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Освіта закінчена вища, 1996-2001 Київський державний інститут театра. іьного мисгецтва ім 1 К Карпснка- 
Карого

Факультет: Кінематографії іателебачення Спеціальність: Оріанізатор кіно-теле виробництва Кінематографії іа 
телебачення

Володіння мовами: українська, англійська, російська

Трудова діяльність 1996 Міжнародний кінофестиваль «Молодість», дирекція - організація роботи 
кінофестивалю
1998 Учасник 28-го МКФ «Молодість», продюсер х-ф «Бійня»
19<>9 Учасник 29-го МКФ «Молодість», продюсер х'ф «Мій сонячний шлях» 
1998 - 2001 Директор ГОВ «Продюсерський центр« Кіноліга »
20(И- 2002 Українська студія хронікально-документальних фільмів, 
директор кінокартини
- Розробка кошторисів на виробництво фільмів
- Забезпечення роботи знімальної групи (організація знімального процесу)
- Оформлення звітів, фінансових документів
?а час роботи на студії зняв один повнометражний документальний фільм «Гамлеї і 
хепі ендом» реж А. Коваль, (фільм зайняв перше місце на фестивалі їм Хаджонкова в 
Москві), а також близько 5 короткометражних сюжетів по ІОхв
2002- 2003 Кінотеатр «Київ», начальник рекламного відділу
- ! Іроведення рекламних кампаній фільмів
- Організація презентацій, прем’єр
2002 стажування у міністерстві культури, відділ кінопрокату
2007- 2008 Illi «Галерея Артинформ». менеджер
2008- 2010 ТОВ «Фірма «Сула» економіст
2003- 2015 працював над випуском художніх каталогів в якості фотої раф. дизайн 
верстка.
2000-2015 організація та проведення художніх виставок
2014 - заступник голови правління ГО «Український Народний Векгор»
З 2016 керівник інтернет просту художня галерея NBART COM L А
З 2017 - керівник інтернет просту- І \С І А
З 2018 директор ТОВ ' УІ1Ц"
2014-2021 член громадської ради при Печорській РДА



Громадська організація «Український народний вектор» 
м.Київ, 01014. м. Київ, вул. Курганівська, буд.З кв. 80 
e-mail: Yelisey24@gmail.com, КодЄДРГЮУ 39190329

Ініціативній робочій групі 
з підготовки установчих 

зборів з формування 
Громадської ради при Печорській РДЛ

Громадська організація «Український народний вектор» була зареєстрована 18 квітня 2014 

року. Мета її створення: сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, 

органам виконавчої влади і посадовим особам у запобіганні кримінальних і адміністративних 

правопорушень, захисті життя і здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань; сприяння боротьбі з корупцією на всіх теренах незалежної Української 

держави та протидія усім спробам порушення прав і свобод і ромадян України, незалежно від того, 

хто спровокував, спричинив такі дії.

У 2020 2021 роках, члени ГО «УНВ» проводили та приймали участь у ряді заходів, а саме 

Постійна участь членів ГОяУНВ» \ роботі Громадської ради Печорського району, робочих групах, 

комісіях.

Організація і проведення толок у Печорському районі

Організація і проведення мистецьких заходів, а саме організація і проведення художніх та 

історичних виставок, спрямованих на підтримку і популяризацію української культури, історії і 

мистецтва як в Україні так і за її межами.

Захист мешканців буд по вуя. Курганівська, 3 від незаконного будівництва.

Члени Громадської організації «Український Народний Вектор» працюють в Громадських 

радах при міністерствах та займають активів громадянську позицію шодо побудови 

відповідальної о громадянської о суспільства.
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Тел. +38 095 495 55 40
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Мотиваційний лист.

51, як житель І Іечсрську і батько двох дітей, добре знаю і розумію з 
якими проблемами та незручностями зустрічаються мешканці нашого 
району у буденному житті. Завдяки участі в Громадській раді, хочу маги 
змогу доносити бачення та бажання мешканців Печорського району до 
керівництва району, впливати па прийняття рішень щодо покращення рівня 
жиїтя, безпеки, культурного відпочинку та виховання. Прагну реалізувати 
набутий досвід роботи попередніх скликань ГР, на користь рідному 
Печорську.

15 травня 2021 р. Деймон і. С.В
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