
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Інженер І категорії 

Капітальне будівництво, капітальний та поточний ремонт  

Золотоніський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

• Розробка місячних, квартальних, річних планів (графіки) різних видів ремонту 

основних фондів (будівель, споруд, систем та інше), а також заходи поліпшення їх 

експлуатації і обслуговування, контроль виконання затверджених планів. 

• Перевірка та контроль за відповідністю об’ємів та кошторисних розрахунків вимогам 

чинних нормативних документів.  

• Оформлення та перевірка актів прийому будівельних (ремонтних) робіт, які 

відносяться до сфери діяльності дільниці. 

• Контроль відповідність об’ємів робіт та застосованих розцінок  умовам договорів та 

вимогам чинних нормативних документів. 

• Формування проекту Програми ремонтів та Програми технічного обслуговування в 

ЛВУМГ. 

• Планування та контроль за виконанням Програми ремонтів та Програми технічного 

обслуговування в ЛВУМГ. 

• Складання щомісячної, щоквартальної та річної звітності щодо виконання Програми 

ремонтів та Програми технічного обслуговування, а також складанні звітності про хід 

виконання  Плану закупівель товарів, робіт та послуг в розрізі вказаних Програм.  

• Підготовка вихідних даних для проектних організацій щодо проектування ремонту 

будівель і споруд. 

• Приймання проектно-кошторисної документації, перевірка її якості, відповідність 

державним будівельним нормам, комплектність і обсягам згідно з виданими 

завданнями на проектування. 

• Перевірка вартості робіт з ремонту та технічного обслуговування на предмет 

відповідності державним нормам в галузі ціноутворення. 

• Робота з підрядниками і структурними підрозділами з питань укладення договорів на 

виконання робіт, контроль за їх виконанням, розрахунків за виконані роботи щодо 

ремонту та технічному обслуговуванні будівель, споруд та інженерних мереж.  

• Контроль за виконаними роботами, контрольні обміри виконаних підрядником робіт. 

• Забезпечує прийом від підрядних організацій виконавчої документації з виконаних 

робіт щодо об’єктів будівництва і прийнятих об’єктів в експлуатацію 

• Участь в технічних обстеженнях будівель, споруд та інженерних мереж. 

• Забезпечує оформлених дефектних актів на ремонт будівель і споруд . 

• Забезпечує оформлення претензій та направлення їх підрядним організаціям. 



• Своєчасне та якісне внесення  актуальної та достовірної інформації до бази даних 

КАСК за відповідним функціональним процесом. 

• Правильне та своєчасне оформлення первинної бухгалтерської документації за 

здійсненими господарськими операціями у відповідності з вимогами Положення про 

облікову політику Товариства. 

• Виконання цілей інтегрованої системи управління (далі – ІСУ) та програм їх 

досягнення, впровадження процесного підходу та ризик - орієнтовного мислення та 

постійного поліпшення ІСУ. 

Необхідні навички та знання:   

• Повна або базова вища освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, 

або бакалавр) та підвищення кваліфікації 

• Для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією 

інженера ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років. 

Має знати: 

• Вміти використовувати в роботі АВК5, SAP, сервіси електронного документообігу Deals, 

TSO Megapolis 

• Впевнене володіння ПК, MS Office 

• Наявність спеціального кваліфікаційного сертифікату класу наслідків СС3 (значні 

наслідки) затвердженого атестаційною архітектурно-будівельною комісією. 
Особисті компетенції: 

 Пунктуальність; 

 Відповідальність; 

 Вихованість; 

 Бажання працювати; 

 Вміння швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення. 

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: Черкаська обл, Золотоніський р-н, с.Скориківка 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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