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Працює  завідувач сектором з питань мобілізаційної роботи 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

(апарат) з 01-01-2021 

   

Громадянство  13-11-1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 28-09-1960 

   

Місце народження  місто Ульяновка Кіровоградської області 

   

Освіта  повна вища‚ спеціаліст‚ Українська академія внутрішніх 

справ‚ 1993‚ правознавство (юрист) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

Володіння мовами  українською, російською - вільно; англійською - читає і 

перекладає зі словником 

   

Нагоpоди, почесні звання   немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 15-09-2015  

   

Ранг державного службовця  6  

   

Загальний стаж роботи  35 р. 9 м. 

   

Стаж державної служби  17 р. 3 м. 

   

Категорія посади державної 

служби 

 Б 

   

Стягнення  немає 

   

 



Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

   

09.1977 до 07.1978  навчання в технічному училищі № 16 м. Києва; м. Київ; 

 

07.1978 до 10.1978  токар 3 розряду; ДП КДЗ «Буревісник»; м. Київ; 

 

11.1978 до 11.1980  служба у Збройних силах СРСР;  

12.1980 до 12.1986  токар 3 розряду‚ налагоджувальник агрегатних і 

спеціальних верстатів; ДП КДЗ «Буревісник»; м. Київ; 

 

12.1986 до 10.1996  служба в органах внутрішніх справ на посадах середнього та 

старшого начальницького складу; м. Київ; 

 

01.1997 до 02.2000  завідуючий гаражним комплексом; ТОВ «Біржові 

Технології»; м. Київ; 

03.2000 до 11.2000  начальник Управління комплексу МТ та ГЗ; начальник 

Управління наземного забезпечення; ВАТ «Авіакомпанія 

Авіалінії України»; м. Київ; 

11.2000 до 06.2002  начальник відділу; відділ будівництва та експлуатації 

наземних споруд; директор наземної бази; ЗАТ 

«Авіакомпанія Аеросвіт»; м. Київ; 

10.2002 до 08.2004  директор наземної бази; ЗАТ «Авіакомпанія Аеросвіт»; 

м. Київ; 

03.2005 до 12.2005  головний механік; ТОВ «Пром техремонт»; м. Київ; 

  

11.2007 до 06.2009  заступник директора; Представництво «Канделфіра Істейтс 

ЛТД»; м. Київ; 

11.2013 до 01.2015  провідний інженер з охорони праці та надзвичайних 

ситуацій; КП «Липкижитлосервіс»; м. Київ; 

 

01.2015 до 05.2015  фахівець із цивільної оборони служби охорони праці; ПАТ 

«Київгаз»; м. Київ; 

 

05.2015 до 09.2015  інженер з охорони праці; ТОВ «Леруа Мерлен»; м. Київ; 

 

09.2015 до 04.2019  головний спеціаліст; відділ надзвичайних ситуацій; 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 

(апарат); м. Київ,  вул. М. Омеляновича-Павленка, 15; 

 

04.2019 до 06.2020  головний спеціаліст; завідувач сектором; сектор з питань 

цивільного захисту; Міністерство юстиції України; м. Київ; 

 

06.2020 по цей час  завідувач сектором; сектор з питань оборонної та 

мобілізаційної роботи; сектор з питань мобілізаційної 

роботи; Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація (апарат); м. Київ,  

вул. М. Омеляновича-Павленка, 15. 

 

 

 


