
Біографічна довідка  

 

АБАШЕВ 

Родіон  Анатолійович 
 

 
 

Працює головою Ізмаїльської районної державної 

адміністрації Одеської області 

Громадянство громадянин України 

Число, місяць і рік 

народження 

08 вересня 1972 року 

Місце народження Росія, Іркутська область, м. Братськ 

Освіта неповна вища, 1994 р., Ізмаїльський технікум 

механізації і електрифікації сільського господарства, 

електрифікація і автоматизація сільського 

господарства, технік-електрик; 

базова вища, 2005 р.,Таврійська державна 

агротехнічна академія, механізація та електрифікація 

сільського господарства, бакалавр енергетик 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українською, російською – вільно, німецькою читає 

та перекладає зі словником 

Нагороди, почесні 

звання   

Почесний знак відмінності Одеської обласної ради 

(2017)  

Прийняття Присяги 

державного службовця 

не приймав 

Ранг державного 

службовця 

не має 

Загальний стаж роботи 31 рік 4 місяці 

Стаж державної служби 12 років  

Депутат ради депутат Одеської обласної ради VII, VIIІ скликань 

Стягнення не має  

 



Трудова діяльність 
 

09.1989 – 10.1990 - студент Ізмаїльського технікуму механізації і 

електрифікації сільського господарства 

11.1990 – 11.1992 - строкова військова служба 

11.1992 – 10.1994 - студент Ізмаїльського технікуму механізації і 

електрифікації сільського господарства 

11.1994 – 07.1996 - електрослюсар 3 розряду Ізмаїльського району 

Ізмаїльських електричних мереж  

07.1996 – 12.1998 - електрослюсар 4 розряду Ізмаїльського району 

Ізмаїльських електричних мереж  

12.1998 – 04.2002 - майстер виробничої дільниці Ізмаїльського району 

Ізмаїльських електричних мереж  

04.2002 – 08.2002 - виконуючий обов’язки головного інженера 

Ізмаїльських електричних мереж  

08.2002 – 04.2005 - головний інженер Ізмаїльського району Ізмаїльських 

електричних мереж  

04.2005 – 04.2005 - перебував на обліку в Ізмаїльському міськрайонному 

центрі зайнятості 

04.2005 – 02.2011 - фізична особа-підприємець 

12.2006 – 10.2008 - головний інженер товариства з обмеженою 

відповідальністю «Райенерго-Ізмаїл» 

10.2008 – 04.2010 - технічний директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Райенерго-Ізмаїл» 

04.2010 – 12.2010 - директор товариства з обмеженою відповідальністю 

«Райенерго-Ізмаїл» 

12.2010 – 11.2011 - заступник Ізмаїльського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

11.2011 – 11.2020 - перший заступник Ізмаїльського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

11.2020 – 12.2020 - перший заступник Ізмаїльського міського голови  

Ізмаїльського району Одеської області з питань 

діяльності виконавчих органів Ізмаїльської міської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

12.2020 – 03.2021 - радник Ізмаїльського міського голови Ізмаїльського 

району Одеської області 

03.2021 - до цього  

         часу 

- голова Ізмаїльської районної державної адміністрації 

Одеської області 

 


