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Біографічна довідка
Кривицького Володимира Володимировича
1949 року народження, місце народження - с.
Ольховатка, Великобурлуцького р-ну, Харківської
області,
освіта вища, в 1972 році закінчив
Харківський ордена Леніна політехнічний інститут за
спеціальністю електроізоляційна і кабельна техніка, а
в 1975 році закінчив Український заочний
політехнічний інститут за спеціальністю електричні
станції, Заслужений енергетик України.

Місце роботи та посади:
 06.04.1972 - 22.01.1973 р.р. – інженер-технолог Харківського заводу
«ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ» ім. В.І. Леніна.
 01.02.1973 - 26.05.1977 р.р. – черговий електромонтер, старший
черговий електромонтер, черговий інженер ТЕЦ, начальник зміни ТЕЦ,
заступник начальника котлотурбінного цеху Кременчуцької ТЕЦ.
 27.05.1977 - 24.02.1985 р.р . – Заступник начальника електроцеху,
начальник електроцеху, заступник головного інженера Дирекції
Харківської ТЕЦ 5, яка будується, а з 01.01.1979 р. - заступник
головного інженера Дирекції Харківська ТЕЦ 5.
 25.02.1985 - 03.09.1997 р.р. – головний інженер, виконуючий обов’язки
директора, директор підприємства Харківська ТЕЦ 5, а з 25.10.1995 р.
у зв’язку з реорганізацією підприємства в ДАЕК «Харківобленерго»
підприємства «Харківські теплові мережі» структурна одиниця ДАЕК
«Харківобленерго».
 04.09.1997 - 31.01.2000 р.р. – Голова правління – директор, голова
правління ДАЕК «Харківобленерго».
 31.01.2000 - 31.07.2000 р.р. – Заступник Міністра палива та енергетики

України Міністерства палива та енергетики України.
 03.08.2000 - 21.04.2003 р.р. – Радник голови правління, голова
правління – генеральний директор АК «Харківобленерго».
 22.04.2003 - 09.03.2006 р.р. – Радник ВАТ «Українська іноваційно –
фінансова компанія»
 13.03.2006 - 25.06.2009 р.р. – Головний інженер – перший заступник
директора, Північна електроенергетична система.
 26.06.2009 - т/час – тимчасово виконуючий обов’язки голови правління
- генерального директора, голова правління, голова правління –
генеральний директор ВАТ «Укргідропроект», з 19.10.2009 р. ПАТ
«Укргідропроект»,
з
2017р.
голова
правління
ПрАТ
«Укргідропроект», м.Харків.

Перший заступник
Голови правління
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