
Автобіографія 

Я, Юшко Андрій Миколайович, громадянин України, народився 02 грудня 
1982 року у місті Прилуки Чернігівської області.  

У 1997 році я закінчив неповну-середню школу та почав навчання в 
Прилуцькому агротехнічному технікуму за спеціальністю  «Електрифікація 
та автоматизація сільського господарства». У червні 2001 року закінчив 
вищевказаний технікум і здобув кваліфікацію технік-електрик. 

У 2001 році вступив до Сумського державного університету на факультет 
«Електроніка». У липні 2004 року здобув кваліфікацію бакалавра електроніки 
за фахом спрямування електронні системи. У червні 2005 року закінчив 
Сумський державний університет і отримав повну вищу освіту за 
спеціальністю «Електронні системи» та здобув кваліфікацію інженера 
електронної техніки.  

З листопада 2001 року до червня 2003 року працював в Корпорації 
«Укрінмаш» (м. Київ), електрослюсарем виробничо-транспортного 
управління. 

З липня 2003 року до жовтня 2004 року працював в ДП «ЗНО «Укрінмаш» 
(м. Київ) спочатку слюсарем механічно-ремонтної дільниці потім 
начальником енерго-механічного відділу. 

У  серпні 2004 року одружився. У 2005 році народився син Олексій, а у 2006 
році син Олександр. 

З листопада 2004 року до липня 2012 року працював в ТОВ «Сервіс-Інвест» 
(м. Донецьк). Пройшов шлях від електромонтера з обслуговування 
підстанцій до заступника генерального директора з охорони праці – 
керівника департаменту. 

З серпня 2012 року  по червень 2015 року працював директором з охорони 
праці ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (м. Сімферополь). 

У 2013 році вступив до Національного університету «Києво-Могилянська 
академія».  

З червня 2015 року  по червень 2016 року працював керівником департаменту 
з гігієни та безпеки праці ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (м. Дніпро). 

З червня 2016 року  по липень 2017 року працював керівником департаменту 
з гігієни та безпеки праці ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (м. Краматорськ). 



У 2017 році закінчив Національній університет «Києво-Могилянська 
академія». Склавши іспити в Києво-Могилянській бізнес школі (KMBS) 
отримав кваліфікацію магістра бізнес-адміністрування (МВА). 

З липня 2017 року переведений керівником департаменту з високовольтних 
мереж ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (м. Краматорськ) де працюю по 
теперішній час. 

До політичних партій не входив. 

Ні я, ні мої близькі та рідні під судом і слідством не знаходились. 

Зареєстрований за адресою:  місто Донецьк вулиця Жарикова 5 кв.15 

Проживаю за адресою: Донецька область місто Маріуполь вулиця квартал 
Азов’я  9 кв. 23  

Контактний номер телефону: +38 (095) 291 68 09 

E-mail:                                      uan_2008@ukr.net 

YushkoAN31@gmail.com 
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