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

1.

ПІБ,
рік народження,
дата подання
документів

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

Бінд
Вячеслав
Євгенович,
1974 р.н.

Повна вища.
2002 р. Міжнародний Інститут
Менеджменту, магістр бізнесадміністрування;
1999 р. Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут», спеціальність
«Теплові електричні станції», кваліфікація
інженер-теплотенергетик;
1993 р., Київський енергетичний технікум,
спеціальність – автоматизація
теплоенергетичних процесів на
електростанціях, кваліфікація технікатеплотехніка.

01.06.2018

Додатково:
2009 р. Інститут вищої кваліфікації
Київського національного торговельноекономічного університету - підвищення
кваліфікації за програмою «Правові та
практичні аспекти державних закупівель в
Україні»;
2006 р. бізнес-тренінг «Управління
проектами за допомогою MICROSOFT
PROJECT 2003».

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)
Загальний стаж роботи понад 18 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить понад
13 років:
06.2003 - 04.2004 заступник начальника відділу
аудиту та внутрівідомчого контролю виконавча
дирекція АЕК «Київенерго»;
03.2004 -10.2004
заступник
генерального
директора з маркетингу ЗАТ «Київська книжкова
фабрика»;
10.2004 - 10.2005 фінансовий директор ЗАТ
«Енергомонтажвентиляція»;
10.2005 - 08.2006 фінансовий директор ТОВ
«Київський завод пористих виробів»;
01.2007 – 10.2007 генеральний директор ТОВ
«Муніципальна сервісна компанія»;
10.2007 – директор
Департаменту
управління
виробництвом, перший заступник генерального
директора ВАТ «АК «Київодоканал»;
08.2011 – 04.2012 голова правління ПрАт
«Грінко»;
10.2012 – 01.2014 заступник директора технічного
департаменту, заступник технічного директора,
заступник генерального директора –директора з
питань забезпечення бізнесу ТОВ «Луганське
енергетичне об’єднання»;
01.2014 – 03.2015 перший заступник директора КП
«Місьководоканал» Сумської міської ради;
03.2015 – 03.2016 заступник з міжнародних
інвестицій - заступника директора з міжнародних
відносин, інвестицій та закупівель, заступник
директора державного підприємства «Національна
енергетична компанія «Укренерго» - директор
відокремленого
розділу
«Північна

Громадська робота,
членство у
політичних партіях

не займався;
не перебував

Відповідність
щодо інших
вимог

Рішення комісії
щодо допущення
осіб до участі у
конкурсі

Декларацію
подано 31.05.2018

Допущений до
участі у конкурсі

2.

Вакуленко
Сергій
Сергійович
1974 р. н.
23.05.2018

електроенергетична
система
державного
підприємства «Національна енергетична компанія
«Укренерго»;
04.2016 – 04.2018
заступник
генерального
директора
ПАТ
«Акціонерна
компанія
«Київводоканал»;
04.2018 – до цього часу технічний директор КП
«Київтеплоенерго».
Повна вища.
Загальний стаж роботи понад 23 років.
2003 р. Національний аграрний університет, Стаж роботи на керівних посадах становить понад
спеціальність «Економіка підприємства»,
10 років:
кваліфікація економіст підприємства;
11.2001 - 05.2002 начальник санітарно-технічної
2007 р. Державна академія житловодільниці КП «Будремінвест»;
комунального господарства, кваліфікація – 06.2008 – 07.2009 заступник начальника,
спеціаліст з теплопостачання і вентиляції.;
начальник служби експлуатації теплових мереж
1997 р. Київський індустріальний технікум, АК «Київенерго» філіал «Житлотеплоенерго
спеціальність «Бухгалтерський облік та
Київенерго»;
аудит», кваліфікація – бухгалтер;
07.2009 – 04.2013 головний інженер І групи
1997 р. Київський машинобудівний
теплоенергетичного управління ПАТ «Київенерго»
технікум, спеціальність «Обробка матеріалів філіал «Житлотеплоенерго Київенерго»;
на верстатах та автоматичних лініях»,
04.2013 – 09.2013 головний інженер району І групи
кваліфікація – молодший спеціаліст;
району теплових мереж «Нивки», головний
1992 р.СПТУ -30 професія – слюсар
інженер району району І групи району теплових
контрольно-вимірувальних приладів і
мереж «Голосієво» СВП «Київські теплові
автоматики, кваліфікація – слюсар
мережі» ПАТ «Київенерго»;
контрольно-вимірувальних приладів і
10.2016 – до цього часу заступник генерального
автоматики четвертого розряду.
директора ТОВ «Євро-Реконструкція».

не займався;
не перебував.

Декларацію
подано 19.05.2018

Допущений до
участі у конкурсі

3.

Вахнін
Євген
Миколайович
1977 р.н.

04.06.2018

Повна вища.
2013 р., Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут,
спеціальність Економіка підприємства»,
кваліфікація економіста.

Загальний стаж роботи понад 21 рік.
Стаж роботи на керівних посадах становить
близько 1 року :
09.2012 – 07.2013 заступник директора ТОВ «703
Металообробний завод котельного обладнання».

2010 р. участь у
проведені виборів
(громадський
помічник);
не перебував.

Декларацію
подано 04.06.2018

Допущений до
участі у конкурсі

4.

Опришко
Валентин
Миколайович,
1964 р.н.
01.06.2018 р.

Повна вища.
1991 р. Українська ордена Тудового
Червоного Прапора сількогосподарська
академія , спеціальність «Автоматизація
сільськогосподарського виробництва»,
кваліфікація - інженер-механік.

Загальний стаж роботи понад 28 років.
Стаж роботи на керівних посадах становить понад
18 років:
09.1995 – 07.2001 начальник котелень СПП
«Академтеплоенерго» АН України;
01.2002 - 08.2004 заступник начальника району
експлуатації котелень № 9, головний інженер, в.о.
начальника управління 1 групи Управління
котелень, теплових мереж № 3 відокремленого
підрозділу «Житлотеплоенергго Київенерго»;
08.2004 – 05.2007 начальник відділу видачі
технічних умов та погодження проектної
документації, заступник генерального директора –
директор Розрахункового департаменту ВАТ АК
«Київводоканал»;
06.2008 – 04.2011 заступник директора з технічних
питань, заступник директора ТОВ ІБК «Адоніс»;
11.2011 – 07.2012 головний інженер КП «Дирекція
по утриманню та обслуговуванню житлового
фонду Святошинського району м. Києва;
08.2012 – 12.2014 головний інженер КП РЕО № 5
Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації;
12.2014 – 07.2017 заступник генерального
директора ТОВ «Євро-Реконструкція»;
на даний час не працює.

* Період служби у війську зараховується, навчання не зараховується.

не займався;
не перебував.

Декларацію
подано 31.05.2018

Допущений до
участі у конкурсі

