
   

 

 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

 

МАСЛЯК  

Володимир Вікторович 

 

 

 

Пpацює   начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

   

Громадянство  16–10–1996 

   

Число, місяць і рік 

народження 

 26–11–1961 

   

Місце народження  м. Новгород,  Росія 

   

Освіта  вища (старий термін)‚ Київський ордена Трудового Червоного 

Прапору інженерно-будівельний інститут‚ 1991‚ 

теплогазопостачання та вентиляція (інженер-будівельник); 

Професійно-технічна‚ кваліфікований робітник‚ Ростовський 

будівельний технікум‚ 1981‚ промислове та цивільне будівництво 

(технік-будівельник) 
   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 немає 

   

Володіння мовами  українською‚ російською - вільно; 

   

Нагоpоди, почесні 

звання  

 немає 

   

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 19–02–2008 

   

Ранг державного 

службовця 

 6 ( 01-05-2016  ) 

   

Загальний стаж роботи  37 р. 5 м. 

   

Стаж державної служби  11 р. 2 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 02.1981  навчання; Ростовський будівельний технікум; 

05.1981 до 05.1983  Проходження військової  служби в Збройних Силах; 

 



06.1983 до 12.1983  майстер  будівельної дільниці; Пересувна механізована 

колона №43 тресту ”Вишгородсільбуд”;  

 

12.1983 до 12.1985  пічник 3 розряду; Вишгородське домоуправління №2; 

ЖЕО № 2 м. Вишгород; 

12.1985 до 02.1989  майстер‚ майстер технічної дільниці; ЖЕК-1; м. 

Вишгород; 

 

02.1990 до 05.1993  інженер відділу матеріально-технічного забезпечення; 

Каскад Середньодніпровських ГЕС; м. Вишгород; 

05.1993 до 09.1993  заступник директора по господарчій частині; ТОВ 

”Алькор”; м. Вишгород 

10.1993 до 02.1996  начальник господарського відділу; Український 

кредитний банк; м. Київ; 

02.1996 до 04.1996  старший менеджер; ТОВ ”Інженерно-будівельна компанія 

”Будівництво та екологія”; 

  

04.1996 до 01.1997  комерційний директор по комплектації та збуту 

банківського обладнання; ТОВ ”Фінансова-промислова 

корпорація”; м. Київ; 

 

02.1997 до 06.2001  директор; ТОВ ”Фінансово-промислова корпорація”;  

м. Київ; 

 

07.2001 до 12.2003  виконроб; ПП СБП ”Спецтехбуд”; м. Київ; 

 

09.2004 до 10.2004  заступник директора по виробництву сантехнічних робіт; 

ТОВ ”ЕСТ - Монтаж”; м. Київ; 

 

11.2004 до 10.2007  інженер технічного нагляду департаменту будівництва; 

АКБ ”Правекс-Банк”; м. Київ; 

10.2007 до 01.2008  керівник проекту‚ заступник начальника виробничо-

технічного управління; Українська будівельно-

інвестиційна компанія ”Укрбудінвест”; м. Київ; 

02.2008 до 12.2010  головний спеціаліст з питань інженерного захисту 

територій і споруд відділу попередження та реагування на 

надзвичайні ситуації ; Управління з питань надзвичайних 

ситуацій Печерської районної у м. Києві державної 

адміністрації; м. Київ; 

 

01.2011 до 06.2014  головний спеціаліст з питань інженерного захисту 

територій і споруд відділу попередження та реагування на 

надзвичайні ситуації; Управління з питань надзвичайних 

ситуацій Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації; м. Київ; 

 

06.2014 до 04.2015  завідувач сектором координації заходів цивільного 

захисту; Управління з питань надзвичайних ситуацій 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;  

04.2015 по цей час  начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій; 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; 

м. Київ‚ вул. М. Омеляновича-Павленка ‚ 15. 

 


