
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Машиніст крана автомобільного 6 розряду 

дільниця служби «Автотранспортне господарство» 

Іллінецький ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Експлуатувати кран згідно правил та вимого технічної документації та регламентів 

встановлених заводом виробником. 

 Керувати автокраном при виконанні навантажувально-розвантажувальних операцій 

великовагових вантажів масою понад 25т, та негабаритних вантажів довжиною більше 

6м; керувати автокраном під час виконання монтажу та демонтажу устаткування та 

обладнання компресорних станцій та на лінійній частині магістрального газопроводу. 

 Керувати автокраном під час навантажувально-розвантажувальних операцій, під час 

операцій що вимагають високого рівня майстерності, кваліфікації, досвіду роботи на 

техніці даного класу та особистісних навичок та умінь,  під час проведення 

будівельних та ремонтних робіт на КС, прилеглій території та лінійній частині 

магістральних газопроводів ЛВУМГ згідно отриманих нарядів на виконання робіт з 

дотриманням правил безпечної експлуатації техніки та прийомів відповідних робіт.  

 Своєчасно проводити технічний огляд та ремонти автокрана , огляд такелажних 

пристроїв та захватів на предмет придатності , при необхідності вибраковку 

несправного устаткування. здавати подорожні листи, зберігати в належному стані 

документацію. 

 Вести необхідну документацію щодо обліку роботи автокрана , оформляти надавати 

подорожні листи, зберігати в належному стані документацію. 

 Періодично згідно регламенту проводити перевірки автокрана із записом у вахтовому 

журналі. 

 Керувати автокраном під час прокладання трубопроводів різного призначення та під 

час виконання вантажно-розвантажувальних робіт 

 Виконувати роботи підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні, стиковки та 

монтаж-демонтаж обладнання та устаткування компресорних станцій та на лінійні й 

частині магістрального газопроводу.) згідно вимог та інструкцій з охорони праці . 

 Утримувати свій робочий інструмент і робоче місце в належному стані. 

 Об’єктивно оцінювати ситуацію на будівельному майданчику та вживати необхідні 

заходи щодо дотримання вимог охорони праці. 

Необхідні навички та знання:   



 Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. 

Підвищення кваліфікації. 

 Стаж роботи машиністом крана автомобільного 5 розряду не менше 1 року 

 Допуск до роботи на автокрані вантажопідємністю понад 40т  

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 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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