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Прищеп Володимир Миколайович
(прізвище, ім ’я, по батькові)

Пр ацює начальником комунального підприємства "ЖЕК-13"
Чернігівської міської ради з 2016 року
Громадянство України з 1992 року
Число, місяць і рік народження 9 грудня 1967 року
Місце народження с. Андріївка Чернігівського району Чернігівської
області, Україна
Освіта вища, Чернігівський технологічний інститут, у 1992 році,
"Металорізальні верстати та інструменти", інженер-механік
Науковий ступінь, вчене звання не має
Володіння мовами українською, російською -  вільно,
англійською -  зі словником
Нагороди, почесні звання не має

Прийняття Присяги державного службовця не приймав 
Ранг державного службовця не має
Пр ийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування
не приймав
Ранг посадової особи місцевого самоврядування не має
Загальний стаж роботи 31 рік
Стаж державної служби не має
Стаж служби в ОМС не має
Депутат ради не обирався
Стягнення не має

Трудова діяльність

09.1985 -06 .1992 навчання в Чернігівському технологічному інституті,
м. Чернігів;

07.1986 -  05.1988 служба в лавах Радянської армії, м. Довгопрудне
Московської області, Російська Федерація;

09.1988 -  06.1992 навчання в Чернігівському технологічному інституті,
м. Чернігів;



продовження трудової діяльності

08.1992 -  04.1993 майстер механоскладального цеху Чернігівського
радіоприладного заводу, м. Чернігів;

04.1993 -07 .1997  інженер-конструктор, інженер-конструктор
III категорії, інженер І категорії, оператор крутіння і 
намотки IV розряду, інженер І категорії лабораторії 
обладнання для розплавлення та змішування 
наповнених полімерів ВАТ "Хімтекстильмаш", 
м. Чернігів;

07.1997 -  01.2001 головний механік акціонерного товариства закритого
типу фірми "Проммонтаж", м. Чернігів;

01.2001 -  03.2003 провідний інженер технічного відділу, начальник
технічного відділу, провідний інженер виробничо- 
технічного відділу комунального підприємства 
житлово-комунального господарства Новозаводського 
району м. Чернігова, м. Чернігів;

03.2003 -  05.2006 головний інженер комунального житлово-
експлуатаційного підприємства "ЖЕК-13", 
м. Чернігів;

05.2006 -  05.2015 начальник комунального підприємства "ЖЕК-13",
м. Чернігів;

06.2015 -  09.2015 перебування на обліку у Чернігівському міському
центрі зайнятості, м. Чернігів;

10.2015 -02 .2016  заступник головного лікаря з технічних питань
Чернігівської міської лікарні № 1 Чернігівської 
міської ради, м. Чернігів;

03.2016 -  т/ч начальник комунального підприємства "ЖЕК-13"
Чернігівської міської ради, м. Чернігів.

Дані звірені з відомостями оригіналів первинних облікових документів особи.
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