
 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 

«КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» (КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ») 
вуї. Велика Житомирська, буд. 15-А, м. Київ, 01001 

адреса для листування, вул. Володимирська, буд.51-А. м. Київ, 01001 

e-mail: kbr20lI(a),ukr.net, код ЄДРПОУ 37932233 

від 12.01,2021 №247/3-115 

на№АЄ 31/0121 від 14.01,2021 

 

Управління інформаційного забезпечення 

та доступу до публічної інформації На 

№164 (з) від 14.01,2021 

У доповнення до попередньої відповіді 

Надаємо біографічну довідку на виконуючого обов’язків директора 

комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та 

реконструкції «Київбудреконструкція» Синякова Юрія Борисовича. 

Працює Виконуючий обов’язків директора КП 

«Київбудреконструкція» 

Громадянство Громадянин України 

Дата, місце народження 20 липня 1976 р. м. Київ 

Освіта (який вищий 

навчальний заклад 

закінчив і коли) 

Вища. Національний технічний Університет України 

«КПІ» «Інститут енергозбереження та 

енергоменеджменту», 01 березня 2000р. 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

Немає 

Нагороди, почесні звання Немає 

Військове звання Старший - лейтенант 

Сімейний стан Одружений 
 

Трудова діяльність 

1993 - 1994 До вступу до вишу працював учбовим майстром кафедри 

гірничої електромеханіки Київського політехнічного 

інституту. 

1999- 2004 Директор приватного підприємства «Нік - ТСК». 

2004 - 2009 ВАТ «Київспецтранс» прийнятий на посаду провідного 

інженера по охороні навколишнього середовища, переведений 

на посаду начальника того ж відділу, переведений на посаду 

директора департаменту технічного розвитку та екологічної 

безпеки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Закінчив свою трудову діяльність у ВАТ «Київспецтранс» на 

посаді заступника Голови Правління з перспективного 

розвитку та капітального будівництва. 

2009- 2011 Призначений на посаду головного спеціаліста Головного 

управління комунального господарства виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА), де прийняв присягу 

Державного службовця та був призначений тимчасово в.о. 

начальника відділу реформування комунального 

господарства та капітального будівництва управління 

інженерного забезпечення. 

2011 - 2013 Заступника генерального директора ТОВ «Граніт Агро». 

2013 -2014 Заступник генерального директора ТОВ «УК Аква-Вита». 

2014 -2015 Комунальна організація «Київмедспецтранс» Заступник 

головного інженера. 

2016-2018 Провідний інженер виробничо-технічного відділу КП 

«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції 

«Київбудреконструкція». 

2018-2020 Заступник начальника управління - начальник відділу 

інвестиційної діяльності та реалізації проектів управління 

бюджетного планування Департаменту житлово- комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА). 

24.12.2020 по 

теперішній час 

Заступник директора КП «Дирекція з капітального 

будівництва та реконструкції «Київбуж5еконструкція», 

тимчасово в.о. дир^ктор^ КП«Київбудоеконструкція»  

Заступник директора Олександр САУШЕВ 

Ігор Нинюк23 


