
20.11.2020 Глиняний Леонід Петрович Київської обласної ради

https://kor.gov.ua/sklad_rady/fraktsii_ta_deputatskyi_korpus/deputatskyi_korpus/hlynianyi_leonid_petrovych.html 1/2

Телефон приймальні 045-68-5-24-66

Місце прийому вул. Київська, 25 м. Сквира Київська обл. 09000

Часи прийому щоденно з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Фракція Депутатська фракція "Солідарність"

Комісія член комісії з питань капітального будівництва,

архітектури, транспорту та зв’язку, розвитку

інфраструктурних об’єктів, паливно-енергетичного

забезпечення

Глиняний Леонід Петрович

Дата народження

09 червня 1964 року. Україна, Київська обл., с. Савинці

Біографія

Засновник благодійного фонду Глиняного Л.П., мета діяльності якого - надання фінансової допомоги бійцям 72 окремої гвардійської

механізованої Красноградсько – Київської  ордена Червоного Прапора Бригади, які беруть участь в АТО, надання спонсорської допомоги

лікарням, зокрема Білоцерківській міській лікарні  № 2, підтримання місцевого дитячо – юнацького футбольного клубу, гандболу і т.п. 

Посилання на сторінки в соціальних мережах: Facebook  (https://www.facebook.com/glunyanyj.obl?fref=ts)

Освіта

У 2006 році закінчив Білоцерківський державний аграрний університет, за фахом - менеджер. 

У 1986 році закінчив Білоцерківський технікум м’ясної та молочної промисловості, здобув кваліфікацію технік – механік.

Трудова діяльність

1985 р. проходив виробничу практику на Первомайському м’ясокомбінаті, після закінчення якої здобув кваліфікацію другого розряду

машиніста аміачних і холодних установок. 

З березня 1986 року по липень 1986 року: трест «Білоцерківхімбуд», слюсар 4 розряду. 

З липня по серпень 1986 року: Ризька база рефрижераторного флоту, матрос. 

З вересня 1986 року по листопад 1986 року: об’єднання «Забайкалзолото», слюсар по ремонту землерийної техніки. 

З листопада 1986 року по травень 1987 року працював на посаді механіка СМУ-2 тресту «Білоцерківхімбуд». 

1987 рік: ЮА – 45/п-48, інженер енерго - механічної групи. 

1987 - 1989 рр.: УВС Київського облвиконкому, проходив службу на посадах середнього керівного складу. 

1990 рік:  виробничий кооператив «Теплоенергетик», механік по ремонту обладнання. 

1991 - 1992 рр.: мале підприємство «Будівельник», інженер з  постачання і збуту. 

1997 - 2002 рр.: відкрите акціонерне товариство «Білоцерківець»,  Заступник Голови Правління з загальних питань. 

2002 - 2005 рр.: відкрите акціонерне товариство «Білоцерківська теплоелектроцентраль», Голова Спостережної ради.  

2005 - 2014 рр.: закрите акціонерне товариство «Білоцерківська теплоелектроцентраль», радник Дирекції. 

2014 - 2015 рр.: приватне акціонерне товариство «Білоцерківська теплоелектроцентраль», радник Наглядової ради. 

З червня 2015 р. дотепер заступник Генерального директора, приватне акціонерне товариство «Білоцерківська теплоелектроцентраль».

Звіт депутата Київської обласної ради VII скликання Глиняного Леоніда Петровича за 2016 рік 
(hlynianyi_leonid_petrovych/zvit_deputata_kyivskoi_oblasnoi_rady_vii_sklykannia_hlynianoho_leonida_petrovycha_za_2016_rik.docx)
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Календар подій Київської обласної ради
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Поділитися у соціальних мережах

Контакти

01196, м. Киiв, площа Лесі Українки, 1

(044) 286-83-59 (tel:+380442868359)
Корисні посилання

Президент України (/posylannia_na_zovnishni_resursy/posylannia_na_modul_shvydki_posylannia/sait_prezydenta_ukrainy.html)

Верховна Рада України (/posylannia_na_zovnishni_resursy/posylannia_na_modul_shvydki_posylannia/sait_verkhovnoi_rady_ukrainy.html)

Урядовий портал (/posylannia_na_zovnishni_resursy/posylannia_na_modul_shvydki_posylannia/sait_uriadovoho_portalu.html)

Київська міська рада (/posylannia_na_zovnishni_resursy/posylannia_na_modul_shvydki_posylannia/sait_kyivskoi_miskoi_rady.html)

Київська обласна державна адміністрація

(/posylannia_na_zovnishni_resursy/posylannia_na_modul_shvydki_posylannia/sait_kyivskoi_oblasnoi_derzhavnoi_administratsii.html)

Підписка на новини

Ваша электронна пошта  підписатись
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