
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Начальник дільниці 

служби протикорозійного захисту 

Гайсинський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Здійснює технічне, оперативне і методичне керівництво дільницею з захисту 

трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії 

 Забезпечує:  

 ефективне використання та експлуатацію засобів комплексного захисту від корозії 

згідно з нормативно-технічною документацією для повного захисту газопроводів, 

комунікацій компресорних станцій (далі-КС), газорозподільчих станцій (далі- ГРС) 

від ґрунтової корозії  як по довжині, так і в часі, з метою надійної і безаварійної їх 

роботи. 

 безперебійну роботу всіх пристроїв електрохімзахисту трубопроводів і підземних 

металевих споруд від корозії в установлених режимах; 

 ехнічне обслуговування, безпечне проведення робіт, експлуатацію і ремонт 

обладнання, приладів і засобів захисту, а також утримання робочих місць у 

належному стані;   

 заміну, ремонт установок електрохімзахисту, які вийшли з ладу, веде облік і аналіз 

причин відмов у роботі цих засобів; 

 виконання робіт з контролю за ступенем захищеності від корозії трубопроводів і 

підземних металевих споруд, камерального оброблення з виданням рекомендацій 

щодо обстеження стану захисту трубопроводів від корозії, обстеження джерел 

блукаючих струмів. 

 ведення технічної документації та звітності згідно з установленою формою. 

 облік, контроль та аналіз стану корозійно-небезпечних ділянок та здійснює 

контроль за станом ізоляційного покриття та корозійного стану комунікацій 

методом шурфування. 

 Організовує корозійне обстеження трубопроводів, вимірювання питомого 

електричного опору ґрунтів, визначення дефектів в ізоляційному покритті.  

 Здійснює нагляд за будівельно-монтажними, діагностичними роботами на об'єктах 

дільниці, які виконуються підрядними організаціями.  

 Проведення технічного нагляду за якістю і термінами виконання робіт, за 

додержанням вимог охорони праці і пожежної безпеки.  

Необхідні навички та знання:   



 Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або 

бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління.  

 Стаж роботи за суміжною професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, 

бакалавра — не менше 3 років. 

 Повинен мати V кваліфікаційну  групу з електробезпеки.  

 Вміти використовуватися в роботі КАСК, SAP. 

Особисті компетенції: 

 Пунктуальність; 

 Уважність; 

 Акуратність; 

 Комунікабельність; 

 Технічний склад розуму; 

 Відповідальність; 

 Стресова стійкість; 

 Вміння швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення. 

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., Гайсинський р-н, с. Носівці, вул. Ставкова, 20 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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