Інформація про осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на посаду керівника
комунального підприємства «Світоч» м. Київ,
підпорядкованого Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
допущені, чи не допущені до участі в конкурсі
№
п/п

ПІБ, рік народження

1.

Твердоступ Олег
Володимирович
1981 р. н.

2

Білик Олександр
Олександрович
1982 р. н.

Освіта (освітньо-кваліфікаційний
рівень, повне найменування
навчального закладу, дата закінчення,
спеціальність та кваліфікація)
Освіта вища, спеціаліст
Вищий навчальний заклад Черкаська
академія менеджменту
Рік закінчення – 2003 р.
Спеціальність «Менеджмент
організацій»
Кваліфікація «Менеджер-економіст»
Освіта вища, бакалавр
Кам’янець-Подільський навчальноконсультативний центр
Тернопільського національного
економічного університету
Рік закінчення – 2010 р.
Спеціальність «Менеджмент»
Кваліфікація «Бакалавр з менеджменту»
Освіта вища, спеціаліст
Кам’янець-Подільський навчальноконсультативний центр
Тернопільського національного
економічного університету
Рік закінчення – 2011 р.
Спеціальність «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності»
Кваліфікація «Менеджер-економіст»

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)
З 2004 р по 2016 рік - приватний підприємець

Загальний стаж роботи – понад 5 років
Стаж роботи на керівних посадах – менше року
06.2011 –05.2012 – Комунальне підприємство
«Київські ринки» - Адміністратор
06.2012 –08.2015 – ТОВ
«Трансмагистральнорд» - Диспетчер по УТД в
умовах крайньої півночі
01.2017 по теперішній час – ТОВ «ТроєщинаЖитлосерівс» - Директор

Громадська робота,
членство у
політичних партіях

Рішення комісії
про допуск до
участі в
конкурсі

Не займався
Не перебував

Допущено до
участі в конкурсі

Не займався
Не перебував

Допущено до
участі в конкурсі

3

Мандрик Валентина
Львівна
1957 р. н.

4

Козуненко Віталій
Володимирович
1975 р. н.

Освіта вища, спеціаліст
Київський торговельно-економічний
інститут
Рік закінчення – 1992 р.
Спеціальність «Товарознавство і
організація торгівлі продовольчими
товарами»
Кваліфікація «Товарознавець вищої
кваліфікації»

Освіта, неповна вища
Криворізький автотранспортний
технікум
Рік закінчення – 1994 р.
Спеціальність «Організація перевезень і
управління рухом на автомобільному
транспорті»
Кваліфікація «Технік організатор
перевезень»

Загальний стаж роботи – понад 35 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 30
років
07.1976 –07.1978 - Ленінський
райгастрономторг – Продавець
08.1978 –12.1978 – магазин «Троянда
Закарпаття» - Продавець
01.1979 –09.1980 - Спецторгконтора
«Барвінок» - Товарознавець
09.1980 –08.1982 - Республіканська
заготівельно-збутова кантора – Товарознавець
08.1982 –06.1985 – Мінський оптовороздрібний овочекомбінат – Заступник
завідуючого магазином
06.1983 –05.1993 – Дніпровський ОРПК –
Заступник завідуючого магазином, завідуюча
магазином
06.1993 –05.2001 – ЗАТ «Ранет» - Директор
06.2001 –12.2003 – «Об’єднання підприємців
ХХІ століття» - Голова правління
01.2004 – 04.2006 –Благодійний фонд
«Перспектива ХХІ століття» - Генеральний
директор
05.2006 –12.2006 – Громадська організація
«Об’єднання підприємців ХХІ століття» Голова правління
08.2008 –11.2015 - Благодійний фонд
«Перспектива ХХІ століття» - Генеральний
директор
04.2012 –12.2012 – Конфедерація
будівельників України – Виконавчий директор
за сумісництвом

2002 – 2010
Член/ESAE/
Європейського
Об’єднання
Керівників
Організацій

Загальний стаж роботи – понад 20 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 4
роки
08.1996 –04.1997 – Криворізький
металургійний комбінат «Криворіжсталь» Токар, Вальцювальник стану гарячої прокатки
04.1997 –10.2002 – ВАТ «Криворіжгаз» Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

Не займався
Не перебував

Допущено до
участі в конкурсі

2001-2012 – Голова
правління ГО
«Об’єднання
підприємців ХХІ
століття»
2002 – 2014 –
Помічник депутата
Київради
2004 – 2015 – Член
Координаційної ради
при КМДА з питань
розвитку
підприємництва
2014 – 2015 – Депутат
Київради
2015 – 2017 – Член
Української партії
«Єдність»

Допущено до
участі в конкурсі

Повна вища, спеціаліст
Національна металургійна академія
України
Рік закінчення – 2003 р.
Спеціальність «Металургійне
обладнання»
Кваліфікація «Спеціаліст інженерної
механіки»
Повна вища, спеціаліст
Криворізький технічний університет
Рік закінчення – 2008 р.
Кваліфікація «Спеціаліст з економіки
підприємства»

12.2002 –03.2005 – ПО «Валько, Миколюк,
Гранд» - Менеджер оптової торгівлі
05.2005 –05.2006 – ВАТ «Кривий Ріг Цемент» Економіст, Інженер відділу технічного
забезпечення.
05.2006 –03.2009 - ВАТ Північний гірничозбагачувальний комбінат» - Провідний інженер
04.2009 –03.2011 – ТОВ «Метінвест Холдинг»
- Експерт відділу податків ЗРС
04.2011 –12.2012 – ВАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» - Помічник
генерального директора
12.2012 –07.2016 – ТОВ «Трансінвест
Холдинг» - Провідний менеджер із постачання,
Начальник управління постачання
07.2016 по теперішній час – ТОВ
«Спецукрресурс» - Директор

