
В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита вакансія: 

 
- Обхідник лінійний  4 розряду 

Функціональні обов’язки: 

  1.Виконувати обхід та обслуговування однониткової або багатониткової дільниці газопроводів у відповідності до 

норм обслуговування та графіків обходу. 

  2. Здійснювати нагляд за контрольними пунктами телемеханіки та об’єктами електрохімзахисту за розпорядженням 

відповідного фахівця здійснювати керування запірною арматурою на трубопроводах. 

  3. У складі ремонтних бригад брати участь в технічному обслуговуванні запірної арматури на ділянці обходу та 

виконувати роботи підвищеної небезпеки (газонебезпечні, вогневі, земляні, вантажно-розвантажувальні, на висоті) згідно 

вимог інструкцій з охорони праці на ділянці обходу. 

  4. Систематично, по затвердженому графіку, проводити обстеження тієї дільниці  газопроводу, що за ним закріплена. 

Результати огляду записувати в журнал і доповідати диспетчеру з транспортування газу управління. 

  5. Виявляти витоки газу на лінійних кранах та вживати заходи щодо їх усунення своїми силами. При неможливості 

усунення витоку газу власноручно, терміново повідомляти про це диспетчера з транспортування газу управління. 

  6.Виявляти порушення охоронної зони і зони мінімальних відстаней від осі трубопроводу, не допускати виконання 

земляних, будівельно-монтажних, гірничих, вибухових, меліоративних і бурових робіт без письмової згоди власника, без 

наявності письмового дозволу на виконання робіт в охоронній зоні трубопроводу, доповідати про виявлені факти порушень 

диспетчеру з транспортування газу та керівництву служби. 

  7. Слідкувати за цілісністю та збереженням майна дільниці трубопроводу. 

  8. Здійснювати відновлення позначення траси газопроводів (забороняючих, попереджуючих, інформаційних та 

сигнальних знаків безпеки). 

 
Наші очікування  щодо Вас: 

 Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Повинен мати допуск ІІІ групи 

з електробезпеки. 

  Стаж роботи за професією обхідника лінійного 3 розряду не менше 1 року. 

 Робота передбачає відрядження. 

 Комунікабельність. 

 Відповідальність. 

 Працездатність. 

 Ініціативнсть. 

 Дисциплінованість. 

Ми  Вам пропонуємо: 

 Офіційне працевлаштування. 

 Повні соціальні гарантії. 

 Прозорі умови праці, щоквартальну премію. 

 Можливість кар'єрного росту та визнання досягнень. 

 Місце роботи – Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Хрещатик. 
 

    Якщо Вас зацікавила вакансія і Ваш досвід роботи та кваліфікація відповідають вимогам чекаємо Ваше резюме та 
мотиваційний лист!  

Направляючи резюме на вакансію, Ви даєте згоду на використання Ваших персональних даних ТОВ «Оператор ГТС 
України» в рамках чинного законодавства України.  

ТОВ «Оператор ГТС України» гарантує конфіденційність звернень та переговорного процесу при відборі 
кандидатів на вакансію. 

Якщо Вам не зателефонували протягом двох тижнів, це означає, що ми зупинились на іншому кандидаті, а Ваше 

резюме автоматично потрапило у нашу базу даних. За умови цікавої пропозиції ми зателефонуємо Вам! 

Дякуємо за увагу до нашої компанії! 

 
      Документи надсилайте на адресу: lukyanovich-np@tsoua.com  до 12 жовтня 2020 року включно. 


