
РЕЗЮМЕ 

Сила кожного справжнього лідера в тих, хто стоїть з ним поруч, хто завжди 

підставить йому своє плече. Я-лідер своєї Команди. 

Я, Михайлик Олег Станіславович – морський інженер за спеціальністю. В 

1994 році закінчив з відзнакою Одеське морехідне училище ім. Марінеско. У 

2002 році- Одеську Національну Морську Академію за спеціальністю 

інженер-судномеханік. У 2005 році- Одеський Національний Морський 

Університет за фахом- менеджер-економіст. 

 З 1994 року працював в Чорноморському морському пароплавстві. Після 

розвалу ЧМП більше 10 років пропрацював механіком на судах іноземних 

компаній, дійшов до посади Старшого механіка. Останні 3 роки свого 

трудового стажу роботи за кордоном був провідним інженером забезпечення 

підводно-технічних робіт всесвітньо відомої Норвежської компанії в 

азіатському офісі, який розташований в Сінгапурі.    

З 2011 року і дотепер – технічний директор багатопрофільної інжинірингової 

компанії «Протексіс» та приватний підприємець. 

Як один з обманутих будівельними аферистами вкладник, який вирішив 

придбати квартиру в 2006 році в будинку, який будувався, але досі не 

завершен, з 2011 року займаюся боротьбою з довгобудами в м.Одеса та 

Одеської області.  

В 2012 році створив разом з іншими потерпілими Одеську обласну 

громадську організацію «Захист прав інвесторів новобудов та власників 

житла «ПРАВЕ ДІЛО» для боротьби за свої права, де був її керівником.  Від 

цієї громадської організації входив в Робочу групу по вирішенню питань 

недобудов та проблемних будівельних об’єктів при Одеської обласної 

державної адміністрації. Разом з командою приймав участь у розробці 

Законопроекту про захист прав вкладників в житлове будівництво та 

Дорожньої карти вирішення питань недобудов в Одесі та Одеській області.  

З 2013 року беру активну участь в боротьбі з незаконними забудовами в 

м.Одеса. В вчасності, з незаконним багатоповерховим будівництвом в 

приватному секторі та історичному ареалі Одеси. 

У 2014 році був запрошений в громадський рух «Генеральний протест», що 

займався збереженням архітектурної спадщини Одеси, скверів та пляжів 

Одеси. 

У період Виборів голів та депутатів міських рад в 2015 році був заступником 

голови виборчого штабу кандидата в мери міста Одеса. 



З 2015 року член політичної партії «Сила Людей».  

З 2016 року – голова Одеської міської партійної організації.  

У 2017 році разом з членами своєї команди організував першу в Одесі та 

Україні «Школу місцевого самоуправління» для навчання активних 

громадян, громадських активістів і громадських діячів, а також депутатів 

місцевих рад та їх помічників. Даний проект на даний час випустив 2 потоки 

слухачів (більше 70 чоловік). З 02 травня 2018 року відбудеться навчання 3-

го потоку слухачів.  

У 2017 році разом із своєю командою пройшов відбір до десятки команд з 

тридцяти претендентів на участь і успішно завершив проект навчання 

«Школа мерів», який реалізовано сумісно Києво-Могилянською академією та 

Фондом Аденауера. Наприкінці 2017 року в рамках проекту «Школа мерів»  

пройшов стажування в муніципалітетах 5 міст Польщі. Пізніше, разом з 

випускниками «Школи мерів» ознайомився з взаємодією громадськості і 

міських структур влади міста Клуж-Напока в Румунії і Будапешт 

(Угорщина). 

Багаторазовий учасник Шкіл і Форумів місцевого самоврядування, 

організованих «Центром громадських ініціатив «ЦеГрін» (Львів) і Фондом 

Фрідріха Наумана (Німеччина). З початку 2018 року – засновник та голова 

громадської організації «Центр громадських ініціатив «ЦеГрін-Одеса», що 

займається просвітницькою та освітньою діяльністю для розбудови та 

посилення знань і компетенцій громадського суспільства.  

З 2018 року - один із засновників відкритої Громадської платформи «Одеса-

2020», що об‘єднує декілька різнопланових громадських організацій та 

благодійних фондів для вирішення соціальних задач, боротьби з корупцією і 

проведення просвітницьких та масових подій без бюджетної підтримки зі 

сторони міської влади Одеси.  

Співорганізатор та учасник великої кількості публічних масових акцій, прес-

конференцій, тренінгів, розробки альтернативної Стратегії розвитку міста 

Одеса. 

З 2018 годя є ведучим ефірів про події, що відбуваються в Одесі на 

Одеському телеканалі «7 канал». 

Інтереси: побудова громадського суспільства в Україні, збереження 

історичної спадщини та пам’яток архітектури, сучасний розвиток міста 

Одеси, як туристичного, культурного, інноваційного та інтелектуального 

міста. 


