
Автобіографія 

Я, Майстренко Олександр Володимирович, народився 1 січня 1971 року в смт 
Кодра, Макарівського району, Київської області. Громадянин України. 

У 1988 році закінчив Кодрянську середню школу та пішов працювати на 
Кодрянський склозавод електрослюсарем. 

Протягом 1989-1991 років проходив службу в армії, в учбовій частині зв’язку 
м.Полтава. 

У 1991 році вступив до Київського університету ім. Тараса Шевченка на 
факультет журналістики, і в 1996 році отримав диплом спеціаліста за 
спеціальністю «Журналістика». 

Протягом 1996-1997 років працював за трудовою угодою спеціалістом відділу 
комунікацій Державного комітету України по використанню ядерної енергії. 

У травні 1997 року працевлаштувався в Державне підприємство «Національна 
атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на посаду інженера 1-ої 
категорії відділу зв’язків з громадськістю департаменту зв’язків з 
громадськістю та зовнішньоекономічних зв’язків. 

У грудні 1997 року переведений на посаду провідного інженера організаційно-
методичного відділу департаменту зв’язків з громадськістю. 

У лютому 1998 року переведений на посаду начальника прес-центру 
департаменту зв’язків з громадськістю. 

У липні 1998 року призначений виконуючим обов’язки, а в листопаді того ж 
року – затверджений на посаду директора департаменту зв’язків з 
громадськістю ДП «НАЕК «Енергоатом». 

У 1998 році вступив на факультет міжнародної економіки та менеджменту 
Української академії зовнішньої торгівлі, яку закінчив у 2000 році, отримавши 
диплом магістра міжнародного менеджменту за спеціальністю «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності». 

У вересні 2000 року звільнився з посади директора департаменту зв’язків з 
громадськістю ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв’язку з переведенням до АКБ 
«Правекс Банк» на посаду начальника прес-центру зазначеного банку. 

У жовтні 2000 року призначений на посаду директора департаменту зв’язків з 
громадськістю ДП «НАЕК «Енергоатом» по переведенню з АКБ «Правекс 
Банк». 

Звільнився з роботи в ДП «НАЕК «Енергоатом» за власним бажанням у вересні 
2002 року, перебуваючи на посаді директора департаменту зв’язків з 
громадськістю. 



Протягом 2002-2013 років працював заступником директора з розвитку ТОВ 
«Центр обробки інформації «Енергобізнес». 

Із 2013 року і до сьогодні працюю заступником директора ТОВ «Центр 
рекламно-маркетингової інформації «Енергобізнес», співзасновник ТОВ.  

Не був і не є членом жодної з політичних партій, не мав і не маю трудових, або 
будь-яких інших договірних відносин з жодною політичною партією. 

Дисциплінарні та адміністративні стягнення до мене не застосовувалися. До 
кримінальної відповідальності не притягався. Судимості не маю.  

Контактний номер телефону: (067)404-99-59 

Адреса електронної пошти: alexenergokiev@gmail.com 
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