АВТОБІОГРАФІЯ

народився 29 липня 1963 року в
Краснодарському краї, Туапсинського району, в робітничій сім’ї, освіта вища юридична.
В 1980 році закінчив середню школу. В 1981 році - технічне морське
училище в м. Туапсе.
Трудову діяльність розпочав в 1981 році на Кронштадському
судноремонтному заводі за фахом суднокорпусник - ремонтник.
З березня 1982 року по грудень 1983 рік проходив дійсну військову службу
у розвідроті Кандагарської окремої бригади, республіка Афганістан. При
проходженні військової служби був тяжко поранений.
З 1984 року по 1989 рік навчався на юридичному факультеті Київського
Державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Після закінчення юридичного факультету, з осені 1989 року по весну 1990
року стажист Прокуратури Московського району м. Києва.
З 1990 року по даний час працюю адвокатом адвокатського об’єднання
“Подільська юридична консультація м. Києва” на посаді заступника
Керівника Партнерів.
Приділяю багато уваги фізичній підготовці. В 1993 році на Європейських
змаганнях інвалідів по авторалі у Чехословаччині зайняв 2-ге місце.
З 2001 року - Голова Спілки інвалідів Афганістану Подільського району м.
Києва.
З 2002 року - депутат Подільської районної у місті Києві Ради, Голова
комісії мандатної, з питань депутатської етики, прав людини та законності.
З 2006 р. по 2007 р. очолював Громадську раду при Подільській районній
державній адміністрації в місті Києві.
В 2006 р. обраний членом Ради житлового масиву Виноградар.
З 2007 року по теперішній час очолюю Подільську районну Спілку
Ветеранів Афганістану в місті Києві.
В 2012 р. на Всеукраїнському з ’їзді адвокатів був обраний членом «Ради
адвокатів» м Києва.
З 2013 р. по 2015 р. член Громадської ради при Подільській районній
державній адміністрації в місті Києві.
Дружина - Вікторія Іванівна, українка, за фахом юрист - працює
нотаріусом.
Донька Юлія, за фахом юрист - секретар Вищого Господарського суду
України, батьки померли.
Нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради СРСР, почесною
Грамотою Кабінету Міністрів України, Орденом Червоної Зірки, Орденом за
Я,
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мужність, Орденами «За заслуги» II та III ступеня, знаками пошани та
різними медалями.
Безпартійний.
Я, Афіндуліді С.І. до кримінальної чи адміністративної відповідальності
не притягувався.
Мешкаю за адресою: м. Київ, пр. Правди, 17,кв.6.

2015 р.

