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Відомості про осіб,
які претендують на зайняття посади директора комунального підприємства «Київкомунсервіс»
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
№
п/
н

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.

Зосич
Олександр
Григорович,
1978 р. н.,
02.10.2017

 Повна вища,
Національна академія внутрішніх
справ, 2011 р., «Правознавство»,
спеціаліст, юрист

Загальний стаж роботи понад 13 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 10 років:
08.2005 – 02.2006 – директор ТОВ «Володя плюс»;
01.2007 – 07.2008 – начальник відділу продаж ТОВ «Солом’янкабуд»;
04.2007 – 03.2010 – директор ТОВ «Бізнес-центр «ХХІ століття» (за сумісництвом);
02.2010 – 05.2011 – директор ТОВ «СТЛ-Інвест» (за сумісництвом);
05.2011 – 09.2013 – директор ТОВ «КПК-Леуфграунд»;
05.2011 – 11.2013 – директор ТОВ «Бізнес-центр «ХХІ століття» (за сумісництвом);
11.2013 – 12.2013 – заступник директора з економіки та менеджменту державного
підприємства «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою» ;
07.2014 – 01.2017 – тво генерального директора, генеральний директор, заступник
генерального директора комунального підприємства «Профдезінфекція» КиєвоСвятошинського району Київської обл.

з 2010 р. обраний
депутатом
КиєвоСвятошинського
району Київської
обл.,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі

2.

Криницький
Микола
Миколайович,
1967 р. н.
02.10.2017

 Вища,
Київський державний торговельноекономічний університет , 1996 р.,
«Технологія громадського
харчування», спеціаліст, інженертехнолог
 Вища,
Державна екологічна академія
післядипломної освіти та
управління, 2013 р., спеціалістеколог
 Повна вища,
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України, 2014 р., «Державна
служба», магістр державної служби

Загальний стаж роботи понад 23 роки (за рішенням суду – понад 25 років).
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 06 років (за рішенням суду –
понад 08 років)
06.2009 – 09.2010 – директор ТОВ «ГСТ Крим»;
09.2010 – 04.2012 – в.о. начальника, начальник Головного державного управління
охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання
рибальства у м. Києві та Київській області Державного агентства рибного
господарства України;
04.2012 – 06.2012 – помічник Міністра екології та природних ресурсів України
відділу забезпечення роботи Міністра (патронатна служба) Управління
організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра;
06.2012 – 10.2015 – начальник Державної екологічної інспекції у Київській області –
Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища
Київської обл. ;
10.2015 – до цього часу – начальник Державної екологічної інспекції у Київській
області – Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного
середовища Київської обл. (за рішенням суду);

не займався,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі

3.

4.

Кудінов
Кирило
Євгенович,
1980 р. н.
25.09.2017

Ляшкевич
Максим
Володимирович,
1980 р. н.
02.10.2017

 Базова вища,
Національний аграрний
університет, 2001 р.;
«Менеджмент», бакалавр з
менеджменту організацій;
 Повна вища,
Вищий навчальний заклад
«Університет економіки та права
«КРОК», 2004 р., «Інтелектуальна
власність», магістр, професіонал з
інтелектуальної власності;
 Повна вища,
Одеська національна академія
зв’язку ім. О.С. Попова, 2016 р.,
«Економіка підприємства», магістр
з економіки підприємства

Загальний стаж роботи понад 17 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 15 років:
03.2001 – 09.2001 – заступник начальника експертного відділу ЗАТ «Інвестиційно–
промислова група «Експотранс»;
09.2001 – 04.2011 – директор ТОВ «Незалежна експертно–промислова група»;
04.2012 – 10.2013 – т.в.о. заступника директора, помічник директора, в.о.
заступника директора, в.о. директора Дирекції «Автотранспошта», в.о. директора,
директор Дирекції оброблення та перевезення пошти Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»;
03.2014 – 09.2014 – заступник начальника Південного поштампу Київської міської
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»;
10.2014 – 01.2015 – начальник відділу інвестиційних проектів адміністрації
метрополітену КП «Київський метрополітен».

 Повна вища,
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
2002 р., «Фінанси», спеціаліст,
економіст, офіцер військового
управління тактичного рівня

Загальний стаж роботи понад 18 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить понад 09 років:
08.2002 – 03.2005 – начальник фінансово-економічної групи Вінницького обласного
військового комісаріату (військова служба),
04.2005 – 01.2009 – помічник командира - начальник фінансово-економічної
служби в/ч А 2729, с. Людовка Жмеринського району Вінницької області (військова
служба),
02.2009 – 08.2010 – помічник командира - начальник фінансово-економічної
служби в/ч А 1231, с. Гаврилівка Вінницького району Вінницької області (військова
служба),
08.2010 – 11.2013 – директор комунального підприємства «Саланг»;
10.2015 – 02.2017 – директор ТОВ «Сад-Логістік»;
05.2017 – 07.2017 – директор ТОВ «ЖЕК «Агропомічне»;
07.2017 до цього часу – заступник директора комунального підприємства
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
«Київкомунсервіс», в.о. директора КП виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс».

не займався,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі

не займався,
не перебував

допущено до
участі в Конкурсі

01.2015 до цього часу – начальник служби соціального забезпечення КП
«Київський метрополітен».

