Біографічна довідка
ЛОГВІНОВ
Микола Юрійович

Працює

Виконуючий обов’язки директора
комунального підприємства
«Миколаївоблтеплоенерго»

Громадянство

громадянин України

Число, місяць і рік
народження
Місце народження

12 липня 1978 року

Освіта

вища, 2000р.
Миколаївська державна аграрна академія, облік і
аудит, економіст з бухгалтерського обліку і
фінансів.

обласного

м. Миколаїв

Науковий ступінь, вчене не має
звання
українською, російською – вільно, англійською –
Володіння мовами
читає та перекладає зі словником
Нагороди, почесні
звання
Прийняття Присяги
державного службовця
Ранг державного
службовця
Загальний стаж роботи

не має

Стаж державної служби

не має

Депутат ради
Стягнення

Ні
не має

19 років 8 місяців

Трудова діяльність
04.07.200024.07.2000

Провідний економіст фінансово-економічного відділу
Обласного управління відкритого акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України»

25.07.2000-

Заступник начальника операційного відділу Обласного

2

נו

10.04.2001

управління
відкритого
акціонерного
«Державний ощадний банк України»

11.04.200111.06.2001

Провідний економіст відділу проблемних кредитів
Обласного управління відкритого акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України»

12.06.200121.03.2003

Заступник начальника відділу кредитування та
регулювання ресурсів Обласного управління відкритого
акціонерного товариства «Державний ощадний банк
України»

24.03.200311.05.2003

Експерт відділу
„Приватінвест”

12.05.200325.07.2004

Начальник відділу індивідуального бізнесу МФ АБ
„Приватінвест”

26.07.200424.06.2005

Начальник відділу корпоративного бізнесу МФ АБ
„Приватінвест”

01.11.200526.09.2006

Начальник відділу кредитування філії КБ „Столиця” у
м. Миколаєві

27.09.200631.01.2008

Начальник відділу активно-пасивних операцій філії КБ
„Столиця” у м. Миколаєві

01.02.200811.05.2008
12.05.200823.01.2011
24.01.201123.12.2011

Заступник директора філії АБ „Енергобанк” у м.
Миколаєві

09.04.201203.02.2013

Начальник відділення №216/14 АБ «Укргазбанк» в м.
Миколаєві

04.02.201310.10.2014

Начальник відділення №251/14
в м. Миколаєві

16.09.201515.12.2016
14.12.2016
до ц.ч.

Директор Миколаївської філії Державного підприємства
МВС України «Спецсервіс»

корпоративного

товариства

бізнесу

МФ

АБ

Директор філії АБ „Енергобанк” у м. Миколаєві
Директор Миколаївської регіональної дирекції ПАТ
„Енергобанк”

Виконуючий
обов’язки
«Миколаївоблтеплоенерго»

АБ

«Укргазбанк»

директора

ОКП

3
ХАРАКТЕРИСТИКА

Логвінов Микола Юрійович працює тимчасово виконуючим обов’язки
директора Обласного комунального підприємства “Миколаївоблтеплоенерго”
з 14.12.2016 року.
Свою трудову діяльність розпочав з 2000 року працював на керівних
посадах в установах банків, з 2015 року директор Миколаївської філії
Державного підприємства МВС України «Спецсервіс» , а з14.12.2016 року
тимчасово виконуючий обов’язки директора ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»
При його безпосередньому керівництві підприємству вдалося погасити
заборгованість із заробітної плати перед працівниками, що виникла ще в
міжопалювальний період 2016 року. Також було покращено фінансовий
результат за 1 квартал 2018 року, в порівнянні з 1 кварталом 2017 року на
8753,0 тис.грн. Окрім того проведено роботи з:
- реконструкції даху котельні по вул. Самойловича, 42, у зв’язку з його
аварійним станом на суму 452,3 тис.грн.;
- реконструкції тепломережі зі зменшенням діаметру труб та
використанням попередньо ізольованих трубопроводів d89/160мм-1192м по
вул. Новобудівна, на суму 1223,5 тис.грн.
- погашена кредиторська заборгованість за минулі періоди, а саме:
податків на суму – 2125,5 тис.грн., заборгованості за товари, роботи та
послуги попередніх періодів – 189 тис.грн., повернення
фінансової
допомоги, яку отримало підприємство в жовтні 2015 року від МКП
«Миколаївводоканал» у сумі 1300,0 тис.грн.
- оновлення технічного забезпечення підприємства та комп’ютеризації
систем для забезпечення інформаційної безпеки на суму 408,3 тис.грн.
- ізоляції теплових мереж на суму 34511,0 тис.грн. за рахунок коштів
Світового банку. Крім того, на купівлю матеріалів для ізоляції теплових
мереж з використанням рубероїда та ізотера витрачено 561,4 тис.грн. власних
коштів.
Логвінов М.Ю вміло організовує роботу і ефективну взаємодію всіх
структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на надійне та
якісне забезпечення споживачів теплом, оптимізації схем теплопостачання
міста, досягнення позитивних економічних та фінансових результатів.
Вживає заходи щодо підвищення організації та безпечних умов праці,
найкращого використання знань та досвіду працівників.
Забезпечує
додержання законності діяльності підприємства. Вирішує питання в межах
наданих йому прав та в міру фінансових можливостей підприємства, здійснює
доброчинні заходи для соціального розвитку колективу, поліпшення
матеріального становища пенсіонерів та інвалідів.
Логвінов М.Ю. у складний теперішній час залишається мобільним та
якнайкраще зорієнтованим на проблемах підприємства, шукає способи
удосконалення виробництва, користується заслуженим авторитетом серед
працівників підприємства.
Начальник відділу кадрів
נו

Н.С. Лєбедєва

