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ародився 13 червня 1955 р. в м. Лебедині на
e was born on June 13, 1955 in Lebedyn city, Sumy
Сумщині. Був учасником Всесоюзної та Все
region. He was a member of the All-Union and
української хімічних олімпіад (1970), що значно
All-Ukrainian Olympiads in Chemistry (1970), which
вплинуло на вибір подальшої освіти.
significantly influenced his choice of the further education.
У 1972–1978 рр. навчався в ХПІ на факультеті техноIn 1972–1978, he studied at Kharkiv Polytechnic Instiлогії неорганічних речовин за спеціальністю «Технологія tute at the Faculty of Inorganic Substances Technology in the
електрохімічних виробництв». Дипломна робота присвя- specialty «Technology of Electrochemical Productions». His
чена вивченню корозії теплообмінного обладнання комп- thesis is devoted to the study of corrosion of heat exchange
ресорних станцій Шебелинського газового промислу.
equipment of compressor stations of Shebelynsk gas field.
Після закінчення інституту працював інженером-техAfter graduation, he worked as a production engineer at
нологом на Харківському машинобудівному заводі ім. Kharkiv Machine-Building Plant named after F. E. Dzerzhynsky, furФ. Е. Дзержинського, у подальшому — на підприємствах ther — at the enterprises of new forms of economy and public serнових форм господарювання та на державній службі, vice, working as a chief of staff of Kharkiv Regional State Adminзокрема керівником апарату Харківської ОДА. Закінчив istration. He graduated from Ukrainian Law Academy named after
Українську юридичну академію ім. Ф. Е. Дзержинського F. E. Dzerzhynsky and Kharkiv Regional Institute of National Acadта Харківський регіональний інститут Національної ака- emy of Public Administration under the President of Ukraine.
демії державного управління при Президентові України.
He was a People’s Deputy of Ukraine of V and VI convoНародний депутат України V та VI скликань (2006– cations (2006–2012), a member of Kharkiv Regional Council of
2012), депутат Харківської обласної ради VI скликання. VI convocation. In the Verkhovna Rada of Ukraine he held the
У ВРУ обіймав посаду заступника голови Комітету з питань position of a Deputy Chairman of the Committee on Regulation,
Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяль- Deputy Ethics and Ensuring of Activity of the Verkhovna Rada
ності Верховної Ради України, очолював постійну делега- of Ukraine, headed the permanent delegation in the Parliamenцію в Парламентському вимірі Центральноєвропейської tary Dimension of Central European Initiative (PD CEI), he was a
ініціативи (ПВ ЦЄІ), входив до складу Національної кон- member of the National Constitutional Council. He is the author
ституційної ради. Автор постанови ВРУ щодо відзначення of the resolution of Verkhovna Rada of Ukraine on celebration of
на державному рівні 125‑річчя НТУ «ХПІ».
the 125th anniversary of the NTU «KhPI» at the state level.
Дослідник історії НТУ «ХПІ».
He is a researcher of the hisКандидат історичних наук за
tory of NTU «KhPI», PhD in Hisспеціальністю «Історія науки
torical Sciences in specialty «Hisі техніки». Виконавчий дирекtory of Science and Technology»,
тор Правління ГО «Асоціація
executive Director of the Board of
випускників НТУ «ХПІ». Член
SC «Alumni Association of NTU
Правління Асоціації народних
«KhPI», a board member of the
депутатів України.
Association of People’s DepuНагороджений орденами
ties of Ukraine. He was awarded
«За заслуги» ІІ і ІІІ ступенів,
the Orders «For Merit» of II and
Подякою Президента України,
III degrees, certificate of acknowlпочесним знаком Харківської
edgement of the President of
Народний депутат України В. Г. Камчатний на засіданні
обласної ради «Слобожанська
Ukraine, badge of honor of Kharkiv
Парламентського комітету ПВ ЦЄІ, м. Київ, 2012 р.
слава», орденом Георгія ПобіRegional Council «Slobozhanska
доносця Української Право- People’s Deputy of Ukraine V. H. Kamchatnyi at a meeting Slava», the Order of St. George of
of the Parliamentary Committee of the PD CEI, Kyiv, 2012
славної Церкви.
Ukrainian Orthodox Church.
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