
ЛУЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНІЙОВИЧ 

09.07.1996 – 25 років 

м. Дубно (за необхідності готовий до переїзду) 

- Землевпорядник; 

- Оператор БПЛА;  

- ГІС спеціаліст; 

- спеціаліст з відбору ґрунтових проб. 

Контакти: 

Email: vl.zv9111@gmail.com 

Тел. +38 099 501 42 65 

www.linkedin.com/in/vladimir-lutskiy-954905197 

 

Досвід роботи 

 Квітень 2021 – січень 2022 ТзОВ «Західна агровиробнича компанія» 

(Ukrlandfarming PLC) 

Посада – провідний фахівець із земельних питань  

Службові обов’язки 

 Ведення звітності земельного відділу: підготовка звітів по балансу/руху 

землі, підписанню договорів, реєстрації договорів, видачі орендної плати 

в грошовій та натуральній формі. Складання графіків роботи земельної 

служби відповідно до поставлених керівництвом задач та подальше 

звітування про їх виконання;  

 Аналітичний супровід роботи земельного відділу; 

 Прийом та консультація пайовиків, підписання договорів оренди, 

додаткових угод; 

 Наповнення бази 1С: внесення даних пайовиків, даних про ділянки, 

договорів оренди/додаткових угод; 

 Формування реєстрів в 1С на виплату орендної плати в натуральній та 

грошовій формі; 

 Відповідальність за процес державної реєстрації договорів/додаткових 

угод: перевірка договорів поданих відділеннями на реєстрацію, 

формування реєстрів/актів прийому-передачі, комунікація з 

реєстраторами, погодження та подача на оплату рахунків за послуги 

реєстраторів; 
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 Відповідальність за процес купівлі-продажу земельних ділянок пайовиків 

які звертаються до підприємства з бажанням продати ділянку; 

 Написання службових записок з усіх питань які потребують погодження 

директором або центральним офісом, ведення їх реєстру та подальший 

контроль процедури погодження та виплати коштів. 

 

 Квітень 2019 – березень 2021 агрохолдинг «Агрейн»  

Посада – аерофотогеодезист. 

Службові обов’язки 

 Аерофотозйомка та відеозйомка земельного банку підприємств холдингу 

(Одеська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Житомирська області) за 

допомогою БПЛА мультироторного (DJI) та літакового (Pixhawk) типу. 

 Обробка зібраних даних, створення ортофотопланів. 

 Повний цикл відбору зразків грунту для агрохімічного аналізу: 

o  Створення маршрутів та карт завдань на відбір зразків; 

o відбір зразків; 

o вимірювання щільності грунту; 

o маркування зразків; 

o ведення реєстру; 

o співпраця з лабораторією; 

o створення картограм в ГІС за результатами наданими лабораторією;     

 

Професійні досягнення 

 Налагоджено виробничий процес відбору проб «з нуля»; 

 відібрано проби з площі понад 25 тисяч га протягом року;  

 зібрано дані для створення карт диференційного внесення;  

 аерофотозйомкою виявлено посівні площі  що були виключені з обліку 

урожайності внаслідок відсутності сходів; 

 збільшено посівну площу завдяки аерофотозйомці: корегуванням контурів 

полів по фотознімках, а також виявлення площ придатних до розліснення 

та розорювання; 

 наповнено базу аерофотознімків у Cropio. 

 

 

 Липень 2018 – квітень 2019  - ТОВ lifecell 

Посада – Спеціаліст з обслуговування ключових клієнтів (Key account 

manager); 



Службові обов’язки 

Робота з ключовими клієнтами компанії (Державні структури та крупний бізнес): 

 Надання консультацій, виконання запитів на підключення послуг, 

оформлення номерів для нових співробітників; 

 продаж нових товарів та послуг компанії; 

 оформлення документації (рахунки, листи, відомості тощо); 

 

 

 Червень 2017- липень 2018 ТОВ Global Bilgi (Ukraine) 

Посада – Молодший спеціаліст відділу бізнес планування; 

Службові обов’язки 

Бізнес планування для трьох проектів контактного центру: 

 Складання прогнозів навантаження на контактний центр; 

 Планування розкладу роботи операторів КЦ відповідно до складених 

прогнозів, запитів на активності від тім лідерів, відпусток та побажань 

замовника; 

 Складання звітів за результатами роботи департаменту та роботою КЦ 

вцілому; 

 Розробка засобів автоматизації робочих процесів; 

Досвід роботи з програмними засобами: 

БПЛА та обробка даних АФЗ: 

 DroneDeploy 

 Mission Planer 

 Agisoft 

 Emlid ReachView 

 RTKlib 

Відбір зразків грунту: 

 FarmQA 

 Locus map 

ГІС та інші програмні засоби:  

 QGIS 

 AutoCAD 

 Cropio 

 Excel 

 1С 



Інші навички 

 Водійські права категорії «В» 

 Англійська мова – Intermediate 

Освіта 

-2015 – ВСП «Новокаховський коледж Таврійського державного 

агротехнологічного університету», факультет землевпорядкування. ОКР – 

молодший спеціаліст (з відзнакою); 

-2017 - Національний університет біоресурсів та 

природокористування України, спеціальність «Геодезія, картографія та 

землеустрій», ОКР - бакалавр; 

-2018 - Національний університет біоресурсів та 

природокористування України, спеціальність «Геодезія та землеустрій», 

ОКР – магістр. 

Про себе 

В пошуках нових можливостей для розвитку. Комунікабельний, відкритий, 

вмію знаходити спільну мову з людьми, звик до командної роботи. Постійно 

вчусь новому, розвиваюсь як спеціаліст. Люблю подорожувати, тому, за  

необхідності, здатний працювати в умовах постійних відряджень, та долати 

великі відстані за кермом (за 2020 рік близько 100 тис. км пробігу). 

Захоплення: автомобілі, кулінарія, науково-популярні блоги, останнім часом 

захопився вивченням електроніки та робототехніки.  


