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Ініціативній групі з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу Громадської ради при 
Святошинській районній в м. Києві державній 
адміністрації

Від: Кондратевича 
Володимира Олександровича 
04060, м. Київ, вул. Орловська, б.15, кв. 54, 

тел.:+380(95)6000120 
e-mail: kondratevich@gmail.com

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
делегованого представника 

ГО «МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПАДЩИНА ПРЕДКІВ»

ПІБ Кондратевич Володимир Олександрович 
Народився: 10 травня 1967 року в м. Києві 
Громадянство: Україна 
Освіта: вища, юрисконсульт.
Досвід роботи:
1984
01/09/1984
25/07/1985 31/05/1994
26/07/1985

31/10/1985
07/12/1987
16/02/1988

17/11/1989

19/06/1991

05/11/1991

01/01/1993

05/07/1994

Закінчив 10 кл. СШ №219 м. Києва 
СПТУ №32 м. Києва

Поліграф комбінат «Молодь» м. Київ 
Машиніст холодильних установок 
Служба в Радянській Армії, 
спеціальні війська
Поліграф комбінат «Молодь» м. Київ 
Машиніст холодильних установок 
Шевченківський РК ЛКСМУ м. Києва, 
Секретар КК ПК «Молодь» 
Шевченківський РК ЛКСМУ м. Києва, 
Завідуючий відділом районних 
організацій
Шевченківське РВ Спілки ветеранів 
Афганістану м. Києва 
Шевченківське РВ Спілки ветеранів 
Афганістану м. Києва 
Мале підприємство «Центр науково- 
технічної творчості 
та підприємництва «Контінгент», 
Генеральний директор 
Шевченківське РВ Спілки ветеранів 
Афганістану м. Києва

08/01/1996

27/11/1997

05/04/1999

01/02/2001
21/01/2003
03/01/2017

01/08/2017 
по цей час

Мале підприємство «Куртаж», 
Генеральний директор 
Закінчив Вищий навчальний заклад 
«Комерційний коледж «АЛСКО», 
професія - юрисконсульт 
Московська районна державна 
адміністрація м. Києва,
Соціальна служба, Головний 
спеціаліст, державний службовець 
12 ранг
Державне підприємство 
«Укрспецсервіс», Генеральний 
директор
Харківська районна державна 
адміністрація м. Києва,
Соціальна служба, Керівник 
регіонального центру роботи з дітьми 
та молоддю
ГО «СПАДЩИНА ПРЕДКІВ», Голова 
СПД-ФОП
ТОВ «Меддовідка»,
Адміністратор системи (ІТ)
СПД-ФОП
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Громадська діяльність:
Є засновником та приймає участь в діяльності таких організацій: «Молодіжна громадська організація 
«Спадщина Предків», «Молодіжна громадська організація «Факел», Міжнародна громадська організація 
«Всесвітня організація універсального кулачного бою Ю.А.Кострова», ПС «Київська професійна спілка 
майстрів бойових мистецтв», СТ «Українська ліга професійного реслінгу», СТ «Українська дирекція з 
питань організації концертно-гастрольної діяльності та фестивалів», БФ «Міжнародний благодійний фонд 
«Народна краудфандінгова платформа», БФ «Міжнародний благодійний фонд «Інститут глобальних 
екологічних стратегій і гармонізації суспільства», БФ «Всеукраїнська рада з питань розвитку козацьких 
засобів масової інформації».

Судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи 
корупційного злочину не маю.
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