Біографічна довідка
делегованого представника ІГС
для участі в установчих зборах для формування
Г ромадської ради
Бартковський Ігор Ілліч
Працює

Г ромадянство
Число, місяць і рік народження
Місце народження
Освіта

Науковий ступінь, вчене звання *

Володіння мовами
Нагороди, почесні звання

Досвід роботи у виборних органах
Трудова діяльність: з 1964 до 1970р.

з 1971 до 1975 р.

Президент Асоціації українських
виробників "Морозиво і заморожені
продукти"
Україна
28.04.1946 р.
Росія, м. Усольє-Сибірське Іркутської
області
Вища, Іркутський політехнічний
інститут, 1964-1970 pp.,автоматизація
промислових установок та
холодильного обладнання, інженермеханік
Академік Українського філіалу
Міжнародної академії холоду, обраний
18.09.2003 року
Українська, російська-вільно,
англійська, португальська зі словником
Грамота Президіуму Верховної Ради
України (1981 p.), медаль "В пам’ять
1500-річчя м. Києва" - 1983 p.,
нагрудний знак "Учасник ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС" (1991 p.),
відзнака Міністерства аграрної
політики України "Знак Пошани"
(2004 p.), орден "За заслуги" III
ступеню (2006 p.).
Не обирався
технік,
молодший
науковий
співробітник,
начальник
відділу
Іркутського
науково-дослідного
інституту хімічного машинобудування
(ІркутськШІхіммаш);
- Монгольська народна республіка,
м. Улан-Батор, закордонне відряд-
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з 1975 до 1989 p.
з 1989 до 1993 p.

з 1993 до 2001 p.

з 2001р. - на цей час

ження. Головний інженер спеціалізо
ваного управління;
- начальник управління "Київелектромонтаж";
- Ангельська народна республіка м.
Луанда,
закордонне
відрядження.
Начальник спеціалізованого управлін
ня;
- "Мелітопольський завод холодиль
ного машинобудування", заступник
голови правління по зовнішньоеконо
мічним зв’язкам;
- Асоціація українських виробників
"Морозиво і заморожені продукти",
президент асоціації. У 2004 і 2010
роках був переобраний і працює до
теперішнього часу.

Додаткова інформація
Членство в ІГС

Особисті досягнення

Член Громадської ради при
Мінекономрозвитку України
(з 2017 р.);
- Член Громадської ради при Мініс
терстві аграрної політики і продо
вольства України (з 2016 р.)
- Член Громадської ради при Держа
вній службі України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів (з 2018 p.).
Брав участь в підготовці: 4 ДСТУ на
морозиво та Технологічних інструкцій
до них; ДСТУ і Технологічної
інструкції на глазур для покриття
морозива; 2 ДСТУ на заморожені
напівфабрикати
та
Технологічні
інструкції до них; ДСТУ на фрукти та
ягоди швидкозаморожені.
Методичних настанов для підприємств
з виробництва морозива;
Методичних настанов для підприємств
з виробництва заморожених напівфаб
рикатів.
Двох навчальних підручників:
- "Технологія морозива"
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Контактна інформація

"Обладнання для виробництва
морозива".
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