
АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Левківський Андрій Євгенійович. народився 08 липня 1983 року у м. Овруч
Житомирської області.______________________________________ ________
Із вересня 1990 року по червень 2000 року навчався у Матинській середній ______ _

(відомості про освіту; ііазва(-и) навчшіьіюго(-их) закладу(-ів), роки навчатая,
загальноосвітній школі № %  де отримав атестат про повну середню освіту.

З 2000 року ВСТУПИВ до Вінницького національного медичного університету ім. 
М.ЇЛирогова У 2006 року закінчив університет й отримав диплом лікаря.
_____ У 2008 році Національної медичною академією післядипломної освіти
ім. П.Л. Щупика MQ3 України присвоєно звання лікаря -  спеціаліста за спеціальністю 
«Анестезіологія та інтенсивна терапія».
_____ У листопаді 2015 року отримав другу вищу освіту в ПАТ «Вищий навчальний
Заклад» Міжрегіональна Академія управління персоналом» за спеціальністю «Менеджмент 
організацій і ад міністрування» Спеціалізація: Економіка та управління бізнесом.

спеціальніс'їв та кваліфікація за дипломом)
Працював з 01.08.2006 року по 31.07. 2008 рік лікарем-інтерном за фахом 
«Анестезіологія та інтенсивна терапія» Малинського міськрайонного територіального 
медичного об’єднання.
Працював з 01.08.2008 року по 29.03. 2012 рік лікарем-анестезіодогом BAIT Малинського
міськрайонного територіального медичного об'єднання.______________________________
Працював з 21.05.2013 року по 08.12. 2013 рік лікарем-анестезіологом BAIT Малинського 
міськрайонного територіального медичного об'єднання.______________________________

(відомості про трудову діяльність із зазначенням дат і місця працевлаштування, посад,
_____ З 15,11.2013 РОКУ ПО 26.082018 рік працював головним лікарем та виконував
обов'язки анестезіолога товариства РУСАЛ. Префектура Фріа (Гвінейська Республіка!.

З 02.10.2018 РОКУ до теперішній час працює директором Комунального 
некомерціиного підприємства «Ірпінський міський центр первинної медико -  санітарної 
допомоги» Ірнінської міської ради Київської області.________________________________

Перебував(-ла) Під слідством та засуджений не був.___________________ _______________
(відомості про перебування під слідством чи засудження (за наявності)

Відомості Про сімейний стан і склад родини: Одружений. Дружина — Левківська Аліна 
Андріївна 0986 р. н.)_______________ . ______________________  . _____________

(прізвище, ім’я, по батькові чоловіка/дружини
Маю ДОНЬКУ — Левківську Адріану Андріївну Г2007 р. н.ї і сина — Левківського Артема 
Андрійовича (2014 р.н.)_______________________ _̂________________________________

та дітей Ь зазначенням року народасенпя кожного з членів родини)____
ІНШІ відомості (за потреби); У Збройних силах України не служив, оскільки під час 
навчання в університеті проходив підготовку на військовій кафедрі, де отримав звання 
молодшого лейтенанта медичної служби. ____________________________________

Паспортні дані: серія ВМ № 87900 L виданий Малинським PB УМВС України в


