
Біографічна довідка 

ЯЦЮК Михайло Васильович 
  

Число, місяць і рік народження  01.11.1972  

Місце народження с. Новофастів Погребищенського району                   

..Вінницької обл. 

Освіта вища, у 1995 р. закінчив Київський національний університет 

ім. Т.Г.Шевченка (гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія) 

Спеціальність - гідролог-гідрохімік. 

Науковий ступінь -  кандидат географічних наук, 2001 

Володіння мовами: російською, українською – вільно, німецькою 

читаю і розмовляю, англійською читаю і розмовляю  

Відношення до військової служби: військовозобов’язаний, військове 

звання старший лейтенант. 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

09.1990 – 06.1995 – студент  Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, м. Київ;  

10.1995 – 10.1998 – аспірант кафедри гідрології і гідрохімії географічного 

                                 факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка, м. Київ; 

11.1997 – 01.1998 – провідний спеціаліст нормативно – диспетчерського відділу                              

                                 Дніпровського БВО Держводгоспу України, м. Вишгород Київської обл.; 

01.1998 – 01.2000 – головний спеціаліст нормативно – диспетчерського відділу  

                                  Дніпровського БВО Держводгоспу України. м. Вишгород Київської обл.; 

01.2000 – 06.2001 – начальник відділу техногенно – екологічної безпеки Дніпровського  БУВР 

                                 Держводгоспу України, м. Вишгород Київської обл.; 

06.2001 – 12.2003 – начальник відділу перспективного розвитку і використання водних ресурсів 

                              Управління комплексного використання водних ресурсів Держводгоспу, м. Київ; 

12.2003 –  09.2005 – начальник  Відділу взаємодії із засобами масової інформації та  

зв’язків з громадськістю Держводгоспу, м. Київ; 

09.2005  – 10.2008 – начальник  управління контролю та зв’язків з громадськістю 

Держводгоспу, м. Київ; 

10.2008 –  07.2010 – заступник Голови Державного комітету України по водному  

господарству, м.Київ. 

07.2010 – 01.2011–перший заступник Голови Державного комітету України по водному  

господарству, м.Київ. 

01.2011 – 10.2014 - перший заступник Голови Державного агентства водних ресурсів України, 

                                м.Київ.     2 Ранг державного службовця     
03.2015 – 03.2016 – старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту 

НАНУ 

03.2016 – по т.ч. – заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації 

НААН 

Громадська робота: Голова ГВП –Україна, Член Регіональної ради ГВП Центральної та 

Східної Європи.. 
Публікації: автор понад 30  наукових праць, в т.ч. монографій. 

Вміння та навички: 
Досвідчений користувач: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), навички роботи з 

Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari) і E-mail, графічними редакторами. 

Особисті якості: ініціативність, націленість на результат, відповідальність, комунікабельність, 

стресостійкість, «командний гравець», пунктуальність. 

Сімейний стан: одружений, маю двох дітей. 

Домашня адреса: 02088 м.Київ, Дарницький р-н, вул .Євгенія Харченка 17, кв 8. 

Телефон : 067-910-44-74. 

E-mail: mv_yatsiuk@ukr.net. 

 

 

mailto:mv_yatsiuk@ukr.net

