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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

МАРХАЙЧУК ПАВЛО ІВАНОВИЧ  

 
  

 

Працює 

 

 

заступник директора Департаменту – начальник  Управління 

операційного аналізу Департаменту внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту 

 

Громадянство громадянин України  

 

Число, місяць і рік 

народження 

 

03.01.1966 

 

Місце народження 

 

с. Нижній Нальчик, Антрацитівський район, Луганська область  

 

Освіта 

 

вища  

 

Закінчив (коли, що) 

 

1991 рік – Ворошиловградський машинобудівний інститут  

2005 рік – Центр з перепідготовки управлінських кадрів для сфери 

підприємництва Східноукраїнського національного університету 

 

Спеціальність  

за освітою,  

кваліфікація 

машини і технологія обробки металів тиском 

менеджмент, 

інженер-механік 

менеджер-економіст 

 

Володіння мовами: 

(вільно) 

(із словником) 

 

українською, російською  

англійською 

 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

 

кандидат технічних наук  

 

Нагороди, почесні 

звання 

 

не має 

 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 

17.11.2008 

 

Ранг державного 

службовця 

 

5 (16.02.2018) 

 

Загальний стаж роботи 

 

32 р. 11 міс. 

 

Стаж державної служби 

 

13 р. 11 міс. 

 

Депутат ради 

 

не є  

 

Стягнення 

 

не має  

 

 

 



 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

08.1983 - 02.1984  

 

04.1984 - 05.1986 

робітник заводу збірних теплиць, м. Антрацит, Луганської обл. 

 

служба в Збройних Силах 

 

07.1991 - 11.1991 

 

 

 

12.1991 - 12.1994 

 

 

12.1994 - 11.1997 

 

 

12.1997 - 09.1998 

 

09.1998 - 02.1999 

 

02.1999 - 01.2002 

 

01.2002 - 04.2004 

 

 

05.2004 - 01.2007 

 

01.2007 - 05.2008 

стажер-дослідник кафедри обробки металів тиском науково-

дослідного сектору Ворошиловградського машинобудівного 

інституту, м. Ворошиловград  

 

слухач аспірантури Ворошиловградського машинобудівного 

інституту, м. Ворошиловград  

 

старший науковий співробітник, асистент кафедри обробки металів 

тиском Східноукраїнського державного університету, м. Луганськ 

 

директор ТОВ " Атом ", м. Луганськ 

 

директор з комерційних зв'язків ТОВ "Консул", м. Луганськ 

 

генеральний директор ТОВ "РЕМ", м. Луганськ 

 

заступник директора, директор з фінансових та комерційних питань 

ДХК "Луганськвуглепереробка", м. Луганськ 

 

генеральний директор ТОВ "РЕМ", м. Луганськ 

 

голова спостережної ради ВАТ центральна збагачувальна фабрика 

"Нагольчанська", м. Антрацит, Луганської обл. 

 

11.2008 - 01.2012  заступник начальника управління – начальник відділу фінансового 

контролю та аудиту, заступник начальника Головного управління – 

начальник  управління спеціальних перевірок Головного управління 

внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА), м. Київ  

 

01.2012 - 03.2013  

 

 

07.2013 - 05.2014 

директор департаменту фінансового ризику ТОВ "Хліб Інвестбуд", 

м. Київ 

 

заступник директора, директор департаменту постачання, заступник 

директора департаменту внутрішнього аудиту та аналізу ризиків 

ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", м. Київ 

  

05.2014 – 01.2015 на обліку у Києво-Святошинському центрі зайнятості, Київська обл. 

01.2015 - по цей час заступник начальника Управління – начальник відділу операційного 

аудиту Управління операційного аналізу, заступник директора 

Департаменту – начальник Управління операційного аналізу 

Департаменту  внутрішнього фінансового контролю та аудиту 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), м. Київ                                                                                                                      
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