
Відомості про осіб,  

які претендують на зайняття посади директора комунального підприємства  

«Київська міська лікарня ветеринарної медицини» 

№ 
з/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 

1.  Заславський  

Михайло 

Віталійович  

1969 р.н. 
 

 

 
 

Вища, 

Харківський політехнічний 

інститут, 1993 р., автоматизація та 

комплексна механізація 
машинобудування, інженер-

електромеханік 

 
спеціаліст,  

Українська державна юридична 

академія, 1997 р., правознавство, 

юрист 
 

магістр, 

Національна академія державного 
управління при Президентові 

України,  2007 р.,  Управління 

суспільним розвитком, магістр 
управління суспільним розвитком 

Загальний стаж роботи – 11 р. 10 м.   

Стаж роботи на керівних посадах – 11 р. 01 м.  

 

06.2001-07.2003 – ЗАТ «ЗДВИЖ-8008», президент; 
07.2003-09.2003 – Дочірня компанія «Газ України» НАК «Нафтогаз 

України», начальник відділу економічного моніторингу та 

взаєморозрахунків; 
09.2003-06.2005 – Дочірнє підприємство «Газ-тепло» НАК «Нафтогаз 

України», заступник генерального директора; 

08.2005-05.2006  –  ВАТ «МЕГАБАНК», перший заступник директора 

Київської філії; 
05.2006-09.2006 – ЗАТ «Укргаз-Енерго», заступник начальника 

Департаменту по роботі з енергогенеруючими підприємствами; 

09.2006-01.2007 – Дочірнє підприємство «Газ-тепло»  НАК «Нафтогаз 
України», перший заступник генерального директора; 

02.2007-06.2007 –  ТОВ «Камбіо», Радник Голови правління; 

07.2007-05.2010 – Дочірня компанія «Газ України»   
НАК «Нафтогаз України», директор з питань роботи з тепло- та 

енергогенеруючими компаніями, заступник директора з питань 

газопостачання та розрахунків; 

06.2010-02.2011 – ВАТ «Укртранснафта», заступник голови правління з 
планово-економічної роботи; 

02.2011-11.2011 – Києво-Святошинська районна державна адміністрація 

Київської області, голова; 
02.2014- 06.2015 – ДП «Антонов», Віце-президент; 

03.2016-06.2016 – Київська обласна державна адміністрація, консультант 

патронатної служби; 
06.2016-07.2016 – Управління інфраструктури Київської обласної 

державної адміністрації, заступник начальника управління.   

На даний час не працює. 

З 2009 року – 

участь у роботі 

громадської 

організації «Наш 
Житомир», 

засновник 

благодійного 
фонду. 

З 2010 року  по 

2015 рік – депутат 

Житомирської 
міської ради. 

З 2015 року 

помічник 
народного депутата 

України. 

 

 

 


