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Н

ародився 19 жовтня 1982 р. у м. Сєвєродо
нецьк Луганської області. Обоє батьків, Оль
га Володимирівна Федосєєва й Андрій Кос
тянтинович Чернецький, працювали інженерами та
були для сина найкращим прикладом у всіх сферах жит
тя. Павло ще з юних років неабияк цікавився природни
чими науками, що й зумовило його професійний вибір
у майбутньому. Велике значення мало й те, що спеціаль
ність «Екологія» нині бурхливо розвивається та є над
звичайно перспективною, адже в нашому нестабільному
сучасному світі майбутнє — за екологами.
У 2000–2005 рр. П. С. Федосєєв навчався на
дорожньо-будівельному факультеті Харківського на
ціонального автомобільно-дорожнього технічного
університету. Павло Сергійович, як, на його думку,
й багато інших вихованців ХНАДУ, згадує студент
ські роки як чи не найкращий і найяскравіший пері
од життя, час високих і світлих поривань, яскравих
мрій і щирої дружби. Він безмежно вдячний мудрим
і високопрофесійним викладачам рідного навчально
го закладу — В. О. Псюрніку, Н. В. Внуковій, А. В. Гри
ценко, Г. М. Желновач, О. В. Поддашкіну, які давали
студентам знання надзвичайно високого рівня, умі
ли зацікавити та захопити своїм предметом. А щирі та
теплі взаємини з вірними друзями В. А. Скрягою та
І. В. Кравченко, пронесені крізь роки, — найкра
щий доказ того, що справжні почуття й емоції,
які зароджуються в юності, ніколи не тьмяні
ють і не знебарвлюються.
Трудову діяльність Павло Сергійович Фе
досєєв розпочав у 2004 р. на посаді інжене
ра Українського науково-дослідного інститу
ту екологічних проблем (УкрНДІЕП). Із 2007
до 2009 р. працював інженером ТОВ‑НПП
«Укргазгеоавтоматика», а впродовж 2009–

2011 рр. — заступником директора з геології
ТОВ‑НПП «Укргазгеоавтоматика».
Із 2011 р. і донині Павло Федосєєв — директор ТОВ
«Укргеоекологія». Стратегічним завданням діяльності
підприємства є виконання комплексу геологічних, гід
рогеологічних, геохімічних, геофізичних, геодезичних,
землевпорядних та екологічних робіт. Свідченням ви
сокого професіоналізму очолюваного Павлом Сергійо
вичем колективу є й те, що до числа замовників това
риства належать такі державні та приватні гіганти, як
ПАТ «Укртрансгаз», ДК «Укргазвидобування», ПАТ
«Центренерго», «ДТЕК», група «Метінвест».
Павло Федосєєв щиро вдячний рідному навчаль
ному закладу за те, що здобуті в його стінах професійні
знання стали хорошою базою для особистого та профе
сійного зростання. Він і нині не пориває зв’язків з універ
ситетом, зокрема рідною кафедрою екології, дорожньобудівельним факультетом, деканатом. Нагороджений
нагрудним знаком «Випускник ХНАДУ».
Життєве кредо, а отже й головний принцип профе
сійної діяльності П. С. Федосєєва: «Якість понад усе».
Павло Сергійович завжди тримає себе в тонусі —
не тільки інтелектуально, а й фізично: ще зі шкільних
років займається спортом, зокрема баскетболом і пла
ванням. На його думку, командні види спорту роз
вивають уміння працювати в колективі, допома
гають зрозуміти механізми та закони взаємодії
між людьми й навчитися спрямовувати енер
гію та потенціал кожної людини на досягнен
ня спільної мети.
Одружений, разом із дружиною Оленою
виховує маленьку донечку Анастасію. Дру
жина й улюблена донька для Павла Сергійо
вича Федосєєва — найдорожчий скарб і на
дійна опора поза робочими буднями.
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