
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії 

5 розряду дільниця служби протикорозійного захисту, 

Гайсинський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Виконує роботи під керівництвом монтера із захисту підземних трубопроводів від 

корозії вищого розряду з монтажу, обслуговування, регулювання та ремонту 

споруд, обладнання, приладів контролю, установок катодного захисту, 

поляризованих електродренажних установок та протекторних установок.  

 Бере участь у проведенні електровимірювань на трасі трубопроводу.       

 Здійснює регулювання, реєстрацію параметрів та експлуатацію станцій катодного 

захисту. 

 Виконує ізоляційні роботи під час виконання поточних ремонтів на трубопроводах. 

 Виконує роботи з монтажу, обслуговування, регулювання та ремонту споруд, 

обладнання, приладу контролю станцій катодного захисту та електродренажних 

установок, ізоляційні ремонти під час поточних ремонтів. 

 Проводить контрольні електровимірювання на підземних трубопроводах і  

джерелах блукаючих струмів у складних корозійних умовах. 

 Визначає ступені корозійної активності грунту. 

 Обробляє дані електровимірювань на трубопроводах і джерелах блукаючих 

струмів, складає графіки потенціалів “труба – земля”, визначає ступені корозійної 

безпеки. 

 Перевіряє ізоляційне покриття трубопроводу візуальними та інструментальними 

методами. 

 Визначає необхідність допоміжного захисту для окремих дільниць трубопроводу. 

 Контролює заміну ізоляції під час ремонту трубопроводів. 

 Виконує ремонти засобів електрохімічного захисту. 

 Здійснює налагодження та ремонт електровимірювальних приладів середньої 

складності, які використовуються у протикорозійному захисті. 

 

Необхідні навички та знання:   

 Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації.  



 Стаж роботи монтером із захисту підземних трубопроводів від корозії 4 розряду не менше 

2 років 

 Посвідчення за професією «Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії», група 

з електробезпеки IV 

 Пожежонебезпека 

 Робота на обладнанні підвищеної небезпеки 

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 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;   

   

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: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Носівці, вул. Ставкова, 20 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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