
Шашло Павло Сергійович  
37 років  

Народився 29 серпня 1983р. в м. Дніпро.   

Одружений, маю дитину.  

На даний момент мешкаю в м. Харків.  

  

т. +380677205883  

mail: pavelshashlo@gmail.com  

facebook: facebook.com/profile.php?id=100013383580047 

  

Освіта:  

 

2000р. закінчив середню загальноосвітню школу №146 м. Дніпро.  

2000-2005рр. навчався у Дніпропетровському Національному Університеті ім.                  

Олеся Гончара, де здобув ступінь спеціаліста за фахом «Біологія», напрямок 

«Гідробіологія».  

2019-2021рр. навчався у  Львівському Національному Аграрному Університеті, 

де здобув ступень магістра за фахом «Агроінженерія» 

2020р. сертифікований спеціаліст по встановленню та налаштуванню GPS 

обладнання компанії «Bitrek».  

Маю посвідчення водія категорії В,С з досвідом безаварійного керування т.з. 19 

років.  

Досвід роботи:  

 

          2021р. Займаю посаду інженера-гідротехніка ТОВ “Пігрейн" 

Ввів в експлуатацію систему крапельного зрошення на площі 200 Га. Цілковито 

контролюю виробничій процес. У підпорядкуванні 6 осіб. 

Налаштовую навігаційне обладнання (за потреби).  

          2017-2021рр. Займав посаду агротехніка ТОВ «Волинь Агро» (площа 6тис. 

Га, 51 одиниця техніки) за сумісництвом інженера ТОВ «Студія Аграрних 

Систем».  

Спеціаліст з телематики «Cropio».  

Агрономічна частина: моніторинг полів (аерофотозйомка), контроль внесення 

ЗЗР та добрив, виявлення проблемних ділянок поля на ранніх стадіях, контроль 



якості виконання агрооперацій, коригування площ та контурів полів в системі 

«Cropio» (обмір  та картування).  

Інженерна частина: ремонт, контроль та підтримка в належному стані 

електротехнічної частини тракторів, машин та агрегатів. Установка, 

налаштування систем навігації, GPS обладнання та систем контролю витрат 

палива. Налаштування навігаційного обладнання тракторів та обприскувачів 

(John Deere, Trimble, Topcon, Hexagon). 

  Приймав участь у проектуванні та виготовленні аплікатора для внесення 

КАС (технологія Cultan), розробив та виготовив 2 мобільні станції змішування 

робочого розчину ЗЗР. Встановлював системи супутникового моніторингу 

транспорту та контролю витрат пального в 7 господарствах у  Волинській, 

Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.  

Маю досвід закупівлі обладнання, запчастин та матеріалів.  

Відповідав за прийом вантажів по Укрзалізниці (програма «АС Клієнт», 

«Месплан»). Частково виконував функції системного адміністратора. 

Контролював, ремонтував та модернізував системи відеоспостереження на 

господарстві. Маю досвід роботи на самохідному обприскувачі.  

  

2011-2017рр. ПП «Aquaproject» м. Дніпро   

Проектування, монтаж та обслуговування систем забезпечення життєдіяльності 

водних організмів (системи фільтрації та освітлення в водоймах замкненого 

циклу, призначених для утримання та розведення риб та водних рослин).  

  

2010-2011рр. спеціаліст з продажу ТОВ «Сузір’я» м. Харків  

  

2006-2010рр. спеціаліст з продажу ТОВ «Триплекс» м. Дніпро  

 

2003-2006рр займав посаду старшого лаборанта кафедри гідробіології при  

Дніпропетровському Національному Університеті ім. Олеся Гончара  

  

Про себе:  

 

Відповідальний, цілеспрямований, комунікабельний.   

Віддаю перевагу командній роботі, не зупиняюсь на досягнутому, постійно 

вдосконалюю професійні навички. Завжди готовий до навчання, в роботі ціную 

перспективи розвитку. Налаштований на довгострокове співробітництво.  

  


