


АВТОБІОГРАФІЯ

Народився 17.12.1981 р., в м. Полтав
Полтавської області, українець.
Освіта: Полтавський військовий інститу
зв'язку у 2002 році, Національний університе 
оборони України у 2013 році.
У Збройних Силах з 13.07.2000 року. 
Особистий номер: 2993620033.

підполковник САМАРСЬКИЙ Олександ 
Олександрович, заступник командира бригади 
морально-психологічного забезпечення- начальни 
відділення морально-психологічного забезпечення 7 
окремої механізованої бригади оперативног 
командування «Північ» Сухопутних військ Збройни 
Сил України.
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09.11 -06.13 

06.13-08.14

ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ:
курсант Полтавського ВІЗ 03 р. 11 м.

офіцер-психолог роти 04 р. 09 м.
радіоелектронної боротьби окремої 
механізованої бригади армійського 
корпусу
командир взводу засекреченого зв’язку 06 м. 
центру зв’язку тилового пункту 
управління польового вузла зв’язку 
окремої механізованої бригади 
армійського корпусу
заступник командира танкового 02 р. 
батальйону з виховної роботи окремої 
механізованої бригади армійського 
корпусу
слухач гуманітарного інституту 01р. 09 м. 
Національний університет оборони 
офіцер відділу військово-соціальної 01 р. 02 м. 
роботи соціально-психологічного 
управління Головного управління по 
роботі з особовим складом 
Генерального штабу Збройних Сил
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України
08.14-09.16 заступник командира бригади по 02 р. 01м. м. Біла

роботі з особовим складом -  Церква
начальник відділення по роботі з 
особовим складом окремої 
механізованої бригади оперативного 
командування «Північ»

0 9 .1 6 -по т.ч. заступник командира бригади з м. Біла
морально-психологічного Церква
забезпечення -  начальник відділення 
морально-психологічного 
забезпечення окремої механізованої 
бригади оперативного командування 
«Північ»

НАГОРОДИ:
Відзнака МОУ -  медаль «15 років Збройним Силам України», наказ МОУ 

№601 від 21.09.2006р.
Відзнака МОУ -  медаль «За сумлінну службу» III ступеня, наказ МОУ 

№1242 від 03.11.2010р.
Відзнака МОУ -  медаль «15 років сумлінної служби», наказ МОУ №1063 

від 14.11.2016р.
Відзнака МОУ -  нагрудний знак «За військову доблесть», наказ МОУ №11 

від 11.01.2017 р.
Відзнака Верховної Ради України «Почесна грамота Верховної Ради 

України», наказ Голови Верховної Ради України №554-к від 29.08.2017 р.

СКЛАД СІМ’Ї:
Дружина- АХМЕТОВА Ілона Валеріївна, 06.06.1987 р.н., українка, 

народилась в м. Тетіїв Київської області.
Син - САМАРСЬКИЙ Костянтин Олександрович, 08.08.2010 р.н.,

українець, народився в м. Тетіїв Київської області.
Сім’я проживає за адресою: Київська область м. Біла Церква бул. 
Олександрійський, гуртожиток військової частини.

О.О. Самарський


