Інформація про осіб які допущені до участі у конкурсному відборі на посаду керівника
комунального підприємства «Київський іподром»,
підпорядкованого Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
№
п/п

ПІБ, рік народження

1.

Бондар Ольга
Олександрівна
1972 р.н.

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

Освіта вища, спеціаліст
Київський Університет імені Тараса
Шевченка
Рік закінчення – 1994 р.
Спеціальність «Механіка»
Кваліфікація «Механік. Математик–
прикладник»

Загальний стаж роботи – понад 8 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 6
років.

2009-2014 Віце-президент
«Асоціації іподромних
наїзників України»

01.03.2014 – 26.04.2016 Комунальне
підприємство «Київський іподром»Бригадир наїзник
27.04.2016 – 10.11.2016 Комунальне
підприємство «Київський іподром», Начальник виробничого відділу
11.11.2016 – по теперішній час Комунальне
підприємство «Київський іподром»Заступник директора з розвитку та
організації підприємства

2015-2016 Голова Первинної
профспілкової організації
робітників КП «Київський
іподром»

Загальний стаж роботи – понад 10 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 3
роки

Не займалась,
не перебувала

Повна вища, магістр
Київський національний економічний
університет
Рік закінчення – 1999 р.
Спеціальність «Фінанси»
Кваліфікація «Магістр ділового
адміністрування»

2

Буренко Анна
Василівна
1985 р.н.

Освіта вища, магістр
Національний аграрний університет
Рік закінчення 2007 р.
Спеціальність «Технологія виробництва
і переробки продукції тваринництва»
Кваліфікація «Технолог-дослідник з
виробництва та переробки продукції
тваринництва»

05.10.2007 – 31.03.2008ВАТ АК
«Київводоканал» - Обхідник каналізаційних
мереж 3-го розряду
01.04.2008 – 17.05.2016 Комунальне
підприємство «Київський іподром» Зоотехнік, Начальник виробничого відділу,
Провідний зоотехнік
18.05.2016- по теперішній час Державне
підприємство «Конярство України», Провіднийзоотехнік, Головний зоотехнік

Рішення комісії
про допуск до
участі в
конкурсі

3

Гончаров
Олександр
Вячеславович
1974 р.н.

Освіта, неповна вища
Московський торгово-економічний
технікум
Рік закінчення - 1993 р.
Спеціальність «Товарознавство»
Кваліфікація «Товарознавець»
Повна вища,спеціаліст
Міжнародний університет Киргизстану
Рік закінчення - 1999 р.
Спеціальність «Економіка»

4

Лавренцов Михайло
Євгенійович
1970 р.н.

Освіта, неповна вища
Київський технікум радіоелектроніки
Кваліфікація «Технік-технолог»
Рік закінчення - 1989 р.
Спеціальність «Інструментальне
виробництво»
Повна вища, спеціаліст
Національна академія внутрішніх справ
України
Рік закінчення - 2004 р.
Спеціальність «Првознавство»
Кваліфікація «Юрист»

5

Павленко
Олександр
Анатолійович
1970 р. н.

Неповна вища освіта, молодший
спеціаліст
Васильківське військове авіаційнотехнічне училище ім. 50 років ЛКСМ
України

Загальний стаж роботи – понад 6 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 6
років
03.03.1998 – 26.11.1999
ТОВ «Прогрес»- Технічний директор
26.11.199 – 19.09.2001
ТОВ «Руслана»- Виконавчий директор
Донецького філіалу
01.04.2011 – 30.08.2014 Комунальне
підприємство Алупкінської міської ради
«Аупка-Сервіс»- Директор
Загальний стаж роботи – понад 20 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 9
років
1991-1992 Науково-технічний кооператив
«Інекен», - Технік
1992-1993 Науково-дослідний комплекс при
Міністерстві освіти України Київського
трудового червоного прапору інженернобудівельного інституту, - Технік-Технолог
1993-1996 МСП центр атлетичної
гімнастики «Самсон» - Тренер-вихователь
1996-1997 ТОВ «ХХІ Століття» - Старший
тренер
1997-2000 Науково-впроваджувальне
підприємство «ОЛІО» - Старший тренер
11.04.2000-26.10.2000 - Водій при ГУБОЗі
МВС України в м. Києві
01.01.2000 -23.02.2001 ТОВ «Юпітер» Юристконсульт
01.03.2001-30.02.2003 ТОВ «Платан» Юристконсульт
2003-2008 П «Укрєвросвіт» - Власник,
Директор
2008-2012 ТОВ «Спецпожтехнології» Директор, Технічний директор
Загальний стаж роботи – понад 25 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 15
років
1987 – 2008 Служба в Збройних Силах

З 2010 року депутат
Алупкінської міської ради 6го скликання

2002 рік - Вибори до
Верховної Ради України–
помічник начальника
генерального штабу,
координатор Хмільницького
району від кандидата в
депутати Катеринчука М.Д.
2006 рік - Вибори до
Верховної Ради України юридичний департамент
партії «Наша Україна»,
юрист
2012 рік - Вибори до
Верховної Ради України - –
куратор Згурівського району
від кандидата в народні
депутати Бойка О.В.

Не займався,
не перебував

Рік закінчення 1990 р.
Спеціальність «Літаки та авіадвигуни»
Кваліфікація «Технік-механік»
Повна вища, магістр
Національний університет державної
податкової служби України
Рік закінчення 2008 р.
Спеціальність «Облік і аудит»
Кваліфікація «Магістр з обліку і аудиту»

України
14.12.2010 по теперішній час
«Макарівський завод ЗБВ» - Начальник по
виробництва,
з 28.01.2011 - Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника заводуМакарівський
завод ЗБВ»

Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Рік закінчення 2014 р.
Спеціальність «Державна служба»
Кваліфікація «Магістр державної
служби»

6

Фещенко Микола
Дмитрович
1966 р.н.

Освіта вища
Київське вище військове командне
училище ім. М. В. Фрунзе
Рік закінчення 1989 р.
Спеціальність «Командна тактична
мотострілкових військ»
Кваліфікація «Інженер по експлуатації
бронетанкової і автомобільної техніки»
Освіта вища, спеціаліст
Державний інститут підготовки кадрів
Рік закінчення 2009 р.
Спеціальність «Економіка і
підприємництво/Фінанси»
Кваліфікація «Спеціаліст з фінансів»

Загальний стаж роботи – понад 23 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 10
років
25.10.1983 – 05.11.1984 – КВТИУ –
Лаборант
14.11.1984 – 28.11.1996 – Служба в
збройних силах України
11.12.1996 – 16.01.1998 – ТОВ «Аксон» Начальник відділу маркетингу
19.01.1998 – 12.05.1999 – АТ «Укрінбанк» Провідний, головний фахівець економічної
безпеки
01.06.1999 – 01.03.2003 – ЗАО
«Екотрейдсервіс» - Начальник виробництва,
начальник відділу безпеки
03.03.2003 – 01.09.2003 – ЗАТ
«Миколаївський портовий елеватор» Заступник голови правління з матеріальнотехнічного забезпечення
02.09.2003 – 19.09.2005 – ТОВ
«Судноплавна компанія «Андромеда» Комерційний директор, директор
20.09.2005 – 30.11.2005 – Галузева служба
будівельно-монтажних робіт і цивільних
споруд ПЗЗ – Начальник інспекції з
нерухомості

2003-2005 Керівник
організаційного відділу
Спілки юристів України

01.12.2005 – 10.01.2006 – ДТГО «Південнозахідна залізниця» - Начальник інспекції по
нерухомості
16.01.2006 – 05.04.2007 – ДП
«Маниковецькийспиртзавод» - Заступник
директора з виробництва
05.04.2007 – 15.08.2007 – ДП «Вашківський
спиртовий завод» - Начальник основного
виробництва, заступник директора
02.09.2013 – 17.03.2014 – ТОВ «Газ –
Дніпро АВТО» - Менеджер з маркетингу

7

Шинкаренко
Олександр
Анатолійович
1975 р.н.

Молодший спеціаліст
Маслівський радгосп-технікум
ім. П. Х. Гаркавого
Рік закінчення 1994 р.
Спеціальність «Зоотехнія»
Кваліфікація «Зоотехніка»
Освіта вища, спеціаліст
Національний аграрний університет
Рік закінчення 1999 р.
Спеціальність «Зооінженерія»
Кваліфікація «Зооінженер»

8

Якібчук Олександр
Васильович
1979 р.н.

Вища, бакалавр
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Рік закінчення 2001 р.
Спеціальність «Економіка»
Кваліфікація «Бакалавр з економіки»
Спеціаліст
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Рік закінчення 2002 р.
Спеціальність «Облік і аудит»
Кваліфікація «Економіст»

Загальний стаж роботи – понад 18 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 8
років
22.06.1990 – 24.06.1994 – Прийнятий в
радгосп «Червона зірка» та направлений на
навчання до Маслівського радгосптехнікуму
01.09.1994 – 01.05.1999 Направлений на
навчання до Національного аграрного
університету
01.06.1999 – 07.11.2011 КП «Київський
іподром» - Зоотехнік, ведучий зоотехнік,
начальник продовольчого відділу, директор
відділу по випробуванню коней, начальник
виробничого відділу
26.12.2011 – 06.06.2017 КП 2Київський
іподром» - Директор, заступник директора з
господарсько-виробничих питань
Загальний стаж роботи – понад 13 років
Стаж роботи на керівних посадах – понад 9
Років
10.08.2001 – 04.02.2005 – ПП «Олсан» Директор
07.02.2005 – 29.02.2008 – ТОВ «Торгова
економічна компанія «Укрграндконтакт» Директор
03.03.2008 – 02.06.2008 – ДП
«Держекосистема» - 1-й заступник
генерального директора
29.05.2008 –02.04.2010 - ТОВ «Торгова
економічна компанія «Укрграндконтакт» Директор

2004-2009 – Голова ППО КП
«Київський іподром»
2012 – по теперішній час
Член МГО «Козацтво
Запорізьке»
2005-2008 Партія захисників
Вітчизни

З 2004 року в ILYSA
Асоціація молодих вчених
«Інтелектуальне лідерство»міжнародна молодіжна
громадська організація м.
Київ, віце-президент до 2008
року
2004 – участь та підготовка
круглого столу зі «Спілкою
підприємців малих, середніх
і приватизованих
підприємств України»,
«фонду Відродження» та
підприємців регіону.

Магістр
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Рік закінчення 2013 р.
Спеціальність «Державна служба»
Кваліфікація «Державний експерт;
радник (органи державної влади)»

06.04.2010 – 25.06.2010 – Апарат Верховної
Ради України – Помічник-консультант
народного депутата України Гасюка П. П.
01.03.2011 – 21.05.2012 – ТОВ
«Енергобудтехсервіс» - Заступник
директора з адміністративних питань
22.05.2012 – 02.09.2013 – ТОВ «Рекламна
агенція « ТВ Комерц-Груп» - Старший
менеджер з реклами
03.09.2013 – 22.10.2013 – ТОВ «НДІ СМС» Фінансовий директор
01.11.2013 – 31.10.2014 – Навчання в
аспірантурі Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

01.04.2005 Участник
проекту «Юридична
клініка».
01.01.2006 Керівник
програми працевлаштування
молоді.
12.06.2006 Участниккруглого
столу на тему:
«Розвитокпрофесійної,
молодіжної та громадської
співпраці між Україною та
Європейським Союзом».
01.03.2007 Участник
проекту «Відкриваємо очі».
19.04.2007 JCI міжнародна
молодіжна громадська
організація молодих
підприємців, екологічній
проект «Чисте місто нашими
руками» - участник проекту.
2007 рік- м. Баку,
Азербайджан. Проект Європейська інтеграція.
2013- тренінги: Нові методи
ефективного маркетенга,
тощо.
2015- співпраця з
Агентством США з
міжнародного розвитку
(USAID)- підготовка та
написання PROJECT:
«Правова підтримка і захист,
економічних, професійних,
соціальних інтересів
громадян та підприємців, які
постраждали в результаті
конфлікту в Україні». RFA121-15-000004
2011-2016 Участь в
конференціях. Публікації.
Сфера наукових досліджень:
державне регулювання в
екологічній безпеці.

