
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Оператор технологічних установок 5 розряду 

газовимірювальна станція Гусятин 

ПВВГ «СОЮЗ» 
 

Функціональні обов'язки:   

 Здійснює ведення технологічного процесу та спостерігає за роботою обладнання на 

установках II категорії з транспортування газу, відповідно до робочих інструкцій. 

 Здійснює ведення технологічного процесу на установках 1 категорії під 

керівництвом оператора вищої кваліфікації, інженера або начальника ГВС. 

 Контролює дотримання технологічного режиму, якість газу, що транспортується, за 

показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. 

Проводить технічне обслуговування обладнання ПВВГ «СОЮЗ». 

 Проводить технічне обстеження обладнання ПВВГ «СОЮЗ». 

 Контролює облік витрат газу. 

 Запобігає та усуває відхилення процесу від заданого режиму. 

 Заповнює журнал приймання і здавання чергування (зміни). 

 Здійснює забезпечення  технічно справного стану всіх приладів та датчиків обліку 

витрат та якості природного газу, що транспортується через ПВВГ «СОЮЗ», 

забезпечення їх надійної та безперервної роботи, а також дотримання режиму 

роботи обладнання ПВВГ «СОЮЗ. 

 Обслуговує апарати, прилади регулювання, вимірювання та обліку газу, системи 

автоматичного     обладнання,     установки     очищення     газу    і     комунікації 

трубопроводів на ПВВГ «СОЮЗ». 

 Забезпечує    заданий    режим    подавання    газу    по    вказівці диспетчера  з 

транспотрування газу. 

 Виявляє витоки газу та несправності в роботі приладів, арматури і апаратів, про що 

робить запис в журналі. При необхідності   доповідає начальнику ГВС та 

диспетчеру з транспотрування газу. 

 Контролює та   аналізує   роботу приладів обліку газу ( основна та дублююча 

системи ). 

 Обробляє   і   передає   інформацію   обчислювального   комплексу,   підраховує 

кількість газу, який проходить через ПВВГ «СОЮЗ». 

Необхідні навички та знання:   

 Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник).  



 Стаж роботи за професією   або суміжною професією не менше 2 років. 

 Посвідчення за  професією «Оператор технологічних установок» 

 Комунікабельність; Відповідальність; Ініціативність; Дисциплінованість   

Ми пропонуємо:   

 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.   
Місце роботи: с.Суходіл, вул.Суходільська 44А, Чортківський район, Тернопільська обл., 

Пункт вимірювання витрат газу "СОЮЗ" 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу:  

lukyanovich-np@tsoua.com   
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