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ВЛАЩУК
Микола Іванович
Випускник вечірнього
факультету (1993)

Директор ТОВ «Дар’я-В» (м. Київ)

Н

ародився 31 травня 1966 р. у с. Козин на
Київщині у робітничій сім’ї. З раннього дитинства батьки прищеплювали синові любов до праці, що й зіграло вирішальну роль під час
вибору ним професії вже у старшому віці.
Після закінченні школи № 151 м. Києва Микола
Влащук навчався у професійно-технічному училищі № 7, де здобув кваліфікацію слюсаря з ремонту
автомобілів. Протягом 1984–1986 рр. служив у лавах
Радянської армії у м. Баку (Азербайджанська РСР).
З 1987 до 1993 р. М. І. Влащук працював на кафедрі організації економіки та управління автомобільним транспортом і водночас навчався на
вечірньому факультеті Київського автомобільно-дорожнього інституту. Опанував спеціальність
«Автомобілі та автомобільне господарство» й отримав диплом інженера-механіка.
Після закінчення інституту впродовж 1993–2001 рр.
Микола Іванович працював у різних компаніях
м. Києва: СП «Дніпро Мотор Інвест» (Honda),
ТОВ «Антарес» (BMW), ТОВ «Вінер Форд Київ»
(Ford), СП «УкрІТАЛ», де прийшов шлях від
майстра до директора підприємства.
Водночас він заснував власну справу, зареєструвавши разом із дружиною Аллою сімейне підприємство ТОВ «Дар’я-В», назване на честь доньки Дар’ї.
У 2001 р. М. І. Влащук став помічником народного депутата України М. В. Гуцола — секретаря
комітету з прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин. Того ж року спільно з
однодумцями та головою партії М. В. Гуцолом Микола Іванович зареєстрував політичну організацію

«Екологічна партія України «Захист». На виборах
2002 р. Микола Іванович балотувався у депутати до
Київської міської ради у виборчому окрузі № 1.
Врешті, він вирішив повернутися до Національного транспортного університету та захистити
кандидатську дисертацію. Тож у 2002 р. був призначений на посаду навчального майстра навчальновиробничої лабораторії з ремонту автомобілів
Національного транспортного університету.
Наступний етап у трудовій діяльності Миколи
Влащука — робота на посаді директора ТОВ «Дар’я-В»
(з 2003 р.). Вимогливий керівник, людина із чималим
життєвим досвідом, талановитий організатор виробництва — ось як характеризують Миколу Івановича
його підлеглі. Це й не дивно, адже він став для них наставником, приділяє велику увагу їх професійному
зростанню. Завдяки його наполегливій праці та абсолютній відданості обраній справі підприємство досягло високих успіхів та широко відоме на будівельному
ринку України. Воно надає повний комплекс послуг із
проектування, комплектації, монтажу у сфері
газифікації, опалення, вентиляції, водопостачання та
каналізації. Серед замовників ТОВ «Дар’я-В» — багато
потужних підприємств, таких як ВАТ «Київгаз»,
ДК «Укртрансгаз», ПАТ «Київенерго», ФК «Динамо
Київ», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»,
ТОВ «Спорт-тур».
Микола Іванович має чудову родину. Зі своєю
дружиною він разом уже більше 20 років. Зараз
Алла Миколаївна — лікар вищої категорії клінічної
лікарні м. Києва. Їхня донька Дар’я закінчує школу
та мріє продовжити родинні традиції своїх батьків.
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