
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ 

УКРАЇНИ ТА ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОМУ ФЛОТУ «ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС «АЗОВ» 

на включення до списку кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в 

установчих зборах по формуванню складу громадської ради при Одеській обласній 

державній адміністрації 

 

 

№ 

з/п 
Найменування Зміст 

1  Прізвище,  

ім'я , по батькові 

Варламов Сергій Сергійович 

2  Число, місяць, рік і місце 

народження 

13.01.1994 

м. Бельці, Молдова 

3  Громадянство Громадянин України 

4  Посада, місце роботи Голова осередку, ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС" 

5  Посада в  громадянській 

організації 

Член організації 

6  Відомості про освіту, 

наявність наукового 

ступеня, посади, місця 

роботи, трудову та/або 

громадську діяльність 

 

 

Освіта: 

2000-2008 - Одеська спеціалізована школа-інтернат № 2. 

2008-2011 - Юридичнийколедж НУ «ОЮА».  

2011-2012 - Національний Університет «Одеська 

юридична академія». 

2012-2015 – Одеський національний університет імені І.І. 

Мечникова. ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 

«Правознавство». 

Трудова діяльність: 

2020 – по теперішній час голова осередку ОДЕСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС". 

10.02.2018-2020 – провідний фахівець юридичного 

відділу Держпродспожив служби в  Одеській області. 

2014-2018 - комерційна діяльність у сфері інтернет-

бізнесу, помічник адвоката. 
7  Контактна інформація 

(поштова адреса, номер 

телефону, адреса 

електронної пошти 

 (за наявності)  

65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Академічна, 20б, кв. 2. 

тел. 073-14-64-718. 

nationalcorpsodessa@gmail.com 
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Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ  

СИЛАМ УКРАЇНИ ТА ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОМУ 

 ФЛОТУ «ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС «АЗОВ»     С.С. Варламов 

 

 







МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

делегованого представника інституту громадянського суспільства 

 

 

Я, Варламов Сергій Сергійович, є членом ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ ТА ВІЙСЬКОВО-

МОРСЬКОМУ ФЛОТУ «ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС «АЗОВ». Спільно з членами організації 

активно займаюсь громадською діяльністю. 

Народився 13 січня 1994. Одесит, юрист (у 2015 році закінчив ОНУ імені Мечникова). У 

юному віці вирішив пов’язати своє життя з юриспруденцією через те, що його батько був 

юристом. Я досі бажаю втілити незакінчені батьком проекти. 

Під час навчання створив власний бренд одягу та працював помічником адвоката. Швидко 

розчарувався в системі освіти та в юриспруденції, тому й вирішив зайнятись громадською 

діяльністю.  

В 2016 році вступив до лав ГО Цивільний Корпус «Азов» де почав свій шлях 

громадського діяча в боротьбі за майбутнє Одещини. Завдяки лідерським якостям обіймав в 

структурі посаду начальника штабу. 

У 2017-2018 роках працював провіднім фахівцем юридичного відділу 

Держпродспоживслужби. 

Влітку 2019 року, обирався до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 

(135-й виборчий округ). 

В 2020 році очолив одеський осередок політичної партії Національний Корпус. 

Під час своєї громадської діяльності та роботи я отримав ті знання які я зможу 

застосувати на користь Одещини. 

Я впевнений, що моя професійна спроможність і прагнення долучитися до позитивних 

змін у країні відповідають посаді члена громадської ради при Одеській обласній державній 

адміністрації. 
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Делегований представник  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

«ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ  

СИЛАМ УКРАЇНИ ТА ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОМУ 

 ФЛОТУ «ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС «АЗОВ»                                                        С.С. Варламов 
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