
Автобіографія 

 

Я, Янчук Віра Василівна, народилася 27 листопада 1952р. в с.Мизово Старовижівського 

району Волинської області в сім'ї робітників. У 1961р. сім'я переїхала до м.Ковеля Волинської 

області, де працював батько. 

У 1969 році закінчила середню школу № 3 м.Ковеля. У 1970 році вступила до Київського 

державного університету на факультет кібернетики, який закінчила з направленням в аспірантуру 

Інституту кібернетики АН України, де у 1975 році почала працювати у відділі обробки даних під 

керівництвом академіка Сергієнка І.В. 

Батько, Бобела Василь Кирилович, 1912 року народження, будівельник за фахом, учасник 

ВВВ, помер у 1997році. 

Мати, Бобела Наталія Іванівна, 1923 року народження, швея за фахом, померла у 2010 році. 

Склад сім’ї: 

Чоловік, Янчук Вячеслав Антонович, 1946 року народження, пенсіонер. 

Син, Янчук Антон Вячеславович, 1978 року народження, закінчив КПІ, одружений, має 2 

сина, працює в ІТ компанії. 

Син, Янчук Артем Вячеславович, 1981 року народження, закінчив КПІ, одружений, має 1 

сина, працює в ІТ компанії. 

 

Відомості про трудову діяльність:   

1975-1987 –  Інститут кібернетики АН України, інженер 

1988-1993 – Інститут надтвердих матеріалів АН України, старший інженер у групі 

"Автоматизація процесів синтезу алмазів". 

1993-1996 – Управління містобудування та архітектури КМДА, головний   спеціаліст,  начальник 

відділу управління містобудівного кадастру. 

1996-2000 – Госпрозрахункове інвестиційне управління Головкиївархітектури, начальник відділу 

інформаційно-програмного забезпечення. 

2000-2012 –  Інститут "Діпромісто", головний спеціаліст Базового центру ГІС. 

Приймала участь в розробці "Генеральної схеми планування території України", Схем 

планування територій областей, генеральних планів населених пунктів.  

2012-2014– Інститут "УкрНДІпроектреставрація", начальник відділу "Впровадження 

інформаційно-аналітичних систем ІАС ЗМД", приймала участь у створенні Містобудівного 

кадастру м.Києва. 

2012-2016–ТОВ " БломІнфо-Юкрейн ", головний спеціаліст, приймала участь у створенні "Схеми 

зонування м.Козятина Вінницької області". 

 

Основні показники кваліфікації: 
Проходила навчання: 

У 1998р. пройшла учбовий курс та отримала Сертифікату "Основні можливості програмних 

продуктів Bentley MicroStation 95"; 

У 2013р. отримала Сертифікат "Внутрішній аудитор систем менеджменту якості ISO 9001:2008, 

ISO 19011:2011" 

У 2011р. зробила доклад на міжнародній конференції "Геоінформаційні технології у 

територіальному управлінні" (м.Євпаторія,АР Крим). 

У 2013р.з групою фахівців з метою вивчення досвіду розробки інформаційних систем  приймала 

участь в конференції "Містобудування і планування територіального розвитку" (м.Томськ, Росія). 

У 2013р. пройшла учбовий курс і отримала сертифікату "ArcGIS Desktop 1".  

У 2014р. отримала Свідоцтво про реєстрацію авторського права №53552 на науковий твір 

«Система класифікації та класифікатор просторових об’єктів містобудівної діяльності» (автори: 

Янчук Віра Василівна, Айлікова Ганна Вітольдівна), 08.02.2014 

 

Комп'ютерні технології: 

Досвідчений користувач: Ms Word, Excel,  PowerPoint, OpenOffice 4.0.1, в графічних пакетах: 

Adobe Professional, Photoshop, CorelDraw, MS Visio 



    Досконале володіння: геоінформаційні і САПР технології фірм Bentley Systems (США), MapInfo, 

ESRI, Intergraph, QGIS, Digital, Microsoft Office. 

Досвід роботи: СУБД Oracle, PL/SQL 

Володіння мовами: вільно українською, російською мовами, вище середнього англійською, 

німецькою.  

Особисті якості:Комунікабельність, робота в колективі, креативність, відповідальність, 

пунктуальність. 

За професійну діяльність нагороджена Грамотою Міністерства регіонального розвитку, 

грамотами Київського міського Голови, інституту "Діпромісто". 

Закінчила у 2016 році Курси помічників депутатів, проходила стажування у Комітеті 

Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (у депутата Луценка Ігоря). 

За волонтерську діяльність нагороджена медаллю "Честь.Слава.Держава" за мужність, 

патріотизм та високу громадянську позицію (розпорядження від 30.10.2016 №841) 

Зараз проживаю за адресою: 03187, м. Київ, вул. Теремківська, 14, кв. 65. Тел. 093 270 2703. 

Паспорт серія СО №870814, виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м.Києві 21 березня 

2002 року. 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року 

 

1. Всеукраїнська спілка громадських організацій "Україна - країна героїв". 

2. Свідоцтво про реєстрацію об'єднання громадян № 3658 від 26 жовтня 2011 

року . 

3. 02105, Україна, м. Київ, вул. Тампере, 13-а, кв.1, тел.: +38 093 270 27 03. 

4. Мета та напрями діяльності: захист спільних інтересів Спілки, сприяння 

реалізації громадянських, соціальних, економічних, політичних, професійних та 

творчих ініціатив громадян, сприяння створенню відкритого громадянського 

суспільства в Україні . 

5. Проведення чемпіонату з сімейного спорту Дніпровського району міста 

Києва, співорганізатори дитячого табору BXTL для дітей сиріт, вимушених 

переселенців, багатодітних сімей  . 

 

 

Президент Всеукраїнської спілки громадських 

організацій "Україна - країна героїв" 

Стецюра Денис Олександрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Мотиваційний лист. 

 

В Україні відбувається активне становлення громадянського суспільства, все 

більше територіальних громад самі хочуть вирішувати облаштування вільного 

простору для відпочинку та дозвілля всіх членів громади, органічного розвитку 

зелених зон та житлового будівництва, доступного та комфортного транспорту. Тому 

свідомі активні громадяни не можуть стояти осторонь цих подій, керуючись висловом 

– "хто, як не ми". 

Я, Янчук Віра Василівна, українка, освіта вища, як претендент на участь в Громадській Раді при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації хочу прийняти активну участь у 

вирішенні проблем міста Києва. 

Як громадський активіст приймала участь у засіданнях Постійних комісій 

Київради з питань незаконних забудов, захисту зелених насаджень, розробки ДПТ. 

У 2016-2017 роках приймала участь у роботі Громадської ради при Дніпровській 

РДА як експерт з питань містобудування, екології, соціальних питань. 

За моєю участю підготовлені ряд листів-запитів до РДА Дніпровського району, 

КМДА. З питання «антисоціального поселення ромів» зробила доповідь на постійних 

комісіях КМР з питань охорони здоров’я, культури, соціальних зв’язків. 

Маю досвід роботи у волонтерських організаціях по допомозі АТО. 

Закінчила у 2016 році Курси помічників депутатів, проходила стажування у 

Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (у депутата 

Луценка Ігоря). Отримала досвід написання депутатських звернень, запитів до 

посадових осіб, законопроектів. 

За волонтерську діяльність нагороджена грамотою, медаллю "Честь. Слава. 

Держава" за мужність, патріотизм та високу громадянську позицію (розпорядження 

від 30.10.2016 №841). 

Свої знання та досвід роботи в громадських організаціях можу застосувати в Громадській раді при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації для покращення життя дніпровчан, 

стану довкілля Дніпровського району міста Києва та вирішення поточних проблем міста. 

 


