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

Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади начальника комунального підприємства по ремонту і 

утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст»  та згідно з рішенням конкурсної комісії 

(Протокол № 4/2019 від 08.04.2019) 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. Бойко Ігор Юрійович 

 

1974 р.н. 

 

Дата подання документів 

04.04.2019  

Освіта вища, бакалавр 

Київський державний 

економічний університет 

Рік закінчення - 1995 

Спеціальність «Економіка 

підприємства»  

Кваліфікація «Економіка, 

викладач економіки». 

Освіта вища, магістр 

Київський державний 

економічний університет 

Рік закінчення – 1996 

Спеціальність «Економіка 

підприємства, програма-

інвестиційний менеджмент і 

приватизація» 

Кваліфікація  «Магістр 

Загальний стаж роботи – понад 15 р. 

Стаж роботи на керівних посадах – понад 6 р.  

11.2012-01. 2013 – директор ТОВ «Юридична 

компанія Бойка» 

01.2013 – 07.2016– обіймав посади: 

- начальника управління з контролю за 

водоспоживанням та водовідведенням ПАТ 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»; м. Київ 

- директора департаменту безпеки ПАТ 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»,  м. 

Київ 

- заступника генерального директора з питань 

безпеки – директора департаменту безпеки ПАТ 

«Акціонерна компанія «Київводоканал», м. Київ 

07.2016-08.2017 – директор підприємства 

«Юридична компанія Бойка», м. Київ 

 09.2017 -06.2018 - радник генерального 

директора з питань безпеки, Український 

Громадською 

діяльністю не 

займався, 

членом 

політичних 

партій не був 

Допущений 

до участі в 

Конкурсі 



ділового адміністрування» 

Освіта вища, бакалавр права 

Чернівецький національний 

університет ім.. Юрія 

Федьковича 

Рік закінчення – 2005 

Спеціальність «Право» 

Кваліфікація «Бакалавр права» 

Освіта вища, магістр 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича 

Рік закінчення – 2006 

Спеціальність 

«Правознавство» 

Кваліфікація «Магістр права» 

Освіта вища, магістр 

Національна академія 

державного управління при  

Президентові України 

Рік закінчення – 2012 

Спеціальність «Регіональне 

управління» 

Кваліфікація «Магістр 

державного управління» 

 

 

державний центр радіочастот, м. Київ 

06.2018 по теперішній час - директор з 

господарсько-ресурсного напрямку, 

Український державний центр радіочастот, м. 

Київ 



 

2. Кобернюк 

Богдан Петрович 

 

1979 р.н. 

 

Дата подання документів 

03.04.2019 р. 

Освіта вища, спеціаліст 

Національний транспортний 

університет 

Рік закінчення – 2003 р. 

Спеціальність «Економіка 

підприємства» 

Кваліфікація «Економіст» 

 

Загальний стаж роботи –21 р. 

Стаж роботи на керівних посадах -  7,5 р. 

02.11.2011 -22.09.2016 – виконроб транспортно-

механізованої дільниці підприємства 

«Київавтошляхміст» 

 23.09.2016  по теперішній час – заступник 

начальника з виробництва підприємства 

«Київавтошляхміст» 

Громадською 

діяльністю не 

займався, 

членом 

політичних 

партій не був 

Допущений 

до участі в 

Конкурсі 

3. Котлубей Дмитро 

Олександрович  

 

1966 р.н. 

 

Дата подання документів 

19.03.2019  

Освіта вища, спеціаліст 

Харківський інститут 

інженерів залізничного 

транспорту 

Рік закінчення - 1993  

Спеціальність «Будівництво 

залізниць, колія та колійне 

господарство»  

Кваліфікація «Інженер шляхів 

сполучення-будівельник». 

Освіта вища, магістр 

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного управління при 

Президентові України за 

спеціальністю «Державне 

управління» 

Рік закінчення - 2010 

Кваліфікація  магістр 

Загальний стаж роботи –38 р. 

Стаж роботи на керівних посадах -  27  р. 

15.02.2001-30.10.2002– директор ТОВ 

«Укрторгспецстрой» 

31.10.2002-28.09.2005 – директор ТОВ 

«Донецька будівельна компанія» 

14.10.2005-27.12.2006 – начальник служби 

автомобільних доріг у Донецькій обл. 

02.06.2010-21.06.2011 – заступник Голови 

Нац.агенства з питань підготовки та проведення 

в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 

2012 р. з футболу та реалізації 

інфраструктурних проектів 

22.06.2011-29.05.2014 – директор Департаменту 

стратегічного розвитку автомобільних доріг 

Міністерства інфраструктури України 

30.05.2014-30.04.2015  – заступник директора 

Департаменту автомобільного транспорту та 

стратегічного розвитку автомобільних доріг 

Громадською 

діяльністю не 

займався, 

членом 

політичних 

партій не був 

 

Допущений 

до участі в 

Конкурсі 

 

 



державного управління 

 

 

18.04.2016-18.07.2017 – заступник генерального 

директора ТОВ «Союзтранспроект» 

19.07.2017 по теперішній час – перший 

заступник начальника КП по ремонту і 

утриманню мостів і шляхів м. Києва 

«Київавтошляхміст» 

31.07.2017 – в.о. начальника КП 

«Київавтошляхміст» 

4. Лавринович Олександр 

Геннадійович 

1973 р.н.   

 

Дата подання документів 

03.04.2019. 

Освіта вища 

 

Академія державної податкової 

служби України 

 

Рік закінчення –2003 

 

Спеціальність – Економіка 

підприємства; 

Кваліфікація:  магістр з 

управління економічним 

розвитком суб’єктів 

оподаткування 

 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

Рік закінчення – 2011 

 

Спеціальність – правознавство; 

Кваліфікація: юрист 

 

 

 

 Загальний стаж роботи  - понад 30 років  

Стаж роботи на керівних посадах – 6 років 

  

20.06.1988 – 30.07.2010 – працював на 

підприємствах обіймаючи робочі професії 

 

26.05.1992 – 18.04.1994 – служба в Збройних силах  

 

01.08.2010 – 25.04.2012 – директор ТОВ 

«Девелоперська компанія «ДІМ» 

 

29.08.2014    –      26.02.2018 –  Державне 

підприємство «Український державний центр 

радіочастот»: 

 

29.08.2014 – 24.06.2016 – заступник начальника 

господарського відділу-начальник господарчого 

сектору департаменту господарського та ресурсного 

забезпечення 

 

24.06.2016 – 19.12.2016 – начальник транспортного 

відділу департаменту господарського та ресурсного 

забезпечення 

 

19.12.2016 – 26.02.2018 – начальник господарського 

відділу департаменту господарського та ресурсного 

Громадською 

діяльністю не 

займався, 

членом 

політичних 

партій не був 

Допущений 

до участі в 

Конкурсі 

 

 



забезпечення 

 

Тимчасово не працює 

 

 

5. Слабенький Володимир 

Миколайович 

1982 р.н.   

 

Дата подання    

документів.05.04.20192017 

Освіта вища повна, спеціаліст 

 

Державний університет 

інформаційно-комунікаційних 

технологій,  

 

Рік закінчення - 2005 

 

Кваліфікація – інженер 

телекомунікацій  

 

 

Загальний стаж роботи - 18 років 

Стаж роботи на керівних посадах –понад 13  років 

 

09.02.2000 – 31.08.2000 – Комунальне 

підприємство «Шляхово- експлуатаційна дільниця 

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них» Залізничного району м. Києва, 

асфальтобетонник. 

01.09.2000 – 01.01.2002 - Комунальне 

підприємство «Шляхово- експлуатаційна дільниця 

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них» Залізничного району м. Києва, 

дорожній робітник. 

02.01.2002 – 30.11.2003 - Комунальне 

підприємство «Шляхово- експлуатаційне 

управління по ремонту татуриманню     

автомобільних шляхів та споруд на них» 

Солом’янського району м. Києва, сторож. 
 

01.12.2003 – 10.10.2005 - Комунальне 

підприємство «Шляхово- експлуатаційне 

управління  по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них» 

Солом’янського району м. Києва, майстер. 

 

11.10.2005 – 23.11.2015 - Комунальне 

підприємство «Шляхово- експлуатаційне 

управління  по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них» 

Солом’янського району м. Києва, старший 

майстер. 

Громадською 

діяльністю не 

займався, 

членом 

політичних 

партій не був 

Допущений 

до участі в 

Конкурсі 



 

24.11.2015 – 19.01.2016 - Комунальне 

підприємство «Шляхово- експлуатаційне 

управління  по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них» 

Солом’янського району м. Києва, начальник 

дільниці по утриманню автошляхів та споруд на 

них. 

 

20.01.2016 – 16.09.2016 - Комунальне 

підприємство «Шляхово- експлуатаційне 

управління  по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них» 

Солом’янського району м. Києва, начальник 

служби утримання автомобільних шляхів та 

споруд на них. 

 

01.09.2017  -  31.10.2017  - Комунальне 

підприємство «Шляхово-експлуатаційне 

управління  по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них» 

Солом’янського району м. Києва, начальник 

служби утримання автомобільних шляхів та 

споруд на них. 

 

01.11.2017 по теперішній час - Києво- 

Святошинське дорожньо- експлуатаційне 

управління, головний інженер 

 




