
Трубопровідник  лінійний  5 розряду 

 
Наші очікування щодо Вас: 
  

 Диплом молодшого спеціаліста (диплом молодшого спеціаліста, диплом бакалавра) 

 Без вимог до стажу роботи. 

 Наполегливість, працелюбність, добросовісність  

 Навички роботи в колективі, вміння швидко оцінити ситуацію, стресостійкість  

 

Що Ви будете робити: 

 
 Обстеження, технічне обслуговування і ремонт газопроводів   та газопроводів відводів, переходів МГ  через штучні і 

природні перешкоди,  запірної арматури та інших споруд. 

 Огляд  та оцінка технічного стану газопроводів   та газопроводів відводів, інших  споруд  МГ. 

 Огляд, обстеження на герметичність магістрального трубопроводу. 

 Виявлення місць наявності витоків газу, передаварійних станів та інших пошкоджень і неполадок магістрального 

газопроводу. 

 Виявлення корозії і ерозійних пошкоджень труб, трішин та інших дефектів металу.  

 Огляд, визначення технічного стану  підводних переходів, штучних та природних перешкод та утримання їх у 

відповідному технічному стані. 

 Шурфування газопроводів для візуальної та інструментальної оцінки ізоляційного покриття і металу труб. 

 Вирубання дерев та  кущів  вздовж траси газопроводів і відгалуджень, викошування трави в смузі відведення 

трубопроводу, на кранових майданчиках, вузлах приймання очисних засобів, на пунктах зберігання аварійного запасу 

труб та на закріпленій за службою території. 

 Участь у поточних ремонтах  на об'єктах лінійної частини магістрального газопроводу згідно  графіка планово-

запобіжних ремонтів (ПЗР): 

 Проведення ревізій і ремонтів запірної, засувної та регулюючої арматури високого тиску. 

  Відновлення позначення траси газопроводів (забороняючих, попереджуючих, інформаційних та сигнальних знаків 

безпеки). 

 Заміна труб, запірної і регулюючої арматури на окремих дільницях газопроводів. 

 Підсипання і благоустрій проммайданчиків об'єктів лінійної чистини магістрального трубопроводу. 

  Ремонт огорожі майданчиків кранових вузлів, майданчиків приймання очисних засобів, складу метанолу.  

 Відновлення під’їзних доріг для вздовж трасового проїзду і переїздів через газопроводи, проїздів до майданчиків 

кранових вузлів і аварійного запасу труб. 

  Відновлення проектної глибини закладання газопроводів (усунення оголених і недостатньо заглиблених дільниць). 

  Виконання робіт з запобіганням утворення ярів, розмивів, просадок грунту. 

 Ремонт водопропускних споруд, берегових укріплень, переходів через балки і яри.  

 Монтаж переходів, захльостів та котушок. 

 Огляд труб аварійного запасу, поновлення і праймування аварійного запасу труб, відновлення надписів і позначень. 

 Роботи по реконструкції дільниць газопроводів довжиною до 500м. 

 Продувка та опресування ділянки трубопроводів і монтажних вузлів. 

  Підготовляє поверхні труб для нанесення антикорозійної ізоляції, готує і наносить ґрунтовки і бітумні мастики, 

наносить на труби ізоляцію. 

 Ремонт майданчиків аварійної техніки, закріпленої території. 

 Ліквідація витоків газу, заміна несправної запірної арматури і з'єднуючих деталей. 

 Ремонт фундаментів, опор та інших конструктивних елементів повітряних переходів, надземних дільниць газопроводів, 

вузлів приймання очисних засобів, вузлів конденсатозбірників. 

  Ремонт складу для зберігання метанолу, аварійного і постійного запасу матеріалів і обладнання Служби. 

 Підключення нових газопроводів до діючих. 

 Добре знати об'єкти, на яких виконуватиме роботи та режим їх експлуатації у взаємозв'язку з іншими об'єктами. 

 

Що ми Вам пропонуємо: 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Відрядження передбачені. 

 Місце роботи : м. Запоріжжя, Дослідна станція, 6 Б 

 

Якщо Вас зацікавила вакансія і Ваша кваліфікація відповідає вимогам чекаємо Ваше резюме 

та мотиваційний лист! 

Документи надсилайте на адресу: nefyodova-vv@tsoua.com    до 07.09.2021 року. 
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