
Біографічна довідка 
Масловський Микола Михайлович.

Я, Масловський Микола Михайлович, народився 2 грудня 1955 року в місті Магадан 
Росії (СРСР) в сім’ї військовослужбовця.

З 1957 року і по теперішній час проживаю в Києві за адресою 04074, Київ, вулиця 
Брестська 26. Тел. 4609596.

Після закінчення в 1973 році 8 середньої школи Києва, поступив на 
електроенергетичний факультет Київського політехнічного інституту на кафедру техніка 
високих напруг. В 1979 році після закінчення інституту отримав спеціальність техніка 
високих напруг і присвоєна кваліфікація інженер-електрик.

З грудня 1979 по листопад 1995 року працював в Інституті надтвердих матеріалів 
Академії наук України, на посадах інженера і молодшого наукового співробітника. З 
1985 навчався заочно в аспірантурі при IHM АН України по спеціальності «Фізика і хімія 
плазми» яку закінчив в 1989 році. Попередній захист дисертації «Напилення зносостійких 
покрить високотемпературними потоками імпульсної плазми» відбувалось в МАІ Москва 
і ІФ СО АН СРСР Новосибірськ. На наукових конференціях в Україні, Росії, Чехії, 
Болгарії, Литві, Білорусії доповідались 23 наукові доклади, опубліковано 33 наукові 
праці, з яких 3 винаходи. В IHM входив до Ради молодих вчених, і в 1988-1992 роках був 
головою оргкомітету по проведенню міжнародної конференції молодих вчених.

З лютого 1996 на партійній роботі - очолював Подільську районну організацію партії: 
Народний Рух України по 1998 рік з перервою в 1998-2013 роках. Під час тимчасового 
розколу Руху очолював Подільську РО Українського Народного Руху по 2000 рік і 
Подільську РО Української народної партії -  по 2013 рік. На теперішній час я є членом 
партії Народний Рух України.

Пенсіонер за віком з грудня 2015 року.
В 1990 і в 1995 роках обирався депутатом Подільської райради першого і другого 

скликання, а в 1998 році депутатом Київської міської ради третього скликання. 
Багаторазовий учасник у виборах як кандидат у депутати, довірена особа кандидата, 
уповноважена особа партії, член дільничних, окружних, теріторіальних виборчих комісій.

В 1999 - 2001 роках був помічником - консультантом Народного депутата України 
Ярослава Федорина, з 2002 року по 2006 рік Народного депутата Юрія Оробця, з 2007 
року по 2012 рік Народного депутата Олександра Слободяна.

Засновник і керівник дитячих клубів «ІСКРА», з 2003-2006 року член Ради з 
молодіжної політики при Київському міському голові; з 2011 року член ради з питань 
дитячої політики при управлінні молоді КМДА, Член товариства „ПРОСВІТА” і „ОУН”, 
з 2013 року голова Подільського НО «Майдан».

В2011 -  2013, і 2015-2017 роках член Громадської ради при КМДА.
Маю перший спортивний розряд з шахів.
Маю три винаходи.

Одружений. Дружина Масловська Валентина Іванівна, 1954 р.н. - пенсіонер. Виховав 
двох дочок Марину 1984 і Ольгу 1988 років народження, які працюють відповідно 
лікарем і адміністратором ресторану.

Член Народного об’єднання «МАЙДАН» з 2013 року


