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Місце роботи (посада, підрозділ, Директор (власник, засновник) Приватного
орган, в якому працює, з якого підприємства Центр інтелектуальних послуг
«Трансфер», м. Львів – з 1990 р. Фізична особачасу)
підприємець, м. Львів – з 1991 р.
Число, місяць і рік народження

14 жовтня 1949 р.

Громадянство

Україна

Місце народження (держава, Україна, Харківська обл., Близнюківський р-н, с.
Сергєєва Балка
область, місто, район, село)
Освіта: освітньо-кваліфікаційний рівень , повне найменування навчального закладу, дата
закінчення; спеціальність та
кваліфікація

Вища: Харківський державний університет ім. О.М.
Горького [ХНУ ім. В.Н. Каразіна] 05.07.1972,
спеціальність: німецька мова, кваліфікація:
перекладач-референт. Середня спеціальна: Донецьке
вище військово-політичне училище інженерних
військ та військ зв’язку 10 липня 1976 р.: повний
курс середнього військово-політичного училища.
Спеціальність: військово-політична
загальновійськова. Кваліфікація: політпрацівник з
середньою спеціальною військово-політичною
освітою – вчитель початкових класів.
Вищі державні курси підвищення кваліфікації
керівних, інженерно-технічних і наукових
працівників з питань патентознавства й
винахідництва (ВГКПИ) з винахідництва,
патентознавства й науково-технічної творчості
28.04.1989 р.

Науковий ступінь, вчене
звання
Володіння
мовами
якою мірою)

Немає

(якими, Українська, російська, німецька мови – володію
вільно. Англійська, польська мови – читаю,
перекладаю і можу спілкуватися.

Нагороди, почесні звання

Медаль «Шестьдесят лет Вооруженных Сил СССР»
(1978 р.)

Досвід роботи у виборчих Немає
органах (найменування ради,
роки депутатства)
Досвід участі
кампаніях
інформація)

у

виборчих У 1994, 1998, 2002 р.р. балотувався як незалежний
(детальна кандидат шляхом самовисування на виборах
депутатів Верховної Ради України. У 2006, 2010 р.р.
– балотувався кандидатом у депутати Львівської
обласної ради: номер 1 у списку регіонального
відділення (Львівської обласної організації) ЛПУ.
Член Ліберальної партії України (ЛПУ) та ЛПУ (о)
(об'єднаної): 1996–2000; 2005–2006; 2010–2014 р.р.
Член політради Всеукраїнської партії
міжнаціонального порозуміння "Новий Світ" (2001–
2002 р.р.). Голова Львівської міської організації
Партії приватної власності (2003–2005 р.р.). Член
Партії регіонів (2007–2010 р.р.).

Трудова діяльність
Дата (з 30.08.1966
р. по 2014 р.)
З 30.08.1966 р. по
28.10.1966 р.
З 15.07.1966 р. по
31.08.1967 р.
З 01.09.1967 р. по
30.06.1972 р.
З 01.11.1969 р. по
30.06.1972 р.
З 03.07.1972 р. по
30.07.1978 р.

З 05.12.1978 р. по
09.12.1982 р.
З 02.03.1984 р. по
31.12.1988 р.
З 02.01.1989 р. по
03.03.1991 р.

Посада, назва підприємства (установи, організації) та місце
знаходження
Робітник 2-го розряду. Артемівська геофізична експедиція
Лозівська партія №5, с.м.т. Близнюки (Харківська обл.).
Вчитель німецької мови 8-річної школи, Близнюківський р-н
Харківська обл.
Студент факультету іноземних мов, Харківський державний
університет, м. Харків.
Лаборант, ст. лаборант 0,5 ставки (за сумісництвом) з
госпрозрахункової тематики на кафедрі психології, Харківський
державний університет, м. Харків.
Лейтенант, ст. лейтенант, капітан Радянської Армії: перекладач,
диктор-перекладач, інструктор-літератор політвідділу
загальновійськової армії, ст. інструктор політвідділу
мотострілецької дивізії, Група радянських військ в Німеччині.
Інструктор по роботі з іноземним контингентом військовополітичного училища, Львівське вище військово-політичне
училище, м. Львів.
Начальник відділу кадрів, завідувач науково-методичного кабінету
суспільних наук, Львівський державний інститут фізичної
культури, м. Львів.
Бібліограф, ст. методист, бібліотекар, Львівська обласна
універсальна наукова бібліотека, м. Львів.
Інженер, провідний інженер, директор-засновник виробничого
науково-технічного клубу «Перекладач», завідувач групи науково-

З 22.11.1990 р. по
нині
З 08.10.1991 р. по
нині
З 1984 р. по нині

технічної інформації, Львівський міський центр науково-технічної
творчості молоді (ЛМ ЦНТТМ) «Енергія» / Фірма «Енергія», м.
Львів.
Засновник, власник, голова / директор Приватного підприємства
Центр інтелектуальних послуг «Трансфер» (100% власна/приватна
інвестиція), м. Львів.
Суб’єкт підприємницької діяльності-фізична особа / фізична
особа-підприємець, м. Львів.
Політичну, бізнесово-економічну, соціально-публіцистичну, а
також правову діяльність і творчість було систематизовано й
узагальнено. Широке визнання у колах громадськості Галичини й
України отримали ідеї та проблеми, які було висвітлено в
декількох сотнях публікацій, виданих у світ власним коштом. Це
публікації у пресі, в Інтернет, на телебаченні й на радіо, а також в
опублікованих монографіях. У першу чергу це книги: "БІЗНЕС
від A до Я" [укр.], "BUSINESS в Україні" [укр., рос.], "Про
семантику, ідеологію і Конституцію України новітньої
ринкової доби" [укр.], "Про семантичні версії, диверсії і
контрверсії (на прикладі української політики)" [укр.]
(підготовлено до друку), "Антологія істин буття і свідомості в
Україні (нотатки, есеї, інвективи, репортажі. інтерв'ю)" [укр.]
(підготовлено до друку).
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