
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Машиніст технологічних компресорів 5 розряду 

компресорна станція КС-35  

Богуславський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Здійснювати обслуговування технологічних компресорів відповідно до регламенту 

 Під керівництвом змінного інженера виконувати пуск, зупинку 

газоперекачувальних агрегатів  

 Виконувати усі види регулювальних робіт загальностанційного обладнання 

 Здійснювати, відповідно до затвердженого графіка, періодичний контроль за 

роботою основного та допоміжного технологічного обладнання із записом 

параметрів роботи, аналізувати їх зміни і доповідати змінному інженеру, 

регулювати технологічний режим роботи газоперекачувальних агрегатів 

 Проводити огляд основного і допоміжного обладнання компресорної станції  

шляхом обходу, згідно затверджених маршрутів 

 Проводити записи у виробничих журналах 

 Виявляти та усувати неполадки в роботі технологічного обладнання та його систем, 

доповідати начальнику КС, змінному інженеру КС-35 

 Підтримувати обладнання КС і закріплену територію КС-35 в належній чистоті, 

перевіряти наявність засобів пожежогасіння, доповідаючи змінному інженеру, про 

їх наявність і їх працездатність 

 Контролювати параметри водогрійних котлів, що працюють на газоподібному 

паливі та котлів утилізаторів. При відсутності персоналу служби ЕВП - 

переключати живильні лінії та робити оперативні переключення системи 

теплопостачання. Змінювати режими роботи котла. Здійснювати візуальний  

контроль стану котлів, їх допоміжних механізмів, контрольно-вимірювальних 

приладів 

Необхідні навички та знання:   

 Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник).  

 Стаж роботи за професією машиніста технологічних компресорів 4 розряду  або суміжною 

професією не менше 2 років. 

 Посвідчення за  професією «машиніст технологічних компресорів» 

 Правила пуску та зупинку технологічного обладнання 

 Порядок пуску та зупинки котельні, котлів утилізаторів, мережних та живильних насосів 

Особисті компетенції: 



• Комунікабельність; 

• Відповідальність; 

• Ініціативність; 

• Дисциплінованість  

Ми пропонуємо:   

 Можливість горизонтального та вертикального росту;   

 Медичний супровід: штатний лікар та медичне страхування;   

 Компенсація оренди житла у випадку релокації;   

 Офіційний дохід (фіксований оклад);   

 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;   

   

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: Київська обл, Обухівський р-н, с.Дибинці 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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