
 

 
Біографічна довідка 

 

ШЕМЕТ Віктор Йосипович 
 

 

 

В. о. директора комунального підприємства «Група 
впровадження проекту з енергозбереження в 
адміністративних і громадських будівлях міста Києва» з 
17.07.2017 року 
 

 

Громадянство України  

 
з 13.11.1991 року 

Число, місяць і рік народження 
 

18 лютого 1959 року 
 

Місце народження 
(держава, область, місто, район, село) 
 

 

Білорусь, , Брестська обл., Ружанського р-ну, с. Рудевичі  

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, 
повне найменування навчального закладу, дата 
закінчення, спеціальність та кваліфікація) 
 

повна вища, Дніпропетровський інженерно-будівельний 
інститут, у 1981 році за спеціальністю «Промислове та 
цивільне будівництво»  
  

Науковий ступінь, вчене звання не має 

Володіння мовами 
(якими, якою мірою) 

українською, російською – володіє вільно, англійською та 
польською - зі словником 
 

Нагороди, почесні звання  
 

не має 

Прийняття Присяги державного 
службовця (дата прийняття)  

- 
 

Ранг державного службовця 
(дата присвоєння) 

- 

Загальний стаж роботи понад 36 років (станом на липень 2017 р.) 
 

Стаж державної служби - 
 

Депутат ради (найменування ради) 1990-1994 р.р. – депутат Київської районної ради міста 
Харкова 
 

Стягнення які, ким і за що накладені) не має 
 

 

Трудова діяльність 
 
07.1981 – 05.1999 Проходження військової служби: 

1981-1982 р.р. – виконроб, Міністерство оборони СРСР, будівництво ракетних 
комплексів; 
1983-1987 р.р. – головний інженер, начальник дільниці будівництва технічної 
зони комплекса «Буран», республіка Казахстан; 
1987-1988 р.р. - начальник виробничо-технічного відділу. Будівництво 
командного пункту ракетних та інших об’єктів; 
1988-1993 р.р. - головний інженер будівельно-монтажного управління. 



Будівництво житла та об’єктів соціального призначення в місті Харькові, 
Сумській та Чернігівській областях 
1993-1999 р.р. - заступник начальника відділу будівництва Північно-східного 
напрямку прикордонних військ України – виконання функції «Замовника» 

05.1999 – 04.2006 заступник директора – начальник відділу будівництва та впровадження 
енергозберігаючих технологій, директор КП «Харківський міський фінансово-
промисловий центр» 

04.2006 – 06.2008 директор ТОВ «Фірма «Оргтехбуд» 

06.2008 – 04.2010 Керівник відділу технічного нагляду та кошторисів ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ РІЕЛ 
ІСТЕЙТ" 

04.2010 – 01.2013 Менеджер проекту ТОВ «Металіст – Арена» 
01.2013 -04.2013 
 

начальник відділу капітального будівництва та розвитку КП «Обласний 
спортивний комплекс «Металіст» 
 

04.2016-03.2015 Головний інженер ТОВ «Харків Арена» 
08.2015- по 
теперішній час 

Головний інженер, начальник управління реалізації проектів, в.о. директора 
комунального підприємства «Група впровадження проекту з 
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» 

 
 
 


