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Біографічна довідка 
 
Народилась 7 травня 1981 року у місті Києві. 
 
У 2002 році закінчила Київський університет права, за спеціальністю 
«Правознавство», юрист; 
2005, кандидат юридичних наук, зі спеціальності «Теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових учень». 
 
Трудову діяльність розпочала у 1999 році оператором ЕОМ Дорожньої клінічної 
лікарні № 1. З квітня по листопад 2001 року працювала на посаді помічника – 
консультанта народного депутата. З липня 2002 року по грудень 2002 року 
секретар судового засідання Господарського суду міста Києва. З лютого 2003 по 
липень 2003 року юрист ЗАТ Юридичне партнерство «Браннер-Юст», з липня 2003 
року по квітень 2004 року юрисконсульт ВАТ компанія з управління активами 
інститутів спільного інвестування «Мир». З квітня 2004 року по липень 2005 року 
юрист ТОВ «Юридична фірма «Бондарчук і Партнери». З липня 2005 по серпень 
2007 року в.о. старшого наукового співробітника центру правових досліджень 
гендерної політики Національної академії наук України Інституту держави і права 
ім. М. Корецького. З вересня 2007 року по червень 2009 року генеральний директор 
ТОВ «Девін-Інвест». За сумісництвом генеральний директор ТОВ «Девін-Трейд». З 
липня 2009 року по липень 2012 року генеральний директор ТОВ «Девін-Трейд». З 
вересня 2012 року по травень 2015 року юрисконсульт ТОВ «Київський центр 
освітньо-культурного розвитку». З травня по вересень 2015 року заступник 
директора комунального комерційного унітарного підприємства «Фінансова 
компанія «Житло-інвест». З вересня 2015 по квітень 2016 року начальник 
управління майном та інвестиційними проектами Державного управління 
справами. З квітня 2016 по липень 2016 року заступник директора Департаменту 
начальник управління контролю за будівництвом Департаменту з питань 
державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
 
З 05 липня 2016 року призначена на посаду заступника директора Департаменту – 
начальник управління ринку землі Департаменту земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
 
 
Заміжня, має двох дітей. 
 
 


