
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

Гульчак Володимир Петрович 
                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Працює  заступник генерального директора ВО  «Укрдержліспроект» 
(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в якому працює) 

 

Громадянство Україна 

Число, місяць і рік народження 5 листопада 1953 року 

Місце народження Україна, Вінницька область, Барський район, с. Слобода 

Ялтушківська  

Освіта вища, УСГА, 1979 р., спеціальність «Лісове господарство» 

Володіння мовами українська, російська – вільно, німецька – зі словником 

Нагороди, почесні звання Почесна грамота Державного комітету СРСР по 

лісовому господарству, 1984р., Пам’ятний знак «10 років квартирно-

будівельному комплексу ЗСУ», Пам’ятний знак «10 Київському 

територіальному лісопромисловому об’єднанню», 2002р., Відзнака « За заслуги 

ІІІ ступеня», 2002р., Нагрудний знак «За бездоганну службу в державній лісовій 

охороні – 20 років», 2000р., Нагрудний знак «За бездоганну службу в державній 

лісовій охороні – 30 років», 2003р., Орден «Статус нагорода «Професіонал 

галузі», 12.10.2008р., Іменний годинник Голови Державного комітету лісового 

господарства України, 2008 р., Орден «Зірка економіки України ІІІ ступеня», 

14.11.2009р., Міжнародний сертифікат якості SIQS, 24.06.2010 р., Орден «Бізнес 

Слава», 2010р., Диплом загальноукраїнського проекту «Екологія, довкілля та 

природокористування в Україні», 2011р., Диплом загальноукраїнського проекту 

«Агропромисловий комплекс України – сьогодення та майбутнє - 2011», 2011 р., 

Орден «Статус нагорода «За заслуги в професійній діяльності», 2011р., Почесна 

грамота Федерації профспілок України, 2012 р., Орден «Почесний хрест», 

2012 р., Медаль «Патріот Київщини», 2013 р., Грамота Київської обласної ради 

та Київської обласної державної адміністрації, 2013 р., Нагрудний знак 

«Відмінник лісового господарства України», 2013р., Медаль «Патріот 

Київщини», 2013р., Відзнака від Ірпінського міського голови «За заслуги 



розвитку міста Ірпеня», 2013р., Орден «Лідер економіки України», 2013р., 

Почесна грамота «Лісівників України», 2013р., Іменний годинник від Київської 

обласної ради, 2014р., Сертифікат «Керівник року», 2014 р., Грамота ЦК 

галузевої Профспілки, 2014 р., Почесна грамота Держлісагенства України, 

2018 р. 

Сімейний стан одружений. 

 

Трудова діяльність: 

з 26.04.1973 по 15.11.1976 технік Української експедиції Українського 

лісовпорядного підприємства; 

з 15.11.1976 по 01.02.1979 інженер Української експедиції Українського 

лісовпорядного підприємства; 

з 01.02.1979 по 01.12.1981 старший інженер Української експедиції Українського 

лісовпорядного підприємства; 

з 01.12.1981 по 01.06.1982 в.о. начальника лісовпорядної партії Української 

експедиції Українського лісовпорядного підприємства; 

з 01.06.1982 по 01.01.1985 начальник лісовпорядної партії Української 

експедиції Українського лісовпорядного підприємства; 

з 01.01.1985 по 01.09.1987 старший начальник лісовпорядної партії Української 

експедиції Українського лісовпорядного підприємства; 

з 01.09.1987 по 13.04.1992 начальник лісовпорядної партії Української 

експедиції Українського лісовпорядного підприємства; 

з 14.04.1992 по 01.01.2003 заступник генерального директора по лісовому 

господарству Київського ТЛПО УРіЕФ МО України; 

з 01.01.2003 по 02.04.2004 заступник генерального директора Київського ТЛПО 

УРіЕФ МО України; 

з 05.04.2004 по 19.04.2004 начальник відділу взаємодії з Верховною Радою 

України і координації законотворчої роботи Управління; 

з 20.04.2004 по 21.03.2005 заступник начальника Комплексної експедиції  

ВО «Укрдержліспроект»; 

 



з 21.03.2005 по 03.09.2007 начальник Української експедиції  

ВО «Укрдержліспроект»; 

з 03.09.2007 по 25.04.14 Генеральний директор ВО «Укрдержліспроект»; 

з 01.03.18 по 16.05.18 начальник відділу лісового господарства ДП «Київський 

військовий деревообробний завод»; 

з 17.05.18 по теперішній час заступник генерального директора  

ВО «Укрдержліспроект». 

 


