
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

ЛУНГУЛ  ВІКТОР  ВАСИЛЬОВИЧ 

 

 

                     

Працює   директор   Департаменту   капітального   будівництва   та   

                 дорожнього  господарства Одеської  обласної  державної  

                 адміністрації з 16 квітня 2021 року 

 

Громадянство – громадянин України  

 

Число, місяць і рік народження – 29 вересня 1982 року 

 

Місце народження – Україна, Одеська область, Котовський район,  

                                      село Куяльник 

Освіта – спеціаліст, Одеський Національний університет ім. І.І. Мечникова, 

26.04.2004, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист; 

 спеціаліст, Одеський державний економічний університет, 24.06.2006, 

спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – економіст 

 

Науковий ступінь, вчене звання – не має 

 

Володіння мовами – українською, російською – вільно 

 

Нагороди, почесні звання – Почесна грамота виконавчого комітету Одеської  

                                                  міської ради (2012), Почесна відзнака Одеської  

                                                  обласної ради (2017) 

                                                    
Прийняття Присяги державного службовця – 16 січня 2003 року 

 

Ранг державного службовця – 6 (05.02.2021) 

 

Категорія посади державної служби – «Б» 

 

Загальний стаж роботи  –  19 років 2місяці 22 днів 

 

Стаж державної служби –  5 роки 4 місяці 23 днів 

 

Стягнення  – не має 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

з 04.2002 по 10.2002 - юрист Котовського АТЗТ «Одеса» 

з 11.2002 по 01.2003 - юрист Котовського товариства з обмеженою 

відповідальністю «Одеса» 



  

з 01.2003 по 12.2003  - державний виконавець відділу державної виконавчої 

служби Котовського міського управління юстиції 

з 01.2004 по 05.2004 - державний виконавець відділу державної виконавчої 

служби Одеського обласного управління юстиції 

з 06.2004 по 07.2004 - юрист Котовського товариства з обмеженою 

відповідальністю «Одеса» 

з 07.2004 по 01.2005 - юрисконсульт Котовського будівельно-монтажного 

експлуатаційного управління № 2 Одеської залізниці 

з 01.2005 по 06.2005 - інженер І категорії технічного відділу пасажирської 

служби Одеської залізниці 

з 06.2005 по 08.2005 - економіст І категорії відділу по контролю за цінами та 

договорами на закупівлю товарно-матеріальних цінностей 

та техніки служби контрольно-ревізійної роботи та 

фінансових розслідувань Одеської залізниці 

з 08.2005 по 03.2006 - провідний  економіст відділу по контролю за цінами та 

договорами на закупівлю товарно-матеріальних цінностей 

та техніки служби контрольно-ревізійної роботи та 

фінансових розслідувань Одеської залізниці 

з 03.2006 по 04.2007 - провідний  інженер (з квартирного обліку) житлового 

сектору служби будівельно-монтажних робіт і цивільних 

споруд Одеської залізниці 

з 04.2007 по 02.2008 - юрист товариства з обмеженою відповідальністю малого 

підприємства «Брокерська фірма «БАСТМА» 

з 02.2008 по 02.2009 - начальник юридичного відділу товариства з обмеженою 

відповідальністю малого підприємства «Брокерська фірма 

«БАСТМА» 

з 02.2009 по 02.2010 - заступник директора-начальник юридичного відділу 

товариства з обмеженою відповідальністю малого 

підприємства «Брокерська фірма «БАСТМА» 

з 03.2010 по 08.2010 - перший  заступник директора товариства з обмеженою 

відповідальністю малого підприємства «Брокерська фірма 

«БАСТМА» 

з 09.2010 по 08.2011 - директор товариства з обмеженою відповідальністю 

малого підприємства «Брокерська фірма «БАСТМА» 

з 08.2011 по 02.2012 - директор товариства з обмеженою відповідальністю 

«Монтажспецстрой 36»  

з 02.2012 по 03.2012 - головний юрисконсульт управління капітального 

будівництва Одеської міської ради (спецфонд) 

з 03.2012 по 03.2013 - директор комунального підприємства «Капітальне 



  

будівництво міста Одеси» 

з 03.2013 по 06.2013 -  перший  заступник директора комунального підприємства 

«Міське капітальне будівництво» 

з 06.2013 по 06.2014 - директор комунального підприємства «Міське капітальне 

будівництво» 

з 06.2014 по 12.2014 - заступник директора товариства з обмеженою 

відповідальністю «Арека Нат Холдінгс» 

з 01.2015 по 11.2015 - начальник юридичного управління апарату Одеської 

обласної ради 

з 11.2015 по 02.2021 - начальник управління обласної ради з  майнових відносин 

обласної ради 

з 02.2021 по 04.2021 - начальник управління капітального будівництва Одеської 

обласної державної адміністрації 

з 04.2021 по цей час - директор Департаменту капітального будівництва та 

дорожнього господарства Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

 


