
РЕЗЮМЕ 

Бевз Микола Миколайович 
Технічний директор, головний інженер, головний енергетик 

 

 Дата народження: 11 травня 1972 рік 

Адреса проживання: м.Хмельницький  

тел/моб 067 453 27 76 

е-mail: shefenergi@gmail.com  

Досвід роботи: З 2008 р. -  – агропромхолдинг «Астарта-Київ» 

. З 2017р. – по даний час - Головний енергетик агропромхолдингу 

 

Функціональні обов’язки: 

- керівництво проектами в складі команди програми «Зерно Астарти» на будівництві зернових 

комплексів (8 елеваторів в Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській, Чернігівській областях); 

- взаємодія з проектними організаціями, підбір обладнання і матеріалів, підготовка тендерів;  

- взаємодія з енергопостачальними та енергорозподільчими організаціями, отримання ТУ;  

-  аналіз використання енергетичних ресурсів (елеватори, цукрові заводи, тваринницькі ферми), розробка 

економічно доцільних рішень по споживанню електричної енергії та вибору постачальника; 

- впровадження систем автоматизованого керування технологічними процесами; 

- підбір персоналу, підготовка фахівців технічного напрямку, участь в атестації персоналу; 

- участь в проектах з енергоменеджменту, розробка систем контролю роботи обладнання, участь в 

проектах lean production (ощадливе виробництво) і енергоефективних програм та заходів - 
Головний експерт проектів з енергетичних питань. 

2008 – 2017 р.р. - Начальник управління технічного забезпечення  ТОВ «Волочиськ - агро», 

ВАТ « Цукровик Поділля» агропромхолдингу «Астарта -Київ» 

 Функціональні обов’язки: 

- керування проектами реконструкції технологічних і теплотехнічних схем цукрових заводів, ТЕЦ 

-  забезпечення ефективної автоматизації та механізації виробничих підрозділів; 

- створення з «нуля» відділів: інформаційних технологій, електротехнічного, автоматизації 

виробництв, метрології і вагового господарства. 

2003 - 2008 рр. - керівник проектів - впровадження АСУ цукрових заводів, молочного, плодово – 

консервного, пивного виробництв. Енергоменеджмент підприємств. 

1998 - 2003 рр. - інженер з автоматизації та механізації виробничих процесів ЗАТ «Цукор Поділля»  

та ПАО « Подільський продукт»(Городоцький цукровий завод) 

1992р. - 1998 рр. -  слюсар КВП і А  3 - 6 розряд,  ВАТ «Городоцький цукровий завод». 

Професійні навики 

1. Знання технології зернових комплексів, харчових та переробних підприємств. 

2. Знання систем забезпечення підприємства енергоресурсами, систем автоматизації та механізації 

виробництв, систем електросилового керування,систем метрологічного забезпечення. 

3. Вміння працювати з технічною документацією, вдосконалювати  технологічні процеси, планувати 

і організовувати процеси будівництва, реконструкції, операційної діяльності. 

4. Здатність аналізувати технічний стан підприємства, вивчати та впроваджувати нове обладнання. 

5. Здатність працювати з великою кількістю інформації. Керування до 5-6 проектами одночасно. 

6. Вміння створювати команди, підбирати та навчати персонал. Вміння вести переговори. 

Освіта 

1992 р. - Вінницький технікум електронних приладів; 

1998 р. - Вінницький державний технічний університет, Інженер електронної техніки; 

2003 р. - Міжрегіональна академія управління персоналом, менеджер управління персоналом; 

2014 р. - Тернопільський національний економічний університет, магістр бізнес-адміністрування.  

Тренінги і курси 
2018 - 2019 рік - тренінг - EUREM (Нюрнберзька програма) Європейський енергоменеджмент - 

сертифікат EUREM дійсний на території всього Європейського Союзу.  

2020 рік - тренінг LEAN – технології. 

Особисті якості 

    Відповідальність, вміння працювати в команді, орієнтація на результат, аналітичні здібності, 

цілеспрямованість, саморозвиток, здатність навчатися та навчати інших. 

mailto:shefenergi@gmail.com

