
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Інженер з охорони навколишнього середовища І категорії 

охорона навколишнього середовища 

Олександрівський ПМ, Кременчуцьке ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Планувати, організовувати, забезпечувати, впроваджувати та контролювати на 

об’єктах управління організаційно-технічні заходи з екологічної безпеки. 

 Організовувати забезпечення підрозділів управління нормативною документацією з 

питань екологічної безпеки. 

 Створювати інформаційну базу даних правових і нормативних актів щодо 

екологічного стану об’єктів управління. 

 Контролювати наявність можливостей поліпшення енергорезультативності під час 

проектування нових, тих, що підлягають реконструкції чи модернізації установок, 

устаткування, систем і процесів, що можуть впливати на енергорезультативність. 

 Надавати звіти впроваджених природоохоронних заходів за минулий місяць та плану 

виконання природоохоронних заходів на наступний звітний період згідно 

встановлених термінів. 

 Надавати матеріали підрядним організаціям для розроблення дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та дозволів на спеціальне 

водокористування. 

 Проводити контроль відповідності показників фактичних викидів забруднюючих 

речовин від роботи паливо - використовуючого обладнання встановленим нормативам.  

 Проводити контроль обліку водоспоживання та водовідведення та контроль ведення 

обліку згідно встановленим формам. 

 Проводити контроль відповідності показників фактичних скидів встановленим 

нормативам. 

 Проводити контроль повноти та своєчасності передачі відходів на утилізацію. 

 Контролювати забезпечення підрозділів відповідними промаркованими контейнерами 

для тимчасового розміщення відходів. 

 Звітуватися за встановленими формами статзвітності та не допускати виправлень в 

документації.  

 Подавати об`єми викидів забруднюючих речовин в бухгалтерію для обчислення 

екологічного податку. 

Необхідні навички та знання:   

 Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) 



 Для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією 

інженера з охорони навколишнього середовища II категорії — не менше 2 років.. 

Особисті компетенції: 

• Пунктуальність; 

• Відповідальність; 

• Бажання працювати, 

• Відсутність шкідливих звичок . 

• Бажання та здатність до навчання та самонавчання. 

Ми пропонуємо:   

 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: 27300, Кіровоградська обл, Кропивницький район, с. Гайове 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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