
Інформація про осіб які беруть участь у конкурсному відборі на посаду керівника  
комунального підприємства «Житній ринок», 

підпорядкованого Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) 

 
№ 
п/п 

ПІБ, рік народження 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 про 
допуск до 
участі в 
конкурсі 

1. Потапенко Олег 
Петрович 

 
1984 р. н. 

 
 

Освіта вища, магістр 
Київський національний 
економічний університет ім. 
Вадима Гетьмана 
Рік закінчення – 2010 р. 
Спеціальність «Фінанси» 
Кваліфікація «Магістр з 
фінансів» 
 
Спеціаліст 
Державна екологічна академія 
післядипломної освіти та 
управління 
Рік закінчення – 2014 р. 
Кваліфікація «Спеціаліст-
еколог» 
 

Загальний стаж роботи –понад 15 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 
понад 9 років 
01.07.2002 –15.08.2004 –ПП «Турфірма 
Галактика» - Водій-експедитор 
20.08.2004 – 03.07.2006 – БО 
«Громадський моніторинг» - Водій 
19.09.2006 – 13.03.2007 – Редакція 
газети «Дніпровські новини» - Водій 
28.03.2007 – 31.07.2009 – Виконавчий 
комітет Київської міської організації 
політичної партії «Народний Союз 
Наша Україна» - Заступник керівника 
Комітету Дніпровської районної у м. 
Києві організації партії 
03.08.2009 – 30.06.2010 – Громадська 
організація «Кияни за реформи» - 
Менеджер із зв’язків громадськістю 
16.09.2010 – 03.02.2011 – ТОВ 
«Екологи» - Директор 
08.02.2011 – 29.02.2012 – ТОВ 
«Екоексперт Плюс» - Директор 
01.03.2012 – по теперішній час ТОВ 
«Екоаудит» - Виконавчий директор, 

2005-2009 член партії 
«Народний Союз Наша 
Україна» 
 
2005-2009 член молодіжної 
громадської 
організації»Молодіжний Союз 
Наша Україна» 
 
2006-2007 керівник 
виконавчого комітету 
молодіжної громадської 
організації «Молодіжний 
Союз Наша Україна» 
 
2007-2009 заступник Голови 
молодіжної громадської 
організації «Молодіжний 
Союз Наша Україна» 
 
2008-2009 Заступник 
керівника Комітету 
Дніпровської районної у м. 
Києві організації партії 

 



Директор «Народний Союз Наша 
Україна» 
 
2012-2013 член політичної 
Партії «Зелені» 
 
2012 керівник секретаріату 
Київської міської організації 
Політичної Партії «Зелені» 
 
2012 заступник Голови 
Київської міської організації 
Політичної Партії «Зелені» 
 
2012 по теперішній час Голова 
правління Громадської 
організації «Асоціація 
незалежних екологічних 
аудиторів» 
 

2 Мандрик Валентина 
Львівна  

 
1957 р. н. 

 
 

Освіта вища, спеціаліст 
Київський торговельно-
економічний інститут 
Рік закінчення – 1992 р. 
Спеціальність «Товарознавство і 
організація торгівлі 
продовольчими товарами» 
Кваліфікація «Товарознавець 
вищої кваліфікації» 

Загальний стаж роботи – понад 35 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 
понад 30 років 
19.07.1976 – 01.07.1978 - Ленінський 
райгастрономторг – Продавець 
11.08.1978 – 26.12.1978 – магазин 
«Троянда Закарпаття» - Продавець 
16.01.1979 – 01.09.1980 - 
Спецторгконтора «Барвінок» - 
Товарознавець 
09.09.1980 – 02.08.1982 - 
Республіканська заготівельно-збутова 
кантора – Товарознавець 
03.08.1982 – 19.06.1985 – Мінський 
оптово-роздрібний овочекомбінат – 
Заступник завідуючої магазином 

2002 – 2010 Член/ESAE/ 
Європейського Об’єднання 
Керівників Організацій 

2002 – 2014 – Помічник 
депутата Київради 

2004 – 2015 – Член 
Координаційної ради при 
КМДА з питань розвитку 
підприємництва 

2014 – 2015 – Депутат 
Київради 

2015 – 2017 – Член 
Української партії «Єдність»  

 



20.06.1983 –31.05.1993 – Дніпровський 
ОРПК – Заступник завідуючого 
магазином, завідуюча магазином 
01.06.1993 – 30.05.2001 – ЗАТ «Ранет» - 
Директор 
01.06.2001 – 31.12.2003 – «Об’єднання 
підприємців ХХІ століття» - Голова 
правління 
08.01.2004 – 28.04.2006 –Благодійний 
фонд «Перспектива ХХІ століття» - 
Генеральний директор 
23.05.2006 – 29.12.2006 – Громадська 
організація «Об’єднання підприємців 
ХХІ століття» - Голова правління 
01.08.2008 – 30.11.2015 - Благодійний 
фонд «Перспектива ХХІ століття» - 
Генеральний директор 
02.04.2012 – 29.12.2012 – Конфедерація 
будівельників України – Виконавчий 
директор за сумісництвом 

3 Козуненко Віталій 
Володимирович  

 
1975 р. н. 

 
 

Освіта, неповна вища 
Криворізький автотранспортний 
технікум  
Рік закінчення – 1994 р. 
Спеціальність «Організація 
перевезень і управління рухом 
на автотранспортному 
транспорті» 
Кваліфікація «Технік 
організатор перевезень» 
 
 
Повна вища, спеціаліст 
Національна металургійна 
академія  
Рік закінчення – 2003 р. 

Загальний стаж роботи – понад 20 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 
понад 4 роки 
07.08.1996 – 06.04.1997 – Криворізький 
металургійний комбінат 
«Криворіжсталь» - Токар, 
Вальцювальник стану гарячої прокатки 
18.04.1997 – 11.10.2002 – ВАТ 
«Криворіжгаз» - Слюсар аварійно-
відновлювальних робіт 
01.12.2002 – 01.03.2005 – ПО «Валько, 
Миколюк, Гранд» - Менеджер оптової 
торгівлі 
16.05.2005 – 04.05.2006 – ВАТ «Кривий 
Ріг Цемент» - Економист, Інженер 
відділу технічного забезпечення. 

Не займався  
Не перебував 

 



Спеціальність «Металургійне 
обладнання» 
Кваліфікація «спеціаліст 
інженерної механіки» 
Спеціаліст 
Криворізький технічний 
університет 
Рік закінчення – 2008 р. 
Кваліфікація «Спеціаліст з 
економіки підприємства» 

15.05.2006 – 31.03.2009 - ВАТ 
Північний гірничо-збагачувальний 
комбінат» - Провідний інженер 
01.04.2009 – 31.03.2011 – ТОВ 
«Метінвест Холдинг» - Експерт відділу 
податків ЗРС 
01.04.2011 – 03.12.2012 – ВАТ 
«Північний гірничо-збагачувальний 
комбінат» - Помічник генерального 
директора 
05.12.2012 – 14.07.2016 – ТОВ 
«Трансінвест Холдинг» - Менеджер із 
постачання, Начальник управління 
постачання 
15.07.2016 по теперішній час – ТОВ 
«Спецукрресурс» - Директор 

4 Мосенко 
Володимир 

Олександрович 
 

1983 р. н. 
 
 

Освіта, повна вища, спеціаліст 
Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут» 
Рік закінчення – 2005 р. 
Спеціальність «Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» 
Кваліфікація «Менеджер-
економіст» 
 
Повна вища, спеціаліст 
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет 
Рік закінчення – 2017 р. 
Спеціальність «Правознавство» 
Кваліфікація «Правове 
забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності» 

Загальний стаж роботи – понад 12 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 
понад 9 років 
09.08.2004 – 29.04.2005 – ТОВ «Еріо-
Лайн» Директор 
07.06.2005 – 11.05.2007 – АКБ 
«Укрсоцбанк» - економіст 1 категорії, 
Провідний економіст, Головний 
економіст 
21.05.2007 – по теперішній час – ПАТ 
«УкрСиббанк» - Провідний фахівець 
групи зі споживчого кредитування, 
Старший менеджер, Начальник 
відділу,Керівник групи 

Не займався  
Не перебував 

 



5 Дібрівний Максим 
Вікторович 

 
1978 р. н. 

 
 

Освіта, Повна вища 
Донецький державний інститут 
штучного інтелекту  
Рік закінчення – 2001 р. 
Спеціальність «Економічна 
кібернетика» 
Кваліфікація «Економіст» 

Загальний стаж роботи – понад 12 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 
понад 10 років 
01.08.2001 – 31.10.2001 – Державна 
холдингова компанія 
«Спецшахтобуріння» - Бухгалтер 1 
категорії 
01.12.2001 – 01.12.2004 – Навчання в 
аспірантурі Донецького державного 
інституту штучного інтелекту 
17.01.2005 – 16.03.2010 – АК 
«ПравексБанк» - Економіст відділення, 
Виконуючий обов’язки директора 
відділення, Директор відділення 
07.04.2010 – 11.01.2011 – ПАТ «Банк 
Національний кредит м. Київ» - 
Начальник Горлівського відділення 
28.03.2011 – 12.08.2011 – ПАТ «Плюс 
Банк» - Начальник Донецького 
відділення № 1 
15.08.2011 – 22.10.2015 – ПАТ «КБ 
«Фінансова ініціатива» - Директор з 
продажу в Донецькій області, 
Регіональний директор Донецького 
Регіонального управління, Регіональний 
директор Київського Західного 
Регіонального управління 
27.10.2015 – 23.05.2016 ПАТ «СК 
«Еталон» - Начальник управління 
страхування Західного напрямку міста 
Києва 
24.05.2016 – 15.06.2017 –ПАТ «КБ 
«Фінансова ініціатива» - начальник 
управління розробки банківських 
продуктів 
 

Не займався  
Не перебував 

 



6 Головін Роман 
Григорович 

 
1975 р. н. 

 
 

Освіта вища 
Черкаський інженерно-
технологічний інститут 
Рік закінчення – 1997 р. 
Спеціальність «Інженер-
Механік» 
Кваліфікація «Спеціаліст» 
 
Спеціаліст 
Черкаський інженерно-
технологічний інститут 
Рік закінчення – 2000 р. 
Спеціальність «Фінанси» 
Кваліфікація «Економіст-
Фінансист» 
 
Магістр 
Національна академія 
державного управління при 
Президентові України 
Рік закінчення - 2004 
Спеціальність «Державне 
управління» 
Кваліфікація «Магістр 
державного управління» 

Загальний стаж роботи – понад 12 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 
понад 10 років 
15.07.1993 – 20.08.1993 – 
Золотоніськаміжрайбаза – 
Транспортний робітник 
04.09.1997 – 05.05.1998 – ВАТ 
«Пальмірський цукровий завод» - 
Оператор ЕОМ 
06.05.1998 – 24.10.2001 – Золотоніський 
міськвиконком – Завідуючий відділом 
майна міста, Начальник відділу майна 
18.04.2002 – 30.08.2002 – Золотоніський 
міськвиконком – Керуючий справами 
01.09.2002 – 27.02.2004 – Слухач 
Національної академії державного 
управління при Президентові України 
01.09.2004 – 12.11.2004 – Помічник-
консультант народного депутата 
України Бойка В. О. 
16.11.2004 – 10.06.2005 – Національна 
академія державного управління при 
Президентові України –Зарахований в 
аспірантуру Академії 
11.02.2011 – 28.07.2011 –Київський 
академічний театр юного глядача на 
Липках – Заступник директора з 
фінансових питань 
29.08.2011 – по теперішній час – ТОВ 
«Маруна нью» - Директор  
 

01.09.2004 – 12.11.2004 – 
Помічник-консультант 
народного депутата України 
Бойка В. О 

 

7 Фіоктістов 
Вадим Васильович 

 
1975 р. н. 

 

Освіта вища 
Харківський національний 
аграрний університет ім. В. В. 
Докучаєва 
Рік закінчення – 2006 р. 

Загальний стаж роботи – понад 19 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 
понад 9 років 
01.09.1992 – 23.06.1993 – Навчання в 
СПТУ № 26 міста Дніпрорудний 

Не займався  
Не перебував 

 



 Спеціальність «Агрономія» 
Кваліфікація «Вчений агроном» 
 
Спеціаліст 
Інститут післядипломної освіти 
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва 
Рік закінчення – 2009 р. 
Спеціальність «Облік і аудит» 
Кваліфікація «Спеціаліст» 

17.12.1992 – 28.04.1993 АТПП 
«Каховські Зорі» - Офіціант 
18.07.1995 – 01.05.1996 – Старательська 
Артіль «Саяни» - Водій 
01.07.1996 – 20.02.1997 – ТОВ 
«Каховські Зорі – Бармен 
05.01.1998 – 19.12.1999 – ВАТ «Родіна» 
- Агроном відділення № 2 
12.07.2000 – 19.03.2001 – ЗАТ 
«Запорізький залізорудний комбінат» - 
Електрозварник, Електрогазозварник 
25.03.2001 – 31.01.2003 – ЗАТ 
«Охоронне агентство «Булат» - 
Менеджер з економічних питань 
03.02.2003 – 30.11.2003 – ТОВ «Харьков 
– ТУР» - Менеджер з туризму 
01.12.2003 – 30.03.2004 – Туристична 
фірма « Д і Тур» - Менеджер з туризму 
01.04.2004 – 30.04.2005 – ТОВ «ЮК» - 
Директор 
04.05.2005 – 30.12.2005 - Туристична 
фірма « Д і Тур» ТОВ – Менеджер 
зовнішньоекономічної діяльності 
03.01.2006 – 30.06.2006 – ЗАТ «Готель 
«Харків» - Менеджер з постачання 
01.07.2006 – 03.05.2007 – Комунальне 
підприємство «Муніципальна компанія 
поводження з відходами2 Головного 
управління Харківської міськради – 
Помічник директора, Заступник 
директора 
04..05.2007 – 31.07.2012 Рекламне 
агентство АТН» ТОВ – Директор 
07.08.2012 – 01.11.2013 – Тов 
«ГлобалІнвестСістемс» - Комерційний 
директор 



24.02.2015 – 20.09.2016 – КП «ОСК» 
Металіст» - Комерційний директор 
30.09.2016 – 20.02.2017 – Комунальне 
підприємство « Автогосподарство» 
Запорізької облради 
26.04.2017 – 23.10.2017 – Департамент 
агропромислового розвитку Запорізької 
ОДА 
24.10.2017 – 27.10.2017 – Державна 
служба геології та надр України – 
Заступник директора Департаменту 
державного геологічного контролю 
20.11.2017 – перебуває на обліку в 
Харківському районному центрі 
зайнятості  
 

8 Джулай Сергій 
Вікторович 

 
1974 р. н. 

 
 

Освіта вища, магістр 
Київський державний 
економічний університет 
Рік закінчення – 1997 р. 
Спеціальність «Облік і аудит»,  
Кваліфікація «Магістр з обліку і 
аудиту» 
 
 

Загальний стаж роботи – понад 20 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 
понад 14 років 
01.09.1992 – 30.06.1997 – Навчання в 
Київському державному економічному 
університеті 
30.07.1997 – 06.08.2002 – Служба в 
органах податкової міліції ДПА 
України 
01.09.2002 – 06.01.2017 – ТОВ «Регіна» 
- Заступник директора 

Не займався  
Не перебував 

 

9 Моламов Аман 
Мансурогли 

 
1989 р. н. 

 
 

Освіта вища, Спеціаліст 
Національний медичний 
університет імені О. О. 
Богомольця 
Рік закінчення – 2012 р. 
Спеціальність «Лікувальна 
справа»,  
Кваліфікація «Лікар» 

Загальний стаж роботи – понад 9 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 
понад 2 років 
20.09.2006 – 31.10.2009 – Клінічна 
лікарня № 15 Подільського району 
міста Києва – Молодша медична сестра 
операційної хірургічного відділення 
02.12.2009 – 24.01.2011 - Клінічна 
лікарня № 15 Подільського району 

Не займався  
Не перебував 

 



міста Києва – Медична сестра 
інфекційного відділення 
20.09.2012 – 22.10.2013 – Поліклініка № 
3 Подільського району міста Києва – 
Лікар – інтерн 
22.10.2013 – 12.02.2015 – КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
№1 Подільського району міста Києва – 
Лікар-інтерн. Медична сестра 
13.02.2015 – по теперішній час КП 
«Житній ринок»  - Заступник 
генерального директора з комерційних 
питань 

10 Мукан Андрій 
Станіславович 

 
1982 р. н. 

 
 

Освіта, неповна вища 
Миколаївський військовий 
автомобільний коледж 
Рік закінчення – 2002 р. 
Спеціальність «обслуговування 
та ремонт автомобілів і двигунів»
Кваліфікація «молодший 
спеціаліст-технік-механік» 
 
Повна вища, бакалавр 
ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна» 
Рік закінчення – 2007 р. 
Спеціальність «Інженерна 
механіка» 
Кваліфікація «Бакалавр з 
інженерної механіки» 
 
Спеціаліст 
ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна» 

Загальний стаж роботи – понад 3 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 
менше року 
29.03.2002 – 17.01.2011 – Військова 
служба в Збройних Силах України 
03.01.2013 – 01.04.2013 – ТОВ «ВІРТ-
ПРО» - Старший науковий співробітник 
19.06.2013 – 31.08.2015 – Державна 
інспекція України з питань праці, 
Державна служба України з питань 
праці – Головний спеціаліст відділу 
державного нагляду за дотримання 
законів та інших нормативно-правових 
актів, головний спеціаліст відділу з 
питань зайнятості 
04.04.2016 – 22.02.2017 – Комунальне 
підприємство «Поділ-благоустрій» - 
Тимчасово виконуючий обов’язки 
директора КП 
 
 

Співзасновник та член 
правління Громадської 
організації «Захисники 
України» з 05.05.2015 
 
Радник Голови Подільської 
РДА з питань АТО (на 
громадських засадах) 

 



Рік закінчення – 2008 р. 
Спеціальність «Автомобілі та 
автомобільне господарство» 
Кваліфікація «Інженер з 
транспорту» 
 

11 Бобось Олександр 
Леонідович 

 
1987 р. н. 

 

Повна вища, Спеціаліст 
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України 
Рік закінчення – 2010 р. 
Спеціальність «Ветеринарна 
медицина» 
Кваліфікація «Лікар ветеринарної 
медицини» 
 
Кандидат ветеринарних наук  
Національний університет 
біоресурсів і 
природокористування України 
Спеціальність «Патологія, 
Онкологія і Морфологія тварин» 
 
 

Загальний стаж роботи – понад 5 років 
Стаж роботи на керівних посадах – 
відсутній 
03.08.2004 – 27.08.2004 – Лікарня 
ветеринарної медицини 
Шевченківського району міста Києва – 
Санітар 
01.05.2010 – 15.10.2010 – Національний 
університет біоресурсів і 
природокористування України – 
Молодший науковий співробітник 
20.10.2010 – Зарахований до очної 
аспірантури Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України 
11.06.2013 – Переведений на заочну 
форму навчання 
12.06.2013 – по теперішній час – 
Київський прикордонний інспекційний 
пункт південно-західної регіональної 
служби державного ветеринарного-
санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті – 
Головний фахівець-лікар ветеринарної 
медицини, державний інспектор 

2005-2013 член політичної 
партії всеукраїнського 
об’єднання «Батьківщина» 
 
2007-2010 помічник-
консультант депутата 
Деснянської районної у місті 
Києві ради 
 
З 2017 член політичної партії 
об’єднання «Самопоміч», 
помічник-консультант га 
громадських засадах 
народного депутата України 
Костенка Павла Петровича   

 

 


