
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Провідний інженер лабораторії 

дефектоскопічного контролю 

газоперекачувальних агрегатів  

Боярське ЛВУМГ 

Функціональні обов'язки: 

 Приймати участь у ведені  технічної документації з питань діяльності 

лабораторії дефектоскопічного контролю; 

 Вивчати сучасні методи та підходи для неруйнівного контролю вузлів і 

деталей ГПА; 

 Ініціювати розробку нових нормативних документів в частині 

неруйнівного контролю вузлів і деталей ГПА, внесення змін в існуючі 

нормативні документи; 

 Надавати пропозиції щодо оснащеності лабораторії  та потреби в 

оснащенні лабораторії, інформувати стосовно необхідності проведення 

технічного обслуговування, ремонту, повірки ЗВТ; 

 Проводити дефектоскопію неруйнівними та руйнівними методами 

контроль вузлів і деталей газоперекачувальних агрегатів на об’єктах 

Товариства за наступними (не менше двох) методами: 

- візуально-оптичний (VT) – обов’язково; 

- капілярний (PT) – обов’язково; 

- ультразвуковий (UT) – обов’язково; 

- вихрострумовий (ЕТ); 

- магнітний (МТ); 

- твердометрія. 

 Аналізувати результати дефектоскопії, надавати інформацію, висновки та 

рекомендації профільним підрозділам щодо можливості подальшої 
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експлуатації або необхідності проведення відновлювального ремонту або 

заміни дефектних запчастин ГПА; 

 Приймати участь:  

- у вхідному контролі при поставці нових запчастин для ремонту і 

технічного обслуговування ГПА; 

- приймальних випробуваннях ГТД або ГПА після ремонту, 

виготовлення; 

- у роботі комісій з розслідування причин руйнувань вузлів і деталей 

ГПА у випадках відмов; 

- участь в розробці Інструкцій, регламентів, нормативної документації з 

питань неруйнівного контролю та дефектоскопії технологічного 

обладнання компресорних станцій Товариства. 

Необхідні навички та знання: 

 Вища технічна освіта відповідного напрямку. 

 Досвід роботи на підприємствах газотранспортної та/або газозберігаючої 

та/або газовидобувної сфери від  2 років. 

 Кваліфікаційні посвідчення (сертифікати) з неруйнівного контролю не 

нижче ІІ рівня за двома обов’язковими методами контролю: 

- візуально-оптичний (VT); 

- капілярний (PT). 

 Кваліфікаційні посвідчення з неруйнівного контролю не нижче ІІ рівня є 

перевагою: 

- ультразвуковий (UT); 

- вихрострумовий (ЕТ);  

- магнітографічний (МТ). 

 

 Знання будови, принципу дії, конструктивних особливостей ГПА. 

 Відповідальність, уважність до деталей, дисциплінованість, вміння 

працювати в команді. 

 

Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики 

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення  

 Можливість горизонтального та вертикального росту 



 3 

 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 

 Робоче місце – Київська обл., м. Боярка 

 Робота передбачає відрядження. 

 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

