
Трудова діяльність 

07.1992-11. 1992 р.р. мастер-приймальник станції технічного обслуговування 

автомобілів «Мазда» 

03.1993-10.1993 р.р. співробітник представництва фірми «Фон Хайден унд 

партнерз ТоВ »у системі головної Дирекції іноземних представництв, м. 

Київ. 

10.1993-08.1994 р.р. менеджер з продажу автобусів та мікроавтобусів 

спільного підприємства «Стар Юкрейн», м. Київ 

08.1994-02.1997 р.р. інженер-механік малого державного підприємства 

«Агро-ритм», м. Київ 

02.1997-10.1998 р.р. начальник відділу маркетингу та менеджменту 

підприємства «Украгропромтехніка», м.Київ 

10.1998-08.1999 р.р. начальник управлінн Державного підприємства 

«Агролізинг», м. Київ 

ДВНЗ «Прикарпатський 

 

 

  

 

08.1999-03.2000 р. р. начальник відділу міжгалузевої кооперації Державного 

лізингового підприємства «Украгролізинг», м.Київ. 

03.2000-05.2000р. начальник відділу науково-технічної та інформаційно-аналітичної 

роботи управління організаційної та науково-технічної роботи Державного лізингового 

підприємства «Украгролізинг», м.Київ 

06.2001-11.2001р. начальник відділу науково-технічної та інформаційно-аналітичної 

роботи управління науково-технічної роботи Національної акціонерної компанії 

“Украгролізинг”, м. Київ; 

11.2001-06.2002 р.р. заступник начальника управління науково-технічної роботи‚ 

начальник технічного відділу Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”, м. Київ; 

06.2002-09.2004 р. р. головний спеціаліст сектору експертизи та аналізу економіки 

агропромислового комплексу та його реформування Управління координації здійснення 

аграрної політики Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, м. Київ; 

09.2004-10.2005 р. р. головний консультант сектору з питань взаємодії з місцевими 

органами виконавчої влади східних та центральних регіонів Відділу з питань діяльності 

місцевих органів виконавчої влади Управління з питань взаємодії з місцевими органами 

влади Департаменту координації здійснення соціальної‚ гуманітарної та регіональної 

політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, м. Київ  

10.2005-11. 2007 р. р. головний консультант сектору південних регіонів Відділу з питань 

організації діяльності місцевих державних адміністрацій Управління регіональної 

політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, м. Київ; 

11.2007-03. 2011 р. р. завідуючий Сектору з питань розвитку технічної політики в аграрній 

сфері, соціальної інфраструктури та підприємництва у сільській місцевості Управління 

аграрної політики та земельних відносин Секретаріату Кабінету Міністрів України, м. 

Київ 

03.2011-03.2013 р. р. головний спеціаліст Сектору з питань розвитку агропромислового 

виробництва та земельних відносин Відділу розвитку агропромислового комплексу та 

продовольства Управління реального сектору економіки Департаменту фахової експертизи 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, м. Київ; 

02.2013-08.2013 р. р. начальник відділу маркетингових комунікацій Київського 

національного університету технологій та дизайну; 

09.2013-11.2013 .р. головний консультант Центру адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу Національного агентства України з питань державної 

служби; 

12. 2013-11.2014 р. р. помічник-консультант народного депутата України (з поширенням 

дії Закону України «Про державну службу») 

03.205-09.2018 р р. доцент кафедри інноваційної діяльності АПК інституту 

післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування, м. 

Київ 

Наукові інтереси: 

2004р. - захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.05.03 «Теплові 

двигуни» на тему: Підвищення економічних і екологічних показників роботи 

бензинового двигуна на холостому ході відключенням окремих робочих циклів». 

Автор патенту на винахід, навчального посібника та праць у сферах аграрної 

інженерії, охорони праці та інженерної екології. 

2006 р. -  відзначений Подякою Прем’єр-міністра України  

Державний службовець V рангу. 

кандидат технічних наук, доцент 

Войтюк  

Сергій 

Дмитрович 

 

Народився 27 серпня 1970 року в м. 
Києві 

Біографія 

Освіта 

 

1987р. – закінчив навчання в київській фізико-математичній школі № 145 

1992р. – Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю 

«Автомобілі і автомобільне господарство» 

Тел. 050-508-84-238 

E-mail: voytek@ukr.net 


