
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Інженер 

Група з охоронних зон магістральних газопроводів лінійно-експлуатаційної служби 

Функціональні обов'язки: 

 вести технічну документацію, видавати дозвіл на проведення робіт в охоронних 

 зонах МГ; 

 контролювати стан охоронної зони газопроводів, оформляти документи для 

притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб і громадян за 

порушення правил охорони МГ;    

 здійснювати технічний нагляд за газопроводами-відгалуженнями, які знаходяться в 

стані будівництва; 

 виконувати у встановлені терміни вказівки, приписи та вимоги органів Державного 

нагляду, технічного інспектора праці, працівників з охорони праці; 

 вчасно оформляти та вести технічну документацію групи з охоронних зон МГ ЛЕС; 

 проводити технічний нагляд за потенційно-небезпечними ділянками газопроводів, 

прокладених у місцях рухомих ґрунтів, змін рельєфу, ймовірних зсувів, розмивів; 

 проводити  технічний нагляд ділянок газопроводів, що розташовані на перетині 

об’єктів в зоні мінімальних відстаней; 

 брати участь в роботах, пов’язаних з перетином та паралельним проходженням 

магістральних газопроводів комунікаціями сторонніх організацій; 

 проводити уточнення нанесення трас газопроводів на районних картах 

землекористування; 

 готувати та надавати оперативну та статистичну звітність з питань охоронних зон 

магістральних газопроводів  

Необхідні навички та знання: 

 Повна вища технічна освіта; 

 Досвід роботи за напрямом – не менше 1 року; 

 Знання законодавчих, відомчих, нормативно-правових актів;  

 Правила технічної та безпечної експлуатації магістральних газопроводів; 

 Перспективи розвитку і реконструкції газотранспортної системи Товариства;  

 Технологічне обладнання лінійної частини магістральних газопроводів та принципи 

його роботи; техніку і технологію робіт, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом, 

реконструкцією та технічним переозброєнням ЛЧМГ; 



 2 

 Володіти навичками роботи в програмному продукті Комплексної автоматизованої 

системи керування (КАСК) на основі програмного засобу SAP ERP, що 

використовується в Товаристві; 

 Комунікабельність, відповідальність, уважність до деталей, дисциплінованість, 

пунктуальність 

Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики; 

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення; 

 Можливість горизонтального та вертикального росту; 

 Медичний супровід: штатний лікар та медичне страхування; 

 Компенсація оренди житла у випадку релокації; 

 Офіційний дохід (фіксований оклад та квартальні бонуси); 

 Додаткові дні відпустки (крім основних 24 днів); 

 Гнучкий графік в рамках 8-годинного робочого дня; 

 Корпоративний відпочинок та командні спортивні заходи (марафони, гонки, туристичні 

поїздки, в тому числі для дітей); 

 Розвиток hard та soft skills за рахунок компанії; 

 Програми розвитку керівників 

 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

kozak-to@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

