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ЦІЛЬ: посада еколога в лідируючій компанії
Бажана заробітна плата 28 000 грн.
ОСВІТА:
2003-2008: Національний університет харчових технологій (НУХТ), факультет
біотехнології та екології, спеціальність: екологія та охорона навколишнього природного
середовища (спеціаліст, денна форма навчання)
2019-2020: ТОВ «ОНЛАЙН МЕДІА ГРУП» - Екологічні курси: управління відходами на
підприємстві, пилогазоочистка 2020)
ДОСВІД РОБОТИ:
08.2013 – даний час
Акціонерне товариство «КИЇВГАЗ»
Посада: інженер з охорони навколишнього середовища
Обов'язки:
 Організація отримання повного переліку дозвільних документів (оцінка впливу на
навколишнє середовище, дозвіл на спеціальне водокористування, дозволи на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, інвентаризації відходів, декларація про
відходи) для всіх підрозділів та філій компанії;
 Організування дотримання природоохоронного законодавства на всіх підрозділах,
філіях та управліннях компанії: розроблення інструкцій поводження з відходами,
підготування Наказів про відповідальних осіб за дотримання вимог з охорони
навколишнього середовища;
 Розробка річних заходів з екології, енергозбереження, проведення перевірок
підрозділів, філій компанії, організація екологічного аудиту;
 Забезпечення дотримання умов дозвільних документів: зберігання відходів та
своєчасну їх утилізацію, дотримання норм викидів забруднюючих речовин,
дотримання вимог скиду забруднюючих речовин відповідно до Правил приймання
стічних вод до систем централізованого водовідведення
 Ведення первинної облікової документації, журналів (1-ВТ, ПОД-11, ПОД-12, ПОД 13);
 Складання Державних статистичних звітів, проведення розрахунків кількості викидів
для нарахування екологічного податку;
 Робота в 1С Підприємство (проведення оплати, складання бюджету)
ДОСВІД РОБОТИ:
09. 2011 – 08.2013
Публічне акціонерне товариство «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»

Посада: фахівець з питань екології
Обов'язки:
 Підготування повного переліку документів (по всіх філіях компанії) на розроблення
дозволу та ліміту на розміщення відходів (до Управління охорони навколишнього
природного середовища та до Міністерства екології та природних ресурсів України);
 Забезпечення перевірки умов зберігання відходів, джерел забруднення навколишнього
середовища, лічильників обліку води об'єктів компанії;
 Надання консультації усної та письмової для інженерів-екологів по всіх філіях компанії
щодо отримання екологічної дозвільної документації (розроблення, оформлення);
 Ведення первинної облікової документації, журналів (1-ВТ, ПОД-11, ПОД-12, ПОД 13);
 Складання Державних статистичних звітів (1- відходи (річна); 1-екологічні витрати);
 Ведення табелю обліку робочого часу працівників департаменту ( в системі 1С).
08.2008-01.2011
Товариство з обмеженою відповідальностю «СПЕЦТЕХНІКА» (Яготинський цукровий
завод)
Посада: інженер-еколог
Обов'язки:
 Оформлення, розроблення та підготування повного переліку документів на отримання
документів дозвільного характеру: дозвіл на спеціальне водокористування
(свердловина і технічний став з очисними спорудами), дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в навколишнє середовище, дозвіл і ліміт на розміщення відходів, проект ГДС,
проект ГДВ;
 Підготування, розроблення документації для отримання ліцензії на здійснення
діяльності з обігу прекурсорів;
 Ведення первинної облікової документації, журналів (1-ВТ, ПОД-11, ПОД-12, ПОД 13);
 Укладання договорів на утилізацію відходів, на проведення хімічного та
бактеріологічного аналізу води питної, технічної, стічної;
 Складання Державних статистичних звітів (1-відходи (річна), 1-екологічні витрати, 2ТП (водгосп), 2-ТП повітря);
06.2006-08.2008
Товариство з обмеженою відповідальністю «Музичний канал О-ТВ»
Посада: Оператор-interactive
Обов'язки:
 Контроль телевізійного ефіру «on-line» (черговість виходу кліпів, реклам, телепередач);
 Приймання замовлення кліпів;
 Редагування тексту смс-повідомлення.
Навики:
 впевнене володіння ПК: MS Office, 1C, ЕОЛ 2000h, Internet; ITVExplorer, Компас;
 знання екологічного законодавства та методів екологічного моніторингу;
 володіння основною нормативною екологічною документацією;
 вміння орієнтуватись в екологічній документації;
 досвід успішного проходження перевірки Державної екологічної інспекції в м. Києві та
Київської області, Державної екологічної інспекції столичного округу;
 успішне консультативне підготування до перевірки Державної екологічної інспекції
столичного округу інших компаній (ТОВ «УКРСТАРЧ», ПП «ЄВРОСЕМ»)
 володіння мовами: українська - рідна, російська - вільно, англійська – pre-intermediate;
 вміння організовувати роботу швидко, якісно, впевнено.
Особисті якості: чесність, пунктуальність, відповідальність, комунікабельність,
цілеспрямованість, наполегливість, самовіддача, ініціативність, вміння працювати як у
команді так і самостійно.
Водійські права: категорія «В» від 2004 року. Постійний досвід керування авто.

