
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Інженер з технічного нагляду ІІ категорії 

Капітальне будівництво, капітальний та поточний ремонт 

Функціональні обов'язки: 

 Здійснення технічного нагляду при виконанні робіт, згідно виробничих програм 

Управління; 

 Ведення обліку закінчених робіт і підготовка необхідних даних для складання звітності 

про виконання планів капітального будівництва; 

 Контроль якості усунення будівельними, підрядними організаціями недоробок, 

дефектів у встановлені комісією терміни; 

 Контроль ходу виконання планів капітального будівництва, відповідності об'ємів, 

термінів і якості робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій 

затвердженій проектно-кошторисної документації, робочим кресленням, будівельним 

нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці; 

 Здійснення від імені замовника технічного нагляду за виконанням робіт і приймання 

закінчених об'єктів від підрядних будівельних організацій, технічне приймання 

закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів; 

 Погодження необхідної технічної документації; 

 Участь у розгляді та узгодженні змін проектних рішень, які виникають в ході 

будівництва, оперативно вирішує питання по заміні при необхідності матеріалів, 

виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних робіт); 

 Участь у роботі комісій з приймання будівельних об'єктів і здачі їх в експлуатацію; 

 Участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін у зв'язку з впровадженням 

більш прогресивних технологічних процесів, об'ємно-планувальних і конструктивних 

рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних 

показників об'єктів будівництва і реконструкції; 

 Представлення Управління при спільній роботі з іншими проектними та 

архітектурними організаціями в межах своєї компетенції; 

 Участь у складанні перспективних і річних планів технічного нагляду об’єктів 

Управління, і надає звіт про проведену роботу з технічного нагляду; 

 Здійснення технічного контролю за прийманням закінчених робіт і об’єктів; 

 Участь в поточному, загальному та позачерговому огляді будівель та споруд з 

оформленням відповідних актів, протоколів та ін.; 

 Виконання інших завдань та обов’язків в межах своєї компетенції 

Необхідні навички та знання: 
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 Вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр); 

 Для магістра, спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за 

професією інженера з технічного нагляду не менше 2 років; 

 Висока працездатність, наполегливість, оперативність у вирішенні проблем, 

відповідальність, пунктуальність, ініціативність, комунікабельність 
 

Повинен знати: 
 Необхідні для виконання своїх посадових обов’язків закони, будівельні норми і 

правила, технічні умови і графіки виконання будівельно-монтажних робіт, стандарти, 

технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції; 

  Порядок приймання об’єктів, закінчених будівництвом; 

  Порядок оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації, 

постанови, розпорядження, накази, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні 

матеріали з виконання будівельно-монтажних робіт; 

 Нормативно-правові акти з питань охорони праці, промислової, пожежної та 

техногенної безпеки, промислової санітарії, охорони довкілля; 

 Програмний комплекс АВК (кошториси); 

 Будівельна ліцензія Клас наслідків СС3; 

 Вміння використовувати в роботі Мicrosoft Office (Excel, Word, Outlook),  іnternet-

сервіси. 

Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики; 

 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. 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

kozak-to@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

