
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Трубопровідник лінійний 5 розряду 

дільниці лінійно-експлуатаційної служби 

Богуславський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   
  Здійснювати монтаж вузлів на трубопроводі, центрування і гнуття труб. 

 Проводити ревізію і ремонт запірної та запобіжної арматури високого тиску.  

 Опресовувати запірну арматуру, вузли і окремі дільниці трубопроводів.  

 Усувати витоки газу із трубопроводів та арматури.  

 Набивати і підтягувати сальники на кранах і засувках.  

 Проводити ревізію конденсатозбірників. 

 При транспортуванні вантажів та металоконструкцій, при виконанні земляних робіт 

керувати роботою техніки і трубопровідників нижчої кваліфікації.  

 Проводити слюсарне оброблення деталей, труб, нарізати різьби, свердлити отвори. 

 Знати трасу МГ і його відводи, технологічну схему комунікацій, пристроїв, апаратури, 

приладів, запірної  арматури.  

 Брати участь в роботі ремонтно-відновлювальної бригади, зайнятої проведення  

ремонтно - профілактичних робіт, споруд та обладнання лінійної частини МГ. 

 Виконувати правила технічної експлуатації і техніки безпеки та охорони праці при 

проведенні ремонтних та профілактичних робіт. 

 Якісно і своєчасно виконувати ремонтні і профілактичні роботи, огляди у відповідності 

з отриманим завданням. 

 Виконувати роботи по ліквідації аварій на лінійній частині МГ, газопроводів-відводів 

до ГРС під керівництвом начальника ЛЕС або інженера з експлуатації лінійної частини 

трубопроводів. 

 Виконувати планові роботи, що зв’язані з ремонтом обладнання і споруд, врізкою нових 

відводів і технологічних перемичок, ліквідацією гідратних пробок. 

 Тримати у справному стані та готовності до роботи транспортні засоби, спец механізми, 

обладнання та іншу техніку служби ЛЕС. 

 Виконувати спеціальні роботи (земляні, монтажні, транспортні) у відповідності з 

розпорядженням начальника ЛЕС,  інженера з експлуатації лінійної частини 

трубопроводів. 

 Виконувати вогневі та газонебезпечні роботи на обладнанні ЛЧ МГ, газопроводах 

відводах та ГРС. 



 Тримати в чистоті і порядку своє робоче місце, а також підтримувати чистоту на 

території підприємства. 

Необхідні навички та знання:   

 Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації.  

 Стаж роботи за професією трубопровідника лінійного 4 розряду не менше 1 року 

Особисті компетенції: 

 Пунктуальність; 

 Відповідальність; 

 Вихованість; 

 Бажання працювати; 

 Вміння швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення. 

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

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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