
Для оприлюдннення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua. 

Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади начальника комунального підприємства "Учбово-
курсовий комбінат» та згідно з рішенням конкурсної комісії (Протокол № 14/2018 від 06.11.2018) допущені, чи не 

допущені до участі в Конкурсі 

№ ПІБ, 
рік народження, 
дата подання 
документів 

Освіта 
(освітньо–кваліфікаційний 

рівень, повне 
найменування навчального 

закладу, дата 
закінчення, спеціальність та 

кваліфікація) 

Трудова діяльність 
(загальний стаж роботи, дані про досвід 

управління на підприємствах, 
установах або організаціях незалежно від 

форм власності, або в 
органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування) 

Громадська 
робота, 

членство у 
політичних 
партіях 

Рішення 
комісії 
щодо 

допущення 
осіб до 
участі в 
Конкурсі 

1 Турченко  
Ігор Володимирович 

 
1971 р.н.   

 
Дата подання документів 

24.10.2018. 

Освіта вища 
 

Кіровський гірничотранспортний 
технікум 

 
Рік закінчення – 1990 

 
Спеціальність – технічне 
обслуговування та ремонт 

автомобілів; 
Кваліфікація:  технік-механік 

 
Луганський інститут внутрішніх 

справ МВС України 
 

Рік закінчення – 2000 
 
Спеціальність – правознавство; 
Кваліфікація: юрист 
 
Національна академія внутрішніх 

Загальний стаж роботи  - понад 25 років  
Стаж роботи на керівних посадах – понад 10 
років  
 
22.06.1990 – 07.05.1992 – служба в Збройних 
силах  
 
13.10.1992 – 27.10.2015 – служба в органах 
внутрішніх справ: 
 
10.10.1992 – 01.08.1994 – інспектор 
дорожньо-партульної служби Луганської 
роти полку ДПС ДАІ УВС Луганської 
області 
 
01.08.1994 – 01.09.1994 – інспектор 
дорожньо-патрульної служби ДАІ 
Кіровського МВМ УВС Луганської області 
 
01.09.1994 – 28.06.1996 – державтоінспектор 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Оголосити 
повторний 
конкурс, 
оскільки 
лише один 
кандидат 
подав 

документи 
для участі в 
конкурсі 



справ України 
 
Рік закінчення – 2003 
 
Спеціальність – правознавство; 
Кваліфікація: магістр 

відділення ДАІ Кіровського МВМ УВС 
Луганської області 
28.06.1996 – 18.09.1996 – державтоінспектор 
МРЕВ по обслуговуванню Кіровського 
району при УДАІ УМВС України в 
Луганській області 
 
18.09.1996 – 22.04.1998 – державтоінспектор 
МРЕВ по обслуговуванню Кіровського 
району при УДАІ УМВС України в 
Луганській області 
 
22.04.1998 – 16.12.1998 – державтоінспектор 
міжрайонного реєстраційно-
екзаменаційного відділення по 
обслуговуванню Кіровського району при 
УДАІ УМВС України в Луганській області 
 
16.12.1998 – 01.09.2000 – старший 
державтоінспектор Кіровського 
реєстраційно - екзаменаційного відділення 
при УДАІ УМВС України в Луганській 
області 
 
01.09.2000 – 22.01.2001 – заступник 
начальника Кіровського реєстраційно- 
екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 
22.01.2001 – 22.08.2001 – інспектор з 
розшуку Кіровського реєстраційно-
екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 



 
22.08.2001 – 04.01.2002 – старший інспектор 
з розшуку Кіровського реєстраційно-
екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 
04.01.2002 – 23.04.2004 – інспектор з 
розшуку Кіровського реєстраційно-
екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 
23.04.2004 – 10.12.2004 – державтоінспектор 
відділення ДАІ Києво-Святошинського РВ 
ГУМВС України в Київській області 
 
10.12.2004 – 30.11.2007 – старший інспектор 
відділу державної автомобільно-технічної 
інспекції та організації діяльності 
реєстраційно-екзаменаційних підрозділів 
УДАІ ГУМВС України в Київській області 
 
30.11.2007 – 18.07.2008 – державтоінспектор 
відділення ДАІ з обслуговування 
Макарівського району при УДАІ ГУМВС 
України в Київській області 
 
18.07.2008 – 01.02.2012 – старший інспектор 
відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи 
та автомобільно-технічної інспекції УДАІ 
ГУМВС України в Київській області 
 
01.02.2012 – 23.07.2012 – дільничий 
інспектор міліції сектору дільничих 



інспекторів міліції Вишневського МВМ 
Києво-Святошинського РВ ГУМВС України 
в Київській області 
23.07.2012 – 10.01.2014 – інспектор сектору 
нагляду за перевезенням небезпечних 
вантажів та станом доріг УДАІ ГУМВС 
України в місті Києві 
 
10.01.2014 – 16.03.2015 – інспектор відділу 
організації дорожнього руху та нагляду за 
станом доріг УДАІ ГУМВС України в місті 
Києві 
 
16.03.2015 – 27.10.2015 – старший інспектор 
сектору організації дорожнього руху відділу 
ДАІ з обслуговування Подільського району, 
підпорядкованого ГУМВС України в місті 
Києві 
 
05.04.2017 – 19.04.2017 – заступник 
директора з охорони праці комунального 
підприємства «Учбово-курсовий комбінат» 
 
з 19.04.2017 по даний час – виконуючий 
обов’язки  директора комунального 
підприємства «Учбово-курсовий комбінат» 

 



Для оприлюдннення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua. 

Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади начальника комунального підприємства "Учбово-
курсовий комбінат» та згідно з рішенням конкурсної комісії (Протокол № 8/2018 від 05.06.2018) допущені, чи не 

допущені до участі в Конкурсі 

№ ПІБ, 
рік народження, 
дата подання 
документів 

Освіта 
(освітньо–кваліфікаційний 

рівень, повне 
найменування навчального 

закладу, дата 
закінчення, спеціальність та 

кваліфікація) 

Трудова діяльність 
(загальний стаж роботи, дані про досвід 

управління на підприємствах, 
установах або організаціях незалежно від 

форм власності, або в 
органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування) 

Громадська 
робота, 

членство у 
політичних 
партіях 

Рішення 
комісії 
щодо 

допущення 
осіб до 
участі в 
Конкурсі 

1 Козак 
Руслан Павлович 

1978 р.н.   
 

Дата подання документів 
25.05.2018. 

Освіта вища 
 

Житомирський державний 
технологічний університет, 

 
Рік закінчення – 2009 

 
Спеціальність – екологія та 
охорона навколишнього 

середовища; 
 

Кваліфікація:  інженер з охорони 
навколишнього середовища 

Загальний стаж роботи  - понад 17 років  
Стаж роботи на керівних посадах – понад 10 
років  
 
10.09.1998 – 08.01.2002 – водій Київське 
автотранспортне підприємство «АТП 
13028»  
 
22.01.2002 – 06.11.2015 – служба в органах 
внутрішніх справ: 
 
22.01.2002 – 20.07.2005 – інспектор взводу  
№ 1 четвертої роти ДПС по обслуговуванню 
АД Київ - Чоп при УДАІ УМВС України в 
Київській області 
 
21.07.2005 – 10.03.2009 – старший інспектор 
взводу № 1 із забезпечення супроводження 
при УДАІ УМВС України в Київській 
області 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 



 
11.03.2009 – 12.05.2011 – інспектор 
адміністративної практики по 
обслуговуванню Бородянського району при 
УДАІ УМВС України в Київській області 
 
13.05.2011 – 06.11.2015 – старший інспектор 
взводу № 2 роти ДПС ДАЇ при УДАІ УМВС 
України в Київській області 
 
07.11.2015 – 29.01.2016 – прийнятий на 
службу в Національну поліцію України - 
старший інспектор взводу № 2 роти ДПС 
ДАЇ при УДАІ УМВС України в Київській 
області 
 
На даний час тимчасово не працює 
 

2 Турченко  
Ігор Володимирович 

 
1971 р.н.   

 
Дата подання документів 

25.05.2018. 

Освіта вища 
 

Кіровський гірничотранспортний 
технікум 

 
Рік закінчення – 1990 

 
Спеціальність – технічне 
обслуговування та ремонт 

автомобілів; 
Кваліфікація:  технік-механік 

 
Луганський інститут внутрішніх 

справ МВС України 
 

Рік закінчення – 2000 
 

Загальний стаж роботи  - понад 25 років  
Стаж роботи на керівних посадах – понад 10 
років  
 
22.06.1990 – 07.05.1992 – служба в Збройних 
силах  
 
13.10.1992 – 27.10.2015 – служба в органах 
внутрішніх справ: 
 
10.10.1992 – 01.08.1994 – інспектор 
дорожньо-партульної служби Луганської 
роти полку ДПС ДАІ УВС Луганської 
області 
 
01.08.1994 – 01.09.1994 – інспектор 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 



Спеціальність – правознавство; 
Кваліфікація: юрист 
 
Національна академія внутрішніх 
справ України 
 
Рік закінчення – 2003 
 
Спеціальність – правознавство; 
Кваліфікація: магістр 

дорожньо-патрульної служби ДАІ 
Кіровського МВМ УВС Луганської області 
 
01.09.1994 – 28.06.1996 – державтоінспектор 
відділення ДАІ Кіровського МВМ УВС 
Луганської області 
28.06.1996 – 18.09.1996 – державтоінспектор 
МРЕВ по обслуговуванню Кіровського 
району при УДАІ УМВС України в 
Луганській області 
 
18.09.1996 – 22.04.1998 – державтоінспектор 
МРЕВ по обслуговуванню Кіровського 
району при УДАІ УМВС України в 
Луганській області 
 
22.04.1998 – 16.12.1998 – державтоінспектор 
міжрайонного реєстраційно-
екзаменаційного відділення по 
обслуговуванню Кіровського району при 
УДАІ УМВС України в Луганській області 
 
16.12.1998 – 01.09.2000 – старший 
державтоінспектор Кіровського 
реєстраційно - екзаменаційного відділення 
при УДАІ УМВС України в Луганській 
області 
 
01.09.2000 – 22.01.2001 – заступник 
начальника Кіровського реєстраційно- 
екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 



22.01.2001 – 22.08.2001 – інспектор з 
розшуку Кіровського реєстраційно-
екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 
22.08.2001 – 04.01.2002 – старший інспектор 
з розшуку Кіровського реєстраційно-
екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 
04.01.2002 – 23.04.2004 – інспектор з 
розшуку Кіровського реєстраційно-
екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 
23.04.2004 – 10.12.2004 – державтоінспектор 
відділення ДАІ Києво-Святошинського РВ 
ГУМВС України в Київській області 
 
10.12.2004 – 30.11.2007 – старший інспектор 
відділу державної автомобільно-технічної 
інспекції та організації діяльності 
реєстраційно-екзаменаційних підрозділів 
УДАІ ГУМВС України в Київській області 
 
30.11.2007 – 18.07.2008 – державтоінспектор 
відділення ДАІ з обслуговування 
Макарівського району при УДАІ ГУМВС 
України в Київській області 
 
18.07.2008 – 01.02.2012 – старший інспектор 
відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи 
та автомобільно-технічної інспекції УДАІ 



ГУМВС України в Київській області 
 
01.02.2012 – 23.07.2012 – дільничий 
інспектор міліції сектору дільничих 
інспекторів міліції Вишневського МВМ 
Києво-Святошинського РВ ГУМВС України 
в Київській області 
23.07.2012 – 10.01.2014 – інспектор сектору 
нагляду за перевезенням небезпечних 
вантажів та станом доріг УДАІ ГУМВС 
України в місті Києві 
 
10.01.2014 – 16.03.2015 – інспектор відділу 
організації дорожнього руху та нагляду за 
станом доріг УДАІ ГУМВС України в місті 
Києві 
 
16.03.2015 – 27.10.2015 – старший інспектор 
сектору організації дорожнього руху відділу 
ДАІ з обслуговування Подільського району, 
підпорядкованого ГУМВС України в місті 
Києві 
 
з 05.04.2017 – 19.04.2017 – заступник 
директора з охорони праці комунального 
підприємства «Учбово-курсовий комбінат» 
 
з 19.04.2017 по даний час – виконуючий 
обов’язки  директора комунального 
підприємства «Учбово-курсовий комбінат» 

 



Для оприлюдннення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua. 

Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади начальника комунального підприємства "Учбово-
курсовий комбінат» та згідно з рішенням конкурсної комісії (Протокол № 4/2018 від 23.02.2018 р.) допущені, чи не 

допущені до участі в Конкурсі 

№ ПІБ, 
рік народження, 
дата подання 
документів 

Освіта 
(освітньо–кваліфікаційний 

рівень, повне 
найменування навчального 

закладу, дата 
закінчення, спеціальність та 

кваліфікація) 

Трудова діяльність 
(загальний стаж роботи, дані про досвід 

управління на підприємствах, 
установах або організаціях незалежно від 

форм власності, або в 
органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування) 

Громадська 
робота, 

членство у 
політичних 
партіях 

Рішення 
комісії 
щодо 

допущення 
осіб до 
участі в 
Конкурсі 

1 Каленський Олег 
Анатолійович 

 
1965 р.н.   

 
Дата подання документів. 

22.02.2018.2017 

Освіта вища повна, магістр 
 
Державний вищий навчальний 
заклад «Донецкий інститут 
залізничного транспорту 
Української державної академії 
залізничного транспорту» 
Міністерство транспорту та з’язку 
України. 
 
Рік закінчення- 2006 
 
Кваліфікаційний рівень – Інженер 
з експлуатації залізниць 
Спеціальність – Організація 
перевезень і управління на 
залізничному транспорті 
 

Загальний стаж роботи - понад 33 роки 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 30 
років 
 
07.1984-10.1984 радгосп «Здобуток Жовтня», 
тракторист-машиніст другого класу. 
 
10.1984-11.1984 Бродецьке підприємство по 
підкорму рогатої худоби, водій третього класу. 
 
07.1985-12.1985 рефрижераторне депо м. Фастів, 
механік рефрижераторного поїзда. 
 
02.1986-05.2005 рефрижераторне депо м. 
Тернопіль, начальник 
 
05.2005-01.2006 ФОП Чемерісова, директор з 
логістики автомобільного транспорту (без 
запису в трудовій книзі) 
 
02.2006-11.2007 ТОВ «Арсенал-Центр м. Київ 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 

 



директор з логістики 
 
01.2008-04.2008 ТОВ «Техноніколь-Центр» м. 
Київ, 
керівник з відділу логістики 
04.2010-по теперішній час КБІГ «Будівельник», 
голова правління 

2 Козак 
Руслан Павлович 

1978 р.н.   
 

Дата подання документів 
22.02.2018. 

Освіта вища 
 
Житомирський державний 
технологічний університет,  
 
Рік закінчення – 2009 
 
Спеціальність – екологія та 
охорона навколишнього 
середовища; 
 
Кваліфікація:  інженер з охорони 
навколишнього середовища 

Загальний стаж роботи  - понад 17 років  
Стаж роботи на керівних посадах – понад 10 
років  
 
10.09.1998 – 08.01.2002 – водій Київське 
автотранспортне підприємство «АТП 
13028»  
 
22.01.2002 – 06.11.2015 – служба в органах 
внутрішніх справ: 
 
22.01.2002 – 20.07.2005 – інспектор взводу  
№ 1 четвертої роти ДПС по обслуговуванню 
АД Київ - Чоп при УДАІ УМВС України в 
Київській області 
 
21.07.2005 – 10.03.2009 – старший інспектор 
взводу № 1 із забезпечення супроводження 
при УДАІ УМВС України в Київській 
області 
 
11.03.2009 – 12.05.2011 – інспектор 
адміністративної практики по 
обслуговуванню Бородянського району при 
УДАІ УМВС України в Київській області 
 
13.05.2011 – 06.11.2015 – старший інспектор 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 

( за умови, 
що протягом 
десяти днів 
буде подана 
декларація за 

2017 рік) 



взводу № 2 роти ДПС ДАЇ при УДАІ УМВС 
України в Київській області 
 
07.11.2015 – 29.01.2016 – прийнятий на 
службу в Національну поліцію України - 
старший інспектор взводу № 2 роти ДПС 
ДАЇ при УДАІ УМВС України в Київській 
області 
 
На даний час тимчасово не працює 
 

3 Турченко  
Ігор Володимирович 

 
1971 р.н.   

 
Дата подання документів 

22.02.2018. 

Освіта вища 
 

Кіровський гірничотранспортний 
технікум 
 
Рік закінчення – 1990 
 
Спеціальність – технічне 
обслуговування та ремонт 
автомобілів; 
Кваліфікація:  технік-механік 
 
Луганський інститут внутрішніх 
справ МВС України 
 
Рік закінчення – 2000 
 
Спеціальність – правознавство; 
Кваліфікація: юрист 
 
Національна академія внутрішніх 
справ України 
 
Рік закінчення – 2003 

Загальний стаж роботи  - понад 25 років  
Стаж роботи на керівних посадах – понад 10 
років  
 
22.06.1990 – 07.05.1992 – служба в Збройних 
силах  
 
13.10.1992 – 27.10.2015 – служба в органах 
внутрішніх справ: 
 
10.10.1992 – 01.08.1994 – інспектор 
дорожньо-партульної служби Луганської 
роти полку ДПС ДАІ УВС Луганської 
області 
 
01.08.1994 – 01.09.1994 – інспектор 
дорожньо-патрульної служби ДАІ 
Кіровського МВМ УВС Луганської області 
 
01.09.1994 – 28.06.1996 – державтоінспектор 
відділення ДАІ Кіровського МВМ УВС 
Луганської області 
28.06.1996 – 18.09.1996 – державтоінспектор 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 
( за умови, 
що протягом 
десяти днів 
буде подана 
декларація за 
2017 рік) 



 
Спеціальність – правознавство; 
Кваліфікація: магістр 

МРЕВ по обслуговуванню Кіровського 
району при УДАІ УМВС України в 
Луганській області 
 
18.09.1996 – 22.04.1998 – державтоінспектор 
МРЕВ по обслуговуванню Кіровського 
району при УДАІ УМВС України в 
Луганській області 
 
22.04.1998 – 16.12.1998 – державтоінспектор 
міжрайонного реєстраційно-
екзаменаційного відділення по 
обслуговуванню Кіровського району при 
УДАІ УМВС України в Луганській області 
 
16.12.1998 – 01.09.2000 – старший 
державтоінспектор Кіровського 
реєстраційно - екзаменаційного відділення 
при УДАІ УМВС України в Луганській 
області 
 
01.09.2000 – 22.01.2001 – заступник 
начальника Кіровського реєстраційно- 
екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 
22.01.2001 – 22.08.2001 – інспектор з 
розшуку Кіровського реєстраційно-
екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 
22.08.2001 – 04.01.2002 – старший інспектор 
з розшуку Кіровського реєстраційно-



екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 
04.01.2002 – 23.04.2004 – інспектор з 
розшуку Кіровського реєстраційно-
екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 
23.04.2004 – 10.12.2004 – державтоінспектор 
відділення ДАІ Києво-Святошинського РВ 
ГУМВС України в Київській області 
 
10.12.2004 – 30.11.2007 – старший інспектор 
відділу державної автомобільно-технічної 
інспекції та організації діяльності 
реєстраційно-екзаменаційних підрозділів 
УДАІ ГУМВС України в Київській області 
 
30.11.2007 – 18.07.2008 – державтоінспектор 
відділення ДАІ з обслуговування 
Макарівського району при УДАІ ГУМВС 
України в Київській області 
 
18.07.2008 – 01.02.2012 – старший інспектор 
відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи 
та автомобільно-технічної інспекції УДАІ 
ГУМВС України в Київській області 
 
01.02.2012 – 23.07.2012 – дільничий 
інспектор міліції сектору дільничих 
інспекторів міліції Вишневського МВМ 
Києво-Святошинського РВ ГУМВС України 
в Київській області 



23.07.2012 – 10.01.2014 – інспектор сектору 
нагляду за перевезенням небезпечних 
вантажів та станом доріг УДАІ ГУМВС 
України в місті Києві 
 
10.01.2014 – 16.03.2015 – інспектор відділу 
організації дорожнього руху та нагляду за 
станом доріг УДАІ ГУМВС України в місті 
Києві 
 
16.03.2015 – 27.10.2015 – старший інспектор 
сектору організації дорожнього руху відділу 
ДАІ з обслуговування Подільського району, 
підпорядкованого ГУМВС України в місті 
Києві 
 
з 05.04.2017 – 19.04.2017 – заступник 
директора з охорони праці комунального 
підприємства «Учбово-курсовий комбінат» 
 
з 19.04.2017 по даний час – виконуючий 
обов’язки  директора комунального 
підприємства «Учбово-курсовий комбінат» 

 



Для оприлюдннення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua. 

Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади начальника комунального підприємства "Учбово-
курсовий комбінат» та згідно з рішенням конкурсної комісії (Протокол № 11 від 15.12.2017 р.) допущені, чи не 

допущені до участі в Конкурсі 

№ ПІБ, 
рік народження, 
дата подання 
документів 

Освіта 
(освітньо–кваліфікаційний 

рівень, повне 
найменування навчального 

закладу, дата 
закінчення, спеціальність та 

кваліфікація) 

Трудова діяльність 
(загальний стаж роботи, дані про досвід 

управління на підприємствах, 
установах або організаціях незалежно від 

форм власності, або в 
органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування) 

Громадська 
робота, 

членство у 
політичних 
партіях 

Рішення 
комісії 
щодо 

допущення 
осіб до 
участі в 
Конкурсі 

 Турченко  
Ігор Володимирович 

 
1971 р.н. 

 
Дата подання документів 

11.12.2017. 

Освіта вища 
 
Кіровський гірничотранспортний 
технікум 
 
Рік закінчення -1990 
 
Спеціальність – технічне 
обслуговування та ремонт 
автомобілів; 
Кваліфікація:  технік-механік 
 
Освіта вища, спеціаліст 
 
Луганський інститут внутрішніх 
справ МВС України 
 
Рік закінчення -2000 
 
Спеціальність – правознавство; 
Кваліфікація: юрист 

Загальний стаж роботи  - понад 25 років  
Стаж роботи на керівних посадах – понад 10 
років  
13.10.1992 – 27.10.2015 – служба в органах 
внутрішніх справ: 
 
10.10.1992 – 01.08.1994 – інспектор 
дорожньо-партульної служби Луганської 
роти полку ДПС ДАІ УВС Луганської 
області 
 
01.08.1994 – 01.09.1994 – інспектор 
дорожньо-патрульної служби ДАІ 
Кіровського МВМ УВС Луганської області 
 
01.09.1994 – 28.06.1996 – державтоінспектор 
відділення ДАІ Кіровського МВМ УВС 
Луганської області 
28.06.1996 – 18.09.1996 – державтоінспектор 
МРЕВ по обслуговуванню Кіровського 

Громадською 
діяльністю 
не займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Конкурс 
оголошується 
повторно, 

окільки  була 
надана лише 
одна заява 

від кандидата  



 
Освіта вища, магістр 
 
Національна академія внутрішніх 
справ України 
 
Рік закінчення -2003 
 
Спеціальність – правознавство; 
Кваліфікація - магістр 

району при УДАІ УМВС України в 
Луганській області 
 
18.09.1996 – 22.04.1998 – державтоінспектор 
МРЕВ по обслуговуванню Кіровського 
району при УДАІ УМВС України в 
Луганській області 
 
22.04.1998 – 16.12.1998 – державтоінспектор 
міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного 
відділення по обслуговуванню Кіровського 
району при УДАІ УМВС України в 
Луганській області 
 
16.12.1998 – 01.09.2000 – старший 
державтоінспектор Кіровського реєстраційно 
- екзаменаційного відділення при УДАІ 
УМВС України в Луганській області 
 
01.09.2000 – 22.01.2001 – заступник 
начальника Кіровського реєстраційно- 
екзаменаційного відділення при УДАІ УМВС 
України в Луганській області 
 
22.01.2001 – 22.08.2001 – інспектор з 
розшуку Кіровського реєстраційно-
екзаменаційного відділення при УДАІ УМВС 
України в Луганській області 
 
22.08.2001 – 04.01.2002 – старший інспектор 
з розшуку Кіровського реєстраційно-
екзаменаційного відділення при УДАІ УМВС 
України в Луганській області 



 
04.01.2002 – 23.04.2004 – інспектор з 
розшуку Кіровського реєстраційно-
екзаменаційного відділення при УДАІ УМВС 
України в Луганській області 
 
23.04.2004 – 10.12.2004 – державтоінспектор 
відділення ДАІ Києво-Святошинського РВ 
ГУМВС України в Київській області 
 
10.12.2004 – 30.11.2007 – старший інспектор 
відділу державної автомобільно-технічної 
інспекції та організації діяльності 
реєстраційно-екзаменаційних підрозділів 
УДАІ ГУМВС України в Київській області 
 
30.11.2007 – 18.07.2008 – державтоінспектор 
відділення ДАІ з обслуговування 
Макарівського району при УДАІ ГУМВС 
України в Київській області 
 
18.07.2008 – 01.02.2012 – старший інспектор 
відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи 
та автомобільно-технічної інспекції УДАІ 
ГУМВС України в Київській області 
 
01.02.2012 – 23.07.2012 – дільничий 
інспектор міліції сектору дільничих 
інспекторів міліції Вишневського МВМ 
Києво-Святошинського РВ ГУМВС України 
в Київській області 
23.07.2012 – 10.01.2014 – інспектор сектору 
нагляду за перевезенням небезпечних 



вантажів та станом доріг УДАІ ГУМВС 
України в місті Києві 
 
10.01.2014 – 16.03.2015 – інспектор відділу 
організації дорожнього руху та нагляду за 
станом доріг УДАІ ГУМВС України в місті 
Києві 
 
16.03.2015 – 27.10.2015 – старший інспектор 
сектору організації дорожнього руху відділу 
ДАІ з обслуговування Подільського району, 
підпорядкованого ГУМВС України в місті 
Києві 
 
05.04.2017 – 19.04.2017 – заступник 
директора з охорони праці комунального 
підприємства «Учбово-курсовий комбінат» 
 
з 19.04.2017 по даний час – виконуючий 
обов’язки  директора комунального 
підприємства «Учбово-курсовий комбінат» 

 












