
Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади директора комунального підприємства електромереж 
зовнішнього освітлення  м. Києва «Київміськсвітло» та згідно з рішенням конкурсної комісії 

(Протокол № 2/2018 від 18.01.2018 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 Головін Роман Григорович 
 

1975 р.н. 
 

Дата подання документів 
11.01.2018 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» 
 
Національна академія 
державного управління при 

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 у 
Конкурсі 



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

2 Головерда Олексій 
Леонідович 

1977 р.н. 

Дата подання документів 
15.01.2018 

 

Освіта повна вища 

 Уманський національний 
університет садівництва  

Рік закінчення - 1999 

Спеціальність: «Менеджмент 
організацій» 

Кваліфікація:                        
Менеджер - економіст 

 

Загальний стаж роботи – 16 років 3 місяця 

Стаж роботи на керівних посадах – 13 років 7 
місяців  

22.08.2000 – 21.06.2002 – провідний економіст 
Фінансового управління Уманської районної 
державної адміністрації Черкаської області. 

01.01.2003 – 01.10.2003 – менеджер ТОВ  
«є. НОТ» 

01.12.2003 – 09.09.2004 – менеджер ТОВ 
«Медіотек». 

10.09.2004 – 04.01.2005 – менеджер ТОВ 
«Медіа-Грант». 

04.01.2005 – 31.07.2006 – начальник відділу 
оптової торгівлі ТОВ «Медіа-Грант». 

01.08.2006 – 08.11.2016 – заступник директора 
ТОВ «ТУА ТЕХНІКС». 

10.11.2016 – по теперішній час – заступник 
директора з архітектурно-декоративного 
освітлення КП «Київміськсвітло». 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі у 
Конкурсі (за 
умови, що до 
02.02.2018 р. 
Довідка з 
військового 
комісаріату 

буде 
замінена на 
військовий 
квиток чи 
тимчасове 
посвідчення; 

у разі 
незалежних 
причин від 
кандидата - 

заява 
конкурсній 
комісії з 
наданням 
пояснень) 

3 Дібрівний Максим 
Вікторович 

Освіта вища повна, спеціаліст Загальний стаж роботи  -  понад 12 років Громадською 
діяльністю не 

 
Допущений 
до участі у 



1978 р.н.   

 

Дата подання   документів. 

10.01.2018.2017 

 

Донецький Державний 
інститут штучного інтелекту 

 

Рік закінчення – 2001, 2004  

 

Кваліфікаційний рівень – 
економіст  

 

Спеціальність – економічна 
кібернетика, автоматизовані 
системи управління 

 

 

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 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. 

займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Конкурсі (за 
умови, що до  
02.02.2018 р. 
Довідка з 
військового 
комісаріату 
буде замінена 
на військовий 
квиток чи 
тимчасове 
посвідчення; 

у разі 
незалежних 
причин від 
кандидата - 

заява 
конкурсній 
комісії з 
наданням 
пояснень) 

4 Круценко Володимир 
Іванович 

1980 р.н. 

Освіта повна вища 

Національний авіаційний 
університет 

Загальний стаж роботи – понад 14 років 

Стаж роботи на керівних посадах - понад 10 
років 

01.07.2003 – 14.02.2006 –  електромонтер 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 

Допущений 
до участі у 
Конкурсі 



Дата подання документів 
10.01.2018 

 

Рік закінчення- 2004 

Спеціальність: 
«Електротехнічні системи 
електроспоживання» 

Кваліфікація:                        
інженер-електрик. 

 

 

дільниці архітектурно-декоративного 
освітлення                      КП «Київміськсвітло. 

15.02.2006 – 16.09.2007 – інженер виробничо-
технічної служби КП «Київміськсвітло». 

17.09.2007 – 31.03.2008 – начальник 
виробничо-технічної служби КП 
«Київміськсвітло». 

01.04.2008 – 30.09.2008 – інженер першої 
категорії виробничо-технічної служби КП 
«Київміськсвітло». 

01.10.2008 – 31.08.2010 - начальник відділу 
експлуатації виробничо-технічної служби  
КП «Київміськсвітло». 

01.09.2010 – 28.02.2013 – начальник відділу 
експлуатації виробничо-технічного 
управління                  КП «Київміськсвітло». 

01.03.2013 – 23.05.2013 – заступник 
начальника виробничо-технічного управління  
КП «Київміськсвітло». 

24.05.2013 – 11.09.2014 – начальник 
виробничо-технічного управління КП 
«Київміськсвітло». 

12.09.2014 – 15.11.2017 – перший заступник 
директора КП «Київміськсвітло». 

16.11.2017 – по теперішній час виконуючий 
обов`язки директора КП «Київміськсвітло». 

партій не був 

5 Куценко Олександр 
Михайлович 

Освіта вища 

Серпухівське вище 
інженерно-командне 

Загальний стаж роботи – понад 25 р. 

Стаж роботи на керівних посадах -  понад 20 
р. 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 

Допущений 
до участі у 
Конкурсі 



1966 р.н. 

Дата подання документів 
05.01.2018 

 

військове училище ракетних 
віськ. 

Рік закінчення- 1990 

Спеціальність: інженер 
автоматизованих систем 
управління. 

Кваліфікація: інженер-
системотехнік. 

 

 

26.07.1983 – 14.04.1984 – електромонтер 
Черкаський завод «Строммашина». 

У період з 12.05.1984 – 05.04.2000 проходив 
військову службу від рядового (солдата) до 
заступника командира військової частини. У 
2000 році звільнений із Збройних Сил України 
за власним бажанням (військове звання 
майор). 

19.04.2000 – 22.01.2001- заступник начальника 
району архітектурно-декоративної підсвітки     
м. Києва КП «Київміськсвітло». 

22.01.2001 – 02.01.2002 – виконуючий 
обов’язки начальника експлуатаційно-
технічного району (ЕТР № 4) КП 
«Київміськсвітло». 

02.01.2002 – 18.02.2008 – начальник 
експлуатаційно-технічного району (ЕТР № 4) 
КП «Київміськсвітло». 

18.02.2008 – 18.11.2008 – заступник директора 
комунального підприємства електромереж 
зовнішнього освітлення м. Києва                          
КП Київміськсвітло». 

19.11.2008 – 26.03.2010 – заступник директора 
по будівництву (будівництво готельного 
комплексу до ЄВРО-2012) ПП «Олесь». 

16.06.2010 – 04.02.2015 – державний інспектор 
з енергетичного нагляду за режимами 
споживання електричної і теплової енергії у       
м. Києві (відділу електроенергетичного 
нагляду), відокремлений підрозділ «Інспекція 

членом 
політичних 
партій не був 



Держенергонагляду у Центральному регіоні». 

05.02.2015 – по теперішній час, старший 
державний інспектор з електроенергетичного 
нагляду головної інспекції 
Держенергонагляду України, відокремлений 
підрозділ «Головдерженергонагляд» ДП «НЕК 
«Укренерго». 

6 Міщенко Володимир 
Іванович 

1974 р.н. 

Дата подання документів 
12.01.2018 

 

Освіта повна вища 

 Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури  

Рік закінчення - 2006 

Спеціальність: «Підйомно-
транспортні, будівельні, 
дорожні, меліоративні 
машини і обладнання » 

Кваліфікація:                        
Інженер - механік 

 

Загальний стаж роботи – 20 років 7 місяців 

Стаж роботи на керівних посадах – 11 років 7 
місяців  

09.08.1993 – 19.09.1995 – електрозварник  
3 розряду Акціонерне товариство – фірма 
«Укргазбуд». 

26.09.1995 – 20.02.1998 – електромонтер  
3 розряду КП «Київміськсвітло». 

30.07.1998 – 18.11.1998 – охоронник в малому 
приватному підприємстві «СВ». 

01.04.1999 – 07.12.1999 - охоронник ТОВ 
«Ангели». 

14.01.2000 – 27.10.2000 – охоронник ВДСО 
при Подільському РУ ГУМВС України в м. 
Києві Окремий загін охорони «Захист». 

01.03.2001 – 01.11.2001 – помічник спеціаліста 
ТОВ «Словенські нафтопродукти». 

18.02.2004 – 24.07.2006 – начальник 
механічної дільниці ВАТ КМЗ «Магістраль» 
ім.                     М.П. Шульгіна. 

10.10.2006 – 06.02.2007 – провідний спеціаліст 
відділу містобудування та архітектури 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі у 
Конкурсі (за 
умови, ЩО 

до 
02.02.2018 р. 
Довідка з 
військового 
комісаріату 

буде 
замінена на 
військовий 
квиток чи 
тимчасове 
посвідчення; 

у разі 
незалежних 
причин від 
кандидата - 

заява 
конкурсній 
комісії 3 
наданням 
пояснень) 



Управління містобудування та архітектури. 

07.02.2007 – 03.05.2007 - провідний спеціаліст 
відділу благоустрою Управління благоустрою 
та комунального обслуговування Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України. 

03.05.2007 – 11.03.2008 - провідний спеціаліст 
відділу благоустрою Управління благоустрою 
та комунального обслуговування Міністерства 
з питань житлово-комунального господарства 
України.  

06.06.2008 – 01.08.2008 - інженер по 
програмуванню виробничо-диспетчерської 
служби КП «Київміськсвітло» . 

01.08.2008 – 01.10.2008 – інженер ІІ категорії 
виробничо-технічної служби  
КП «Київміськсвітло» . 

01.10.2008 – 01.07.2016 – начальник відділу 
контролю та технічного нагляду  
КП «Київміськсвітло» . 

01.07.2016 – 01.08.2016 – провідний інженер з 
технічного нагляду відділу проектно-
кошторисного КП «Київміськсвітло». 

01.08.2016 – по теперішній час – заступник 
директора з будівництва КП 
«Київміськсвітло». 

 

7. Рубан Едуард Григорович Освіта вища повна, спеціаліст Загальний стаж роботи  -  понад 13 років Громадською 
діяльністю не 

Допущений 
до участі у 
Конкурсі (за 



1976 р.н.   

 

Дата подання   документів. 

04.01.2018.2017 

 

Донецький Національний 
університет 

Рік закінчення- 1998  

 

Кваліфікаційний рівень – 
юрист  

 

Спеціальність – 
правознавство 

 

 

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. 

займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

умови, що до 
02.02.2018 р. 
Довідка з 
військового 
комісаріату 

буде 
замінена на 
військовий 
квиток чи 
тимчасове 
посвідчення; 

у разі 
незалежних 
причин від 
кандидата - 

заява 
конкурсній 
комісії 3 
наданням 
пояснень) 

8. Соболь Сергій Освіта повна вища Загальний стаж роботи – понад 16 років Громадською Допущений 



Володимирович 

1976 р.н. 

Дата подання документів 
05.01.2018 

 

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут» 

Рік закінчення- 1999 

Спеціальність: «Електронні 
прилади та пристрої» 

Кваліфікація:                        
інженер електронної техніки  

 

Стаж роботи на керівних посадах - понад 4 
роки 

01.09.1999 – 01.02.2001 – круп`є спільного 
Українсько-Шведського товариства у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю 
«СПЛІТ». 

01.02.2001 – 30.06.2002 – позаштатний круп`є 
ТОВ «СПЛІТ-ЦЕНТР». 

01.07.2002 – 06.05.2004 – старший круп`є  
ТОВ «СПЛІТ-ЦЕНТР». 

06.05.2004 – 03.01.2006 - позаштатний круп`є  
ТОВ «СПЛІТ-ГРУП». 

01.02.2006 – 07.06.2009 – менеджер казино  
ЗАТ «Порт». 

01.10.2010 – 02.09.2013 – адміністратор ЗАТ 
«Порт» (з 12.04.2011 перейменованого в ПАТ 
«Порт»). 

26.02.2014 – по теперішній час – інженер-
електронік першої категорії виробничо-
диспетчерської служби КП «Київміськсвітло». 

В період з 26.01.2015 - 15.04.2016 проходив 
військову службу за призовом під час  
мобілізації на посадах: 

     з 27.01.2015-06.09.2015 – слухач курсів 
перепідготовки;  

     з 06.09.2015 - 15.04.2016 – начальник 
розвідки – помічник начальника артилерії. 

Вислуга років в Збройних Силах України 
становить: 1 рік 2 місяці 20 днів. Брав участь у 
складі сил та засобів, які залучаються та 
беруть участь  в Антитерористичній операції 
на території Донецької та Луганської областей 
з метою виконання службових і бойових 

діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

до участі у 
Конкурсі 



завдань  

 в період: 

    з 14.03.2015 – 28.05.2015; 

    з 29.05.2015 – 04.08.2015; 

    з 18.08.2015 – 14.04.2016. 

9. Халаш Олег Петрович 

1980 р.н.   

Дата подання 
документів.12.01.2018.2017 

Освіта вища повна, спеціаліст 

Полтавський комерційний 
технікум, молодший 
спеціаліст 
 
Рік закінчення- 1998 

Кваліфікаційний рівень – 
товарознавець-організатор 

Спеціальність – 
товарознавство і комерційна 
діяльність 

Харківський національний 
економічний університет, 
бакалавр 
 
Рік закінчення – 2011 

Кваліфікаційний рівень – 
бакалавр з менеджменту 

Спеціальність – менеджмент 
організацій 

Харківський національний 
економічний університет, 
спеціаліст 

Загальний стаж роботи  - понад 19 років  

Стаж роботи на керівних посадах – понад 5 
років  

07.1998 – 01.2001 – гастроном «Половки», м. 
Полтава, товарознавець 

02.2001 – 30.11.2012 – Приватний 
підприємець. 

03.12.2012 - 11.12.2015 ТОВ 
«Укрдортехносервіс», начальник 
виробництва. 

14.12.2015 по даний час - ТОВ «Дорекс – 
Безпека руху», директор з маркетінгу. 

 

 

Громадською 
діяльністю не 
займався, 
членом 

політичних 
партій не був 

Допущений 
до участі у 
Конкурсі (за 
умови, ЩО 

до 
02.02.2018 р. 
Довідка з 
військового 
комісаріату 

буде 
замінена на 
військовий 
квиток чи 
тимчасове 
посвідчення; 

у разі 
незалежних 
причин від 
кандидата - 

заява 
конкурсній 
комісії 3 
наданням 
пояснень) 



Рік закінчення – 2012 

Кваліфікаційний рівень – 
спеціаліст з менеджменту 
організацій 

Спеціальність – менеджмент 
організацій 

 

Харківський національний 
економічний університет 
імені Семена Кузнеця, 
спеціаліст 

Рік закінчення – 2017 

Кваліфікаційний рівень – 
спеціаліст  

Спеціальність – фінанси, 
банківська справа та 
страхування 

 

 

 


