
Біографічна довідка 
ФЕДОТОВ Костянтин Павлович 

 
Працює з 22.03.2016 директором Департаменту 

будівництва та житлового забезпечення 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

 

Громадянин України громадянин України  
 

Число місяць і рік народження 14 квітня 1972 року 
 

Місце народження м. Київ 
 

Освіта повна вища, Український державний університет 
харчових технологій, 1996, спеціальність 
«Обладнання харчових виробництв», 
кваліфікація – інженер-механік, Київський 
національний університет будівництва і 
архітектури, 2017, спеціальність «Міське 
будівництво та господарство», кваліфікація – 
інженер-будівельник 

 

Науковий ступінь, вчене звання не має 
 

Володіння мовами англійська 
 

Нагороди, почесні звання Заслужений будівельник України (2018)  
 

Прийняття Присяги  
державного службовця 17.07.2001 
 

Ранг державного службовця 6 (шостий)   
 

Загальний стаж роботи 27 років 09 місяців (станом на 01.08.2018) 
 

Стаж державної служби 08 років 02 місяці (станом на 01.08.2018) 
 

Депутат ради не обирався 
 

Стягнення не має 
 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
з 03.1991 до 01.1992 оператор служби кабельного телебачення,         

мале підприємство «РАМУС –МП», м.Київ 
 

з 02.1992 до 06.1993 майстер технічної служби, готель «Театральний», м.  Київ 

з 06.1993 до 06.2000 менеджер, комерційно - виробнича фірма «Глобус», м. Київ 
 

з 07.2000 до 07.2001 провідний спеціаліст, Управління майном Подільської 
районної державної адміністрації м. Києва 

з 07.2001 до 07.2002 головний економіст, Головне управління економіки 
Київської міської державної адміністрації 



з 07.2002 до 05.2007 начальник відділу з питань пайової участі, Головне 
управління економіки та розвитку міста Київської міської 
державної адміністрації 

з 06.2007 до 09.2008 начальник відділу тендерних процедур, комунальне 
підприємство з питань будівництва житлових будинків 
«Житлоінвестбуд-УКБ» 

з 09.2008 до 08.2012 фінансовий директор, Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Ярославів Вал» 

з 08.2012 до 10.2014 директор Товариства з обмеженою відповідальністю         
«БФ Завод» 

з 11.2014 до 12.2014 директор Товариства з обмеженою відповідальністю «БФ 
Інжиніринг» 

з 01.2015 до 03.2016  директор комунального підприємства з утримання та 
експлуатації житлового фонду спеціального призначення  
«Спецжитлофонд» 

з 03.2016 до 03.2016 радник Київського міського голови 
 

з 03.2016 до цього часу директор Департаменту будівництва та житлового 
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

 
 
 


