
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Трубопровідник лінійний 4 розряду 

дільниці лінійно-експлуатаційної служби  

Криворізький ПМ, Запорізьке ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Виконання, до визначених границь зон відповідальності суміжних служб, на 

об’єктах Криворізького промислового майданчика Запорізького ЛВУМГ таких 

робіт: 

 Обстеження, технічне обслуговування, ремонт ділянок трубопроводів, в т.ч. тих, 

які мають переходи через штучні і природні перешкоди, водозбірників, колодязів, 

запірної арматури та ін.споруд; 

 Огляд та оцінка технічного стану опор, кріплень, основ фундаментів місць 

входження і виходу газопроводу із землі на повітряних переходах, на вузлах 

приймання очисних засобів; 

 Огляд, обстеження на герметичність магістрального газопроводу; виявлення місць 

наявності витоків газу, передаварійних станів, пошкоджень і неполадок МГ; 

 Виявлення  корозії та ерозійних пошкоджень труб, тріщин та ін.дефектів металів; 

 Шурфування газопроводу для можливості визначення пошкодження ізоляції та 

інших корозійних пошкоджень металу трубопроводів; 

 Участь у всіх поточних ремонтах на об’єктах ЛЧ МГ, підсипання та благоустрій 

об’єктів, ремонт огорожи майданчиків кранових вузлів, складу метанолу, монтаж 

переходів, захльостів, катушок; 

 Знати і виконувати вимоги нормативно – правових актів з охорони праці, пожежної 

безпеки та виробничої санітарії, що застосовуються при виконанні 

трубопровідником лінійним 4 розряду.  

 Добре знати об’єкти, на яких виконуватиме роботи та режим їх експлуатації у 

взаємозв’язку з іншими обєктами. 

 

Необхідні навички та знання:   

 Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації.  

 Стаж роботи за професією трубопровідника лінійного 3 розряду не менше 1 року. 

Наявність посвідчення трубопровідника лінійного 3 розряду і вище 

 Досвід роботи з малою механізацією (бензопили, мотокоси, тощо) 

 



Особисті компетенції: 

 Наполегливість, працелюбність, добросовісність. 

 Навички роботи в колективі, вміння швидко оцінити ситуацію, стресостійкість  

 

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: Дніпропетровська область, Криворізький р-н, смт. Радушне, вул. 

Нікопольська, 57 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

nefyodova-vv@tsoua.com 
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