
 БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

БОЛОХОВЕЦЬ Юрій Віталійович  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Працює Головою Державного агентства лісових ресурсів України 
(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в якому працює) 

 

Громадянство Україна 

Число, місяць і рік народження 18 грудня 1982 року 

Місце народження Україна, Чернігівська область, Ічнянський район,                            

с. Івангород 
(країна, область, місто, район, село) 

 

Освіта вища, Національний аграрний університет, 2005 р., спеціальність 

«Лісове господарство», кваліфікація – інженер лісового господарства. 
(назва навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та освітньо-кваліфікаційний 

рівень, повне найменування кваліфікація) 

Науковий ступінь, вчене звання не має 

Володіння мовами українська, російська  – вільно, англійська – зі словником  
(якими, рівень володіння) 

 

Нагороди, почесні звання Грамота Ніжинської районної державної державної 

адміністрації Чернігівської області (2015 р.), Подяка Голови Державного 

агентства лісових ресурсів України (2017 р.)., Подяка Міністра захисту довкілля 

та природних ресурсів України (2021 р. ) 
 

Прийняття Присяги державного службовця  1  листопада 2004 року 
(дата прийняття) 

Ранг державного службовця  3 ранг, 29.07.2020 
(дата присвоєння) 
 

Категорія посади державної служби  категорія "А" 

 (на дату заповнення біографічної довідки) 
 

Загальний стаж роботи  16 років 2 місяці 

Стаж державної служби  3 роки  3 місяці 

Стягнення не має 
(які, ким і за що накладені) 
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Трудова діяльність: 

з 11.2004 по 01.2006 – провідний спеціаліст-державний інспектор сектору                        

з контролю за охороною, використанням та відтворенням лісів Державного 

управління екології та природних ресурсів в Київській області Міністерства 

екології та природних ресурсів України; 

  

з 01.2006 – 09.2006 – провідний спеціаліст-державний інспектор відділу за 

охороною, захистом, використанням, відтворенням лісів, тваринного світу та 

природозаповідних територій Державного управління екології та природних 

ресурсів в Київській області Міністерства екології та природних ресурсів  

України; 

 

з 07.2007 по 05.2011  - інженер лісового господарства, лісничий дочірнього 

підприємства «Ічнярайагролісництво»; 

 

з 05.2011 по 06.2012 – директор державного підприємства «Прилуцьке лісове 

господарство» Чернігівського обласного управління лісового та мисливського 

господарства; 

 

з 06.2012  по  06.2020 -  директор державного підприємства «Ніжинське лісове 

господарство» Чернігівського обласного управління лісового та мисливського 

господарства; 

 

з 06.2020 по 07.2020 – начальник Чернігівського обласного управління лісового 

та мисливського господарства; 

 

з 07.2020  по 02.2021  – заступник Голови Державного агентства лісових 

ресурсів України; 

 

з 18.02.2021 – по цей час Голова Державного агентства лісових ресурсів 

України. 

 

 


