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Біографічна довідка 

Неліпа Андрій Володимирович 
Працює   Президент ВГО «Громада Рибалок України» 
Громадянство  громадянин України 
Число, місяць і рік народження  29.10.1973 р. 
Місце народження  Україна, м. Київ 
Освіта  Повна вища‚ Київський національний університет 

ім. Т.Г.Шевченка, 1996 рік,  історичний  факультет 
Магістратура‚ НУБіП України, 2020 рік, факультет 
тваринництва та водних біоресурсів, аквакультура 

Науковий ступінь, вчене звання  немає 
Володіння мовами  Українська, російська, англійська  
Досвід роботи у 
виборних та 
консультативно-
дорадчих органах 

 Громадська рада при Мінприроди України 
Громадська рада при Мінагрополітики України 
Громадська рада при Держекоінспекції України 
Громадська рада при Держводагентстві України 
Громадська рада при Держрибагентстві України 
Громадська рада Держпродспоживслужби України 

Членство у партіях, судимість  немає 
 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
1996-1997 рр. – Заступник начальника звукозаписного цеху, Київський завод «Фотон» 
1997-1998 рр. – Керівник відділу продажу електроніки, ТОВ «Укрторгексім» 
1998-2015 рр. – Генеральний директор комп'ютерної компанії «Тест-98» 
2013-2014 рр. – Керівник групи САІБ, ТОВ «Термоелектро-Україна» 
2006 р. до т.ч. – Голова правління, ВБО ВБФ «Громада Рибалок України» 
2008 р. до т.ч. – Головний редактор, Всеукраїнська газета «Риболовний Вісник ГРУ» 
2011 р. до т.ч. – Президент, ВГО «Громада Рибалок України» 
2012 р. до т.ч. – Помічник-консультант народного депутата України 
2014-2015 рр. – Радник Голови, Держекоінспекція України 
2015-2016 рр. – Головний експерт, Підгрупа № 8.4 «Рибне господарство» Ради з 
розробки Єдиної комплексної стратегії на 2015-2020 роки, Мінагрополітики України 
2015 р. до т.ч. – Координатор, Експертна рада Держрибагентства України 
2017-2018 рр. – Експерт з реформування рибного господарства, Проект ЄС SAFPI UA 
2018-2019 рр. – Член РГ Мінприроди України з реформи системи держекоконтролю 
2019-2020 рр. – Директор з маркетингу, ТОВ «Євроіндекс», виставкові заходи 
2020 р. до т.ч. – Провідний фахівець, БУ «МТЦ з аквакультури» 
 

Д о д а т к о в а   і н ф о р м а ц і я 
 

Членство в ІГС  
1996 до т.ч. – Глобальна Федерація Таеквон-до (GTF) України, III дан, чорний пояс 
2006 до т.ч. – Всеукраїнська благодійна організація ВБФ «Громада Рибалок України» 
2011 до т.ч. – Всеукраїнська громадська організація «Громада Рибалок України» 
 

Контактна інформація 
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 19 (2 поверх) р. 044-5394360, ф. 044-5212062, 
м. 067-5057378, 099-4178240, e-mail: avnkiev@gmail.com 
Компетенція та напрямки роботи – ІТ, журналістика, законодавство, охорона довкілля, 
екоконтроль, агрополітика, водне і рибне господарство, боротьба з браконьєрством, 
громадська діяльність, захист прав споживачів, безпечність харчових продуктів, спорт, 
туризм, підприємництво, міжнародне співробітництво, зв’язки з громадськістю та ЗМІ. 


