
2.

4.

Особовий листок з облiку калрiв

l. Прiзвище |*ocrol ао1/.ссJ2

Стать ?Ла _З. PiK,число i мiсяць народження о+ " оц /9|ry мiсце для

Мiсце нарOдження .-.ф*,;6 фотокартки
iсело. MicTo. район. область)

8. Якi масте HayKoBi прачi i винаходи

l

,i

l#.
;n

l,:

,i;
l.

5. OcBiTa tЮбkс, !шl4 а

6. Якими iноземними мовами
ir\hta -

(чита€те t зl словн}lком- чита€те | розмовляти, вiльно)

Наlirrоtувrшшr rrlвralлы|ого
xrкrtaдr, f,ого

rriсцgrшlrодrксrrпil

Фrьlльтег rбо
вiддiтltвшr

PiK
вступу

PiK rдкitt-
чсrrнп lбо
впбугтя

Якщо не rr-
кiнчпь то з
пкоrо курсу

вrбчв

Яцt спешhльшiсь qлGркtý в
рсrультrтi зtЁшчсшrrя

rпачшtьнФго зiклlд/, вказатш
fiOнеп лиtutопl пбо посвlдчепшя

КиТвськй дерrкавlrиИ
педагогiчltнй iнсгит.чт
iноземних мов

меttелlrtмеlrг у
rrевиробничiй сферi l 993 1998

Меllеджер tlевиробrrrчоТ фери
зi зшанttям англiйськоi та
lliMeцbKoT мов
КВ ýs 10364l22

киiъський Нацiоrrа.rьший
Уltiвсрситег iMetli
-Г.Г.Шевчеtlка

lОриаичкий
l998 200l

Правознавсrво, юрист
-КВ }{ц 173614М

!ержавпа Екологiчlrа
Аkадемiя пir;,lядип,tомrtоi
освiти та чппавлiнtlя

Екологii та охогюltи
llавколишllього
пDитх).ill lого сеDеJовиша

20l l 20l _]

BepxoBlta Рала Украiни lttститут закоl lодавства
20lб :,l1 ,

Законотворча дiяльнiсть
Свiдоrгво 12сП 109з04

Нацiона.rьна академiя
внфрiш1liх справ Украillи 20lб

Злобувач HayкoBoгсt ступеня
докгора фiлософiТ



9. Виконувана робота з початку труяовот дiяльностi (включаючи навчаяня у вищих l

серлнiХ спецiа,чьнИх навчальНих закJIадах, вiйськоВу службу, роботУ за сумiсниuтвом)

при заповненнi цього пункry установи. органiзачiтта пiлприемства необхiдно iменувати так, як вони

називалися у свiй час, laHi про вiйськову слуlкбу записувати iз зазначенням посади

l0 Участь у центрzuIьних. респyблiканських,
районних та iнших виборних органах

крайових. обласних. окружних, мiських,

Назва виборного
органу

Солом'янська районна в

м. Кисвi рала

Солом'янська райоttна в

м. Кисвi рала

КиТвська MicbKa рада

м. КиТв Киiвська MicbKa рада ,Щепу,гат КиТвськоi
MicbKoT ради, по
виборчому округу
Nд l0],

мiсцезнаходrrсення
установи, орrанiзачЦ

пiдпрlлсмства

Мiсяl rb i piK Посада iз зазначенням установш;
органiзачii, пiдприсмства, д тако,к

мiнiстерсгва
ФцgцjIgФ_

всryпу звiльшення

05.1996
,0.,996
07.1998

lo lggб Липектоо ТоВ KAPUI>I свiдоцтво

07.1998 Шиоектор ТоВ кАНГЕЛIнА))
07.1998 Заступник директора

ТОВ КБУДМАТЕРIАЛИ -
В'ГоРРЕСУl)С'И)
тон*кгамАр ЬiarйкЛrЕгГ _

м. КиТв, вул. Миру,2l

l 1.200з
м. КиТв, вул.
М.Коцюбтнмького l, фiс
506

09.20l j I'енераlьний лирек,гор Асоцlацtt ..
(укрАТнс ькиЙ t-:кологlчн и и
АЛЬЯнСD

Кшм обрано

ýепугаr,
солtrм'янськот

районноТ в м. Кисвi

рали (округ Nл55
<каоавасви дачirr

Солом'янськоТ

районноi в м. Кисвi

ради за списками
кнарtrдного блоку
Jlитвина>.

.Щепугат Киiвськоi _

MicbKoT ради, по
виборчому округу Л!
5з

мiсцезнаходхсен
ня вrrборного

органу

листопад
2009
*CKttaB

ёепуmаtпськi
повноваlсення
з особuсtпtlх
мопuвiв.



l l- Якi маетелержавнi нагороди
(Вказа'|'и ви.,l i ,taтy о.дерrкання)

l2. Вiдношення до вiйськового обов'язку i вiйськове звання

Ск.пад рiд вiйськ
(комаll,1ttrий. a:tMitticrlar.HBrlий. rсхнiчlrшii r.a itr.)

l3. Родинний стан в момент заповнення особового лисt'ка
(перелiчи,lи члснiв ciM'i iз зазначенпям дат наро,trженнr)

14. {омашня адреса та телефон
t36 ОgОсс9оrgf

l5. Паспорт (серiя, номер, ким i коли в}tдано).

"// "_йirпк+l 2оЬр. Особистий пiдпис Гс.. \

           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg            fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg            fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg
           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg

           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg
           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg           fgfgfgffgfggfgfgfggfgfgfg


