
Відомості про осіб, які претендують на зайняття посади директора 

комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва та згідно з рішенням конкурсної комісії  

(Протокол № 8 від 27.12.2018) допущені, чи не допущені до участі в Конкурсі 

 

№ ПІБ,  

рік народження, 

громадянство  

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 Білий 

Ігор 

Миколайович 

 

1965 р.н. 

 

Громадянин 

України 

Освіта вища (спеціаліст) 

 

Подільська державна аграрно-

технічна академія 

Рік закінчення - 2002 

Кваліфікація - «Економіст-

бухгалтер»; 

Камянець-Подільське 

вищевійськово-інженерне 

командне училище імені 

маршала інженерних військ 

Харченко В.К. 

Рік закінчення - 1986 

Спеціальність - «Командна 

тактична машини інженерного 

озброєння » 

Кваліфікація - «Офіцер з 

вищою військово-інженерною 

освітою, інженер по 

експлуатації машин 

інженерного озброєння » 

  спеціаліст); 

Технікум Подільської  

державної аграрно-технічної 

академії Міністерства АПК 

України 

Рік закінчення - 1999 

Спеціальність - 

«Правознавство» 

Кваліфікація - «Юрист» 

Загальний стаж роботи – понад 35 років 

Стаж роботи на керівних посадах – понад 6 років 

 

05.08.1982-09.03.1998 – Проходження служби в збройних силах на офіцерських посадах; 

10.12.1999 - 03.10.2005 – Служба в органах податкової міліції ДПА у Хмельницькій області; 

22.05.2006 - 26.06.2008 – Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради, керуючий справами 

виконавчого комітету; 

06.07.2009 - 04.08.2010 – Державна житлово-комунальна інспекція у Київській області, головний 

державний інспектор, начальник відділу державного нагляду та контролю у сфері житлово-комунального 

господарства; 

05.08.2010 - 21.10.2010 – Міністерство з питань житлово-комунального господарства, заступник 

начальника управління-начальник відділу експлуатації житлового фонду Управління житлової політики, 

заступник начальника управління-начальник відділу утримання  житлового фонду Управління житлової 

політики;  

 22.10.2010 - 29.09.2014 – Комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), перший заступник директора, начальник 

управління обстеження та аналізу стану благоустрою територій; 

10.11.2014 - 05.05.2015 –  Комунальне підприємство «Київпастранс»,  радник генерального директора, 

заступник начальника відділу  внутрішнього контролю; 

16.06.2015 - 20.06.2017 – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Подільського району м. Києва», начальник відділу оперативного реагування , заступник директора, 

перший заступник директора; 

21.06.2017 - 29.07.2017  - Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району 

м. Києва, заступник директора; 

29.07.2017- по теперішній час – виконуючий обов'язки директора Комунального підприємства по 

утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва. 

  

 

  

 

Громадською 

діяльністю не 

займався, 

членом 

політичних 

партій не 

був. 

Допуск до 

участі в 

конкурсі 

2 Кондрацький  

Олександр 

Михайлович  

 

1975 р.н. 

 

Громадянин 

України 

 

Освіта вища (спеціаліст) 

 

Одеська державна академія 

будівництва та архітектури 

Рік закінчення – 1998 

Спеціальність - «Промислове та 

цивільне будівництво» 

Кваліфікація - «Інженер-

будівельник» 

Факультет (відділ) 

післядипломної освіти та 

довузівської підготовки ДВНЗ 

Загальний стаж роботи – понад 27 років 

Стаж роботи на керівних посадах – понад 10 років 

 

20.08.1998 - 05.04.2000 – Державна корпорація «Укравтодор», виконроб в РЕД № 9; 

06.04.2000 - 13.10.2000 – Державне шляхове ремонтно-будівельне управління № 100, майстер;   

13.10.2000 - 14.09.2001 – Управління комплектації та збуту «Укрінмашзбут», менеджер відділу збиту. 

25.03.2002 - 17.06.2002 – Будівельне управління № 14 АТ Хрещатикбуд», виконавець робіт; 

01.02.2003 – 31.12.2004 – ТОВ « Агрофірма XX СТОЛІТТЯ», головний інженер; 

01.04.2006 – 30.06.2009 -  ТОВ « Агрофірма XX СТОЛІТТЯ», головний інженер; 

06.07.2009 -  02.08.2010 – Державна житлово-комунальна інспекція у Київській області, головний 

державний інспектор; 

03.08.2010 – 25.11.2010 – Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, головний 

Громадською 

діяльністю не 

займався,  

членом 

політичних 

партій не 

був. 

Допуск до 

участі в 

конкурсі 



«Київський університет 

управління та підприємництва» 

Рік закінчення - 2014 

Кваліфікація – «Спеціаліст з 

економіки підприємства» 

Спеціальність - «Економіка та 

підприємництво»  

спеціаліст відділу утриманняжитлового фонду; 

26.11.2010 – 05.02.2013 – Комунальне підприємство «Київблагоустрій», головний спеціаліст, начальник 

управління, головний фахівець відділу; 

06.02.2013 – 21.08.2013 -  ПП «БК-БУДРЕММОНТАЖ», заступник директора; 

21.10.2013 – 30.07.2015 - Департамент житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (КМДА), начальник 

відділу; 

03.08.2015 – 04.10.2017 – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Подільського району м. Києва», заступник начальника технічно - експлуатаційного відділу, 

начальник відділу виробничо – технічного планування та контролю, начальник управління виробничо-

технічного планування, експлуатації та утримання житлового фонду»; 

08.02.2018 - по теперішній час  -Міністерство культури України, завідувач сектору господарського 

забезпечення. 

3  Коротинський 

Павло 

Андрійович 

 

1964 р.н. 

 

Громадянин 

України 

 

Освіта вища (спеціаліст) 

 

Житомирський 

сільськогосподарський інститут 

Рік закінчення - 1986 

Спеціальність - «Агрономія» 

Кваліфікація - «Вчений 

агроном» 

 

 

Загальний стаж роботи – понад 30 років 

Стаж роботи на керівних посадах – понад 18 років 

 

14.11.1988 - 09.08.1999 – Виробничий трест по експлуатації зелених насаджень Печерського району 

м. Києва, майстер; 

09.11.1999 - 17.02.2003 – Державне комунальне підприємство по експлуатації зелених насаджень 

Печерського району м. Києва, заступник директора; 

17.02.2003 - 02.02.2009 – КП УЗН Печерського району м. Києва, директор; 

03.02.2009 - 14.10.2009 – КП УЗН Печерського району м. Києва, перший заступник директора; 

14.10.2009 - 26.05.2015 – КП УЗН Печерського району м. Києва,  директор; 

16.11.2015 - 01.09.2017 – КП УЗН Печерського району м. Києва, заступник директора; 

01.09.2017 - 02.10.2017 – КП УЗН Печерського району м. Києва, перший заступник директора; 

02.10.2017 - 14.06.2018 – КП УЗН Печерського району м. Києва, головний інженер; 

14.06.2018 – 07.11.2018 - КП УЗН Печерського району м. Києва, головний спеціаліст з експлуатації, 

розвитку та контролю за зеленими насадженнями. 

Громадською 

діяльністю не 

займався,  

членом 

політичних 

партій не 

був. 

Допуск до 

участі в 

конкурсі 

4 Рибак  

Андрій 

Миколайович 

 

1976 р.н. 

 

Громадянин 

України 

Освіта вища (спеціаліст) 

 

Національна академія 

внутрішніх справ України 

Рік закінчення - 1997 

Спеціальність -

 «Правознавство» 

Кваліфікація - «Юрист» 

Загальний стаж роботи – понад 25 років 

Стаж роботи на керівних посадах – понад 15 років 

 

01.08.1993 - 30.05.2000 – Міністерство внутрішніх справ України  

31.05.2000 - 27.11.2012 – Державна податкова служба України  

27.11.2012 - 29.09.2015 – Міністерство внутрішніх справ України 

04.07.2017 - 17.11.2017 – Київське обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів, провідний 

юрисконсульт  

01.06.2018 - по теперішній час ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення 

управління зоною відчуження», провідний інженер з підготовки кадрів 

Громадською 

діяльністю не 

займався, 

членом 

політичних 

партій не 

був. 

Допуск до 

участі в 

конкурсі 

 

 

 


