
Робота є! Інгульська шахта запрошує на постійну роботу 

Інгульська шахта Державного підприємства «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат» (добування уранової руди) має 246 вільних 
вакансій. 

Підприємство потребує:  
− гірників (з ремонту гірничих виробок, з ремонту гірничих виробок 

підземний, очисного забою  (вибухові роботи), очисного забою на 
бурінні, очисного забою на видобутку, підземний тощо), гірничих 
інженерів, гірничомонтажників підземних, майстрів гірничих 
підземних; 

− машиністів (бульдозера, екскаватора одноковшевого, електровозу, 
конвеєра, компресорних установок, крана (кранівників), млина, 
навантажувальної машини, насосних установок, підіймальної машини, 
підіймальної машини поверхневих, тепловоза); 

− водіїв автотранспортних засобів (закладні матеріали, перевезення 
гірничої маси, ВС-22 тощо), помічників (водія дрезини, машиніста 
тепловоза); 

− електрогазозварників (ДСК, навантаження руди, ОШВ, РЗУ тощо), 
електромеханіків підземних, електромонтерів (з випробувань та 
вимірювань, з ремонту та обслуговування електроустаткування), 
електрослюсарів чергових та з ремонту устаткування (ДСК, ОШВ); 

− слюсарів (АВР, з рем. дорожньо-будівельних машин, з рем. колісних 
транспортних засобів, чергових та з ремонту устаткування, 
будівельників, сантехніків); 

− операторів (ЕО та ОМ, з геофізичного випробування корисних 
копалин); 

− інженерів (з комплектації устаткування та матеріалів, з пожежної 
безпеки, з радіаційної безпеки); 

− прохідників підземних; 
− апаратників-сепарування; 
− бурильників шпурів; 
− геологів шахти, головних (геофізиків, інженерів, маркшейдерів); 
− грохотників; 
− диспетчерів з автомобільного транспорту; 
− дозиметристів підземних; 
− дорожньо-колійних робітників; 
− дробильників; 
− кріпильників; 
− перекидальників; 
− маркшейдерів на підземних роботах; 
− монтерів колій; 
− мотористів вентиляційної установки; 
− лампівників; 
− роздавальників (вибухових матеріалів, ВМ); 
− розподілювачів робіт; 



− старших майстрів (дистанції, служби); 
− стовбурових (підземних, поверхневих); 
− столярів-будівельних, токарів, штукатурів малярів; 
− лаборантів (з фізико-механічних випробувань, хімічного аналізу); 
− кухарів; 
− мийників посуду, прибиральників виробничих приміщень; 
− вантажників складу; 
− комірників; 
− сторожів. 

Є й керівні посади заступників (головного енергетика, начальника дільниці 
тощо), керівник ГпРзП, заступників (головного енергетика, начальника 
дільниці тощо), начальників (гірничого відділу, дільниці), головних (геофізиків, 
інженерів, маркшейдерів), інспекторів з кадрів та ін. 

Підприємство забезпечує: 
• щомісячне преміювання за результатом виконаної роботи; 
• доставку на роботу транспортом підприємства з м.Кропивницький; 
• надання усіх видів відпусток відповідно до чинного законодавства; 
• можливість навчання та підвищення кваліфікації безпосередньо на 

виробництві за рахунок роботодавця; 
• спецодягом  тощо. 

Дізнатися більше про вимоги до потенційних кандидатів, основні 
функціональні обов’язки за посадами, умови роботи, заробітну плату, графік 
роботи тощо ви можете, звернувшись до Кіровоградського міськрайонного 
центру зайнятості за тел. (0522) 24 48 91 або безпосередньо до відділу кадрів 
підприємства (0522) 30 87 76, 067 83 691 88 (керівник групи по добору 
персоналу Лариса Анатоліївна). 

 
Кіровоградський обласний центр зайнятості 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


