
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Інженер з охорони навколишнього середовища І категорії 

Функціональні обов'язки: 

 Здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства, інструкцій, правил і норм 

з охорони навколишнього середовища; 

 Розробляє разом з керівниками та фахівцями служб (дільниць) проекти річних та 

перспективних планів проведення заходів з охорони навколишнього середовища, 

контролює їх виконання; 

 Приймає участь в підготовці документації по обґрунтуванню обсягів викидів 

забруднюючих речовин для отримання дозволів на викиди, отримує дозволи, 

контролює їх термін дії; 

 Складає статистичну звітність з природоохоронних питань і своєчасно представляє її у 

відповідні інстанції; 

 Подає щорічно Декларацію про утворення відходів, або отримує Дозвіл на утворення відходів 

на підставі законодавчо затверджених нормативних актів у сфері поводження з відходами; 

 Розробляє інструкції щодо поводження з небезпечними відходами та локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій, пов’язаних з порушенням поводження з небезпечними відходами; 

 Розробляє пропозиції, рекомендації, розпорядження  стосовно запобігання забруднення 

навколишнього середовища, викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря, раціонального 

використання земельних ресурсів, поводження з відходами виробництва; 

 Відповідає за ведення документації з охорони навколишнього середовища; 

 Здійснює організацію заходів з передачі відходів згідно договорів про утилізацію та/або 

передачу відходів в якості вторинної сировини; 

 Безпосередньо приймає участь у роботі з контролюючими органами; 

 Здійснює контроль за відведенням і дотриманням належного стану місць тимчасового 

зберігання відходів виробництва та за веденням обліку відходів та пакувальних матеріалів і 

тари  відповідальними виконавцями та виробничими дільницями служб по типовій формі 

первинної облікової документації № 1-ВТ відходи; 

 Приймає участь у розробці проектних рішень при підготовці технічних завдань на 

проектування нових, розширення і реконструкцію діючих об’єктів управління з 

урахуванням вимог раціонального використання природних ресурсів і охорони 

довкілля. 

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 ІІ категорії – не менше 2 років; 
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 Досвідчений користувач ПК, пакет Microsoft Office..; 

 Висока працездатність, наполегливість, відповідальність, оперативність у вирішенні 

проблем, комунікабельність, ініціативність, пунктуальність 

Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики; 

 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: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Білопільська, 100 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

kozak-to@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

