
 
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

ІВАНЮХА 

Олег Володимирович 

Працює   начальник відділу з питань державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації з 25.10.2018. 

   

Громадянство  13–11–1991  

   

Число, місяць і рік 

народження 

 21–05–1984 

   

Місце народження  місто Ірпінь Київської області 

   

Освіта  повна вища‚ спеціаліст‚ Український державний 

університет фінансів та міжнародної торгівлі‚ 2013‚ 

спеціаліст з менеджменту ЗЕД (менеджер 

зовнішньоекономічної діяльності); повна вища‚ 

спеціаліст‚ Націрнальна академія державної 

податкової служби України‚ 2005‚ правознавство 

(юрист) 

   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно; англійською - 

читає і розмовляє;  

   

Нагоpоди, почесні звання   немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 01–09–2004  

   

Ранг державного службовця  96( 25-10-2018 ) 

   

Загальний стаж роботи  18 р. 8 м. 

   

Стаж державної служби  14 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 
   

09.1999 до 04.2003  учень; Київський фінансово-економічний коледж 

Академії державної податкової служби України;  

м. Київ 

09.2003 до 06.2004  студент; Національна академія державної 

податкової служби України; м. Ірпінь 

07.2004 до 07.2005  провідний спеціаліст - юрисконсульт  юридичного 

відділу управління з питань нормативно-правової 

та кадрової роботи; Міністерство культури і 

мистецтв України; м. Київ 

07.2005 до 12.2010  провідний спеціаліст‚ державний реєстратор 

відділу реєстрації управління з питань 

підприємництва; державний реєстратор відділу з 

питань підприємництва; Печерська районна у місті 

Києві державна адміністрація;  

м. Київ‚ вул. Суворова 15 

01.2011 до 06.2013  державний реєстратор  відділу державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ; 

Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація; м. Київ‚ вул. Суворова‚ 15 

07.2013 до 04.2016  державний реєстратор відділу державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 

Головне управління юстиції у м. Києві 

04.2016 по 10.2018  головний спеціаліст - державний реєстратор,  

відділу державної реєстрації юридичних осіб‚ 

фізичних осіб - підприємців; державний реєстратор,  

відділу державної реєстрації юридичних осіб‚ 

фізичних осіб - підприємців; Печерська районна в 

місті Києві державна адміністрація; м. Київ‚ вул. М. 

Омеляновича – Павленка, 15 

10.18 по цей час  начальник відділу з питань державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації; м. Київ‚ вул. М. Омеляновича – 

Павленка, 15. 

  


