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Головi КонкурсноТ KoMicii з добору кандидатiв
на посади членiв Нацiональноi KoMiciT,

що здiйснюе державне реryлювання у
сферах енергетики та коIчцrн€rльних посJryг

Котку Василю Григоровпчу

РЕКОМЕIЦАЦIЙНИЙ ЛИСТ

Олег Петрович Костюшко перебувс на посадi генер€}пъного директора

АСОцiацiТ "УкраiЪський екологiчний альянс" з 2013 року. За час його роботи
ЧИСЛО УrаСникiв Асоцiацii збiльшилось з 4 до 17 органiзацiй, охопивIIIи

Пiдприемства маЙже з ycieТ територii УкраiЪи. На сьогоднi "УщраiЪський

еКОЛОГiЧниЙ альянс" е найбiльшою гzrлузевою Асоцiацiею пiдпри€мств сфери

ПОВодженнrI з вiдходами. KpiM того, Асоцiацi я з 2017 року розширила свiй
^ПРОфiЛЬ, i Тепер спецiагriзусться на всiй сферi житолово - комун€rльних

ПосJý/г.

За час роботи в АсоцiацiТ Олег Петрович Костюшко зарекомендував

Себе як фаховий спецiа.гliст, що доскон€tпо знае процес та особливостi сфери

наданЕ[ послуг поводження з твердими побутовими вiдходами, добре

ТаРИфОУГВОрення, юридиЕIних та бухгагlтерських аспектах гаtryзi надаЕня

комун€tлъних посJIуг.

З повагою

голова Правлiння Асоцiацii фr З.Г. Пiддубна



Особовий листок з облiку кадрiв

l. Прiзвпще

iм'я ,0l а} 1_ по батьковi

Стать фа, _3. Рiк.чшслоi мiсяцьнародження оц. о ч. /9/ у
Мiсцс народження

(ссло. MicTo, райоя, облаgгь)

Додаток J{s 3

до Порялку

2.

4.

Мiсцедlя

фотокарrкв

Ilrlмоrуоачвя шaвчiJtьllого
}tЕýý,lого' мiсцgrшrrошшпr

rDrьальтеr rбo
dлдiлtlrшя

PiK
вступу

Pi* зrкiш-
чсшпr rбо
впбугrr

Якцо шс rr-
кiпqпьто з
rlсoro rypqy

пшбlrп

Яrу спеlrhльпiсгь одGFr r
рссульгетi зlriшчсвшr

tllвrlлыlопо ltклaду, Býatrпl
ш.rмао rппл(жl rбо посвiдqшшr

Киiвськй.лqlrошlий
педапrгiчllнfi iпcTrTryT
itlозеltнкх мов

Мевеаrкмвп у
rrевнробrlичiй сфрi l99з l9!}8

Меlсшкер невrrробrrнчоi фери
ri tп&tllям аrrглiйськот та
пiмешкот мов
кв,Ф 10364122

кrrтвськиý Наuiоtrальнпй
Ушiвсрсrтет iMcIli
Т.Г-Шевчекка

Юриличкий
l998 200l

Прарзшавство, юрист
квrф l7збl484

.Щсржавна Екологiчна
Ахtдемiя пiсяядипломttо'i

ЕкологiТ та oxcl1кlHH
наВь'олншtll,ого 20l l 20l ]

с спечiалiсг - сколог
12 ДСК Лs ?2?48l

Be*xoBrra Рша Украirtи
2оlб 20l7

Ъконотвrrрча дiяльrriсгь
Свiдоrгкr 12сп l09]и

нацiоlвлЬtа акадсмiя
BtlyTpimнix справ Украiltи 20lб

3лобуввч }вуковоm сгуfiеня
лоrгора фiлософii

5. ocBiTa _ rюбнс, 1fir, Еа

б_ Якнt*lи iнозсмними мовамu волýдi€те i якою мiроЮ (7-t/'llt i t; tt tП ,

с
Bo,roдic,rc вiл:dно)

8. Якi маЕrенаlковi прачi i винаходи

зi с:овником. чt|lапс i Moricrc

l



9. Виконувана робота з початку труловоТ дiяльностi (включаючи навчання у вищих i

серелнiх спеr{iальнттх навLIаJ]ьних закjIадах, вiйськсlву службу, роботу за сумiсництвом)

При заповнеl-ttli цього гtункту ycTaHoBLl, органiзачiТ та лiлприсмства необхiдrrо iмешувати так, як вОни

}tазивал1,1ся у свiй час, ланi про вiйськову слlrжбу записувати iз зазва.tенням посади

Посада iз зазначенням устанOви;
органiзаllii, пiлприс:мства, а також

MiHicTepcTBa

_ (trцоцщр?)
Д,зр. ц:_од L!]Р J1 4lЦ,) 9цд9ц]цL_ _
Щлrректор ТО l] (AlJ ГЕЛtНА))
Заступнtrк директора
'ГоВ (ПЗП (ВТоРРЕСУРСИ - 7))

Генеральний лиректор "ГОВ

l!БJдщ4f ЕI_1л]_ц_ _ _ _р._|9 |ll ц]]9_tц_ _
Зас-гуп н ик го.пов J4 Солом' я rlськоi районноi в

м. Клrt Bi парll iйнtli'органi,зirlrii' ,,Нарtlдна

цар],!&]
f'егlераiл bHl.t й,itирекr ор "ГОВ

]1Еудщ4f qlLN]д:д],о_р,iЕ9цq!L,
Зас,гупник директора
тов кКрАмАр р]САЙКл IFIГ))

09 20lз Генеральний директор Асоцiацii
(укрАiнськиЙ ЕкологIчниЙ
АJlЬЯНС)

10 Y,racтb у tiеЕrтральних, республiкаттських, крайових, обласних, окружних, мiських,

райоFIних та iнu]их виборних оргаI{ах

HaзBa виборно
органу

ёБпi*;"ii.i;; р;йi;,
м. ltисвi ра,l1а

Солом'яttська райоt
м, Кисвiрада

КиТвська MicbKa ра:lа

Itиl'вська ш,tiська рада

I,o , Ким обраtlо PiK
обранн

я
вибуття

l]a t] llепута,г
l (-tllttlм'я t tcbKtl'il-
| 1lайоrrнilТ в м. Киr,вi

| ро,r" (округ :\Ъ55

1 <KanaBacBlr дачi>)

2002 2006

на в 
| Депутат
l ( ]олом'я нськоТl-
| райоtrноТ в м. Кисвi

l ра:" за списками

|к[-Iар,lлtlого блоку
lJ["rn"na,,.

2006 листопад
2009
*CtaaB

()епуlпапськl
повнобаоrсення
з особuсmцх
л4оlпuвв.

fiепутаг Киiвськоi
мiськоl'ради, по
виборчому окрlzгу Nl
5з

2014 201 5

.Щепу,гаг ltиТвськоТ
MicbKoi ради. по
виборчtlму округу
Na l()3

2015 по
ТеПеРlШl]tlИ
час

Мiсцезнаходження
установи, органiзацii,

пiдприемства

м._ Киjв
м. КиТв

Мiсяць i

qц_z?q
l0. i996

:}вlлыIення

l0.1996

0з-200l

йэбг5 гчr. Киiв, вул. Миру,2l

07. l998

04.2001

м. Киj'в, пр. Повiтрофлотський,
l7 *А

м. Киlв, вул. Миру,2l

м. КиТв, вул.Героiв
Севастополя,29, кв.64

м. Киi'в, вул.
М.Коrцобтнмького 1, офiс 506

Мiсцезнаходже}l
ня виборного

орt,ану
м Киl'в

м. Киlв

м, Киl'в



l l. Якi масте державнi нагорсlди
(вказати вliл i лхlу о,lерNtаrtня)

12. Вtлнrrшення до Bii,rcbKoLзo1-o обов' язку l

Сюtад

Bltrlcbкol]e зван}tя

Рrд вiйськ
( ко;uандн иi]i. a,lM i н icT1,1aTliBHtrt:i. TexHi ч ниt:i та i н, )

в момсFl], заr]овЁIсння особового листка

l5. Паспорт (серiя. HoMtep. кttпt t

og Аrр/,.ипrz '/9У
l

,\
]

li|
'] i]i,:
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' ; ii
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"ЯЗ " л"лr**r_ 20_!._8р особистий пiлпис
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