
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Інженер- енергетик (провідний) 

 Херсонський ПМ Запорізького ЛВУМГ 

Функціональні обов'язки: 

 Здійснювати керівництво роботою підлеглого персоналу, зайнятого експлуатацією і 

ремонтом обладнання енерговодопостачання об’єктів  газопроводу, газорозподільних станцій, 

електрохімзахисту; 

  Забезпечувати надійну та безперебійну роботу, правильну експлуатацію, своєчасне і якісне 

проведення профілактичних оглядів і випробувань, планово-попереджувальних ремонтів 

закріпленого обладнання і споруд енерговодопостачання (електросилового обладнання, 

кабельних і повітряних мереж електропостачання на ГРС, котельних, водопровідних та 

каналізаційних трубопроводів, газових мереж низького тиску, засобів електропостачання 

електрохімзахисту; 

 Складати розрахунки потреби в електричній енергії, брати участь в розробленні норм її 

витрати, виходячи з витратних лімітів на енергію, в здійсненні заходів щодо економії енергії і 

палива, аналізує причини втрат і перевитрат електроенергії;  

 Приймає заходи по виявленню і усуненню конструктивних недоліків енергетичного, 

теплоенергетичного і вентиляційного устаткування і приладів та по своєчасній заміні морально 

застарілих приладів, машин і механізмів; 

 Проводить паспортизацію енергетичних і електричних установок, вносить зміни в системи 

енергопостачання, організує правильне ведення технічної документації по експлуатації, 

ремонту, наладці, та випробуванню обладнання енерговодопостачання,  здійснює аналіз втрат 

усіх видів енергії і палива, складає звіти про витрати електроенергії, води. 

Необхідні навички та знання: 

 Повна вища освіта відповідного напряму підготовки, досвід роботи за фахом;  

 Наполеглевість, відповідальність, вміння працювати в колективі, уважність до деталей, 

вміння швидко оцінити ситуацію та прийняти рішення. 

Що 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;  
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 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: м. Херсон, Бериславське шосе, 15 

  

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: nefyodova-vv@tsoua.com  


