
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Майстер Служби енерговодопостачання                     

Бердичівський ПМ Бердичівське ЛВУМГ 

 

Функціональні обов'язки: 

 Своєчасно розробляє та надає керівництву: 

-плани та графіки обслуговування, капітальних і планово-попереджувальних 

ремонтів обладнання;  

-графік протиаварійних тренувань служби; 

- відповідний розділ плану комплексних заходів поліпшення умов і безпеки 

праці; 

-заявки на кошти, матеріали та обладнання для ремонтно-експлуатаційних 

потреб дільниці. 

 Організовує документальне забезпечення діяльності за напрямком роботи. 

 Забезпечує: 

-технічно грамотну та безпечну експлуатацію електроенергетичного 

обладнання, установок комунікацій, об’єктів теплопостачання, водопостачання 

та сантехнічних вентиляційних установок (крім технологічних) відповідно до 

чинних правил і норм; 

-правильне та своєчасне надання всіх видів обслуговування (наладка, огляд, 

випробування тощо), капітальних та планово-попереджувальних ремонтів 

електроенергетичного обладнання, установок і комунікацій, теплотехнічних, 

сантехнічних, вентиляційних установок і систем; 

-розробку та виконання заходів з економії електричної та теплової енергії, 

води, з підвищення потужностей електричних та теплових установок; 

-своєчасне надання керівництву ЛВУМГ квартальних та інших звітів; 

-проведення розрахунку економії від впровадження енергозберігаючих заходів 

та заходів із запобігання перевитрат ПЕР під час транспортування газу;  
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-виконання у встановлені терміни приписів представників Держенергонагляду; 

-раціональне використання та збереження матеріальних цінностей, які 

знаходяться у розпорядженні служби. 

 Бере участь в: 

-організації обліку енергоресурсів (електроенергія, тепло, газ (котельня), вода 

питна та технічна з артезіанських свердловин, водовідведення);  

-організації укладання договорів з постачальниками електроенергії, 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення; 

-комісії з приймання в експлуатацію нових та реконструйованих об’єктів 

енерговодопостачання; 

-організації нагляду за водогрійними котлами, встановленими на об’єктах. 

 Контролює дотримання режиму зон санітарної охорони (ЗСО) водозаборів. 

 Візує документи, що стосуються діяльності служби з ЕВП, оформляє 

первинну документацію з обліку робочого часу (табель) та необхідні 

документи на отримання та видачу матеріальних цінностей для ремонтно-

експлуатаційних потреб. 

 Аналізує: 

-стан та роботу закріпленого за дільницею обладнання на об’єктах ЛВУМГ; 

-причини відмов у роботі закріпленого за службою обладнання. 

 Контролює:   

-хід та якість проведення профілактичних і ремонтних робіт 

електроенергетичного устаткування, теплових мереж, систем водопостачання 

та водовідведення, вентиляції та кондиціювання відповідно до чинних 

нормативних документів; 

-відповідність обладнання технологічним вимогам з експлуатації та технології 

проведення окремих видів робіт і вимогам з охороні праці, пожежної та 

екологічної безпеки; 

-раціональні витрати енергетичних ресурсів, послідовне додержання режиму 

енергозбереження та економії; 

-забезпеченість служби з ЕВП технічними засобами безпеки, інструкціями з 

охорони праці за професіями та видами робіт, схемами, нормативно-технічною 

та службовою документацією. 
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Необхідні навички та знання: 

 Вища освіта відповідного напрямку підготовки. 

 Стаж роботи за професією від 2 років. 

 Група з електробезпеки понад 1000 В не нижче ІV. 

 Відповідальність, ініціативність, комунікабельність, оперативність у прийнятті 

рішень. 

Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики. 

 Участь в проектах державного та міжнародного значення. 

 Можливість горизонтального та вертикального росту. 

 Медичний супровід. 

 Офіційний дохід. 

 Додаткові дні відпустки (крім основних 24 днів). 

 Корпоративний відпочинок та командні спортивні заходи (марафони, гонки, 

туристичні поїздки, в тому числі для дітей). 

 Робоче місце – м. Бердичів. 

 
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

