. Степова 1
тел. (05531) 22535

вирощування зернових
культур

вирощування зернових
культур

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
вирощування зернових виробництва
та технічних культур
водій автотранспортних
засобів

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

сезон 2017

Стор. 16 з 39

Назва роботодавця

УГСП "Афіни

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область
Іванівський район
смт. Іванівка
вул. Радянська 15/4

Види робіт

вирощування зернових
культур

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3500

квітень-вересень

13

водій автотранспортних
засобів

3500

квітень-вересень

2

машиніст- оператор
дощувальних машин
оператор полів
зрошування та фільтрації

3500

квітень-вересень

11

електрогазозварник

3500

квітень-вересень

1

Посада

Фермерське господарство "Водолій"

Херсонська область
Іванівський район
с. Нововасилівка
вул. Молодіжна 29
тел. (05531) 22658

сільськогосподарські
роботи

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

квітень-вересень

2

Фермерське господарство "Агро юг2011"

Херсонська область
Іванівський район
с. Нововасилівка
вул. Жовтнева 9
(05531) 22721

сільськогосподарські
роботи

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

квітень-вересень

1

Фермерське господарство "Агро юг2006"

Херсонська область
Іванівський район
с. Фрунзе
вул. Карла Лібкнехта 19
тел. (05531) 28286

сільськогосподарські
роботи

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

квітень-вересень

1

Каланчацький

15

Херсонська область
Каланчацький район
Фермерське господарство"Таврія Ком" смт. Каланчак
вул. Дніпровського 46
тел. 0953998550

Приватне підприємство "ЕКО РАЙЗ"

Херсонська область
Каланчацький район
смт. Каланчак
вул. Б. Хмельницького 76
тел. 0675518200

62
вирощування овочевої
продукції

овочівник

вирощування столового
виноградар
винограду

3200

квітеньвересень

14

3200

квітеньвересень

4

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

-

тел.(05530) 32370

рекреаційна зона

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

5

сезон 2017

Стор. 17 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Херсонська область
Каланчацький район
Селянське (Фермерське) господарство
смт. Каланчак
"Таврія"
вул. Б. Хмельницького 76
тел. 0675518200

вирощування овочевої
продукції

Херсонська область
Каланчацький район
Приватне підприємство"АГРО ПРОФІ
смт. Каланчак
ТК"
вул. Б. Хмельницького 76
тел. 0675518198

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

3200

квітеньвересень

5

вирощування столового
виноградар
винограду

3200

квітеньвересень

4

овочівник

Фермерське господарство
"АГРОСПЕКТР"

Херсонська область
Каланчацький район
с. Гаврилівка Друга
вул. Першотравнева 28
тел.0509459776

вирощування зернових
культур

тракторист
рисівник

3200

квітень-жовтень

5

ТОВ "Агропродсервіс Південь"

Херсонська область
Каланчацький район
с. Новоолександрівка
вул. Молодіжна 85
тел.0502591233

вирощування овочевої
продукції

овочівник

3200

квітень-вересень

5

Фермерське господарство "Смарагд"

Херсонська область
Каланчацький район
смт. Каланчак,
вул. Шмідта 13
тел. 0503962798

вирощування зернових
культур

тракторист

3200

травень-жовтень

3

Фермерське господарство "Воля 18"

Херсонська область
Каланчацький район
с. Новоолександрівка
вул. Миру 29
тел. 0506621808

вирощування овочевої
продукції

овочівник

3200

квітень-вересень

3

Фермерське господарство "Щербінін"

Херсонська область
Каланчацький район
смт. Каланчак
вул. Горького 86
тел. 0956037283

вирощування зернових
культур

тракторист

3200

квітень-вересень

2

ФОП Кім Д. А.

Херсонська область
Каланчацький район
с. Новоолександрівка
вул. Молодіжна 85
тел.0507385335

вирощування овочевої
продукції

овочівник

3200

квітень-вересень

3

ФОП Буганов Л. П.

Херсонська область
Каланчацький район
с. Олександрівка
вул. Садова 27
тел. 0509808115

обслуговування
відпочиваючих

кухар
кухонний робітник

3200

травень-серпень

2

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

обслуговування
відпочиваючих

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

2

сезон 2017

Стор. 18 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

ФОП Буганова О. Л.

Херсонська область
Каланчацький район
с. Олександрівка
вул. Садова 27
тел. 0509808115

обслуговування
відпочиваючих

офіціант
бармен

3200

червень-серпень

3

Фермерське господарство
"Фаворит степу"

Херсонська область
Каланчацький район
с. Преображенка
вул. Ткачова 4
тел. 0997432032

вирощування зернових
культур

тракторист

3200

квітень-вересень

2

Херсонська область
Каланчацький район
Фермерське господарство "Роксолана" с. Преображенка
вул. Ткачова 4
тел. 0997432032

вирощування зернових
культур

тракторист

3200

квітень-вересень

2

Херсонська область
Каланчацький район
смт. Каланчак
вул. Піонерська 77

вирощування зернових
культур

тракторист
рисівник

3200

березеньвересень

5

ТОВ "Українські рисові системи"

Каховський

28

Херсонська область
Каховський район
Фермерське господарство "Ніта плюс" с. Чорноморівка
вул. Нова 2
тел. (050) 6814189

371

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

обслуговування
відпочиваючих

-

3

тел.(05536) 57379

прополка, збір овочів

підсобний робітник

3200

травеньлистопад

4

ПП "Варіант "

Херсонська область
Каховський район
с. Малокаховка
провулок Виноградний 8
тел. (05536) 66755

прополка, збір овочів

підсобний робітник

3200

травеньлистопад

6

ТОВ "Тачанка сад"

Херсонська область
Каховський район
м. Каховка
вул. Південна, 4
тел. (05536) 55018

прополка, збір фруктів

плодоовочівник

3200

травеньлистопад

12

ПП "Дніпро - А-Агро"

Херсонська область
Каховський район
с. Чорнянка
вул. Титова,13
тел. (095) 2770426

прополка, збір овочів

овочівник
оператор полів
зрошування та фільтрації

3500

червеньжовтень

5

Бериславський район

ПП НДСС "НАСКО"

Херсонська область
Каховський район
с. Чорнянка
вул. Леніна, 26
тел. (05536) 78100

прополка, збір овочів

підсобний робітник

3200

травеньлистопад

15

м. Нова Каховка

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

-

сезон 2017

Стор. 19 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

ПП "Фаворит ІІІ"

Херсонська область
Каховський район
с. Роздольне
вул. Комплекс Будівель, 6
тел. (05536) 64359

прополка, збір овочів,
зрошування полів

оператор полів
зрошування та фільтрації
машиніст-оператор
дощувальних машин

3200

травень листопад

5

СФГ "Каховське "

Херсонська область
Каховський район
с. Коробки
вул. Блюхера 13/49
тел. (05536) 93296

прополка, збір овочів

овочівник

3250

квітень -жовтень

1

Фермерське господарство "Алтанал"

Херсонська область
Каховський район
с. Семенівка
вул. Ювілейна, 3
тел. (05536) 21616

овочівник

овочівник

3200

червень-грудень

18

ТОВ "Агро-Стар"

Херсонська область
Каховський район
м. Каховка
Чаплинске шосе, 2
тел. (05536) 55990

прополка, збір овочів

овочівник

3200

травень листопад

8

Фермерське господарство "Віксан"

Херсонська область
Каховський район
с. Малокаховка
вул. Молодіжна,76
тел. (05536) 66267

прополка, збір овочів

овочівник

3200

червень-грудень

7

Фермерське господарство "Зоря
Каховщини"

Херсонська область
Каховський район
с. Кам'янка
вул. Леніна, 1
тел. ( 050) 5356960

прополка, збір овочів

овочівник
машиніст - оператор
дощувальних машин

3200

травеньлистопад

10

Херсонська область
Каховський район
Фермерське господарство "Ірбіс 2008" с. Чорноморівка
вул. Жовтнева, 12
тел. (05536) 61447

прополка, збір овочів

овочівник

3200

липень-грудень

2

Фермерське господарство "Труд"

Херсонська область
Каховський район
с. Кам'янка
вул. Леніна, 1
тел. (05536) 94495

прополка, збір овочів

овочівник

3200

травеньлистопад

80

ПСП "Ант-Агро"

Херсонська область
Каховський район
с. Архангельська Слобода
вул. Господарська, 11
тел. (05549) 71381

орання полів

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3500

квітень- жовтень

2

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

Бериславський район

м. Нова Каховка

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 20 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

Фермерське господарство "Олімп Агро"

Херсонська область
Каховський район
с. Малокаховка
вул. Зелена, 69
тел. (05536) 66540

прополка, збір овочів

овочівник

3200

квітень- жовтень

6

Фермерське господарство "АЛТАНАГРО"

Херсонська область
Каховський район
с. Коробки
вул. Виробнича 11
тел. (050) 0092855

зрошування полів

оператор полів
зрошування та фільтрації
підсобний робітник

3200

квітень-жовтень

5

ДПДГ "Каховське"

Херсонська область
Каховський район
с. Кам'янка
вул. Радянська,26
тел. (05536) 94440

зрошування полів

машиніст- оператор
дощувальних машин
оператор полів
зрошування та фільтрації

3800

березеньвересень

14

СФГ "АКАНТ"

Херсонська область
Каховський район
с. Малокаховка
вул. Південна 6
тел. ( 050) 91 61 341

прополка, збір овочів

овочівник
тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва
підсобний робітник

3200

травеньлистопад

90

ТОВ "Агробізнес"

Херсонська область
Каховський район
с. Мар'янівка
вул. Мелітопольська, 4
тел. (095)5592245

зрошування полів

машиніст- оператор
дощувальних машин
оператор полів
зрошування та фільтрації

3800

березеньвересень

35

прополка, збір овочів

підсобний робітник

3200

травеньлистопад

3

Фермерське господарство "Юг"

Херсонська область
Каховський район
м. Каховка
вул. Луначарського 6
тел. (05536) 20121

прополка, збір овочів

оператор полів
зрошування та фільтрації

3200

березеньвересень

5

ПП "Агрофірма "Гаван"

Херсонська область
Каховський район
с. Богданівка
вул. Спеціалістів 25
тел. (05536) 65316

прополка, збір овочів

машиніст- оператор
дощувальних машин
оператор полів
зрошування та фільтрації

3200

травеньлистопад

2

КПТМ
"КАХОВТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

Херсонська область
Каховський район
м. Каховка
вул. Леніна 20 А

обслуговування
водонагрійних та
парових котлів,
опалення приміщення

оператор котельні

3200

жовтень-квітень

19

Херсонська область
Каховський район
Фермерське господарство "Едельвейс" с. Коробки
вул. Терни 6
тел. (05536)66527

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

харчування

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

м. Нова Каховка

м. Нова Каховка

харчування

м. Нова Каховка,
Новотроїцький район,
Чаплинський район

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 21 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

ПП "Агро-Максі"

Херсонська область
Каховський район
м. Каховка
вул. Карла Маркса 77А

прополка, зрошування
полів

оператор полів
зрошування та фільтрації
підсобний робітник

3200

травеньлистопад

7

Фермерське господарство "Юкас+Т"

Херсонська область
Каховський район
с. Вільна України
вул. Першотравнева 4
тел. (095) 3416323

прополка, збір овочів

підсобний робітник

3200

травеньлистопад

2

зрошування полів

тракторист
машиніст- оператор
дощувальних машин

3500

квітень-жовтень

5

ТОВ "ВАТ-Росток"

Херсонська область
Каховський район
с. Коробки
вул. Терни 5

прополка, збір овочів

підсобний робітник

3200

квітень-жовтень

2

СФГ "Волинь"

Херсонська область
Каховський район
с. Дудчине
вул. Нова 1

прополка, збір овочів

підсобний робітник

3200

квітень-жовтень

1

Херсонська область
Каховський район
Фермерське господарство "Юран Віп" с. Новокам'янка
вулиця Шевченко 10
тел. (05549) 72908

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

-

тел.(05540) 21758

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

-

Нижньосірогозький
ТОВ "Покровське"

Фермерське господарство "Нива"

Фермерське господарство "ВікторіяПрестиж"

13
Херсонська область
Нижньосірогозький район
с. Першопокровка
тел. (05540) 46121

Херсонська область
Нижньосірогозький район
с. Дем'янівка
тел. (05540) 47331

Херсонська область
Нижньосірогозький район
с Дем'янівка

74
сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

3

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

1

слюсар-ремонтник

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

1

водій автотранспортних
засобів

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

1

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

1

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

-

сезон 2017

Стор. 22 з 39

Назва роботодавця
Престиж

ТОВ "Промінь-21"

ТОВ "Новопетрівське"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон
с. Дем янівка
тел. 0979079948

Херсонська область
Нижньосірогозький район
с. Верхні Торгаї
тел. (05540)43143

Херсонська область
Нижньосірогозький район
с. Новопетрівка
тел. (05540)44123

Х

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

тракторист

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

1

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

відрядна,
від
мінімальної

березеньлистопад

7

агроном

відрядна,
від
мінімальної

березеньлистопад

1

слюсар-ремонтник

відрядна,
від
мінімальної

березеньлистопад

2

водій автотранспортних
засобів

відрядна,
від
мінімальної

березеньлистопад

2

механік

відрядна,
від
мінімальної

березеньлистопад

1

робітник з комплексного
відрядна,
обслуговування
від
сільськогосподарського
мінімальної
виробництва

червеньлистопад

2

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

7

водій автотранспортних
засобів

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

2

кухар

відрядна,
від
мінімальної

червеньлистопад

1

тракторист

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

2

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

12

водій автотранспортних
засобів

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

2

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

б
Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 23 з 39

Назва роботодавця

ТОВ "Відродження"

Фермерське господарство "Зеніт"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон
Херсонська область
Нижньосірогозький район
с. Вільне
тел. (05540) 21761

Херсонська область
Нижньосірогозький район
с. Верби
тел. 0677172972

Фермерське господарство "Сяйво"

Херсонська область
Нижньосірогозький район
с. Вільне
тел. (05540) 47564

Фермерське господарство "Діана"

Херсонська область
Нижньосірогозький район
с. Верби
тел. 0673463457

Фермерське господарство "СатСамід"

ТОВ "Дружба-5"

Херсонська область
Нижньосірогозький район
с. Верби
тел. 0983834559

Херсонська область
Нижньосірогозький район
с. Новоолександрівка
тел. (05540) 47235

Види робіт

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

агроном

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

1

механік

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

1

електрогазозварник

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

1

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

3

агроном

відрядна,
від
мінімальної

квітеньлистопад

1

робітник з комплексного
обслуговування
відрядна, від травеньсільськогосподарського мінімальної листопад
виробництва

2

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

відрядна, від травеньмінімальної листопад

1

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

відрядна, від квітеньмінімальної листопад

1

тракторист

відрядна, від квітеньмінімальної листопад

1

тракторист

відрядна, від квітеньмінімальної листопад

1

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

відрядна, від травеньмінімальної листопад

5

токар

відрядна, від травеньмінімальної листопад

1

слюсар-ремонтник

відрядна, від травеньмінімальної листопад

1

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

сезон 2017

Стор. 24 з 39

Назва роботодавця

ФОП Падалко В.І.

ТОВ "Батьківщина-555"

Нововоронцовський

СТОВ "Дніпро"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область
Нижньосірогозький район
смт. Нижні Сірогози
тел. 0993484724

Херсонська область
Нижньосірогозький район
с. Комсомольське
тел. (066)1891156

Види робіт

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

відрядна, від квітеньмінімальної листопад

2

слюсар-ремонтник

відрядна, від квітеньмінімальної листопад

1

водій автотранспортних
засобів

відрядна, від травеньмінімальної листопад

1

тракторист

відрядна, від травеньмінімальної листопад

1

7

Херсонська область
Нововоронцовський район
с. Михайлівка
вул. Леонтіївська 40
тел.(05533)3-62-22

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

-

тел.(05533) 21600

135

сільськогосподарські
роботи

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3500

березеньлистопад

7

харчування

водій автотранспортних
засобів

3500

березеньлистопад

2

харчування

слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування

3250

березеньлистопад

2

харчування

електрогазозварник

3500

березеньлистопад

1

харчування

машиніст насосних
станцій

3300

травень листопад

1

харчування

оператор полів
зрошування та фільтрації

3200

квітень листопад

14

харчування

підсобний робітник

3200

квітень листопад

6

харчування

обліковець

3300

березеньлистопад

1

харчування

інженер по експлуатації
споруд та установ
водопровідного
каналізаційного
господарства

3500

травень листопад

1

харчування

вагар

3200

червень листопад

1

харчування

рекреаційна зона

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

-

сезон 2017

Стор. 25 з 39

Назва роботодавця

ДП "Піонер"

СПП "Степове"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область
Нововоронцовський район
с. Михайлівка
вул. Центральна 31

Херсонська область
Нововоронцовський район
с. Біляївка
вул. Леніна, 1
тел. (05533) 35222

Види робіт

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

кухар

3200

квітень листопад

1

харчування

підсобний робітник

3216

червень жовтень

8

харчування

вагар

3216

червень жовтень

1

харчування

слюсар-ремонтник

4061

червень жовтень

1

харчування

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

4388

березень жовтень

6

харчування

електрогазозварник

3598

березень жовтень

1

харчування

токар

3598

березень жовтень

1

харчування

водій автотранспортних
засобів

3488

березень жовтень

4

харчування

агроном

4381

березень листопад

1

харчування

бригадир на дільницях
основного виробництва

4032

квітень листопад

1

харчування

слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування

3200

квітень жовтень

5

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

квітень жовтень

4

водій автотранспортних
засобів

3200

червень жовтень

1

тракторист

3200

квітень -грудень

3

харчування

водій автотранспортних
засобів

3200

травень грудень

2

харчування

Примітка

рекреаційна зона

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

сезон 2017

Стор. 26 з 39

Назва роботодавця

Фермерське господарство ВС
"Валентина"

ТОВ “Лан-В”

СГ ТОВ НВФ "Господар"

ДСП "Агро-Форум-2"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон
Херсонська область
Нововоронцовський район
с. Миролюбівка
вул. Загородівська, 31А
тел. (05533) 21743

Херсонська область
Нововоронцовський район
смт. Нововоронцовка
вул. Абрикосова, 9
тел. 0970833122
Херсонська область
Нововоронцовський район
смт. Нововоронцовка
вул. Спеціалістів, 21
тел. (05533)2-15-62

Херсонська область
Нововоронцовський район
с. Осокорівка
вул. Свободи, 2
тел. (05533) 34135

Види робіт

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

Посада

Заробітна
плата, грн.

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

підсобний робітник

3200

травень грудень

4

харчування

слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування

3200

травень грудень

1

харчування

електрогазозварник

3200

травень грудень

1

харчування

бухгалтер

3200

травень грудень

1

харчування

тракторист

3210

березень листопад

1

завідувач господарства

3210

березень листопад

1

тракторист

3210

квітень вересень

1

харчування

підсобний робітник

3200

травень вересень

5

харчування

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

5000

квітень листопад

19

харчування

агроном

7000

квітень листопад

2

харчування

токар

3400

квітень листопад

1

харчування

водій автотранспортних
засобів

4500

квітень листопад

5

харчування

диспетчер

3500

квітень листопад

1

харчування

електрогазозварник

3800

квітень листопад

1

харчування

інженер

6500

квітень листопад

1

харчування

слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування

5000

квітень листопад

4

харчування

сільськогосподарські
роботи

вирощування та
збирання
сільськогосподарських
культур

Термін
проведення
робіт

Примітка

рекреаційна зона

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

сезон 2017

Стор. 27 з 39

Назва роботодавця

Новотроїцький

ПСП АФ "Сиваш"

Фермерське господарство
"Благовіщенське"

ПП "Тріада"

Фермерське господарство "Авсєнь"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

5500

квітень листопад

1

харчування

вагар

5000

квітень листопад

1

харчування

підсобний робітник

3300

квітень жовтень

8

харчування

Херсонська область
Новотроїцький район
смт. Новотроїцьке
вул. Космонавтів 33
тел. 0505942926

Херсонська область
Новотроїцький район
с. Чкалове
вул. Поштова буд 4\30
тел. (05548) 61527

Херсонська область
Новотроїцький район
с. Двійне
вул. Зерноточна 3
тел. 0978292752

89

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

завідуючий
механізованим током

7
Херсонська область
Новотроїцький район
смт. Сиваське
вул. Леніна 17
тел. (05548) 52257

Потреба в
працівника
х, осіб

машиніст- оператор
дощувальних машин
оператор полів
зрошування та фільтрації

3200

охоронник

3200

робітник фермерського
господарства

3200

тракторист

3200

машиніст- оператор
дощувальних машин
оператор полів
зрошування та фільтрації

3200

квітень-жовтень

5

машиніст- оператор
дощувальних машин
оператор полів
зрошування та фільтрації

3200

квітень жовтень

2

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

червеньлистопад

6

тракторист

3200

травеньлистопад

3

березеньжовтень

-

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

тел.(05548) 50179

-

8

2

квітень-жовтень

7
5

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 28 з 39

Назва роботодавця

ПП Агрофірма "Промінь"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область
Генічеський район
с. Щорсівка
вул. Шабовди 1
тел. (05534) 6 41 08

Потреба в
працівника
х, осіб

Посада

Заробітна
плата, грн.

машиніст- оператор
дощувальних машин
оператор полів
зрошування та фільтрації

3200

березень-вересень

5

слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування

3200

березеньвересень

4

Види робіт

сільськогосподарські
роботи

Термін
проведення
робіт

Фермерське господарство
"Сільгосппродукт"

Херсонська область
Генічеський район
с. Новоолексіївка
вул. Тітова 99
тел. (05534) 513 21

сільськогосподарські
роботи

підсобний робітник

3200

червеньлистопад

40

Фермерське господарство "Велем2010"

Херсонська область
Новотроїцький район
с. Катеринівка
вул. 70 років жовтня 26
тел. 0963892732

сільськогосподарські
роботи

робітник фермерського
господарства

3200

березеньвересень

2

Скадовський

ТОВ "Чорномор-2"
База відпочинку "Місфора"

15

Херсонська область
Скадовський район
смт. Лазурне
вул. Леніна, 19
тел. (05537) 30171,
(05537) 30790

Херсонська область
Скадовський район
Фермерське господарство "Михайлово" с. Шевченко
М
і
28

306

обслуговування та
лікування
відпочиваючих

сільськогосподарські
роботи

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

41

тел.(05537) 53552

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

236

покоївка

3200

квітень-вересень

3

надається житло
(гуртожиток)

База відпочинку
"Місфора"

Обслуговування та
лікування
відпочиваючих

3

касир торговельного залу

3200

квітень-вересень

1

надається житло
(гуртожиток)

База відпочинку
"Місфора"

Обслуговування та
лікування
відпочиваючих

1

завідувач господарства

3200

квітень-вересень

1

надається житло
(гуртожиток)

База відпочинку
"Місфора"

комірник

3200

квітень-вересень

1

надається житло
(гуртожиток)

База відпочинку
"Місфора"

кухар 4 р.

3200

квітень-вересень

5

надається житло
(гуртожиток)

База відпочинку
"Місфора"

кухонний робітник

3200

квітень-вересень

4

надається житло
(гуртожиток)

База відпочинку
"Місфора"

робітник фермерського
господарства

3200

травеньлистопад

10

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

травеньлистопад

8

Обслуговування та
лікування
відпочиваючих
Обслуговування та
лікування
відпочиваючих
Обслуговування та
лікування
відпочиваючих
Обслуговування та
лікування
відпочиваючих

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

1

1
5

4

Стор. 29 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон
вул. Молодіжна 28
тел. (050) 5183098

Державне підприємство"Дослідне
господарство Інституту рису"
Національної Академії аграрних наук
України

Оздоровчий комплекс “Червоні
вітрила”

Херсонська область
Скадовський район
с. Антонівка,
вул. Студентська, 11
тел. (05537) 34625,
(05537) 34801

Херсонська область
Скадовський район
м. Скадовськ
вул. Радянська, 11
тел.(05537) 50338,
(05537) 50376

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

роботи

вирощування зернових
та технічних культур

обслуговування
відпочиваючих

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

водій автотранспортних
засобів

3200

травеньлистопад

1

обліковець

3200

травеньлистопад

1

рисівник

3200

квітеньлистопад

13

технік з обліку

3200

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

покоївка

3200

травеньвересень

8

Обслуговування
відпочиваючих

8

сестра медична

3200

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

комірник

3200

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

організатор культурнодозвіллєвої діяльності

3200

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

вантажник

3200

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

кухар 5 р.

3200

травеньвересень

3

Обслуговування
відпочиваючих

3

кухар 4 р.

3200

травеньвересень

2

Обслуговування
відпочиваючих

2

офіціант 3 р.

3200

травеньвересень

6

Обслуговування
відпочиваючих

6

кухонний робітник

3200

травеньвересень

2

Обслуговування
відпочиваючих

2

мийник посуду

3200

травеньвересень

2

Обслуговування
відпочиваючих

2

матрос-рятувальник

3200

травеньвересень

6

Обслуговування
відпочиваючих

6

прибиральник службових
приміщень

3200

травеньвересень

2

Обслуговування
відпочиваючих

2

швейцар

3200

травеньвересень

4

Обслуговування
відпочиваючих

4

слюсар-сантехнік

3200

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

прибиральник службових
приміщень

3200

травеньвересень

2

Обслуговування
відпочиваючих

2

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 30 з 39

Назва роботодавця

Пансіонат матері та дитини
"Таврійські зорі"

ДП Санаторно-оздоровчий комплекс
"Гілея"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область
Скадовський район
м. Скадовськ,
вул. Колгоспна, 1-а
(05537) 55057,
(05537) 55019

Херсонська область
Скадовський район
смт. Лазурне,
вул. Набережна
тел. (05537) 30700,

обслуговування
відпочиваючих

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

Заробітна
плата, грн.

Потреба в
працівника
х, осіб

прибиральник територій

3200

травень-серпень

2

Обслуговування
відпочиваючих

2

покоївка

3200

травень-серпень

4

Обслуговування
відпочиваючих

4

охоронник

3200

травень-серпень

4

Обслуговування
відпочиваючих

4

озеленювач

3200

травень-серпень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

оператор пральних
машин

3200

травень-серпень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

тесляр

3200

травень-серпень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

робітник з комплексного
обслуговування та
ремонту будинків

3200

травень-серпень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

електромонтер з ремонту
та обслуговування
електроустаткування

3200

травень-серпень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

кухар 4 р.

3200

травень-серпень

2

бармен

3200

травень-серпень

2

офіціант

3200

травень-серпень

2

кухонний робітник

3200

травень-серпень

2

слюсар-сантехнік

3200

травень-серпень

1

начальник служби
(енергетичної)

3800

квітень-вересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

начальник служби
(медичної)

4000

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

лікар-терапевт

3500

травеньвересень

1

сестра-господиня

3200

квітень-вересень

2

водій автотранспортних
засобів

3200

квітень-вересень

1

сестра медична

3200

травеньвересень

5

прибиральник територій

3200

квітень-вересень

3

слюсар-сантехнік

3200

квітень-вересень

1

електрогазозварник

3200

квітень-вересень

1

Види робіт

обслуговування
відпочиваючих

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Термін
проведення
робіт

Посада

Примітка

рекреаційна зона

Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих

2
2
2
2
1

Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих

1
2

Обслуговування
відпочиваючих

1

Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

5
3
1
1
сезон 2017

Стор. 31 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

(05537) 30311

Товариство з обмеженою
відповідальністю “Володимирівка”

Комунальне підприємство "Дитячий
заклад санаторного типу "Таврія"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Прибрежний"

Херсонська область
Скадовський район
с. Володимирівка,
вул. Радянська, 26
(05537) 33034

Херсонська область
Скадовський район
м. Скадовськ,
вул. Колгоспна 7
тел. (05537)52260

Херсонська область
Скадовський район
смт. Лазурне
вул. Прибрежна, 8
(05537) 30753

сільськогосподарські
роботи

обслуговування
відпочиваючих

обслуговування
відпочиваючих

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

радіотелеграфіст

3200

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

оператор пральних
машин

3200

травеньвересень

3

Обслуговування
відпочиваючих

3

матрос-рятувальник

3200

травеньвересень

2

столяр

3200

квітень-вересень

2

озеленювач

3200

квітень-вересень

3

охоронник пожежний

3200

квітень-вересень

2

покоївка

3200

квітень-вересень

5

двірник

3200

квітень-вересень

2

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3400

квітень-жовтень

4

інженер

4060

квітень-жовтень

1

масажист

4064

травень

3

Обслуговування
відпочиваючих

3

вихователь

4640

травень

10

Обслуговування
відпочиваючих

10

сторож

3202

квітень

6

покоївка

3776

квітень

5

слюсар-сантехнік

4064

квітень

1

кухонний робітник

3488

квітень

3

офіціант

3488

квітень

6

підсобний робітник

3200

квітень-вересень

2

надається житло
харчування

Обслуговування
відпочиваючих

2

двірник

3200

травеньвересень

3

надається житло
харчування

Обслуговування
відпочиваючих

3

адміністратор

3200

травеньвересень

2

надається житло
харчування

Обслуговування
відпочиваючих

2

Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих

2
2
3
2
5
2

Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

6
5
1
3
6

сезон 2017

Стор. 32 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

(05537) 30753
(067) 5532221

Приватне пiдприємство "Дитячий
оздоровчий табір "Романтик"

Фермерське господарство "Соценко"

Туристична база "Чорномор"

Херсонська область
Скадовський район
м. Скадовськ,
пр. Нічика, 8
тел. (05537) 52553,
(050) 6437443

Херсонська область
Скадовський район
с. Андріївка
вул. Польова, 10
тел. (05537) 31852,
(050) 1331167

Херсонська область
Скадовський район
смт. Лазурне
вул. Набережна, 8
тел. (05537) 30762,
(05537) 30309

обслуговування
відпочиваючих

вирощування овочів і
баштанних культур,
коренеплодів і
бульбоплодів

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

покоївка

3200

травеньвересень

17

надається житло
харчування

Обслуговування
відпочиваючих

17

оператор пральних
машин

3200

травеньвересень

2

надається житло
харчування

Обслуговування
відпочиваючих

2

озеленювач

3200

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

кухонний робітник

3200

червеньвересень

10

Обслуговування
відпочиваючих

10

прибиральник службових
приміщень

3200

червеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

оператор пральних
машин

3200

червеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

травеньлистопад

20

комірник

3500

травеньвересень

2

Обслуговування
відпочиваючих

2

сестра-господиня

3500

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

бухгалтер

3500

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

завідувач господарства

4000

травеньвересень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

охоронник

3200

травень-жовтень

2

Обслуговування
відпочиваючих

2

лікар-психотерапевт

4633

травень-жовтень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

сестра медична

3592

травень-жовтень

4

Обслуговування
відпочиваючих

4

реєстратор медичний

3349

травень-жовтень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

завідувач корпусу

5214

травень-жовтень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

обслуговування
відпочиваючих

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 33 з 39

Назва роботодавця

Дочірнє підприємство"Санаторій для
дітей з батьками "Скадовськ"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область
Скадовський район
м. Скадовськ
вул. Набережна, 1
тел. (05537) 52493,
(05537) 52216

Види робіт

обслуговування
відпочиваючих

Заробітна
плата, грн.

молодша медична сестра
(санітарка,
прибиральниця)

3280

травень-жовтень

12

Обслуговування
відпочиваючих

12

завідувач господарства

5214

травень-жовтень

2

Обслуговування
відпочиваючих

2

кухонний робітник

3200

травень-жовтень

6

Обслуговування
відпочиваючих

6

прибиральник службових
приміщень

3200

травень-жовтень

4

Обслуговування
відпочиваючих

4

організатор культурнодозвіллєвої діяльності

3200

травень-жовтень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

робітник зеленого
господарства

3200

травень-жовтень

2

Обслуговування
відпочиваючих

2

машиніст з прання

3200

травень-жовтень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

інструктор з фізкультури

3200

травень-жовтень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

тесляр 2 р.

3226

травень-жовтень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

матрос-рятувальник

3200

травень-жовтень

1

Обслуговування
відпочиваючих

1

сільськогосподарські
роботи

робітник фермерського
господарства

3200

травень-жовтень

5

Херсонська область
Скадовський район
Фізична особа-підприємець Журавська
с. Шевченко,
Надія Іванівна
вул. Молодіжна 22
(05537) 34057

сільськогосподарські
роботи

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

травень-жовтень

7

Цюрупинський
ПП "ШАТО"

11
Херсонська область
м. Нова Каховка
проспект Дніпровський, 97
тел. (050) 0413752

118
сільськогосподарські
роботи

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

Посада

Потреба в
працівника
х, осіб

Херсонська область
Скадовський район
с. Шевченко,
вул. Молодіжна 22,
(05537) 34057

Фермерське господароство
"Журавський І. Н."

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Термін
проведення
робіт

овочівник

3200

липень-грудень

11

Примітка

рекреаційна зона

тел.(05542) 21985

-

14

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 34 з 39

Назва роботодавця

ДП ТОВ "ЮГТАРА" Дніпрянська АФ
ім. Солодухіна"

СТОВ "Надія"

ТОА "РАЙЗ-ПІВДЕНЬ"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон
Херсонська область
м. Нова Каховка
с. Дніпряни
вул. 1 Травня, 8
тел. (05549) 38791

Херсонська область
Олешківський район
с. Виноградове
вул. Ларіонова, 9
тел. (05542) 58455

Херсонська область
Олешківський район
с. Щасливе
вул. Леніна 50
тел. (067) 2405679

Херсонська область
Олешківський район

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

травень-жовтень

11

водій автотранспортних
засобів

3200

липень-жовтень

2

підсобний робітник

3200

липень-жовтень

3

тракторист

3200

липень-жовтень

1

економіст

3200

липень-жовтень

1

бухгалтер

3200

липень-жовтень

2

вагар

3200

липень-жовтень

1

машиніст зернових
навантажувальнорозвантажувальних
машин

3200

липень-жовтень

1

оператор полів
зрошування та фільтрації

3200

травеньлистопад

1

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

травеньлистопад

2

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

травеньлистопад

2

слюсар-ремонтник

3200

червеньлистопад

1

тракторист

3200

червеньлистопад

9

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

червеньлистопад

1

завідувач складу

3200

червеньлистопад

2

токар

3200

червеньлистопад

1

Види робіт

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські
роботи

сільськогосподарські

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

надається житло
(гуртожиток)
харчування

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 35 з 39

Назва роботодавця

ТДВ ім. Латиських стрільців

ДП "Цюрупинське лісомисливське
господарство"

ДП "Великокопанівське
лісомисливське господарство"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон
р
смт. Нова Маячка
вул. Соборна 74-А
тел. (05542) 53480

Херсонська область
Олешківський район
м. Олешки
вул. Софіївська 80
тел. (05542) 21150

Херсонська область
Олешківський район
с. Великі Копані
лісництво

Види робіт
сільськогосподарські
роботи

Посада

Заробітна
плата, грн.

Потреба в
працівника
х, осіб

механік з ремонту
транспорту

3200

червеньлистопад

1

охоронник

3200

червеньлистопад

1

машиніст зернових
навантажувальнорозвантажувальних
машин

3200

червеньлистопад

1

кухар

3201

червеньлистопад

1

обліковець

3200

червеньлистопад

1

водій автотранспортних
засобів

3200

травеньлистопад

3

лісоруб

3200

травеньлистопад

1

спостерігач-пожежний

3200

травеньлистопад

3

робітник на
лісокультурних
(лісогосподарських)
роботах

3200

травеньлистопад

3

робітник на
лісокультурних
(лісогосподарських)
роботах

3200

травеньлистопад

7

спостерігач-пожежний

3200

травеньлистопад

2

тракторист

3200

травеньлистопад

1

водій автотранспортних
засобів

3200

травеньлистопад

3

охоронник

3200

травеньлистопад

1

підсобний робітник

3200

серпеньлистопад

1

водій автотранспортних
засобів

3200

серпеньлистопад

1

лісогосподарські роботи

лісогосподарські роботи

Термін
проведення
робіт

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

сезон 2017

Стор. 36 з 39

Назва роботодавця

ТОВ "Клинівський світанок"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Херсонська область
Олешківський район
с. Клини
вул. Ювілейна, 13

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

липень-листопад

2

комірник

3200

серпеньлистопад

1

бухгалтер

3200

серпеньлистопад

1

кухар

3200

серпеньлистопад

1

Види робіт

сільськогосподарські
роботи

Посада

ТДВ "Тарасівська іскра"

Херсонська область
Олешківський район
с. Тарасівка,
вул. Садова 99

сільськогосподарські
роботи

тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

3200

липень-листопад

4

ПрАТ "Дніпровська перлина"

Херсонська область
м. Каховка
шосе Чаплинське
тел. (050) 4422264

сільськогосподарські
роботи

робітник з комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва

3200

серпеньлистопад

8

ПАТ "Південна винокурня"

Херсонська область
Олешківський район
м. Олешки
вул. Горького, 28 А
тел. (05542) 45877

виробництво
виноградних вин

зливальник-розливальник

3200

травень-жовтень

15

Чаплинський

5

ТОВ "ТД "Зоря плюс"

Херсонська область
Чаплинський район
с. Кучерявоволодимирівка
вул. Леніна, 51
тел. 0969710175
Яковлєв Сей ран Андрійович

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

-

тел.(05538) 21673

85

висадка, просапка,
збирання овочів

охоронник
овочівник

3200 - 5000

квітеньлистопад

10

ТОВ "ТД "Долинское"

Херсонська область
Чаплинський район
вирощування зернових
с. Долинське,
та технічних культур
вул. Миру 4
тел. 0675517308 Хвостов Володим

оператор полів
зрошування та фільтрації
тракторист
охоронник

3200 - 5000

квітеньлистопад

25

ПП "Тріел-Агро"

Херсонська область
Чаплинський район
смт. Чаплинка
вул. Кудрі 3
Окунєнко Ігор Миколайович

тракторист
охоронник

3200 - 5000

березеньлистопад

5

вирощування зернових
та технічних культур

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

-

харчування

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 37 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

ПП "Рін-Агро"

Херсонська область
Чаплинський район
смт. Чаплинка
вул. Кудрі 3
Окунєнко Ігор Миколайович

вирощування зернових
та технічних культур

тракторист
охоронник

3200 - 5000

березеньлистопад

5

ПП "Органік Сістемс" Каланчацьке
відділення

юридична адреса
Херсонська область
Голопристанський район
м. Гола Пристань
Вірченко Віталій Валерійович

вирощування томатів

тракторист
підсобний робітник

3200 - 6000

березеньжовтень

40

м. Нова Каховка

4

311

Херсонська область
м. Нова Каховка
смт. Дніпряни
вул. 1-го Травня 8
тел. (05549) 38791

сільськогосподарські
роботи

Фермерське господарство " Акант"

Херсонська область
Каховський район
с. Малокаховка
вул. Південна 6
(05549) 74860

сільськогосподарські
роботи

овочівник

3200

травеньлистопад

40

КП "Парк культури та відпочинку"

Херсонська область
м. Нова Каховка
пр. Дніпровський 9
тел. (05549) 45588

сільськогосподарські
роботи

касир квитковий

3200

травеньвересень

5

ПП " НДСС НАСКО "

Херсонська область
Каховський район
с. Чорнянка,
вул. Леніна 26
тел. (05549) 78100

сільськогосподарські
роботи

овочівник

3200

травень-жовтень

16

ДП " ДАФ ім. Солодухіно"

м. Херсон
ПРАТ "Дніпровське підприємство
"Ера"

плодоовочівник

3200

травень-жовтень

Херсонська область
Херсонський дитячий оздоровчий
м. Херсон
центр "Юнга" Херсонської міської ради вул. ДОРОФЕЄВА, 32
тел (0552)276512

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

харчування

-

тел.(05549) 72688

-

Перевезення робітників
до місця виконання робіт.
Будуть залучатися особи
м. Нова Каховка,

250

Бериславського району,
Цюрупинського району

5
Херсонська область
Скадовський район
смт. Лазурне
вул. Курортна 10
(будинок відпочинку "Ера")

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

45

Перевезення робітників
до місця виконання робіт

33

тел.(0552) 460506

45

покоївка

3700

28.05.201730.09.2017

1

надається житло

обслуговування
відпочиваючих

1

прибиральник корпусу

3400

28.05.201730.09.2017

1

надається житло

обслуговування
відпочиваючих

1

інструктор з фізкультури

3200

01.06.201731.08.2015

2

обслуговування
відпочиваючих

2

сестра медична

3200

01.06.201731.08.2016

2

обслуговування
відпочиваючих

2

обслуговування
відпочиваючих

обслуговування
відпочиваючих

Перевезення робітників
до місця виконання робіт

Обласний банк перспективної потреби СЕЗОН 2017

сезон 2017

Стор. 38 з 39

Назва роботодавця

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон

Види робіт

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

тел. (0552)276512

ПП "Чорноморська хвиля люкс"

ТОВ "ДОЦ "Червоні вітрила"

Херсонська область
Скадовський район
смт. Лазурне
вул. Прибрежна 7

Херсонська область
Скадовський район
м. Скадовськ
вул. Поповича 2 д
тел. (05537)54436, 0503965163

Херсонська область

вихователь

3200

01.06.201731.08.2017

4

обслуговування
відпочиваючих

4

сторож

3200

червень-серпень

3

обслуговування
відпочиваючих

3

покоївка

3200

червень-серпень

1

обслуговування
відпочиваючих

1

головний бухгалтер

3200

червень вересень

1

надається житло
харчування

обслуговування
відпочиваючих

1

бухгалтер

3200

адміністратор

3200

вихователь

3200

надається житло
харчування
надається житло
харчування
надається житло
харчування

обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих

керівник культурного
дозвілля

3200

надається житло
харчування

обслуговування
відпочиваючих

кухар

3200

покоївка

3200

сторож

3200

надається житло
харчування
надається житло
харчування
надається житло
харчування

обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих

інструктор з фізичного
виховання

3200

надається житло
харчування

обслуговування
відпочиваючих

інструктор з плавання

3200

озеленювач

3200

комірник

3200

старший вихователь

3200

двірник

3200

надається житло
харчування
надається житло
харчування
надається житло
харчування
надається житло
харчування
надається житло
харчування

обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих

керівник гуртка
декоративно-прикладного
мистецтва

3200

надається житло
харчування

обслуговування
відпочиваючих

покоївка

3200

сторож

3200

озеленювач

3200

офіціант

3200

двірник

3200

надається житло
харчування
надається житло
харчування
надається житло
харчування
надається житло
харчування
надається житло
харчування

обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих

обслуговування
відпочиваючих

обслуговування
відпочиваючих
Де

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

червень вересень
червень вересень
червень вересень
червень вересень
червень вересень
червень вересень
червень вересень
червень вересень
червень вересень
червень вересень
червень вересень
червень вересень
червень вересень
червень вересень
травеньвересень
травеньвересень
травеньвересень
травеньвересень
травеньвересень

1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
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1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
сезон 2017

Стор. 39 з 39

Назва роботодавця

Приватне підприємство «Парітет»
санаторій "Чайка"

Кількість
роботодавців/Фактична
адреса, контактний телефон
Херсонська область
Скадовський район
смт. Лазурне
вул. Причальна 5
тел. (0552) 423643

Види робіт

обслуговування
відпочиваючих

Посада

Заробітна
плата, грн.

Термін
проведення
робіт
травеньвересень
травеньвересень

Потреба в
працівника
х, осіб

Кількість місць
з наданням
житла/Умови
соціальної сфери

Примітка

рекреаційна зона

Потреба в
працівника
хв
рекреаційні
й зоні, осіб

надається житло
харчування
надається житло
харчування

Обслуговування
відпочиваючих
Обслуговування
відпочиваючих

1

надається житло
харчування

Обслуговування
відпочиваючих

1

травеньвересень

1

надається житло
харчування

Обслуговування
відпочиваючих

1

травеньвересень

1

надається житло
харчування

Обслуговування
відпочиваючих

1

керівник гуртка

3200

кухонний робітник

3200

кухар

3200

травеньвересень

прибиральник службових
приміщень

3200

мийник посуду

3200

1
1
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1
1

сезон 2017

