
Додаток З

Біографічна довідка делегованого представника ІГС 
для участі в установчих зборах для формування експертно- 

громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської
ради

Абрамов Олег Миколайович
Працює Оцінювач нерухомого майна, 

землі, суден та ЛА ЧП «Форкіс - 
Н»

Г ромадянство України

Число, місяць і рік народження

Місце народження РФ, м. Іваново

Освіта Вища, Миколаївського 
кораблебудівного інституту ім. 
адмірала С.Й. Макарова, 1967 
рік, суднобудування та 
судноремонт, диплом з відзнакою 
Н № 541 399

Науковий ступінь, вчене звання
(за наявності)

не маю

Володіння мовами Англійська зі словником., 
російська

Нагороди,почесні звання
(за наявності)

Почесна відзнака «За заслуги 
перед містом Миколаїв», 2014р.

Досвід роботи у виборних 
органах

Депутат міської ради 2-х соз. 
1989р.- 1994р., 1994р. - 1998р.

Трудова діяльність (дата 
займаної посади: з ...до ...)

02.10.1961г,- 18.01.1963г. 
Судосборщик 1,2 разр.щех 3 завод 
им. 61 Коммунара

08.04.1965г. -01.10.1965г. Сл. мех. сбор. работ цех 4 завод 
им. 61 Коммунара

12.10.1965г,-01.07.1967г. Ст. лабор. Каф. Стройт. Мех.кор.
12.09.1967г. -  10.09.1969г.

__________________________________ І
Інженер, старший інженер, отд. 
Механизации технол. инж.констр.



Задач, НВЦ
10.09.1969г. -010.09.1972г. Служба в Советской Армии
01.11.1972г. -01.04. 1988г. Ст. инж., коне. 1 кат. Гр.. главного 

коне. ЦКБ «Черномормсудопроект»
04.01.1988г. -30.06.1990г. Зав.сект., зав.отд. самод. техн. 

тв.Николаевского обл.сов. ВОИР
01 07.1990г. -26.02.1993г. 1-й секретарь, председатель Обл., 

отд. фонда содействия 
изобретательской и рационализ. 
деятельности

03.01.1993г. -03.01.1994г. Зкономический совітник исполкома 
Николаевского городского совета

04.01.1994г. -30.06.1995г. Голова Никол. Обл..відделення . 
Госиннофонду України

03.07.1995г. -  19.12.2003г. Нач. Отд. земельних отношений 
Фирма «Форкис»

12.01.2004г. -09.07.2009г. Гл. Спец. Фирма «Форкис»
10.07.2009г. - по наши дни ЧП «Форкис-Н», гл. спец.
Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я

Членство в ІГС 2000р.

Особисті досягнення Перші експертні оцінки майна та 
експертні і нормативні оцінки 
земель в області, перші експертні 
оцінки суден та ПА.

Контактна інформація ІГС та
делегованої особи

 

Можливі напрями роботи у 
громадській раді



Додаток 6

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ДЕЛЕГОВАНОГО 
ПРЕДСТАВНИКА ІГС*

I. Ініціативній групі з формування нового складу експертно- 
громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

II. Абрамов Олег Миколайович, оцінювач нерухомого майна, землі, 
суден та ЛА ЧП «Форкіс - Н», Миколаївський кораблебудівний 
інститут ім. адмірала С.Й. Макарова, 1967рік, кваліфікація - 
інженер -  кораблебудівникл срец. - суднобудування та судноремонт, - 
диплом з відзнакою Н № 541 399

1. Кваліфікація - інженер -  кораблебудівник, спец, 
суднобудування та судноремонт, професіональна оцінка нерухомого 
майна, землі, суден та ЛА, винахідництво, функціонально-вартісний 
аналіз проектних рішень

2. Аргументацію рішення кандидата стати членом експертно- 
громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради:

- чому Вам це цікаво і потрібно;

- маю досвід роботи у відповідній сфері: оцінка -  26 р., винахідництво,
функціонально-вартісний аналіз проектних рішень -  46 р.;

Маю намір реалізувати наступні проектні рішень:

- приведення діяльності міської ради в сфері регулювання 
земельних відносин та оцінки до Конституційних і законне поле,

- попередження, виключення та виправлення помилок в рішеннях 
міської ради в короткі терміни,



- відбір проектів міської ради для впровадження на конкурсній 
основі із застосуванням методик функціонально - вартісного 
аналізу проектних рішень,

- впровадження в транспортній системі міста екологічно чистих 
транспортних засобів: електричних автобусів, спеціальних машин, 
на воді - ветроелектроходів,

- забезпечення видання бюлітня ЄДР.

Хочу отримати від своєї діяльності:

- підвищити якість управлінських рішень, нормативно - правових 
актів ради та виконкому, скоротити час на виправлення помилок 
ради та виконкому, забезпечення повної відповідності діяльності 
совета і виконкому Конституції і законів,

- знизити загазованість повітря на магістралях міста, знизити 
шкоду навколишньому середовищу від суден.

Поставлені цілі можуть буті досягнуті чином подання експертних 
висновків та рекомендацій ЄДР.

Склав О М. Абрамов


