
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Машиніст технологічних компресорів 5 розряду 

компресорна станція КС-18  

Гайсинський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Контроль  за роботою газоперекачуючих агрегатів, аварійної та резервної 

електростанцій, допоміжного обладнання та технологічної обв’язки КС, підтримує 

встановлені параметри роботи за вимогами затверджених вставок та розпоряджень 

змінного інженера. 

 Проводить по вказівці змінного інженера, підготовку до пуску, пуск, зупинку, і 

зміну режимів роботи газоперекачуючих агрегатів, електростанцій з турбінним 

приводом. 

 Відповідно до технологічного регламенту обслуговує окремі технологічні 

компресори, щити керування агрегатного рівня, а також загальноцехові системи 

очищення, осушення та охолодження газу, маслопостачання, утилізації тепла. 

 Запускає і зупиняє газоперекачувальні агрегати; здійснює контроль за роботою 

технологічного обладнання, регулює технологічний режим роботи 

газоперекачувальних агрегатів.Частково проводить оперативні переключення в 

електроустановках ГПА.  

 Виявляє та усуває несправності в роботі газоперекачувальних агрегатів, їх систем 

ремонтує компресори, їх приводи, апарати, вузли газових комунікацій та 

допоміжного обладнання цехів, випереджає аварійні зупинки ГПА. 

 Періодично робить обходи газоперекачуючих агрегатів, електростанцій 

допоміжного обладнання, обв’язки ГПА, КС по визначених маршрутах в зоні 

обслуговування, для контролю параметрів роботи, та виявлення неполадок в 

роботі. У встановлений час здійснює запис параметрів роботи агрегатів у добовій 

відомості. 

 Обслуговує технологічне обладнання КС, налагоджує роботу компресорів, їх 

приводів, апаратів, допоміжного обладнання цехів, компресорних станцій. 

 Веде оперативно-технічне обслуговування  аварійної електростанції “Солар”, 

повітряного компресора. 

Необхідні навички та знання:   

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

 Стаж роботи за професією машиніста технологічних компресорів 4 розряду  або суміжною 

професією не менше 2 років. 



 Посвідчення за  професією «машиніст технологічних компресорів» 

Особисті компетенції: 

• Комунікабельність; 

• Відповідальність; 

• Ініціативність; 

• Дисциплінованість  

Ми пропонуємо:   

 Можливість горизонтального та вертикального росту;   

 Медичний супровід: штатний лікар та медичне страхування;   

 Компенсація оренди житла у випадку релокації;   

 Офіційний дохід (фіксований оклад);   

 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;   

   

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., Гайсинський район с.Носівці вул. Ставкова 20 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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