Інформація про осіб які беруть участь у конкурсному відборі на посаду керівника
комунального підприємства «Поділ-Нерухомість»,
підпорядкованого Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
№
п/п

1.

ПІБ, рік
народження

Бойко Сергій
Леонідович
1987 р. н

2.

Краснощок
Дмитро
Вікторович
1981 р. н

Освіта (освітньо-кваліфікаційний
рівень, повне найменування
навчального закладу, дата
закінчення, спеціальність та
кваліфікація)
Освіта вища, спеціаліст
Кіровоградський державний
педагогічний університет
ім.В.Вінниченка
Рік закінчення –2009 р.
Спеціальність «Педагогіка і
методика середньої освіти.Фізичне
виховання»
Кваліфікація «Вчитель фізичної
культури основної та старшої
школи, керівник спортивних секцій
у шкільних та позашкільних
закладах освіти, організатор
туристичної роботи»

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)
Загальний стаж роботи – понад 8 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 1 рік
19.07.2007 – 28.08.2007 – Державне підприємство
«Смоли» – Вожатий
27.06.2008 – 10.09.2008 – Державне підприємство
«Смоли» – Матрос-рятівник
20.07.2009 – 23.08.2009 – Державне підприємство
«Смоли» – Вожатий
16.07.2010 – 08.09.2010 - Державне підприємство
«Смоли» – Фізрук, вожатий, матрос-рятівник
01.07.2011 – по теперішній час – КП «Київблагоустрій »Інспектор 1 категорії, старший інспектор, провідний
інспектор, начальник відділу.

Громадська
робота, членство у
політичних
партіях

Рішення комісії про
допуск до участі в
конкурсі

Не займався
Не перебував

Допущений до
участі в конкурсі

Освіта вища, спеціаліст
Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди
Рік закінчення – 2005 р.
Спеціальність «Педагогіка і
методика середньої освіти.
Фізична культура»
Кваліфікація «Вчитель фізичної
культури, організатор туристичної
роботи, викладач фізичної
культури у ВНЗ 1-2 рівнів
акредитації, організатор освіти.»

Загальний стаж роботи – понад 11 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 3 роки
04.02.2016 – по теперішній час – Товариство з
обмеженою відповідальністю «КЛАНДАЙК» - Директор

Не займався
Не перебував

Допущений до
участі в конкурсі

Інші відомості щодо трудової діяльності не можуть бути
наведені у зв’язку із втратою попередньої трудової
книжки. Загальний стаж пораховано на основі довідки
про індивідуальний страховий стаж особи виданої
Пенсійним фондом України.

3.

Морозов
Володимир
Григорович
1950 р.н.

Освіта вища, спеціаліст
Європейський університет фінансів,
інформаційних систем,
менеджменту і бізнесу
Рік закінчення –2001 р.
Спеціальність «Менеджмент
організацій»
Кваліфікація «Спеціаліст з
менеджменту»

Загальний стаж роботи – понад 48 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 27 років
04.08.1967 – 16.12.1968 – Київський радіозавод – Слюсар
27.12.1968 – 28.04.1969 –Дарницький вагоноремонтний
завод – Строгальник
18.08.1971 – 21.08.1974 – Київська кіностудія художніх
фільмів ім.О.П.Довженко – Реквізитор
19.09.1974 – 01.12.1975 - Київський завод вимірювальної
техніки «Буревісник» – Слюсар
08.12.1975 – 18.08.1977 – Київський завод штучних шкір
«Вулкан »- Вирубщик
24.08.1977 – 08.10.1990 – Українське виробниче
монтажно – налагоджувальне об’єднання
«Укрорглестехмонтаж» - Слюсар, майстер, старший
майстер, прораб, начальник дільниці
10.10.1990 – 07.03.1997 – Київський науково –
технічний центр «Енергія» - Головний інженер
12.03.1997 – 15.10.2001 – Комунальне підприємство
житлового господарства Старокиївського району м.
Києва – Головний інженер, перший заступник директора,
директор
15.10.2001 – 03.11.2004 - Комунальне підприємство по
утриманню житлового господарства Шевченківського
району м. Києва – Директор
04.11.2004 – 14.07.2005 – Головне управління житловокомунального господарства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) – Начальник відділу
15.07.2005 – 07.04.2008 - Головне управління житловокомунального господарства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) – Заступник начальника
08.04.2008 – 20.10.2008 – Державна інспекція з контролю
за цінами в м. Києві - Заступник начальника інспекції
22.10.2008 – 29.05.2009 – ТОВ «Тераінвест» - Заступник
директора
01.06.2009 – 15.08.2011 - Державна житлово-комунальна
інспекція в м. Києві - Заступник начальника, начальник
інспекції
16.08.2011 – 30.12.2011 - Інспекція державного
архітектурно-будівельного контролю в м. Києві -

Не займався
Не перебував

Допущений до
участі в конкурсі

Заступник начальника інспеції
03.01.2012 – 14.05.2013 – Управління контролю
будівництва об’єктів та у сфері житлово-комунального
господарства – Начальник управління
15.05.2013 – 28.09.2015 - Святошинська районна в місті
Києві державна адміністрація – Перший заступник
голови
08.10.2015 – 31.01.2017 – Комунальне підприємство
«Екологія» - Директор
14.08.2017 – по теперішній час – ТОВ «Мажордом –
Сервіс» - Директор, генеральний директор

4.

Невмержицький
Віталій Петрович
1985 р. н

5.

Стволов Віктор
Леонідович
1960 р. н.

Освіта вища, спеціаліст
Національний університет
державної податкової служби
України
Рік закінчення –2007 р.
Спеціальність «Фінанси»
Кваліфікація «Фінансист»

Загальний стаж роботи – понад 11років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 7 років
04.09.2006 – 26.12.2006 – ТОВ «ПРОСТОФІНАНС» –
Консультант з надання кредитів
25.10.2007 – 03.12.2009 – ПУМБ – Спеціаліст відділу
розрахунків з банківських операцій
29.06.2010 – 12.02.2018 – КП «Київблагоустрій» Спеціаліст 1 категорії, старший інспектор, головний
фахівець, начальник відділу
14.02.2018 – 03.07.2018 – КП «Поділ-Нерухомість» Заступник генерального директора
20.11.2018 - по теперішній час - КП «ПоділНерухомість»- Заступник генерального директора

Не займався
Не перебував

Допущений до
участі в конкурсі

Освіта вища, Київський
торговельно-економічний інститут
Рік закінчення – 1992 р.
Спеціальність «Технологія і
організація громадського
харчування»
Кваліфікація «Інженер технолог »

Загальний стаж роботи – понад 40 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 26 років
14.08.1975 – 01.09.1977 - трест їдалень Ленінського
району- учень кухаря‚ кухар ІІІ разряду
25.12.1980 – 17.07.1984 - Київське об’єднання ВАТ
«Інтурист»- кухар ІІІ розряду
29.07.1984 – 29.08.1984 - військова частина № 1038 кухар ІІІ розряду
02.11.1984 - 15.03.1993 - об’єднання ресторанів
«МИР» - кухар 5 разряду‚ заступник зав.
виробництва‚ товарознавець
22.03.1993 – 07.02.1994 - ТОВ «Промсільгоспсервіс» комерційний директор
20.02.1994 - 01.11.1997 - ТОВ «Агропромтехносервіс»

Не займався
Не перебував

Допущений до
участі в конкурсі

- комерційний директор
08.11.1997 – 02.03.2001 - ТОВ «Агропромінвест» комерційний директор
12.01.2001 – 14.05.2003 - Київська міська спілка
захисту прав споживачів - начальник відділу
23.06.2003 – 31.12.2010 - Печерська районна у місті
Києві державна адміністрація :- головний спеціаліст
відділу з питань охорони праці; заступник начальника
управління-начальник відділу контролю будівельних
об’єктів‚ начальник управління контролю за
благоустроєм
31.12.2010 - 07.10.13 Подільська районна в місті Києві
державна адміністрація - заступник голови
07.10.13 - 11.11.2014 – Подільська районна в місті
Києві державна адміністрація - заступник керівника
апарату
12.11.2014 – 01.02.2016 - Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація – начальник відділу
торгівлі, побуту та підприємництва
10.02.2016 – 08.09.2016 – Дарницький центр
зайнятості
11.09.2016 – 13.10.2016 - Дарницький центр зайнятості
29.09.2016 – по теперішній час – КП «ПоділНерухомість»- заступник директора
6.

Степанченко Ігор
Олегович
1991 р. н.

Освіта вища, Спеціаліст
Національний транспортний
університет
Рік закінчення –2013 р.
Спеціальність «Правознавство»
Кваліфікація «Юрист»

Загальний стаж роботи – понад 2 роки
Стаж роботи на керівних посадах – понад 2 роки
01.07.2013 – 01.07.2013 Міжнародна правова компанія
«Український юридичний центр» - Помічник юриста
23.12.2015 – 05.09.2018 – Виконавчий комітет
Конотопської міської ради – Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради

2010-2015-депутат
Сквирської
районної ради в
Київській області
2014-помічник
народного
депутата 7
скликання Юрія
Сиротюка
2015- до сьогодніголова
благодійного
фонду «Білий щит»
Член політичної
партії

Допущений до
участі в конкурсі

«Всеукраїнське
об’єднання
«Свобода»

7.

8.

Третяченко Руслан Освіта вища, Спеціаліст
Київський міжнародний університет
Вікторович
цивільної авіації
Рік закінчення –1998 р.
1975 р. н.
Спеціальність «Технічна
експлуатація транспортного
радіоелектронного обладнання»
Кваліфікація «Радіоінженер»

Цись Сергій
Леонідович
1983 р.н.

Освіта вища, Магістр
Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана
Рік закінчення –2007 р.
Спеціальність «Фінанси»
Кваліфікація «Магістр з фінансів»

Загальний стаж роботи – понад 11 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 6 років
03.12.1998 – 07.08.2000 ВП «Укрсільенергомонтаж» Інженер електрик
29.08.2000 – 02.01.2001 – ТОВ «Позняки
Монолітспецбуд» – Електромонтажник 5 розряду
21.08.2001 – 10.11.2002 – ТОВ «Ларікс» - Торгівельний
представник
11.11.2002 – 01.02.2004 – ТОВ «Ларікс» - Начальник
торгового відділу
02.02.2004 – 29.02.2005 – ТОВ «Ларікс» - Дивізіональний
менеджер
01.03.2005 – 07.06.2006 – ТОВ «Ларікс» - Національний
менеджер
01.09.2006 – 30.03.2007 – ПП «Роял-Україна» - Директор
з продажу
02.04.2007 – 20.06.2011 – ТОВ «Анн Марії Україна» Директор
12.06.2017 – 13.10.2017 – ПП «Інновація – Гарант» Заступник директора
01.11.2017 – 15.02.2019 – ТОВ «Грін Фуд» - Начальник
відділу збуту

Не займався
Не перебував

Допущений до
участі в конкурсі

Загальний стаж роботи – понад 5 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 1 рік
05.03.2001 – 30.04.2001 - ТОВ «Діво» - Помічник кухаря
01.10.2002 – 17.05.2003 – СПД Сергієнко В.М. Продавець - консультант
11.06.2003 – 15.08.2006 – ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» Бухгалтер
23.03.2016 – 23.05.2016 – Голосіївська районна у місті
Києві державна адміністрація - Головний спеціаліст:
відділу у справах сімї, молоді та спорту
30.11.2017 – 15.04.2019 – КП «Поділ-Нерухомість» Заступник генерального директора
На даний час працює в КП «Поділ-Нерухомість»
Заступник генерального директора

У квітні 2014 року
балотувався до
Київської Міської
Ради від міського
округу № 2
Член політичної
партії «Фронт
змін»

Допущений до
участі в конкурсі

9.

Шашкова
Людмила
Володимирівна
1989 р. н.

Освіта вища, Спеціаліст
Міжгалузевий інститут управління
Рік закінчення –2011 р.
Спеціальність «Правознавство»
Кваліфікація «Юрист»

Загальний стаж роботи – понад 6 років
Стаж роботи на керівних посадах – 1 рік
23.10.2012 – 14.10.2013 – Фастівська ОДПІ Київської
області ДПС – Головний державний податковий ревізор
інспектор
15.10.2013 – 30.06.2016 - Васильківська ОДПІ ГУ
Міндоходів у Київській області – Головний державний
інспектор
01.07.2016 – 31.05.2017 –Києво-Святошинська ОДПІ ГУ
ДФС у Київській області - Головний державний
інспектор
01.07.2017 – 25.06.2018 – Фастівський міськрайонний
центр зайнятості
26.06. 2018 – по теперішній час – ПП «ЄКО-ТЕПЛО» Директор з комерційної діяльності підприємства

Не займалась
Не перебувала

Допущена до участі
в конкурсі

