
Машиніст екскаватора 6 розряду дільниці  

лінійно-експлуатаційної служби. 

Новоград-Волинський ПМ Бердичівське ЛВУМГ. 

 

Наші очікування щодо Вас: 

 Професійно-технічна освіта відповідного напрямку підготовки. 

 Стаж роботи  за напрямком або суміжними спеціальностями не менше 2 років. 

 Пунктуальність, відповідальність, вміння швидко оцінити ситуацію і прийняти 

правильне рішення. 

 Знати: 

- Законодавство України про автомобільний транспорт і правила дорожнього 

руху. 

- Пристрої, принципи роботи і обслуговування вузлів та агрегатів автомобілів. 

- Порядок виконання робіт в зоні діючих газопроводів високого тиску на КС, 

та на ГРС, вимоги до робіт в охоронних зонах МГ. 

- Характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледь тощо) на безпеку 

виконання робіт. 

- Призначення, будову і правила технічного обслуговування колісних та 

гусеничних екскаваторів іноземного виробництва. 

- Способи забезпечення високопродуктивного і економічного використання 

техніки. 

- Основні техніко-експлуатаційні якості будівельно-дорожньої техніки. 

   

Що Ви будете робити: 

 Утримувати в постійній готовності екскаватор. 

 Заправляти екскаватор паливом, мастильними матеріалами та охолоджувальною 

рідиною. 

 Перевіряти технічний стан та приймати екскаватор, виїжджаючи на місце виконання 

робіт, здавати його та ставити на відповідне місце, повертаючись до гаража. 

 Керувати одноковшовими екскаваторами під час розроблення ґрунтів вище або 

нижче рівня стояння машини  у ході будівництва об‘ектів, улаштування котлованів, 

копання траншей для підземних комунікацій,  

 Проводити розкопування та засипання діючих газопроводів, що працюють під 

тиском. 

 Керувати бульдозером під час розроблення, переміщення та планування ґрунтів 

 Усувати експлуатаційні неполадки екскаватора, його механізмів, що виникли під час 

роботи на площадці. 

 Оформлювати дорожні документи. 

 Заповнювати первинні документи з обліку роботи екскаватора , який обслуговує. 

 Дотримуватись правил дорожнього руху на автошляхах.  

 Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих 

людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на їх території. 



 Виконувати вимоги робочої інструкції та інструкцій за вимогами робіт, вимоги 

нормативно-правових актів з охорони праці, що стосуються правил поводження з 

машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва. 

 Користуватись засобами колективного та індивідуального захисту. 

 

 

Ми пропонуємо: 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Робота передбачає відрядження. 

 Місце роботи –Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Коростенська, 1. 


