
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Трубопровідник лінійний  4 розряду 

Функціональні обов'язки: 

Робота трубопровідника лінійного полягає в огляді, обслуговуванні та здійснення ремонтів 

лінійної частини магістральних газопроводів, а саме: 

- газопроводів із відводами до ГРС та лупінгами; 

- перекривної арматури, встановленої на магістральному газопроводі; 

- переходів через природні і штучні перешкоди (автомобільні дороги, залізниці, 

водойми тощо); 

- вузлів запускання та приймання очисних засобів, вузлів збирання і зберігання 

газового конденсату; 

- розпізнавальних і сигнальних знаків місцезнаходження газопроводів; 

З цією ціллю трубопровідник лінійний: 

- виконує ревізію, ремонт та набивку крановою змазкою запірної і запобіжної арматури 

високого тиску, усуває витоки газу з трубопроводів та арматури; 

- проводить випробування на міцність і герметичність запірної арматури, вузлів і 

окремих ділянок трубопроводів; 

- розмічає і встановлює арматуру і фасонні частини за ескізами, здійснює монтаж 

вузлів на трубопроводі, центрування і гнуття труб, виконує слюсарну обробку 

деталей, труб: підготовка до вогневих робіт, підгонка труб, зачистка і підготовка 

стиків до зварювання, нарізає різьблення, свердлить отвори; 

- проводить ревізію конденсатозбірників, сальників на запірній арматурі; 

- приймає участь в роботах по продувці конденсату; 

- приймає участь в роботах по застосуванню метанолу; 

- виконує монтажні і відбудовні роботи на трубопроводах із застосуванням зварювання 

і випробування, ремонту запірної арматури; 

- проводить очистку від порослі: площадок кранових майданчиків, вузлів прийому та 

запуску очисних пристроїв та траси газопроводів; 

- бере безпосередню участь в газонебезпечних та вогневих роботах, земляних роботах; 

- бере участь по пропуску очисних та діагностичних пристроїв; 

- утримує в належному стані засоби виробництва, проводить обслуговування 

інструменту та мотообладнання, перевіряє наявність захисних пристроїв, засобів 

блокування та сигналізації, цілісність огорож; 

- утримує в належному стані аварійний запас; 

- слідкує за дотриманням стану охоронних зон; 

- бере безпосередню участь в роботах по локалізації та ліквідації аварійних та інших 

надзвичайних ситуацій. Здійснює надання домедичної допомоги 
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Необхідні навички та знання: 

 Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта; 

 Бажано досвід роботи на аналогічних/суміжних посадах; 

 Відповідальність, дисциплінованість, комунікабельність, чесність, вміння працювати 

в команді, здатність до саморозвитку та навчання 

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: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Дубове, вул. Лісова, 1 

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

