
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Обхідник лінійний 4 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; 

 Бере участь у роботах, пов’язаних з плановими і аварійними роботами на магістральних 

газопроводах; 

 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; 

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

кілометрові стовпчики, повітряні переходи; 

 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; 

 Веде візуальний нагляд за цілісністю споруд пунктів телемеханіки, СКЗ; 

 Виявляє порушення охоронної зони і зони мінімальних відстаней; 

 Виявляє несправності на обладнанні і спорудах трубопроводу, негерметичність трубопроводу, 

обгороджує знаками небезпечні зони. 

Необхідні навички та знання: 

 Вища або професійно-технічна освіта; 

 Комунікабельність, відповідальність, прагнення до професійної досконалості, 

стресостійкість, впевненість в собі, готовність до роботи в команді, ініціативність 

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; 
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 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. 

 

Місце роботи: Івано-Франківська область Івано-Франківський район с. Похівка,  

                         урочище «У гаю»,1. 

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

