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Відомості з документів, поданих особами, які претендують на зайняття 
керівної посади комунального підприємства Київської міської ради 

«Київське міське бюро технічної інвентаризації», для участі у конкурсі  
та згідно з рішенням Конкурсної комісії допущені чи не допущені до участі в конкурсі  

(протокол № 4 від 22.09.2017)  
 
 

№ 
п/п 

Прізвище, імя, 
по батькові 

Освіта 
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального 

закладу, спеціальність та кваліфікація) 

Трудова діяльність 
(загальний стаж роботи, дані про досвід управління на 

підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм 
власності, або в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування) 

Громадська робота, 
членство у політичних 

партіях  

Рішення Конкурсної 
комісії про допуск або 
відмову у допуску до 

конкурсу 

1. Мартиш 
Дмитро 
Анатолійович 

Повна вища (спеціаліст) 
 
- Київський національний університет 
 імені Тараса Шевченка,  
«Правознавство», спеціаліст права 

Загальний стаж роботи майже 15 років (дані трудової книжки)  
 
01.2003-03.2006 – директор Березняківського відділення АКБ 
«Правекс-Банк»; 
03.2006-02.2009 – директор Лівобережної Дирекції моніторингу 
ефективності та розвитку мережі філії ВАКБ «Надра» Київського 
регіонального управління; 
з 02.2009 по теперішній час – заступник начальника КП КМР 
«Київське міське бюро технічної інвентаризації» 

з 1995 р. робота з молоддю; 
2004 р. – активна участь у 
«Помаранчевій революції»; 
2006 р. – голова ЖБК 
«Райдуга»; 
з 2013 р. – голова 
правління ОСББ «Тельбін-
комфорт», 
 
не перебував 
 

 
 
 
 

Допуск до участі у 
конкурсі 

2. Симуніна Юлія 
Миколаївна 

Повна вища (спеціаліст, магістр) 
 
- Донецький національний університет, 
«Фінанси», спеціаліст з фінансів; 
 
- Донецький національний університет імені Василя Стуса, 
«Правознавство», магістр правознавства 
 

Загальний стаж роботи майже 3 роки (дані трудової книги). 
 
08.2012-05.2013 – заступник директора ТОВ «Сервіс Схід Проект»; 
05.2014-07.2014 – начальник юридичного відділу ТОВ «Сервіс 
Схід Проект»; 
з 08.2016 по теперішній час – начальник юридичного відділу ТОВ 
«Центральне БТІ» 

Про громадську роботу в 
автобіографії не зазначено; 
 
не перебувала 
 
 

 
 
 
Допуск до участі у 
конкурсі 

3. Слободянюк 
Сергій 
Олександрович 

Повна вища (спеціаліст) 
 
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
«Правознавство», спеціаліст права;  
«Фінанси», економіст 

Загальний стаж роботи 16 років (дані трудової книги). 
 
01.2008-12.2012 – перший заступник начальника КП «Київське 
міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності 
на об’єкти нерухомого майна»; 
12.2012-03.2013 – заступник начальника служби – начальника 
відділу державної реєстрації ревних прав на нерухоме майно 
реєстраційної служби  головного управління юстиції у м. Києві; 
З 04.2013 по теперішній час – директор департаменту будівництва, 
нерухомості та земельного права Адвокатського об’єднання 
«Юридична компанія «Капітал». 
 

не займався, 
 
не перебував 

 
 
 
Допуск до участі у 
конкурсі 



4. Шкуро Сергій 
Анатолійович 

Повна вища (спеціаліст, магістр) 
 
- Державна металургійна академія України, 
менеджмент у виробничій сфері, інженер-економіст; 
 
- Дніпропетровський регіональний інститут державного управління  
Національної академії державного управління  при Президентові 
України, 
«Управління проектами», керівник проектів та програм; 
 
- Національна академія державного управління при Президентові 
України, 
«Державне управління», магістр державного управління. 

Загальний стаж роботи майже 19 років (дані трудових книжок). 
 
1999-2000 – заступник директора з економіки та планування ПП 
«Спецлісбуд»; 
2000-2002 – заступник директора з економіки ТОВ «Гідромонтаж»; 
12.2005-09.2006 – директор ТОВ Екотрейд Україна»; 
10.2008-06.2012 – директор комунального підприємства Київської 
обласної ради «Броварське міжміське бюро технічної 
інвентаризації» 
06.2012-12.2012 – генеральний директор комунального 
підприємства «Бюро технічної інвентаризації Києво-
Святошинської районної ради Київської області»; 
01.2013-03.2014 – заступник директора департаменту-начальник 
Управління з питань банкрутства Департаменту нотаріату та 
банкрутства Міністерства юстиції України; 
12.2015-05.2016 – начальник управління з питань комунальної 
власності та житлово-комунального господарства виконавчого 
апарату Київської обласної ради; 
06.2016-02.2017 – начальник відділу збуту ДП «Житомирський 
бронетанковий завод»; 
02.2017-05.2017 – заступник генерального директора з 
інформаційно-аналітичного забезпечення та кадрової політики 
 ДП «Красноармійськвугілля» 

не займався, 
 
не перебував 

 
 
 
 
 
 
Допуск до участі у 
конкурсі 

5. Ященко Надія 
Миколаївна 

Повна вища (спеціаліст) 
 
- Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного, 
«Правознавство», спеціаліст права 

Загальний стаж роботи майже 16 років (дані трудової книги). 
 
12.2016-01.2017 – заступник начальника КП КМР «Київське міське 
бюро технічної інвентаризації»; 
з 01.2017 – заступник начальника з правових питань КП КМР 
«Київське міське бюро технічної інвентаризації»; 
з 02.2017 виконує обов’язки начальника  КП КМР «Київське міське 
бюро технічної інвентаризації». 

не займалась, 
 
не перебувала 
 

 
 
 
Допуск до участі у 
конкурсі 

 


