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Медведовський
Валерій Володимирович
Випускник будівельно-технологічного факультету (1980)

Н

Генеральний директор КП «Кременчукводоканал».
Депутат Кременчуцької міської ради чотирьох
скликань. Дійсний член Академії будівництва України.
Член-кореспондент Інженерної академії України

ародився 25 вересня 1957 р. у м. Кременчуці Полтавської області. Ще в дитинстві Валерій, здавалося б, визначився із майбутньою професією, — мріяв стати військовим.
Багата уява хлопчика неодноразово малювала образ сильного, наполегливого і розсудливого чоловіка, як-то кажуть, —
справжнього. З часом юнак зрозумів, що для того, аби бути
справжнім, не обов’язково обирати шлях військового.
Одразу ж після закінчення в 1974 р. середньої школи
№ 11, юний ентузіаст розпочав свою фахову стежину із посади слюсаря машиноскладальних робіт на Кременчуцькому заводі шляхових машин. Згодом, за порадою старшого
брата, який на той час був студентом Дніпропетровського
інженерно-будівельного інституту та багато розповідав про
своє навчання, довго не вагаючись, В. В. Медведовський
вступив до цього ж навчального закладу на будівельно-технологічний факультет за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція». За словами Валерія Володимировича,
інститут надав йому не тільки ґрунтовні знання, а й упевненість у житті.
Після отримання в 1980 р. диплому, проходив службу в Радянській армії у Комсомольську-на-Амурі (Хабаровський край, Росія). Працювати В. В. Медведовський
продовжив у Кременчуцькому водоканалі, де пройшов
шлях від старшого інженера цеху водовідведення до генерального директора, долаючи не одну кар’єрну сходинку. Запорукою його кар’єрного зростання стали природна
лідерська вдача, а також талант і, безперечно, глибокі інженерні знання.
Окрім того, в 1998 р. Валерій Володимирович здобув
другу вищу освіту в Кременчуцькому політехнічному інституті, ставши кваліфікованим інженером-економістом.
Тоді ж пройшов навчання в США за програмою SABIT.
У 2010 р. обраний членом-кореспондентом Інженерної академії України і призначений на посаду заступника міського голови м. Кременчука з питань житлово-комунального
господарства, транспорту та енергетики, на якій пропрацював до 2015 р. З 2017 р. працює генеральним директором КП
«Кременчукводоканал».
В. В. Медведовський підвищує рівень підприємства,
активно впроваджуючи передові вітчизняні та світові

досягнення у галузі централізованого питного водопостачання та очищення стічних вод.
КП «Кременчукводоканал» неодноразово було відзначено
нагородами та грамотами. В межах програми «Лідер XXI століття» за впровадження новітніх технологій і високу якість
послуг у галузі водопостачання та водовідведення, постійне вдосконалення послуг підприємство нагороджене Знаком
якості та Дипломом лауреата загальнонаціонального конкурсу «Вища проба». За результатами діяльності підприємство
отримало звання лауреата Рейтингу провідних підприємств
житлово-комунальної галузі в номінації «Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства». В 2006 р. підприємство нагороджено Дипломом лауреата рейтингу «Кращі підприємства України» в номінації «Комунальне підприємство».
Валерій Володимирович також має низку подяк і грамот. Він визнаний «Кращим господарником року у вирішенні соціально-економічних питань». Міжнародна корпорація соціального партнерства «Europe Business Assembly»
(м. Оксфорд, Англія) та Східно-Українська академія бізнесу, відзначаючи високі професійні досягнення В. В. Медведовського, присудили йому міжнародну почесну нагороду — орден «Лаври Слави». Генерального директора КП
«Кременчукводоканал» та підприємство за впровадження
нових винаходів і технологій відзначено нагородою «Нова
генерація». За значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток України, вагомі досягнення у професійній діяльності, згідно з Указом Президента України, нагороджений орденом «За заслуги» Ш ступеня.
Має багато друкованих праць та патентів на винаходи.
Щасливий сім’янин, батько двох чудових дітей та дідусь
двох прекрасних онучок. Із великим задоволенням після
виснажливого робочого дня повертається додому, де панує
родинне тепло та затишок.
У вільний час полюбляє рибалити, полювати та грати
у футбол.
Альма-матер бажає подальшого розвитку, створення сучасної навчальної бази, впровадження у виробництво наукових розробок і досягнень. А студентам — наполегливо
здобувати знання, берегти та підвищувати престиж рідної
академії.
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