
Б І О Г Р А Ф І Ч Н А  Д О В І Д К А

Горбатов Валерій Станіславович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює директором комунального підприємства "Чернігівбудінвест"
Чернігівської міської ради з 2016 року
Громадянство України з 1992 року
Число, місяць іі рік народження 29 жовтня 1955 року
Місце народження м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, Україна
Освіта вища, Криворізький ордена Трудового Червоного прапора
гірничо-рудний інститут, у 1979 році,"Будівництво підземних споруд і
шахт", гірничий інженер-будівельник
Науковий ступінь, вчене звання не має
Володіння мовами українською, російською -  вільно, німецькою -  
зі словником
Нагороди, почесні звання не має

Прийняття Присяги державного службовця не приймав 
Ранг державного службовця не має
Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування
не приймав
Ранг посадової особи місцевого самоврядування не має
Загальний стаж роботи 42 роки
Стаж державної служби не має
Стаж служби в ОМС не має
Депутат ради не обирався
Стягнення не має

Трудова діяльність
09.1973 -  06.1979 навчання у Кріворізькому ордена Трудового

Червоного Прапора гірничо-рудному інституті, 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

12.1979 -  07.1980 підземний кріпильник 3 розряду Рудоуправління
ім. Дзержинського ВО "Кривбасруда", м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області;



продовження трудової діяльності
11.1980-08.1982 старший інженер відділу буропідривних робіт і

техніки безпеки РПО "Укрнерудпром", м. Київ;

08.1982 -08 .1984 служба в лавах Рядянської Армії, м. Чехів
Московської області, Російська Федерація;

09.1984 -12.1987 старший інженер відділу буропідривних робіт і
техніки безпеки, начальник відділу нерудних 
матеріалів РПО "Укрнерудпром", м. Київ;

01.1988 -09.1992 провідний інженер, начальник виробничого відділу
по нерудним матеріалам і транспорту 
ПО "Укрбудіндустрія", м. Київ;

10.1992 -  10.2004 директор МБП "Універсал-1",
м. Київ;

10.2004 -  10.2008 провідний фахівець з технічного нагляду
загальнобудівельних робіт, начальник відділу 
технічного нагляду науково-технічного департаменту, 
начальник відділу контролю за якістю будівельних 
матеріалів ЗАТ "Позняки-жил-буд", м. Київ;

07.2009 -  06.2011 інженер з технічного нагляду із загально-будівельних
робіт відділу технічного нагляду науково-технічного 
департаменту ЗАТ "Позняки-жил-буд", м. Київ;

06.2011 -  12.2013 інженер з технічного нагляду ТОВ "Укрготельбуд",
м. Київ;

01.2014 -  12.2015 інженер з технічного нагляду ТОВ "Укрбудінвест і
Ко", м. Київ;

03.2016 -  т/ч директор комунального підприємства
"Чернігівбудінвест" Чернігівської міської ради, 
м. Чернігів.

Дані звірені з відомостями оригіналів первинних облікових документів особи.

Начальник від
Чернігівської н . І. Рубашенко

02.03.2018
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