
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Інженер з експлуатації лінійної частини  магістрального 

газопроводу І категорії 

Функціональні обов'язки: 

 Забезпечує безперебійну та безаварійну експлуатацію закріплених ділянок 

магістральних газопроводів і газопроводів-відводів з усіма лінійними спорудами та 

обладнанням в заданому технологічному режимі; 

 Обстежує трасу газопроводу, контролює стан охоронної зони, переходів і лінійних 

споруд магістральних газопроводів і відводів, шляхом обходу та об”їзду, проводить 

випробування  газопроводів, газопроводів-відводів, ємностей, балонів, арматури, 

відповідно до діючих норм і правил; 

 Розробляє  графіки ремонтів, перевірок, випробувань; 

 Організовує і проводить роботи з ліквідації аварій та їх наслідків; 

 Складає заявки на матеріали, інструменти, запасні частини, контролює їх раціональне 

використання; 

 Здійснює контроль за перебігом і якістю ремонтно-профілактичних робіт; 

 Веде технічну документацію з експлуатації, ремонту, налагодження та випробування 

обладнання і споруд, складає паспорти, акти і протоколи випробувань; 

 Здійснює контроль за виконанням ремонтно-будівельних робіт в охоронних зонах МГ 

згідно з вимогами СТП; 

 Забезпечує утримання охоронних зон МГ згідно з вимогами чинних нормативних 

документів; 

 Бере участь в організації навчання та перевірки знань робітників, проводить інструктаж 

на робочих місцях з питань охорони праці; 

 Здійснює технічне керівництво персоналом, занятим експлуатацією лінійної частини 

газопроводів; 

 Розробляє документацію на проведення вогневих, газонебезпечних та інших робіт 

підвищеної небезпеки; 

 Керує роботами підвищеної небезпеки 

Необхідні навички та знання: 

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

або бакалавр) та підвищення кваліфікації; 

 Для магістра, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера ІІ категорії (за 

напрямом) - не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років; 
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 Впевнений користувач ПК, навички вільного володіння MS Word, MS Excel, Visiо; 

 Вміння використовувати в роботі SAP, сервіси електронного документообігу Deals, 

TSO Megapolis; 

 Оперативність у вирішенні проблем, уважність до деталей, відповідальність, 

пунктуальність, дисциплінованість, висока працездатність, уміння поєднувати 

виконання декількох завдань, здатність до командної роботи 

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

