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                                       Посада директор технікуму газової і нафтової 

промисловості Одеської національної 

академії харчових технологій  

Номенклатурна група посади     керівник    

Число, місяць і рік народження   21 червня 1978 року   

Місце народження           м. Одеса    

Освіта (назва ВНЗ,  

рік закінчення) Одеська державна академія харчових 

технологій, 2002р.                                       

Спеціальність за освітою, 

кваліфікація    технологія зберігання і переробки зерна,   

магістр       

Науковий ступінь, 

вчене звання     кандидат технічних наук    

Володіння мовами українською, російською, англійською   

Нагороди, почесні звання     немає     

Стаж роботи на керівних  

посадах (років)  17 років       

Депутат Ради  не обирався      

 

 



Робота в минулому 

 

Одеський нафтовий технікум був створений 24 червня 1944 року 

рішенням Державного Комітету оборони країни. З 1968 року технікум 

підпорядкований Міністерству газової промисловості, в подальшому 

перейменований в Одеський технікум газової і нафтової промисловості. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 491 від 24 травня 1997 року 

“Про передачу деяких вищих навчальних закладів до сфери управління 

Міністерства освіти” технікум переданий до сфери управління Міністерства 

освіти України. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №303 

від 19.05.2003 року “Про реорганізацію Одеського технікуму газової і 

нафтової промисловості” технікум  увійшов до структури Одеської 

державної академії холоду. 

У 2012 році технікум  увійшов до структури Одеської національної 

академії харчових технологій. 

      Форми навчання в навчальному закладі – денна і заочна. 

Технікум має три навчальні корпуси загальною навчальною площею 

12428,73 м2, до яких входить спортивні та актові зали, бібліотека і майстерні. 

Навчальний заклад має матеріально-технічну базу, достатню для успішної 

організації навчального процесу. У технікумі функціонує 33 кабінети і 24 

лабораторії з належним обладнанням, навчально-методичною та довідковою 

літературою. 

 

Місяць і рік 
Посада із зазначенням підприємства, 

установи, організації, а також 

центрального чи місцевого органу 

виконавчої влади 

Місце-

знаходження 

підприємства, 

установи, 

організації 

Прийняття Звільнення 

09.1995 06.2000 
Студент Одеської державної академії 

харчових технологій 
м. Одеса 

12.2000 03.2013 
Генеральний директор ТОВ «Зерновий 

клуб» 

м. Одеса 

09.2001 06.2002 
Магістрант Одеської державної 

академії харчових технологій 
м. Одеса 

09.2005 01.2011 
Аспірант Одеської національної 

академії харчових технологій 
м. Одеса 

09.2013 

По 

теперішній 

час 

Директор Технікуму газової і нафтової 

промисловості Одеської національної 

академії харчових технологій 

м. Одеса 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

Контактні дані: 65088 м. Одеса, вул. Левітана, 46 а 

тел.: (048)784-70-01, (048)784-70-02 

сайт: http://www.otgnp.od.ua/ru 

e-mail: tgnp@i.ua 

 

http://www.otgnp.od.ua/ru

