
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Машиніст трубоукладача 6 розряду 

Функціональні обов'язки: 

 Керує трубоукладачем на базі типових гусеничних і колісних тракторів потужністю 73-150 кВт 

включно, під час прокладання трубопроводів різного призначення; 

 Виконує технічне обслуговування трубоукладача, бере участь у його плановому ремонті; 

 Керує трубоукладачем під час переміщення та маневрів, регулює ходові механізми, стежить за 

показаннями засобів вимірювання, міцністю канатів, справністю двигуна і гідравлічної 

системи;  

 Здійснює профілактичний огляд та бере участь у ремонтах трубоукладачів, заправляє ПММ, 

виконує стропальні роботи під час ремонту трубоукладачів; 

 У своїй роботі керується розпорядженнями безпосереднього керівника,  інструкціями, 

нормативними актами, тощо; 

 Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці; 

 Виконує вимоги інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, дотримується трудової 

дисципліни, виконує правила внутрішнього трудового розпорядку, накази та розпорядження 

керівництва, дбайливо ставиться до майна, проявляє ініціативу в роботі; 

 Дбає про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у 

процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на їх території; 

 Виконує інші завдання та обов’язки в межах своєї компетенції. 

Необхідні навички та знання: 

 Повна загальна середня освіта або професійно-технічна освіта; 

 Стаж роботи за професією машиніста трубоукладача, слюсарем з ремонту дорожньо-

будівельних машин та тракторів чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не 

менше 1 року; 

 Оперативність у вирішенні проблем, наполегливість, відповідальність, 

пунктуальність, дисциплінованість, висока працездатність 

Повинен знати: 

 Будову, технічні характеристики трубоукладачів, на яких працює та які обслуговує, 

принцип роботи механічного, гідравлічного та електричного устаткування 

трубоукладачів; 

 Правила виконання робіт за технологією та вимоги до якості робіт; 

 Правила дорожнього та приоб’єктного руху; 
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 Слюсарну справу з ремонту трубоукладачів; 

 Періодичність та порядок проведення оглядів і випробувань трубоукладачів чи інших 

подібних за складністю машин, ознаки та порядок відбраковки канатів; 

 Види ремонту, монтажу та демонтажу машини; види та причини несправностей у 

роботі і способи їх усунення; конструкцію деталей та вузлів машини, які швидко 

спрацьовуються та порядок їх заміни; 

 Технологію зварювальних робіт, такелажні та стропальні роботи; 

 Властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при 

виконанні робіт, що пов’язані з професійними обов’язками; 

 Методи надання першої медичної допомоги 

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. 

 

Місце роботи: Житомирська обл., м. Бердичів., вул. Білопільська, 100 

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

