
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Машиніст технологічних компресорів 6 розряду 

компресорна станція КС-19 Бар 

Барський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Проводити постійний контроль за роботою газоперекачуючих агрегатів, резервної 

електостанції, допоміжного обладнання та технологічної обв’язки КС-19, 

підтримувати встановлені параметри роботи за вимогами затверджених вставок та 

розпоряджень 

 Проводити за вказівками змінного інженера, підготовку до пуску, пуск, зупинку і 

зміну режимів роботи газоперекачуючих агрегатів, електростанції з турбінним 

приводом. 

 Згідно до технологічного регламенту обслуговувати загальностанційні системи 

очищення, осушення та охолодження газу, маслопостачання. 

 Здійснювати контроль за роботою технологічного обладнання, регулювати 

технологічний режим роботи газоперекачуючих агрегатів. 

 Виявляти та усувати несправності в роботі газоперекачуючих агрегатів, їх систем , 

апарати, вузли газових комунікацій та допоміжного обладнання станції, запобігати 

аварійним зупинкам ГПА. 

 Погодинно робити обходи ГПА, обв’язки КС по визначених маршрутах, для контролю 

параметрів роботи, та виявлення неполадок в роботі.  

 Контролювати та здійснювати запис параметрів роботи агрегатів у добовій відомості. 

 Навики роботи при виконанні робіт підвищеної небезпеки (газонебезпечні роботи, 

вогневі роботи, земляні роботи, роботи на висоті, газове господарство), 

обслуговування та ремонт обладнання підвищеної небезпеки.  

 Дотримуватися правил технічної експлуатації  і техніки безпеки, пожежної безпеки 

при експлуатації основного та допоміжного обладнання КС 

 Вміло користуватись всіма видами зв’язку розміщеними на ГЩУ і оперативно 

реагувати на селекторні та телефонні повідомлення, при необхідності використовувати 

в своїй роботі КАСК. 

 Зобов’язаний знати і виконувати вимоги НПАОП, інструкції та інші документи щодо 

охорони праці та пожежної безпеки за професіями та видами робіт, які він виконує, 

правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами 

виробництва, користуватися ЗІЗ та ЗКЗ. 

 Постійно підтримувати в чистоті закріплені за ним агрегати і зону обслуговування 

(закріплену територію). 



Необхідні навички та знання:   

 Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації.  

 Стаж роботи за професією машиніста технологічних компресорів 5 розряду  або суміжною 

професією не менше 2 років. 

 Посвідчення за  професією «машиніст технологічних компресорів» 

Особисті компетенції: 

• 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:  

Вінницька обл., Жмеринський р-н, Мальчовецька ОТГ, с.Мальчівці, урочище Горошків 1 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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