
Автоб1ограф1я
Борисенка Андр1я БолодиР!ировича

Бародився 18.09.|97|р. у м. 1{иев|. [ромадяниъ| }кра!ни.

Батько - Борисенко Болодимир |{авлович - помер.

1!1ати - Борисенко Ё|на Антон|вна - пенс1онерка.

у 1978 роц| постулу!в, ау 1988 роц| зак|нчив ки|вську середн}о 1школу ]ч[р 86.

у 1988 роц| поступив на теплоенергетинний факультет 1{и]вського

пол|техн|чного |нституту.у |944 роц1 зак|нчив |нститут з в1дзнакото.

у |996 роц| поступив на посаду |ня<енера 1(|{1, восени того я{ року поступив

до асп|рантури.

у \996 роц| захистив дисертац|то кандидата техн|чних наук у )(арк1вському

дерх{авному пол|техн|нному ун|верситет|.
у \996 роц| був лрийнятий на посаду асистента 1{|{1.

у |997 роц| перейтпов на посаду пров|дного спец1ал|ста 1ФБ <<Бнергетична

1{онсалтингова [рупо.
Фдночасно продовх(ив працтовати у кп1 за сум|сництвом на посадах

асистента та доцента.
|[ротягом |997-|999 рр. пройтшов навчання у 1!1|х<народному центр|

|нвестиц|й, лриватизац1| та менедх{менту (вен|рня форма навчанн'т) та отримав

квал|ф|кац|то економ|ста.

у 1'999-2000 рр., у якост| м1сцевого експерта' за сум1сництвом прац}овав у
Бг1т|з1т Ро:мег 1п1егпа1|опа1 (Беликобритан|я) у рамках проекту 1А€15.

у 2000 роц| пройтшов п1двищення квал1ф|кац|| в 1нститут| енергозберех<ення

та енергоменед)кменту нтуу(кп1).
у 2000 роц| перейтпов на роботу до БА] <<3ах1денерго>) на посаду директора з

економ|ки.
у 200з роц| перейтпов на посаду нач€ш1ьника управл1ння економ|чно]

пол|тики й|н|стерства п€|лива та енергетики 9кра}ни.

у 2004 роц| перейтшов на г!осаду пер1пого заступника голови правл|ння БА1
<<3апор1т<т<яобленерго)' а у 2006 Роц| очолив кки]вське представництво вАт
<<3апор|х<х<яобленерго) на посад| кер|вника проект|в \а прощам у
матер|ального виробництва.

сфер!

у 2006 роц| був лрийнятий за сум|сництвом на посаду стар1шого наукового

сп|вроб|тника до 1нстицту проблем модел}овання в енергетиц| 1м. [.€. |{ухова

нАн }кра!ни, одночасно поступив до заочно] докторантури цього |нституту.

у 2010 роц| захистив дисертац|то доктора техн1чних наук' а у 2012 роц|
отримав диплом стар1пого наукового сп1вроб|тника.
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у 201з роц| перейтпов на посаду заступника директора з перспективного

розвитку та м|х<народних зв'язк|в в дп (нвк <<}кренерго>>.

/ у 20|4 роц| перейтпов на посаду генерального директора вАт
<< 3 ап ор| >кх<я о б л ен ерго>) .

у 2015 роц1 поступив на роботу до [ФБ <<!кренергоконс€ш1т|нг>> на посаду

заступника генер€|льного директора з питань перспективного розвитку та

енергозбер|гатоних технолог|й.

у 2015 Роц1 за сум1сництвом в|дновив викладення у нтуу <<1(и|вський

пол|техн|чний |нститут >) на посад| професора.

у 2015 роц| за сум|сництвом викладав в )/н1верситет1 прикладних наук вищо1

техн|чно| тпколи €ереднього [ессену (Ё1меннина) лекц|йний курс <<Рконом1ка

енергетики).
у 20|7 роц1 бу, о6раний членом Ё{аглядово| ради пАт

<<3апор|хся<яобленерго), ау 201'8 роц| вийшлов з1 складу Ё{аглядово| ради.
€ членом спец|ал|зовано| вчено| Ради <<Бнергетичн1 системи та комплекси) в

1нститут1 зага"]тьно| енергетики ЁАЁ 9кра|ни.

Ёе приймав участь у громадськ|й д|яльност|, не був иленом пол|тичних

парт|й та не був з ними у Аогов|рних в|дносинах.

€удимост| в|дсутн|.

Болод|то комп'}отерно}о техн|кото' методами математичного модел}овання'

прощамами управл|нського обл|ку, тощо.

|{ройшлов атестац1то щодо в|льного волод|ння дерх{авното мового.

|{ройтпов навчання на факультет| сусп|льних профес|й кп1 та отримав

про ф ес |то ре ф ерента - перек ладача англ1йсько1 мови.

Фтримав €агп6г|69е Бп31|в1т Р|гв1€ег||!са1е - р|веньР2.
йато б1льтпе 60 наукових публ|кац|й.

€]мейний стан - одрух<ений.

.{рут<ина _ Борисенко Флександра Анатол||вна, |975 року народх{ення

доцент (и]вського нац|он€ш1ьного ун|верситету |м. | араса |1 ]евченка.

!онька - Борисенко (атерина Андр||вна, 2005 року народ}кення' навчаеться у
ки|вськ|й середн1й тшкол| ]\гч57.

Адреса реестрац!|: м. 1{и|в, вул. [ородецького, 10, кв. 33.

Адреса фактинного про}кивання: м. (и!в, вул. Флеся [оннара,47|49,кв.8

[ел.: +380504884560

е-гпа11 : ап66оцв@ц[г.пе1
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