
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

Ревуцький Володимир Іванович 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Працює головним інженером ВО «Укрдержліспроект» 
(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в якому працює) 

 

Громадянство Україна. 

Число, місяць і рік народження 6 березня 1962 року. 

Місце народження Україна, Донецька область, м. Кіровськ. 

Освіта вища, Великоанадольський лісовий технікум, 1981р., Ленінградська 

лісотехнічна академія,1986 р., спеціальність – «Лісове господарство». 

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

Нагороди, почесні звання багаторазово нагороджувався галузевими преміями, 

грамотами та дипломами, нагрудним Почесним знаком «За бездоганну службу в 

державній лісовій охороні», почесна грамотою Державного агентства лісових 

ресурсів України, 2022 р. 

Сімейний стан одружений, має дочку. 

 

Трудова діяльність: 

 

з вересня 1977 р. по лютий 1981 р. навчання в Великоанадольському лісовому 

технікумі (Донецька область). Закінчив з червоним дипломом; 

 

з квітня 1981 р. по серпень 1981 р. технік Тамбовської лісовпорядної експедиції; 

 

з вересня 1981 р. по травень 1986 р. студент Ленінградської лісотехнічної 

академії; 

 

з травня 1986 р. по грудень 1992 р. інженер – таксатор Київської лісовпорядної 

експедиції ВО «Укрдержліспроект»; 

 

з грудня 1992 р. по липень 1994 р. ТВО начальника лісовпорядної партії 

Київської лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект»; 

 

з липня 1994 р. по січень 1995 р. ВО начальника лісовпорядної партії Київської 

лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект»; 



 

з січня 1995 р. по січень 2000 р. начальник лісовпорядної партії Київської 

лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект»; 

 

з січня 2000 р. по липень 2000 р. провідний інженер- таксатор групи виробничо-

технічного обслуговування ВО «Укрдержліспроект»; 

 

з липня 2000 р. по березень 2011 р. головний спеціаліст відділу управління 

лісами та лісокористування Управління лісового господарства Державного 

комітету лісового господарства України; 

 

з березня 2011 р. по серпень 2014 р. головний спеціаліст відділу лісового 

господарства Управління лісового господарства Державного агентства лісових 

ресурсів України; 

 

з серпня 2014 р. по червень 2019 р. головний спеціаліст відділу лісового 

господарства Управління лісового господарства та відтворення лісів Державного 

агентства лісових ресурсів України; 

 

з червня 2019  р. по лютий 2020 р. начальник відділу лісовідновлення та 

лісорозведення Управління лісового господарства Державного агентства лісових 

ресурсів України; 

 

з лютого 2020 р. по квітень 2020 р. начальник Управління лісового господарства 

та відтворення лісів Державного агентства лісових ресурсів України; 

 

з травня 2021 р. листопад 2022 р. начальник Інформаційно – обчислювального 

центру ВО «Укрдержліспроект»; 

 

з листопада 2022 р. по теперішній час Головний інженер 

ВО «Укрдержліспроект». 


