
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Трубопровідник лінійний 5 розряду 

Функціональні обов'язки: 

 Основними завданнями є обслуговування та ремонт закріпленої ділянки трубопроводу з усіма 

об’єктами і спорудами, зв’язаними з ним технологічним процесом; 

 Забезпечує наявність і збереження на кожному крановому вузлі закріпленого обладнання, 

попереджувальних знаків, замків, утримувати в зразковому порядку майданчики кранових 

вузлів, станцій катодного захисту. Бере участь у розвезенні повідомлень, попереджень по 

сільських, міських радах, землекористувачах; 

 Слідкує і підтримує в порядку складування аварійного запасу труб; 

 Проводить обхід та обслуговування закріпленої ділянки трубопроводу, записує всі зміни, які 

сталися на трасі після останнього обходу; 

 Забезпечує безпечний та працездатний стан закріпленої за ним ділянки МГ з усіма об’єктами і 

спорудами, зв’язаними технологічним процесом; 

 Під час  обходу виявляє порушення охоронної зони і зони мінімальних відстаней; 

 Виявляє несправності на обладнанні і спорудах трубопроводу, негерметичність трубопроводу, 

обгороджує знаками небезпечні зони; 

 Приймає участь у технічному обслуговуванні та ремонті запірної арматури, контролює 

наявність рівня гідравлічної рідини, при необхідності, виконує набивку кранів мастилом і 

підтяжку сальникових ущільнень, доливку гідравлічної рідини; 

 Демонтує та установлює контрольно-вимірювальні прилади, продуває і опресовує дільниці 

трубопроводу і монтажні вузли; 

 Розмічає трубопроводи для врізування відводів і арматури; 

 Перевіряє наявність конденсату в занижених місцях трубопроводу; 

 Ревізує і ремонтує обладнання лінійної частини МГ, газорозподільчих станцій (пунктів) і 

аварійно-ремонтних пунктів; 

 Утримує в робочому стані поздовжні та поперечні лотки, переїзди через газопроводи,  

кілометрові стовпчики, повітряні переходи 

Необхідні навички та знання: 

 Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований 

робітник); 

 Робота з електро- та бензоінструментом, слюсарним інструментом; 

 Вільне володіння ЕОМ, знання програм ВОРД, Ексель; 
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 Знання необхідних для виконання своїх посадових обов’язків законів, постанов, указів, 

розпоряджень, наказів, інструкції, керівних матеріалів щодо експлуатації закріпленого 

обладнання; 

 Знання Правил та нормативно-правових актів: «Правила безпечної експлуатації 

магістральних газопроводів»; 

 Чесність, принциповість, знання міри відповідальності, дисциплінованість, самокритичність 

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 

Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось принципом рівності прав і 

можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче середовище, в якому враховані відмінності 

кожного працівника. 

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

