
Для оприлюдннення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua. 

Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади директора Київського комунального виробничого 
підприємства «Міськпаливо» та згідно з рішенням конкурсної комісії 

(Протокол № 12/2018 від 24.09.2018 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. Аніщенко Дмитро 
Валерійович 

 
1986 р.н.   

 
Дата подання документів. 

18.09.2018.2017 

Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Донецькій інститут 
автомобільного 
транспорту,  
 
Рік закінчення- 2008 
 
Кваліфікаційний рівень – 
інженер-механік 
 
Спеціальність – автомобілі 
та автомобільне 
господарство 
 
Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Донецька Національна 
Академія Управління 
 
Рік закінчення – 2010 

Загальний стаж роботи  - понад 9 років  
Стаж роботи на керівних посадах – понад 7 років  
 
08.01.2008 – 24.03.2008 – «Державна Інспекція з 
карантину рослин по Донецькій обл.». водій 
 
27.08.2008 – 26.11.2009 - СП «Автомобільний Дім 
Україна» Мерседес-Бенз, комірник складу з 
обслуговування сервісу. 
 
26.11.2009 - 21.02.2011 СП «Автомобільний Дім 
Україна» Мерседес-Бенз, завідуючий  складу з 
обслуговування сервісу. 
 
15.09.2011 – 30.04.2012 - ТОВ «Арма-Моторз», 
сервісний центр з ремонту й обслуговування 
автомобілів. Майстер зміни. 
 
01.06.2012 – 30.01.2013 - ТОВ «АТЛ», інженер з 
комплектації утаткування. 
 

Громадською 
діяльністю не 

займався, 
членом 

політичних 
партій не був  

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 



 
Кваліфікаційний рівень – 
економіка та фінанси 
 
Спеціальність – фінансист 
 
Освіта вища не повна, 
аспірант канд. доктор наук 
 
Національна Академія при 
Президентові України,  
 
Рік закінчення- планується 
2019 
 
Кваліфікаційний рівень – 
аспірант доктор наук з 
філософії. 

03.05.2013 – 13.06.2013 - ТОВ «Автоліга експрес», 
менеджер з питань регіонального розвитку. 
 
05.11.2013 – 31.10.2014 - ТОВ «ВіДі Стар Моторз», 
старший продавець-консультант з продажу легкових 
автомобілів. 
 
01.11.2014 – 21.08.2015 - ТОВ «ВіДі Стар», старший 
продавець-консультант з продажу легкових 
автомобілів. 
 
02.09.2015 – 01.03.2017 - ТОВ «ВіДі - Пауер», 
консультант-приймальник відділу загального сервісу. 
 
02.03.2017 – 19.01.2018– заступник головного 
механіка комунальної корпорації «Київавтодор». 
 
14.09.2018 по теперішній час – заступник директора 
КП «Міськпаливо» 

2. Головін Роман 
Григорович 

 
1975 р.н. 

 
Дата подання 

документів 20.09.2018 р 

Освіта вища, спеціаліст 
 
Черкаський інженерно-
технологічний інститут 
 
Рік закінчення -1997 р.  
 
 Спеціальність - 
«Високоефективні 
процеси обробки». 
 
Кваліфікація – «Інженер-
механік» 
 
Черкаський інженерно-
технологічний інститут  
 
Рік закінчення -2000 р.  

Загальний стаж роботи – понад 11 років 
Стаж роботи на керівних посадах – понад  11 років 
 
06.05.1998 – 24.10.2001 – Золотоніський 
міськвиконком, завідувач відділом, начальник відділу 
 
18.04.2002 – 30.08.2002 – Золотоніський 
міськвиконком, керуючий справами 
 
01.09.2004 – 12.11.2004 – аппарат Верховної ради, 
помічник консультант народного депутата України 
Бойка В.О. 
 
10.06.2005 – 31.03.2006 – Державний комітет України 
з державного матеріального резерву, заступник 
голови 
 
11.02.2011 – 28.07.2011 – Київський академічний 

Громадською 
діяльністю не 

займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 



 
 Спеціальність - 
«Фінанси». 
 
Кваліфікація – 
«Економіст-фінансист» 
 
Національна академія 
державного управління 
при Президентові  
України 
 
Рік закінчення – 2004 
 
Спеціальність - 
«Державне управління». 
 
Кваліфікація – «Магістр 
державного управління» 

театр юного глядача на Липках, заступник директора 
з фінансових питань 
 
29.08.2011 по теперішній час – ТОВ «Маруна Нью», 
директор 
 
 
 
 
 

3. Дібрівний Максим 
Вікторович 

1978 р.н.   
 

Дата подання   
документів. 

        20.09.2018.2017 

Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Донецький Державний 
інститут штучного 
інтелекту 
 
Рік закінчення – 2001, 
2004  
 
Кваліфікаційний рівень – 
економіст  
 
Спеціальність – 
економічна кібернетика, 
автоматизовані системи 
управління 
 

Загальний стаж роботи  -  понад 12 років 
 
Стаж роботи на керівних посадах –  10 років 
 
01.08.2001 - 31.10.2001- Бухгалтер 1 категорії, ДП 
«Донецьке шахтопрохідницьке управління по 
бурінню стволів і свердловин» 
 
17.01.2005 - 16.03.2010 - Директор відділення, ПАТ 
КБ «Правекс-Банк» 
 
07.04.2010 - 11.01.2011 - Начальник відділення, ПАТ 
«Банк Національний Кредит» 
 
28.03.2011 - 12.08.2011 - Начальник відділення, ПАТ 
«Плюс Банк» 
 
15.08.2011 - 22.10.2015 - Директор регіонального 

Громадською 
діяльністю не 

займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі в 
Конкурсі 



 управління, ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова 
Ініціатива» 
 
27.10.2015 - 23.05.2016 - Начальник управління 
страхування, ПРАТ «Страхова Компанія Еталон» 
 
24.05.2016 - 16.06.2017 - Начальник управління, ПАТ 
«Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива» 
 
11.01.2016 - 01.08.2017 - Директор (за сумісництвом), 
ТОВ «Фінтрейдинг» 
 
На даний час тимчасово не працює. 

 



Для оприлюдннення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua. 

Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади директора Київського комунального виробничого 
підприємства «Міськпаливо» та згідно з рішенням конкурсної комісії 

(Протокол № 4/2018 від 23.02.2018 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. Аніщенко Дмитро 
Валерійович 

 
1986 р.н.   

 
Дата подання документів. 

14.02.2018.2017 

Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Донецькій інститут 
автомобільного 
транспорту,  
 
Рік закінчення- 2008 
 
Кваліфікаційний рівень – 
інженер-механік 
 
Спеціальність – автомобілі 
та автомобільне 
господарство 
 
Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Донецька Національна 
Академія Управління 
 
Рік закінчення – 2010 

Загальний стаж роботи  - понад 9 років  
Стаж роботи на керівних посадах – понад 7 років  
 
08.01.2008 – 24.03.2008 – «Державна Інспекція з 
карантину рослин по Донецькій обл.». водій 
 
27.08.2008 – 26.11.2009 - СП «Автомобільний Дім 
Україна» Мерседес-Бенз, комірник складу з 
обслуговування сервісу. 
 
26.11.2009 - 21.02.2011 СП «Автомобільний Дім 
Україна» Мерседес-Бенз, завідуючий  складу з 
обслуговування сервісу. 
 
15.09.2011 – 30.04.2012 - ТОВ «Арма-Моторз», 
сервісний центр з ремонту й обслуговування 
автомобілів. Майстер зміни. 
 
01.06.2012 – 30.01.2013 - ТОВ «АТЛ», інженер з 
комплектації утаткування. 
 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був  

Допущений до 
участі в 
Конкурсі 

 



 
Кваліфікаційний рівень – 
економіка та фінанси 
 
Спеціальність – фінансист 
 
Освіта вища не повна, 
аспірант канд. доктор наук 
 
Національна Академія при 
Президентові України,  
 
Рік закінчення- планується 
2019 
 
Кваліфікаційний рівень – 
аспірант доктор наук з 
філософії. 

03.05.2013 – 13.06.2013 - ТОВ «Автоліга експрес», 
менеджер з питань регіонального розвитку. 
 
05.11.2013 – 31.10.2014 - ТОВ «ВіДі Стар Моторз», 
старший продавець-консультант з продажу легкових 
автомобілів. 
 
01.11.2014 – 21.08.2015 - ТОВ «ВіДі Стар», старший 
продавець-консультант з продажу легкових 
автомобілів. 
 
02.09.2015 – 01.03.2017 - ТОВ «ВіДі - Пауер», 
консультант-приймальник відділу загального сервісу. 
 
02.03.2017 – по даний час – заступник головного 
механіка комунальної корпорації «Київавтодор». 

2. Головін Роман 
Григорович 

 
1975 р.н. 

 
Дата подання документів 

15.02.2018 р 

Освіта вища, спеціаліст 
 
Черкаський інженерно-
технологічний інститут 
 
Рік закінчення -1997 р.  
 
 Спеціальність - 
«Високоефективні процеси 
обробки». 
 
Кваліфікація – «Інженер-
механік» 
 
Черкаський інженерно-
технологічний інститут  
 
Рік закінчення -2000 р.  
 
 Спеціальність - «Фінанси». 
 
Кваліфікація – «Економіст-
фінансист» 

Загальний стаж роботи - понад 11 років 
Стаж роботи на керівних посадах – понад  11 років 
 
06.05.1998 – 24.10.2001 - Золотоніський міськвиконком, 
завідувач відділом, начальник відділу 
 
18.04.2002 – 30.08.2002 - Золотоніський міськвиконком, 
керуючий справами 
 
01.09.2004 – 12.11.2004 – апарат Верховної ради, помічник 
консультант народного депутата України Бойка В.О. 
 
10.06.2005 – 31.03.2006 – Державний комітет України з 
державного матеріального резерву, заступник голови 
 
11.02.2011 – 28.07.2011 – Київський академічний театр 
юного глядача на Липках, заступник директора з 
фінансових питань 
 
29.08.2011 по теперішній час – ТОВ «Маруна Нью», 
директор 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений до 
участі в 
Конкурсі 

 



 
Національна академія 
державного управління при 
Президентові  України 
 
Рік закінчення – 2004 
 
Спеціальність - «Державне 
управління». 
 
Кваліфікація – «Магістр 
державного управління» 

3. Каленський Олег 
Анатолійович 

 
1965 р.н.   

 
Дата подання документів. 

26.01.2018.2017 

Освіта вища повна, магістр 
 
Державний вищий 
навчальний заклад 
«Донецкий інститут 
залізничного транспорту 
Української державної 
академії залізничного 
транспорту» Міністерство 
транспорту та з’язку 
України. 
 
Рік закінчення- 2006 
 
Кваліфікаційний рівень – 
Інженер з експлуатації 
залізниць 
Спеціальність – 
Організація перевезень і 
управління на 
залізничному транспорті 
 

Загальний стаж роботи - понад 33 роки 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 30 років 
 
07.1984-10.1984 радгосп «Здобуток Жовтня», тракторист-
машиніст другого класу. 
 
10.1984-11.1984 Бродецьке підприємство по підкорму 
рогатої худоби, водій третього класу. 
 
07.1985-12.1985 рефрижераторне депо м. Фастів, механік 
рефрижераторного поїзда. 
 
02.1986-05.2005 рефрижераторне депо м. Тернопіль, 
начальник 
 
05.2005-01.2006 ФОП Чемерісова, директор з логістики 
автомобільного транспорту (без запису в трудовій книзі) 
 
02.2006-11.2007 ТОВ «Арсенал-Центр м. Київ 
директор з логістики 
 
01.2008-04.2008 ТОВ «Техноніколь-Центр» м. Київ, 
керівник з відділу логістики 
04.2010-по теперішній час КБІГ «Будівельник», 
голова правління 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений до 
участі в 
Конкурсі 

 

4. Перевертаний  
Сергій Васильович 

 
1992 р.н. 

Освіта вища, магістр 
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет 

Загальний стаж роботи – понад 2 роки 
Стаж роботи на керівних посадах – відсутній 
 
29.09.2015-16.06.2017 – інженер, ТОВ «Лемтранс» 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

Не допущений 
до Конкурсу 

(відсутній 
досвід 



 
Дата подання документів 

15.02.2018 
 

 
Рік закінчення – 2015 
 
Кваліфікаційний рівень – 
магістр з менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності  
 
Спеціальність – 
менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
 

(Київський філіал) 
 
01.09.2017 по теперішній час – економіст з фінансової 
роботи, ПРАТ «Укртранслізинг», м.Київ 

політичних 
партій не був 

управління на 
підприємствах, 
установах або 
організаціях, 
відповідно до 
підпункту 2 

пункту 1 статті 
2  Положення 
про конкурсний 

відбір 
кандидатур на 

посади 
керівників 
суб'єктів 

господарювання 
комунального 

сектора 
економіки в 
місті Києві, 

затвердженого 
рішенням 
Київської 

міської ради від 
21.07.2016       
N 786/786) 

5. Пшеничний Сергій 
Володимирович 

 
1964р.н. 

 
 Дата подання документів 

14.02.2018 
 

Освіта вища, спеціаліст 
 
Інститут економіки та 
нових технологій 
 
Рік закінчення – 2005р. 
 
Кваліфікація – менеджер-
економіст 

Загальний стаж роботи - понад  26   років 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 26 років 
 
07.09.1991-22.10.1994 р.- Заступник генерального 
директора з загальних питань асоціації «АтомО»; 
 
24.10.1994-11.03.1996 р. - Заступник директора 
Енергодарського підприємства по забезпеченню 
нафтопродуктами;  
 
14.03.1996 – 14.12.1999 р.- Директор Українського 
предстваництва міжнародної нафтової компанії 
«Евронафта»;  
 
17.12.1999 – 09.09.2001 р.- Заступник директора 
Кременчуцької ТЕЦ з комерційних питань; 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений до 
участі в 
Конкурсі 

 



 
10.09.2001 – 08.10.2001 -Заступник генерального 
директора ВАТ «Полтаваобленерго»; 
 
10.10.2001 – 11.03.2002 р.- Заступник голови правління 
ВАТ «Одесаобленерго»;  
 
14.03.2002 – 10.10.2003 р.- Заступник голови правління, 
голова правління ЗАТ «Спеценерго»; 
 
13.10.2003 – 04.02.2004 р.- Помічник генерального 
директора з виробничих питань ВАТ «Дніпрообленерго»; 
 
05.02.2004 – 04.09.2006 - голова правління ЗАТ 
«Спеценерго»; 
 
05.09.2004 – 09.10.2006 р.- помічник генерального 
директора ВАТ «Запоріжобленерго»; 
 
13.07.2007 – 31.10.2007 р.- Перший заступник директора зі 
збуту ВАТ «АК «Київводоканал»; 
 
01.11.2007 – 13.06.2010 р.- Помічник генерального 
директора з фінансових питань ДП «Чорноморнафтогаз»; 
 
15.06.2011 – 11.06.2012 р.- Помічник голови правління, 
Начальник відділу внутрішньої безпеки ВАТ 
«Черкасиобленерго»; 
 
20.06.2013р. -16.10.2013- Директор представництва ДП 
«102 Підприємство електричних мереж» МО України; 
 
17.10.2013 – 15.07.2014 р.- Заступник генерального 
директора ТОВ «Кримські електричні мережі»; 
 
02.06.2015р. – по теперішній час (за сумісництвом)- 
Перший заступник директора, в.о. директора КП 
«Миколаївоблтеплоенерго»; 
 
18.08.2016р. – по теперішній час -перший заступник 
директора КП «Міськпаливо». 



 



Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади директора Київського комунального виробничого 
підприємства «Міськпаливо» та згідно з рішенням конкурсної комісії 

(Протокол № 11 від  15.12.2017 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. Аніщенко Дмитро 
Валерійович 

 
1986 р.н.   

 
Дата подання документів. 

11.12.2017.2017 

Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Донецькій інститут 
автомобільного транспорту, 
 
Рік закінчення- 2008 
 
Кваліфікаційний рівень – 
інженер-механік 
 
Спеціальність – автомобілі 
та автомобільне 
господарство 
 
Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Донецька Національна 
Академія Управління 
 
Рік закінчення – 2010 
 
Кваліфікаційний рівень – 
економіка та фінанси 
 

Загальний стаж роботи  - понад 9 років  
Стаж роботи на керівних посадах – понад 7 років  
 
08.01.2008 – 24.03.2008 – «Державна Інспекція з 
карантину рослин по Донецькій обл.». водій 
 
27.08.2008 – 26.11.2009 - СП «Автомобільний Дім 
Україна» Мерседес-Бенз, комірник складу з 
обслуговування сервісу. 
 
26.11.2009 - 21.02.2011 СП «Автомобільний Дім 
Україна» Мерседес-Бенз, завідуючий  складу з 
обслуговування сервісу. 
 
15.09.2011 – 30.04.2012 - ТОВ «Арма-Моторз», 
сервісний центр з ремонту й обслуговування 
автомобілів. Майстер зміни. 
 
01.06.2012 – 30.01.2013 - ТОВ «АТЛ», інженер з 
комплектації утаткування. 
 
03.05.2013 – 13.06.2013 - ТОВ «Автоліга експрес», 
менеджер з питань регіонального розвитку. 
 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений до 
участі в 
Конкурсі 

 (за умови що 
до 29.12.2017 
довідка з 

військомата 
буде замінена 
на війський 
квиток чи 
тимчасове 

посвідчення) 



Спеціальність – фінансист 
 
Освіта вища не повна, 
аспірант канд. доктор наук 
 
Національна Академія при 
Президентові України,  
 
Рік закінчення- 2019 
 
Кваліфікаційний рівень – 
аспірант доктор наук з 
філософії. 

05.11.2013 – 31.10.2014 - ТОВ «ВіДі Стар Моторз», 
старший продавець-консультант з продажу легкових 
автомобілів. 
 
01.11.2014 – 21.08.2015 - ТОВ «ВіДі Стар», старший 
продавець-консультант з продажу легкових 
автомобілів. 
 
02.09.2015 – 01.03.2017 - ТОВ «ВіДі - Пауер», 
консультант-приймальник відділу загального сервісу. 
 
02.03.2017 – по даний час – заступник головного 
механіка комунальної корпорації «Київавтодор». 

2. Грабова Олександра 
Владиславівна 

 
1995р.н. 

 
 Дата подання документів 

11.12.2017 
 
 

Освіта вища, спеціаліст 
 
Київський університет 
права Національної академії 
наук України 
 
Рік закінчення -2017р.  
 
Спеціальність - «Право» 
 
Кваліфікація - юрист 

Загальний стаж роботи - понад 2 роки. 
Стаж роботи на керівних посадах – понад  3 місяці 
 
28.09.2015р. – 31.11.2017р. - юрисконсульт Адвокатський 
альянс “Баймуратов і партнери; 
 
2016-2017р. – фізична особа – підприємець; 
 
01.04.2017-29.06.2017 – помічник директора КП 
“Міськпаливо”; 
 
30.06.2017- по теперішній час – начальник юридичного 
відділу КП “Міськпаливо”. 
 
 

Громадською 
діяльністю не 
займалась, 
членом 

політичних 
партій не була 

 
Допущена до 

участі в 
Конкурсі 

 

3. Пшеничний Сергій 
Володимирович 

 
1964р.н. 

 
 Дата подання документів 

11.12.2017 
 

Освіта вища, спеціаліст 
 
Інститут економіки та 
нових технологій 
 
Рік закінчення – 2005р. 
 
Кваліфікація – менеджер-
економіст 

Загальний стаж роботи - понад  26   років 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 26 років 
 
07.09.1991-22.10.1994 р.- Заступник генерального 
директора з загальних питань асоціації «АтомО»; 
 
24.10.1994-11.03.1996 р. - Заступник директора 
Енергодарського підприємства по забезпеченню 
нафтопродуктами;  
 
14.03.1996 – 14.12.1999 р.- Директор Українського 
предстваництва міжнародної нафтової компанії 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений до 
участі в 
Конкурсі 

 



«Евронафта»;  
 
17.12.1999 – 09.09.2001 р.- Заступник директора 
Кременчуцької ТЕЦ з комерційних питань; 
 
10.09.2001 – 08.10.2001 -Заступник генерального директора 
ВАТ «Полтаваобленерго»; 
 
10.10.2001 – 11.03.2002 р.- Заступник голови правління 
ВАТ «Одесаобленерго»;  
 
14.03.2002 – 10.10.2003 р.- Заступник голови правління, 
голова правління ЗАТ «Спеценерго»; 
 
13.10.2003 – 04.02.2004 р.- Помічник генерального 
директора з виробничих питань ВАТ «Дніпрообленерго»; 
 
05.02.2004 – 04.09.2006 - голова правління ЗАТ 
«Спеценерго»; 
 
05.09.2004 – 09.10.2006 р.- помічник генерального 
директора ВАТ «Запоріжобленерго»; 
 
13.07.2007 – 31.10.2007 р.- Перший заступник директора зі 
збуту ВАТ «АК «Київводоканал»; 
 
01.11.2007 – 13.06.2010 р.- Помічник генерального 
директора з фінансових питань ДП «Чорноморнафтогаз»; 
 
15.06.2011 – 11.06.2012 р.- Помічник голови правління, 
Начальник відділу внутрішньої безпеки ВАТ 
«Черкасиобленерго»; 
 
20.06.2013р. -16.10.2013- Директор представництва ДП 
«102 Підприємство електричних мереж» МО України; 
 
17.10.2013 – 15.07.2014 р.- Заступник генерального 
директора ТОВ «Кримські електричні мережі»; 
 
02.06.2015р. – по теперішній час (за сумісництвом)- 
Перший заступник директора, в.о. директора КП 



«Миколаївоблтеплоенерго»; 
 
18.08.2016р. – по теперішній час -перший заступник 
директора КП «Міськпаливо». 

4. Рубан Едуард Григорович 
1976 р.н.   

 
Дата подання   документів. 

11.12.2017.2017 

Освіта вища повна, 
спеціаліст 
 
Донецький Національний 
університет 
Рік закінчення- 1998  
 
Кваліфікаційний рівень – 
юрист  
 
Спеціальність – 
правознавство 
 
 

Загальний стаж роботи  -  понад 13 років 
Стаж роботи на керівних посадах –  5 років 
 
25.10.1999 – 08.08.2005 – Донбаська регіональна 
митниця, інспектор 
  
09.08.2005 – 22.08.2005 – Донецька митниця, 
вантажний відділ № 2, старший інспектор. 
 
23.09.2005 – 31.12.2006 – Донецька митниця, 
вантажний відділ № 1, заступник начальника митниці. 
 
01.01.2007 – 30.04.2008 Східна регіональна митниця, 
вантажний відділ № 1, старший інспектор 
 
01.05.2008 – 07.08.2009 – Східна митниця, відділ 
оперативних чергових, старший інспектор 
 
21.03.2013 – 20.04.2017 – ТОВ «Інтергрупп», директор 
На даний час тимчасово не працює. 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений до 
участі в 
Конкурсі 

 (за умови що 
до 29.12.2017 
обліково-
службова 
карточка з 
військомата 
буде замінена 
на війський 
квиток чи 
тимчасове 

посвідчення) 

5. Сідненко Юрій 
Васильович 

 
1968р.н. 

 
 Дата подання документів 

11.12.2017 
 

Освіта вища, спеціаліст 
 
Кременчуцький 
національний університет 
імені Михайла 
Остроградського 
 
Рік закінчення – 2014р. 
 
Спеціальність – 
“Електротехнічні системи 
електроспоживання” 
Кваліфікація – інженер-
електрик 

Загальний стаж роботи - понад   25  років. 
Стаж роботи на керівних посадах – понад 22 роки 
 
20.02.1995 – 04.03.2011 - генеральний директор, ПВКП 
«Юніон»(міжнародні автоперевезення).  
 
14.06.2011р. – 07.07.2012р. – заступник директора, ПАТ 
«Черкасиобленерго». 
 
20.04.2012р. – 14.12.2012р. - фінансовий директор, ДП МО 
«102 ПЕМ».  
Посада:  
 
23.04.2013р. – 29.01.2014р. – директор, Севастопольська 
Філія «Енергобуд» ДП МО «102 ПЕМ».  

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений до 
участі в 
Конкурсі 

 



 
23.06.2015р. -21.10. 2016р. - заступник директора з 
комерційних питань, ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”.  
 
17.10.2016р. – по теперішній час - заступник директора з 
загальних питань, КП “Міськпаливо”. 
 
На даний час (01.08.2017) -  т.в.о. директора, КП 
“Міськпаливо”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 




