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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника 

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ "АСОЦІАЦІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ 
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В М. КИЄВІ"

ПІБ Струтинський Андрій Михайлович 
Народився: 20 вересня 1978 р. в м. Києві 
Громадянство: Україна 
Освіта: вища, інженер-будівельник

З 1993 по 1998 рік. навчався у Київському будівельному технікуму за спеціальністю 
«Будівництво, експлуатація будівель та споруд», здобув кваліфікацію техніка-будівельника.

З 1998 по 2001 рік навчався у Київському державному технічному університеті 
будівництва і архітектури за спеціальністю «Охорона праці в будівництві», здобув 
кваліфікацію інженер-будівельник.

Досвід роботи:
з 1998 по 2000 рік працював водієм КП «Київміськсвітло» 
з 2000 по 2001 рік працював слюсарем сантехніком ТОВ «Сентехкомплекс» 
з 2001 по 2008 рік працював інженером з охорони праці, начальником відділу, 

заступником голови правління ЗАТ «Київська міжобласна науково-реставраційна проектно- 
виробнича майстерня» Корпорації «Укрреставрація».

В 2008 р. головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ліцензійних умов 
Управління ліцензування Держархбудінспекції України, присвоєно ранг державного 
службовця.

З 2008 р. по теперішній час керівник експертно-технічних підприємств «Центр 
охорони праці в будівництві», «Спілка спеціалістів в галузі будівництва»
Спеціалізація та фаховість
- здійснення громадського контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства, 

будівельних норм, державних стандартів і правил, виконання дозвільних та реєстраційних 
функцій у будівництві, ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що 
за класом наслідків (відповідальності ) належать до об’єктів із середніми та значними 
наслідками, що належать до сфери діяльності ДАБІ

- оцінка ризиків будівельних процесів, впровадження ризик-орієнтованого підходу, 
удосконалення системи управління охороною праці (СУОП), оцінки ризику в галузі 
промислової безпеки: ДСТУ OHSAS 18002:2015 «Система управління гігієною та
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безпекою праці», К О  45001 «Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці», 
ДСТУ К О  31000:2018 «Менеджмент ризиків. Принципи та настанови». (свідоцтво 
внутрішнього аудитора № ВА-2017/636 стандарту OHSAS 18001:2007, К О  19011:2011 від 
26.06.2017);

- здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю в сфері
промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими
матеріалами, державного нагляду.

- координація суб’єктів будівельної галузі з питань охорони праці на тимчасових та
мобільних будівельних майданчиках як сертифікований фахівець будівельної галузі
(№ СІ-00230 від 12.04.19 Асоціації експертів будівельної галузі -  ОСП БГ).

- експертне обстеження (аудит) систем управління охороною праці, здійснення експертної 
оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Громадська діяльність:
з 2019 року Волонтер декількох благодійних фундацій приймав участь у соціальних проектах 
фондів, координував діяльність з розповсюдження інформації з низки проектів, спрямованих 
на: - впровадження системних реформ, розвиток громадянського суспільства та допомогу 
людям, які постраждали внаслідок анексії Криму та конфлікту на Сході України, та іншим 
вразливим групам населення; - інституційну підтримку органів державної влади, покращення 
їхньої спроможності відповідати на виклики, породжені агресією Росії.
з 2019 року співпраця з державними органами влади та управління для розроблення та 
впровадження проектів, що відповідають інтересам Спілки, проведення мирних зібрань, 
організація і проведення конференцій. семінарів тощо, задоволення та захист соціальних 
економічних та інших спільних інтересів, захист прав інвесторів житлового будівництва в м. 
Києві. Приймав участь в роботі комітетських слуханнях ВРУ на тему: "Захист інвестицій в 
житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів" Комітету з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування.

Одружений. Дружина Світлана Станіславівна Струтинська. Маю двох доньок Софію та 
Соломію.

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