
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Приладист 5 розряду 

дільниці служби автоматизації 

Іллінецький ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 

 Ремонт, обслуговування, та експлуатація засобів автоматики та контрольно-

вимірювальних пристроїв приладів та систем обліку витрат газу. Забезпечувати 

справність устаткування, яке експлуатується. 

 Забезпечувати безперервне вимірювання кількості транспортованого або 

спожитого газу у всьому діапазоні витрат газу, зберігання та передачу інвформації 

про результати вимірювань кількості газу на реєструвальний пристрій 

 Слідкувати за дотриманням графіків калібрування та державної повірки приладів 

на обʼєктах, які експлуатуються. 

 Перевірка контрольними приладами показань і усунення несправностей у приладах 

для вимірювання рівня, витрат газу, тиску, температури 

 Приймати участь у проведенні монтажних та налагоджувальних робіт щодо 

введення в експлуатацію нових автоматичних комплексів обліку витрат газу. 

 Брати участь у сумісних перевірках вузла обліку витрат газу та проведенні аналізу 

причин витрат газу, повʼязаних з порушенням метрологічних норм і правил 

 У складі бригади проводити встановлення та ревізію звужуючих пристроїв на 

замірних дільницях газорозподільних станцій 

 Вести оперативно-технічну документацію 

 

Необхідні навички та знання:   

 Вища або професійно-технічна освіта відповідного напрямку підготовки. 

 Стаж роботи за професією приладиста  або слюсаря з КВПтаА 4 розряду не менше 1 року 

 Знання методів виявлення та усунення дефектів в роботі КВП 

 Знання методів перевірки та ремонту КВП із заміною окремих вузлів та наладкою їх на 

технологічний процес 

 Слюсарно-механічні навикиСлюсарно-механічні навики 



 

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, Вінницький р-н, с.Тягун 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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