
               Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади начальника комунального підприємства 
"Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Деснянського району» м. Києва та згідно з рішенням конкурсної комісії  (Протокол № 4 від 18 вересня 2017 р.)  

допущені, чи не допущені до участі в Конкурсі 
№ ПІБ, 

рік народження, 
дата подання 
документів 

Освіта 
(освітньо–

кваліфікаційний рівень, 
повне 

найменування 
навчального закладу, дата 
закінчення, 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 
комісії 
щодо 

допущення 
осіб до участі 

в 
Конкурсі 

1. Пелех Вадим Євгенович 
 

1982 р.н. 
 

Дата подання 
документів 12.09.2017 р. 

Освіта вища, спеціаліст 
 
Національний транспортний 
університет 
 
Рік закінчення -2004р.  
 
Спеціальність -
«Автомобільні дороги та 
аеродроми» 
 
Кваліфікація - інженер-
будівельник. 

Загальний стаж роботи - понад 13 р. 
Стаж роботи на керівних посадах – понад  7 місяців 
 
07.10.2004-05.03.2005 – оператор виробництва ТОВ «Євро 
Фудс ГБ Україна 
 
01.09.2005 - 30.09.2006 - оператор виробництва Іноземне 
підприємство «КокаКола Беверіджиз Україна Лімітед» 
 
01.11.2006 - 08.02.2013 – майстер дорожньо-ремонтної 
дільниці КП "Шляхово-експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на 
них Деснянського району» м. Києва 
 
 11.02.2013 - 07.07.2015 – інженер з організації експлуатації 
та ремонту транспорту господарської групи, начальник 
господарської групи Відділ освіти Броварської районної 
державної адміністрації 
 
12.10.2015 - 03.06.2016 – директор комунального 
підприємства Київської обласної ради «Лівобережне бюро 
технічної інвентаризації» 
 
06.06.2016 - 21.08.2017 – виконавець робіт, головний механік 
ТОВ «ЕКСПРЕС-ВР». 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений до 
участі в 
Конкурсі 

 
(пред’явити 
оригінал 

диплома про 
освіту) 



 
На даний час тимчасово не працює 

2. Сколота Ярослав 
Юрійович 

 
1986 р.н. 

 
Дата подання 

документів 13.09.2017 

Освіта вища, спеціаліст 

Університет Сучасних 
Знань 

Рік закінчення 2009  

Спеціальність -
правознавство 

Кваліфікація - юрист 

Загальний стаж роботи  - понад 7 р. 

Стаж роботи на керівних посадах – понад  6 р. 

01.04.2009 – 30.04.2010 - юрист ТОВ “BDO Лігал” 
Україна 

14.10.2010 – 15.02.2011 - головний спеціаліст відділу 
правового забезпечення та адміністративного 
провадження управління методичного, правового 
забезпечення  та адміністративного провадження 
Державної інспекції з контролю за використанням та 
охороною земель України 

16.02.2011 – 10.06.2011 - головний спеціаліст відділу 
оперативного реагування управління державної 
інспекції з контролю за використанням та охороною 
земель Головного управління Держкомзему у Київській 
області 

14.06.2011 – 09.09.2011 - головний спеціаліст відділу 
оперативного реагування управління державної 
інспекції з контролю за використанням та охороною 
земель Головного управління Держкомзему у 
м.Севастополь 

09.09.2011 – 18.06.2012 - завідувач сектору оцінки та 
ринку земель Головного управління Держкомзему у м. 
Севастополь 

27.09.2012 – 01.07.2013 - заступник директора ТОВ 
“ПВП”Проект” 

23.10.2013 – 28.10.2013 - провідний спеціаліст відділу 
державного земельного кадастру Головного управління 
Держземагентства у Кіровоградській області 

28.10.2013 – 18.11.2013 - начальник управління 
розпорядження землями державної власності та 
державної землевпорядної експертизи  

Громадською 
діяльністю 
не займався, 
членом 

політичних 
партій не був

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 



19.11.2013 – 30.06.2016 -  начальник Відділу 
Держземагентства у Корсунь-Шевченківському районі 
Черкаської області 

01.07.2016 – 29.05.2017 -  заступник генерального 
директора з інноваційно-аналітичних питань ДП 
“Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр” 

09.08.2017 і по теперішній час  начальник виробничо-
технічного відділу КП “Плесо” 

3. Ярошевський Валерій 
Вікторович 

 
1978 р.н. 

 
Дата подання 

документів 14.09.2017  

Повна вища, спеціаліст 
 
Луганський державний 
аграрний університет 
 
Рік закінчення -2000 
  
Спеціальність – 
промислове і цивільне 
будівництво 
 
Кваліфікація: інженер-
будівельник 
 
Повна вища, спеціаліст 
 
Національний 
транспортний університет 
 
Рік закінчення -2012 
 
Спеціальність – 
автомобільні дороги і 
аеродроми 
 
Кваліфікація - інженер-
будівельник 

Загальний стаж роботи понад 16 р. 
 
Стаж роботи на керівних посадах – понад  12 р. 

 
11.12.2000 – 19.11.2001 – інженер Український 
транспортний університет 
 
03.12.2001 - 31.10.2002 - інженер з проектно-
кошторисної групи Київський облавтодор 
 
01.11.202 – 03.02. 2003 – інженер ПІТ «НТТ» 
 
13.04.2004 – 21.06.2008 -  директор 
Підприємство «Мобілкомп» 
 
02.06.2008 – 15.06.2011 - начальник кошторисно-
договірного відділу 
Київське обласне дорожнє управління 
 
15.06.2011 – 20.11.2014 -  начальник виробничо-
технічного відділу 
Київське обласне дорожнє управління 
 
21.11.2014 – 04.12.2015 - головний інженер 
Відкрите акціонерне товариство «Державне акціонерне 
товариство «Автомобільні дороги України» Державне 
підприємство «Запорізький облавтодор» 
 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 



07.12.2015 – 04.04.2017 -  заступник начальника з 
виробництва, головний інженер Комунальне 
підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд 
на них Деснянського району» м. Києва 
 
з 05.04.2017 і по даний час виконує обов’язки 
начальника комунального підприємства "Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського 
району» м. Києва 

 
4. Качков Ігор Юрійович 

1972 р.н. 
 

Дата подання 
документів 14.09.2017  

 

Повна вища, спеціаліст 
 
Переяслав-Хмельницький 
філіал КДПУ ім. М.П. 
Драгоманова 
 
Рік закінчення -1993 
 
Спеціальність фізична 
культура 
 
Кваліфікація учитель 
фізичного виховання 
 
Повна вища, спеціаліст 
 
Львівський національний 
аграрний університет  
 
Рік закінчення 2008 
 
Спеціальність -
землевпорядкування і 
кадастр 
 

Загальний стаж роботи понад 24 р. 
 
Стаж роботи на керівних посадах – понад  6 р. 
 
1993 - 1994 - заступник начальника служби безпеки 
Концерн «Ралекс» 
 
1996 – 2010 – в.о. старшого адміністратора підприємства 
ТОВ «Самміт-М» 
 
2010 – 2012 – директор ДП «Поділ-Артпроект» 
 
24.03.2015 – 01.04.2017 - заступник генерального 
директора КП «Поділ-Нерухомість» 
 
01.04.2015  і по теперішній час менеджер КП «Поділ-
Нерухомість» 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 



Кваліфікація - спеціаліст з 
землевпорядкування і 
кадастру 
 

5. Мацібон 
Ярослав 

Анатолійович 
1980 р.н. 

 
Дата подання 

документів 15.09.2017  
 

Повна вища, спеціаліст 
 
Київський національний 
університет будівництва 
та архітектури 
 
Рік закінчення -2002 
 
Спеціальність - підйомно-
транспортні, будівельні, 
дорожні, меліоративні 
машини і бладнання 
 
Кваліфікація - інженер-
механік 

Загальний стаж роботи - понад 09 р. 
Стаж роботи на керівних посадах – понад  02 р. 
 
01.10.2003 – 12.02.2007 – інженер КП 
«Буджитлопослуги» 
 
08.01.2008 – 04.07.2008 – інженер технічного нагляду 
ТОВ «Обєднання «Укрбудівництво» 
 
05.11.2008 – 04.01.2011 -  начальник дільниці ТОВ 
«Інженерно-будівельна компанія «Новотех-М» 
 
20.09.2011 – 13.01.2012 – інженер виробничо-технічного 
відділу КП «ШЕУ Печерського району» 
 
05.03.2012 – 06.06.2012 – провідний спеціаліст з КП 
«Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» 
 
06.08.2012 – 07.09.2012 – провідний інженер 
Олексанрівська клінічна лікарня м. Києва 
 
10.09.2012 – 25.10.2013 – інженер КП «Управління 
споруд» 
 
16.11.2015 – 08.07.2016 – начальник відділу 
капітального будівництва та експлуатації ТОВ «ІНТА» 
 
На даний час тимчасово не працює 
 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 

 
(за умови в 
термін до 
22.09.2017 
надати 

інформацію 
про 

військовий 
облік ) 

 










