
Народився 15 червня 1989 року в місті Олевськ Житомирської області. 
Громадянин України. Неодружений. Не судимий. 
Освіта 
2007 року закінчив Олевську загальноосвітню школу № 1 (Олевська 
гімназія). 
2008 року - Київське вище професійно-технічне училище залізничного 
транспорту за спеціальністю «Провідник пасажирських вагонів». 
2013 рік – Київський Державний економіко-технологічний університет 
транспорту, спеціальність «Автоматизовані системи технологічного 
зв’язку на залізничному транспорті». Освітньо-кваліфікаційний рівень 
«Бакалавр». 
2016 рік – розпочав навчання в Національній академії державного 
управління при Президентові України, Інститут державної служби та 
місцевого самоврядування, спеціальність: «Публічне управління і 
адміністрування». 
Додаткова освіта 
2011 рік – річний курс навчання для депутатів місцевих рад: «Місцеве 
самоврядування. Крок до ефективності», Інститут Політичної Освіти; 
2011-2012 роки – курс навчання зі стратегічного планування в рамках 
проекту «Сталий міський розвиток». Член робочої групи по написанню 
стратегічного планування розвитку м. Олевськ; 
2013 рік - курс навчання для журналістів: «Нові медіа в дії», Школа 
журналістики, березень-квітень, м. Житомир; 
2013-2014 роки – успішно пройшов курс теоретичних і практичних занять 
та стажування в країнах Європейського Союзу в рамках проекту 
Інституту політичної освіти «Майстерня Європейської Політики - 2». 
Досвід роботи 
2008 року – провідник пасажирських вагонів, м. Хмельницький (ВЧ-3); 
2009-2010 роки  – приватний підприємець, м. Олевськ; 
2010-2012 роки – журналіст-адміністратор Інтернет-портал, м. Олевськ; 
2012, 2014 роки -  журналіст-аналітик, довготерміновий спостерігач 
виборчого процесу Громадянської мережі «ОПОРА»; 
2013-2015 роки – засновник, редактор регіонального Інтернет-видання; 
2015 рік – помічник-консультант на громадських засадах народного 
депутата України; 
2015-2016 роки – журналіст, Інформаційне агентство «RegioNews» м. 
Київ. 
Знання мов: 
Українська – рідна; російська – вільно; англійська – elementary. 
Громадсько-політична діяльність: 
Займаюся активізацією молодіжного громадського-політичного руху. 
Співзасновник громадської організації «Інститут регіональних та 
політичних досліджень». Політичний консультант та аналітик, 
координатор та керівник ряду громадсько-політичних програм і проектів. 



Спеціалізуюся на темах: «боротьба з корупцією», «зловживання 
владою», «захист навколишнього природнього середовища». 
Відвідав ряд заходів різного спрямування, зокрема демократичного 
молодіжного лідерства, ефективного місцевого самоврядування, дієвих 
громадських організацій та сучасних засобів масової інформації. 
2010-2015 роки- депутат Олевської міської ради VI скликання, 
голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності і 
етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав та 
інтересів громадян. 
2015 рік – обраний депутатом Житомирської обласної ради VII 
скликання, член постійної комісії з питань екології, охорони 
навколишнього середовища та використання природних ресурсів. 
Освіта по політичній, електоральній, медійній роботі (тренінги, 
семінари): 
-         «Найкращі практики соціальної журналістики», м. Київ, 21 січня 
2011 р.; 
-         «Професійне перо – запорука демократії», м. Буча, 4-6 березня 
2011 р., Інститут Політичної Освіти; 
-         Тренінг «Розробка проекту», м. Олевськ, 29-30 березня 2011 року; 
-         Тренінг «Базові навички проведення досліджень», м. Олевськ, 24-
25 травня 2011 року, Творчий центр ТЦК; 
-         Тренінг «Підготовка та проведення публічних презентацій», м. 
Олевськ, 20-21 березня 2012 року, Творчий центр ТЦК; 
-         Тренінг «Розробка і проведення інформаційних кампаній», м. 
Олевськ, 12-13 квітня 2012 року, Творчий центр ТЦК; 
-         Курс навчання для депутатів місцевих рад «Від загального до 
конкретного. Житлово-комунальне господарство», Київ, грудень 2012 р; 
-         Тренінг «Моніторинг державних закупівель органів державної 
влади та місцевого самоврядування», м. Вінниця, 18-19 березня 2013 р., 
The World Bank Institute; 
-         Семінар «Стратегія і тактика виборчої кампанії», м. Київ, 14 квітня, 
Асоціація політичних консультантів «Politconsultant.org» 
-         Курс навчання для депутатів місцевих рад: «Від загального до 
конкретного. Бюджетні аспекти», АР Крим, 19-21 квітня 2013 р; 
-         Тренінг «Практика застосування нового законодавства України 
про доступ до інформації напередодні виборчої кампанії», м. Житомир; 
-         Тренінг для журналістів «Про євроінтеграцію по-новому», 25-26 
жовтня 2013 р., м. Житомир; 
-         Тренінг для кандидатів та голів виборчих штабів «Ефективні 
виборчі комунікації», Національний Демократичний Інститут 
Міжнародних Відносин, 11-13 вересня 2014 року, м. Київ. 

Особисті якості: 



Креативність, рішучість, високі організаторські здібності, порядність, 
відповідальність, цілеспрямованість, вміння працювати в команді, 
аналітичний склад розуму. 
Мотивація, життєва позиція: 
Забезпечити дотримання прав і свобод кожного громадянина, змінити 
систему державного управління в Україні, поклавши в основу 
Європейські цінності і стандарти. 
Контактна інформація: 
вул. Богдана Хмельницького, №37 
м. Олевськ, 11001, 
Житомирська обл., 
Україна 
Tел. +380987760069, 
E-mail:nikolaiychuk@ukr.net 

    nikolaiychuk@gmail.com 
Facebookhttps://www.facebook.com/nikolaiychuk 
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