
Керівник групи капітального будівництва, капітального 

та поточного ремонту. 

Яготинський ПМ Лубенське ЛВУМГ. 

 

Наші очікування щодо Вас: 

 Вища освіта відповідного напрямку підготовки. 

 Досвід роботи від 2 років. 

 Пунктуальність, відповідальність, дисциплінованість, уважність до деталей. 

   

Що Ви будете робити: 

 Забезпечує оформлення та видачу проектним організаціям вихідних даних для 

проектування об’єктів капітального ремонту та капітального будівництва; 

 Узгоджує у встановленому порядку розроблену проектно-кошторисну 

документацію та видає підрядним організаціям дозволи на право виконання робіт; 

 Організовує роботу з підготовки та оформлення матеріалів для проектів відведення 

земель, узгодження трас і майданчиків, оціночних актів збитків землекористувачів; 

 Бере участь у робочих і державних комісіях з приймання в експлуатацію об’єктів і 

будов; 

 Забезпечує нагляд за станом виробничих та адміністративних будівель, об’єктів 

соціальної сфери, їх правильну експлуатацію, виконання заходів з підтримки їх 

належного експлуатаційного стану; 

 Керує роботою з оформлення дефектних відомостей та кошторисів на капітальний 

ремонт будівель та споруд, планів і заходів з їх виконання, заявок на будівельні 

матеріали та обладнання; 

 Бере участь у роботі комісії з експертизи проектів на будівництво нових, 

реконструкцію, розширення та переоснащення діючих об’єктів Управління, 

встановлення їх відповідності правилам і нормам охорони праці, вимогам 

пожежної, екологічної безпеки; 

 Забезпечує організацію будівництва та ремонтів згідно з проектами виконання 

робіт і вимогами нормативних актів з охорони праці, пожежної, екологічної 

безпеки та цивільного захисту та розроблення нарядів-допусків на роботи 

підвищеної небезпеки, безпечне їх ведення на об’єктах будівництва; 

 Здійснює нагляд за ходом виконання робіт під час будівництва, реконструкції та 

ремонтів на об’єктах Управління; 

 Бере участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій, які стались під час 

виконання будівельно-монтажних робіт, розробляє та виконує заходи щодо їх 

попередження. 

Ми пропонуємо: 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Робота передбачає відрядження. 

 Місце роботи – Київська область, Яготинський район, с. Ничипорівка  



 

Надсилайте резюме та мотиваційний лист на адресу: 

 krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Документи приймаються до 16 вересня 2021 року включно. 
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