
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Інженер І категорії Дільниці автоматики, контрольно-

вимірювальних приладів, телемеханіки і АСУ  

Гребінківський ПМ Сумське ЛВУМГ 

 

Функціональні обов'язки: 

 Забезпечує  роботу систем автоматичного керування ГПА, КС та допоміжного 

обладнання.  

 Виконує ТО, ППР систем автоматизації. Проводить підготовку до 

метрологічної атестації, повірки, калібрування САК та засобів вимірювальної 

техніки. 

 Використовує передовий досвід застосування сучасних САК, ТМ та ЗА, 

методів підвищення продуктивності праці працівників. 

 Проводить аналіз фактичного стану обладнання КВП, Т та АСК, розробляє 

заходи щодо попередження і усунення відмов систем автоматизації.  

 Здійснює технічний нагляд за монтажем та налагодженням  обладнання САК, 

ТМ та ЗА підрядними організаціями та підпорядкованим персоналом на 

об’єктах товариства.   

 Опрацьовує проектну документацію. Надає зауваження та пропозиції при  

опрацюванні проектної документації.  

 Несе відповідальність та слідкує за збереженням, обліком, контролем 

матеріальних цінностей, запасних частин і матеріалів, необхідних для 

експлуатації, ТО та ремонту систем САК, ТМ та ЗА. Працює в SAP. 

Необхідні навички та знання: 

 Вища освіта. 

 Досвід роботи від 10 років. 

 Знання алгоритмів і структур баз даних, алгоритмів роботи САК ГПА, САК 

КЦ. 
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 Знання і досвід в обслуговуванні промислових контролерів, датчиків, 

перетворювачів та виконавчих механізмів. 

 Знання схемотехніки компонентів обладнання КС. 

 Знання за курсом «Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння», 

«Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації», «Організація та 

проведення повірки калібрування ЗВТ», «Правила пожежної безпеки в 

Україні», «Правила безпеки систем газопостачання». 

 Оформлення технічної документації. Технічна грамотність. 

 Наявність водійського посвідчення категорії В. 

 Вміння працювати в умовах багатозадачності. 

 Відповідальність, наполегливість в досягненні цілей, оперативність у прийнятті 

рішень, вміння працювати в команді. 

Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики. 

 Участь в проектах державного та міжнародного значення. 

 Можливість професійного розвитку. 

 Медичний супровід. 

 Офіційний дохід. 

 Корпоративний відпочинок та командні спортивні заходи (марафони, гонки, 

туристичні поїздки, в тому числі для дітей). 

 Робоче місце – Полтавська область, с. Веселе. 

 
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: 

dovbysh-om@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:dovbysh-om@tsoua.com

