
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Старший механік гаража 

дільниця служби «Автотранспортне господарство» 

Богуславський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Здійснювати керівництво підлеглим персоналом. 

 Здійснювати контроль за справністю та належним технічним станом рухомого складу 

під час випуску його на лінію, про що робити відмітку в подорожньому листі. 

 Забезпечувати, перевіряти і нести відповідальність за укомплектованість транспортних 

засобів знаками аварійної зупинки, вогнегасниками, аптечками. 

 Не допускати випуск на лінію технічно несправних транспортних засобів. 

 Здійснювати випуск транспортних засобів на лінію лише  після проходження водіями 

передрейсового медичного огляду , про що робиться відповідна відмітка в шляховому 

листі. 

 Здійснювати контроль за своєчасним виїздом і поверненням транспортних засобів в 

гараж. 

 Забезпечувати недопущення несвоєчасного повернення на місце стоянки транспортних 

засобів та їх зберігання поза територією автогосподарства. 

 Під час повернення транспортних засобів з лінії в гараж проводити огляд 

транспортних засобів. У разі виявлення пошкоджень виявляти їх причину та методи 

усунення несправностей, а також вживати необхідні заходи щодо попередження 

подібних випадків у майбутньому. 

 Доводити до відома, навчати, знайомити водіїв з прийомами керування, 

особливостями будови та обслуговування транспортних засобів, проводити необхідні 

інструктажі водіїв. 

 Контролювати своєчасність технічного обслуговування та поточних ремонтів 

автотракторної техніки, а також забезпечувати необхідними запчастинами та справним 

інструментом. 

 Здійснювати контроль за збереженням гаражного обладнання, інструментів та 

витратами паливно – мастильних матеріалів і запасних частин. 

 Утримувати та здійснювати контроль за утриманням в належному стані спеціальної і 

автомобільної техніки, вимагати дотримання цих норм підлеглим персоналом. 

 Не допускати водіїв до керування автотранспортними засобами без належного 

оформлення технічної документації. 

 Складати плани технічного обслуговування і планових ремонтів авто і спец. техніки, 

розробляти та здійснювати заходи по покращенню технічного стану та раціонального 



використання автотранспорту та спецтехніки, економії ТМЦ та ПММ, слідкувати за їх 

виконанням. 

 Своєчасно подавати заявки на необхідні матеріали, запасні частини, спец. одяг і 

обладнання для здійснення технічного обслуговування і ремонту, отримувати їх, 

здійснювати контроль за використанням та витрачанням ПММ, інструментів, 

запчастин, спецодягу та спецвзуття згідно норм та їхнього призначення, з веденням 

відповідної документації. 

 Слідкувати за своєчасним освідченням газових балонів автомобілів, 

вантажопідйомних механізмів у відповідності до діючих норм і правил. 

 Своєчасно оформляти дозволи на перевезення небезпечних і великогабаритних 

вантажів. 

 Своєчасно інформувати начальника служби АТГ про стан умов праці, про технічний 

стан авто. і спец. техніки, роботу обладнання. 

 Контролювати експлуатацію автотранспорту згідно його призначення. 

 Представляти інтереси підприємства в місцевих органах влади з питань, що 

стосуються його обов`язків та компетенції . 

 Своєчасно оформляти відповідну документацію, яка необхідна для виконання водіями 

покладених на них обов`язків, забороняти виїзд авто і спец. техніки в разі їх 

відсутності або неналежного оформлення. 

 Вести та відповідати за облікову і технічну документацію. Надавати в установлений 

термін необхідну інформацію та документацію, яка потрібна для здійснення 

нарахувань та звітності. 

 Забезпечувати дотримання правил охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. 

 Використовувати КАСК  Товариства під час виконання своїх посадових обов’язків. 

Необхідні навички та знання:   

 Повна  або базова вища освіта відповідного напряму підготовки спеціаліст або бакалавр 

 Стаж роботи за професією механіка - не менше 2 років 

 Впевнене володіння ПК, MS Office 

Особисті компетенції: 

 Пунктуальність; 

o Уважність; 

o Акуратність; 

o Комунікабельність; 

o Технічний склад розуму; 

o Відповідальність; 

o Стресова стійкість; 

o Бажання працювати; 

o Вміння швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення. 
Ми пропонуємо:   

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

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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