
 БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

Директора РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 

 

Карауша Андрія Петровича 

  
Карауш Андрій Петрович, народився 11 листопада 1976 року в м. Новоукраїнка, 

Кіровоградської області. 

Громадянин України. Проживаю в м. Рівне, Рівненської обл. 

У 1992 році закінчив 9 класів Новоукраїнської ЗОШ № 3 з відзнакою.  

В 1995-1996 роках проходив дійсну строкову службу в спеціальних моторизованих 

військових частинах міліції внутрішніх військ  МВС України, в/ч 3037 (м.Донецьк) 

 

Освіта вища: 

1) 1992-1995 р.р. навчався в Чернігівському юридичному коледжі, м. Чернігів за 

спеціальністю «Бюджетний облік», та отримав кваліфікацію – молодший спеціаліст, диплом з 

відзнакою. 

2) 1998-2003 р.р. навчався в Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут», м. Київ, за спеціальністю «Правознавство», та отримав кваліфікацію – 

спеціаліст, диплом  з відзнакою. 

3) 2003-2006 р.р. навчався в Інституті розвитку фондового ринку України Київського 

національного економічного університету, м. Київ, за спеціальністю   «Фінанси», та отримав 

кваліфікацію – магістр фінансового ринку. 

4) 2013-2014 р.р. навчання в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти 

Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, за 

спеціальністю «Водопостачання та водовідведення» та отримав кваліфікацію – інженер-

будівельник з водопостачання та водовідведення 

  

 Трудова діяльність:  

 1)09/2001 – 12/2001 р.р. - інспектор охорони Приватного підприємства «Ескорт», м. Київ 

 2) 01/2002-08/2002 р.р. -  юрисконсульт Українського громадського благодійного фонду 

соціального захисту працівників нафтогазової промисловості, їх сімей та пенсіонерів м. Київ  

 3)08/2002 – 11.2004р.р. – юрисконсульт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Центр науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії» м. Київ; 

 4) 11/2004 – 07/2006 р.р. - Заступник директора з правових питань та економічної 

безпеки, заступник директора по роботі із споживачами Дочірнього підприємства 

«Кіровоградтепло» Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр науково-технічних 

інновацій Української нафтогазової академії», м. Кіровоград 

 5) 07/2006 – 04/2007 р.р. – Заступник директора з комерційної діяльності Товариства з 

обмеженою відповідальністю ″Водне господарство″, м. Кіровоград; 

 6) 04/2007 – 08/2008 р.р. – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю ″Водне 

господарство″, м. Кіровоград; 

 7) 09/2008 –07/2011 р.р. – Директор Дочірнього підприємства «Кіровоградтепло» 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр науково-технічних інновацій Української 

нафтогазової академії», м. Кіровоград 



8) 07/2011 – 05/2012 р.р. - Заступник директора з фінансових та економічних питань 

Дочірнього підприємства «Кіровоградтепло» Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр 

науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії», м. Кіровоград 

 9) з 06/2012 – по теперішній час директор Рівненського обласного виробничого 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал», 

м. Рівне 

 Громадська діяльність: 

 1) З серпня 2010 року Голова Ради Кіровоградської обласної громадської спортивної 

організації «Футбольний клуб «АЛЬЯНС». Ініціатор та меценат проведення щорічного дитячого 

футбольного турніру «Кубок Мрії» м. Кіровоград; 

 2) Експерт Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів житлово-комунальної галузі; 

 3) З 09/2010 по 07/2012 р.р. - Голова Ради організації роботодавців «Кіровоградська  

обласна організація роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі  «Житло – 

Кіровоград»; 

 4) З 07/2014 року по 11/2016 -  Голова Ради Рівненської  обласної організації 

роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Комунальна Рівненщина»; 

 5) З 12/2016 року  по 12.2020 року – член Виконавчого комітету Рівненської міської ради 

            6) з 12/2020 – депутат Рівненської обласної ради, Голова фракції Політичної партії 

«Слуга народу» 

 Сімейний стан: одружений. Дружина – Карауш Юлія Володимирівна (1988 р.н.). 

Виховую двох доньок: Катерину ( 2013 р.н.) та Мілану (2019 р.н.) 

Відзнаки та нагороди:  

1). У 2009  році  нагороджений нагрудним знаком «Почесний працівник житлово-

комунального господарства України ІІ ступеня, наказ Міністра з питань житлово-комунального 

господарства України від 18.08.2009 р. № 147 

2). У 2016 році нагороджений Почесною грамотою Рівненської обласної ради, 

розпорядження № 15 від 15 березня 2016 року. 

3) у 2018 році нагороджений цінним подарунком (годинником) від Рівненської обласної 

ради 

4) Указом Президента України №66/2019 від 11 березня 2019 року присвоєно почесне 

звання Заслужений працівник сфери послуг 

Рідна мова: українська. Не судимий. Безпартійний. 

Достовірність даної інформації підтверджую. 

”09”  березня  2021 р.               _____________ 


