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Досвід роботи
Консультант з питань промислової екології, декарбонізації та обліку парникових
газів
з 01.2021 по нині (11 місяців)
Self-employed, Амстердам (Аутсорсинг)








підготовка до перевірки ДЕІ
статистична звітність, дозвільна документація
ОВД, післяпроєктний моніторинг
методики обрахування викидів (EVEP+EPA)
СВАМ (carbon border adjustment mechanism)
GHG (greenhouses gases protocol)
GRI+SDGs (global reporting initiative + sustainable development goals)

Провідний фахівець з екології
з 05.2020 по 12.2020 (7 місяців)
ТОВ "Фірма Астарта-Київ", Київ (Агробізнес)
1. Приведення поточної діяльності виробничих підрозділів компанії (елеватори,
агрофірми, цукрові заводи) у відповідність до вимог природоохоронного
законодавства.
2. Супроводження та методологічна допомога в отриманні документів дозвільного
характеру, впорядкування питань організації/встановлення санітарно-захисної зони
для майданчиків зберігання рідких міндобрив.
3. Уніфікація підходів в розрахунку викидів забруднюючих речовин, встановлення
вичерпного переліку джерел викидів, оновлення інвентаризаційних звітів.
4. Підготовка розрахунків викидів парникових газів та брання участі в складанні GHG
Inventory.
5. Участь у внутрішніх аудитах.
6. Підготовка аналітичних звітів для потреб зовнішніх стейкхолдерів.

Менеджер з екології
з 02.2019 по 04.2020 (1 рік 2 місяці)
ТОВ ДТЕК Енерго, Київ (Виробництво електроенергії)
1. Забезпечення роботи 9 підприємств компанії у відповідності до вимог санітарноприродоохоронного законодавства.
2. Супровід перевірок контролюючих органів та органів сертифікації.
3. Проведення внутрішніх аудитів.
4. Брання участі в громадських слуханнях.
5. Отримання дозвільних документів (дозвіл на викиди, СВК, висновок з ОВД).
6. Перевірка звітності.
7. Оформлення презентацій, доповідей.
8. Розробка природоохоронних програм.
9. Надання пропозицій та обґрунтування до проєктів нормативно-правових актів.
Директор
з 09.2016 по 02.2017 (5 місяців)
ТОВ "Нафтасіті", Дніпро (Послуги зі зберігання нафтопродуктів)
1. Управління роботою 15 філіалів (нафтобаз).
2. Технічний нагляд та переозброєння резервуарів під зберігання мінеральних добрив.
3. Отримання ліцензій на перевезення небезпечних вантажів залізнодорожним
транспортом.
4. Консервація обладнання.
Інженер з питань техногенно-екологічної безпеки та промислової санітарії
з 08.2011 по 09.2018 (7 років 1 місяць)
ПАТ "ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ", Дніпро (Послуги зі зберігання нафтопродуктів)
Охорона атмосферного повітря:
1. Здійснення контролю викидів від обладнання та на межі санітарно-захисної зони,
контролю ефективності роботи пилогазоочисного обладнання.
2. Розрахунок екологічного податку.
3. Інвентаризація викидів для нового обладнання.
Охорона водних ресурсів:
1. Контроль за роботою очисних споруд, якості стічних вод та показників
забруднення підземних вод.
2. Розрахунок балансових норм водоспоживання та водовідведення.
Поводження з відходами:
1. Проведення інвентаризації відходів та розрахунок показників загального утворення
відходів.

2. Робота з контрагентами щодо утилізації відходів.
Ведення державної статистичної звітності та форм первинного обліку.
Щорічне планування видатної частини бюджету підприємства з наданням розгорнутого
аналізу витрат, їх доцільності, необхідності та строків виконання робіт.
Участь в перевірках контролюючими органами (Державна екологічна інспекція у
Дніпропетровській області, Санітарно-епідеміологічна служба Дніпропетровської області,
прокурорський нагляд).
Контроль роботи в складі ревізійної комісії підпорядкованих нафтобаз на предмет
дотримання та виконання ними вимог законодавства з охорони праці, пожежної та
техногенної безпеки, екології, санітарії.
Досягнення:
Оптимізував технологічні процеси:
1. Обґрунтував та здійснив переведення освітлення філіалів підприємства на
використання енергозберігаючих ламп із заміною люмінесцентних, що дозволило
зменшити утворення небезпечних відходів та заощадило 125000грн.
2. Здійснив економічний розрахунок переходу з газового опалення на твердопаливне
(пелетне) для 3 нафтобаз підприємства, що дозволило диверсифікувати джерела
постачання та заощадити 2,5 млн. грн.
3. Виконав техніко-економічний розрахунок та здійснив координацію будівництва
очисних споруд.
Дозвільна документація. Отримано:




17 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
6 дозволів на спеціальне використання водних ресурсів,
2 дозволи на поводження з відходами.

Готував матеріали, брав участь в судових засіданнях у справах щодо оскарження рішень
Держекоінспекції у Дніпропетровській області (10 виграних справ).
Провідний інженер-проектувальник
з 05.2011 по 07.2011 (2 місяці)
ТОВ "ЦЕПЕКС", Дніпро (Консалтигові послуги в сфері екології та проектування)
Розробка документів:
1. В галузі охорони атмосферного повітря (інвентаризація викидів забруднюючих
речовин, документів для отримання дозволів на викиди)
2. У сфері поводження з відходами (інвентаризація номенклатури та обсягів
утворення відходів, підготовка пакету документів для отримання лімітів на
утворення та розміщення відходів, інструкцій щодо безпечного поводження з
відходами).

Досягнення:
Підготовлені мною документів були використані для отримання дозвільних документів
ПрАТ «Інтеркерама».
Головний спеціаліст відділу охорони атмосферного повітря
з 07.2009 по 05.2011 (1 рік 10 місяців)
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в
Дніпропетровській області, Дніпро (Державна установа (територіальний орган
Мінприроди України))
1. Аналітичне опрацювання та реєстрація звітів проведення інвентаризації викидів.
2. Розгляд документів та видача дозволів на викиди для підприємств міст Кривого
Рогу та Нікополь з урахуванням індустріальних стандартів та поетапного зниження
викидів.
3. Здійснення постановки підприємств на державний облік в галузі охорони
атмосферного повітря.
4. Розрахунок та видача фонових концентрацій полютантів для використання у
розрахунках розсіювання.
5. Формування звіту в рамках європейської системи ЕМЕР щодо переносу
забруднювачів на великі відстані.
6. Розгляд заявок контрагентів та видача за їх результатом листів-роз'яснень щодо
відсутності в продукції, що планується до ввезення на територію області,
озоноруйнівних речовин.
7. Підготовка пропозицій для обласних програм по екології в частині
природоохоронних заходів для 25 найбільш крупних забруднювачів
Дніпропетровської області.
Досягнення:
Безпосередньо мною видано більше 200 дозволів на викиди забруднюючих речовин
для підприємств металургійної промисловості, добувної, переробної тощо, в т.ч. для
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»,
Криворізька ТЕС ПАТ «Дніпроенерго».
Видано більше 500 листів-роз'яснень щодо відсутності озоноруйнівних речовин в
продукції. Зібрана та опрацьована інформація щодо запасів небезпечних холодоагентів
(таких як R-22) на території Дніпропетровської області.
Головний спеціаліст відділу державного екологічного моніторингу, економіки та
природоохоронних програм
з 10.2007 по 06.2009 (1 рік 8 місяців)
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в
Дніпропетровській області, Дніпро (Державна установа (територіальний орган
Мінприроди України))
1. Формування запитів щодо розподілення коштів з Облфонду охорони
навколишнього природного середовища.
2. Аналітичне опрацювання матеріалів про показники забруднення атмосферного
повітря, водного басейну, об'ємів утворення відходів. Розроблення концепції
обласної програми моніторингу довкілля.

3. Складання екологічного паспорту Дніпропетровської області та Національної
доповіді про стан навколишнього середовища.
4. Підготовка та участь у колегіях облдержадміністрації за результатами роботи
управління екології.
5. Ділове листування з органами влади щодо питань покращення законодавчої бази.
Досягнення:
За моєї участі Дніпропетровська область, однією з перших в Україні, заклала фундамент
для моніторингу якості довкілля, в тому числі і з використанням даних супутникових
спостережень.
Видатки з Обласного фонду охорони навколишнього середовища та субвенції з
Державного бюджету України дозволили профінансувати ряд важливих проектів
комунального призначення (ремонт каналізаційних мереж м. Кривий Ріг, закупівля важкої
техніки для обслуговування полігона складування твердих побутових відходів, технічне
переобладнання очисних споруд).

Освіта
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро
Біолого-екологічний, Екологія та охорона навколишнього природного середовища, Дніпро
Вища, з 2002 по 2007 (4 роки 11 місяців)

Додаткова освіта



Провідний аудитор систем управління охорони довкілля за напрямком вимог ISO
14001:2015 та рекомендацій ISO 19011:2018 (tms.ua) (2019, 2 дні)
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (2016, 2017,
2018)

Професійні та інші навички
Навички роботи з комп’ютером
Впевнений користувач MS Office: Excel, Word, PowerPoint.

Знання мов




Англійська — середній
Російська — вільно
Українська — вільно

