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           Народився у 1984 роцi в мiстi Харкiв. Навчався у ЗОШ №118. Вища освiта 

здобута у НТУ"ХПI" 2001-2007 р. Зараз працюю в технiчнiй фiрмi ХПНП№413, 

що займається електричними вимірюваннями. 

 

           Про себе – періодичний генератор ідей, ціную правду, честь, норму культури,  

медичні знання, інтелект, мудрість населення. Рiвень знання iноземної мови 

(англiйської) – розмовний. 

       

           Приклади активності в різних галузях: 

Учасник конкурсу Едина родина; учасник Коронацiї слова; направляв лист до 

сiльської газети з прикладом забутого ремесла (надрукували); учасник 

архітектурного конкурсу в м. Харків 2010 роцi з проектом, який мiстичним чином 

не потрапив до каталогу будiвель, що я отримав, в тому ж роцi пiд час його 

створення  передбачив зникнення монументу на Площi свободи в мiстi; конкурсу 

слогана Києву до Євро2012, писав до UEFA з версiєю iм’я маскота для країни. 

Направляв iдею соцреклами органiзованної Оленою Пiнчук щодо тематики 

близькуватих початкових вiдносин мiж пiдлiтками; аплiкант проекту 

Джентльменский набiр; писав до проекту Останнiй герой; учасник арт конкурсу 

Кендiс Брейтс «Портрет художника» U+I  2011, конкурсiв PrizePinchukartсentre; 

логотипу маскота мiсту до Евробаскет; учасник конкурсу кiносценарiїв Одеської 

кiностудiї; писав до нацбанку щоб трохи змiнили колiр однієї банкноти; учасник 

пiтчингу iдей органiзованного каналом ***; вiдправляв куплети та сюжет нового 

клiпу спiвачцi; невiдомий прихований портретист; вiдвiдував художню виставку- 

лекцiю привячену темi зображення жiночого тiла на картинах; учасник  конкурсу 

аватарок у Telegram; писав лист щодо створення переїздних етновиставок; писав 

до фiрми автовиробника з думкою про доробку в однiй моделi; учасник велоднiв у 

мiстi; автор iдеї всеукраїнського забiгу мiж мiстами (2013р); мейлував до 

мiськради з графiчним прикладом фрагменту гiлки з вагоном метро; виготовив та 

сам встановив 4 МАФи (лавки) на вулицях мiста; разiв  5 писав до МНС  для  

запобiгання  пожеж у мiстi; 2 рази й сам затоптував осередки полум’я на травi, 

писав у Мiськгаз з iдеєю 2009р; до Мiнохорони здоров’я про створення 

iнтерактивного центру, куди б могли звернутися пiдлiтки з рiзний медичних 

питань 2009р; до police kharkiv  про створення центру з юридичних питань 2009; 

в примiський музей вiднiс де-якi речi; направлялися листи до азiатських компанiй 

з iдеєю, що могла б рятувати життя при пожежах в хмарочосах; писав до 

Dreamworks у 2011р; допомагав технiчно духовнiй органiзації помочi пiсля 
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наркореабiлiтацiї; направляв гiнця з виробленим мною металевим поручнем для 

лiкарнi, що мав би полегшити вставання людей з нестерпними болями у спинi; 

пiдписав петицiю проти арт проекту комунальникiв «Апокалiпсис у вашому 

дворi» - коли спилюють гiлки дерев, а залишають лише пiвстовбура; пiклуючись 

за психiчний стан каблукових модничок, що ходять по дорогах з калюжами в ямах 

- подавав запити, щоб вiдремонтували дорогу, пiдїзд; мною придбано до 200 

кiлограм книг за 2 роки (теми - медицина, стосунки пари, iсторiя, кулiнарiя, 

техно...); "подарував" двом кредитним спiлкам, що зникли, пучок бумажок;  

дарував книги та сканер школi; автор майбутнього закону, що внесе кодекс 

подання спецiнформацiї для медiйникiв; до 10 звенень до полiцiї; приймав участь 

у культурно-пiзнавально-туристичних заходах мiсцевого активiста органiзатора - 

тож, враховуючи деякi викладенi ознаки, можна заявити, що в нашому «селi» є ще 

активiсти з тведим та моторним, як у Енея, громадським поглядом. 
 
 
Date: __  18.04.2018_____   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 


