
АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Соболь Ігор Ігорович, народився 17 лютого 1990 року в сім’ї медичних 
працівників у м. Києві. Українець. У 1997 році пішов в перший клас середньої 
загальноосвітньої школи №314 у м. Києві, у 2002 році перейшов до 
Технологічного ліцею у м. Києві, який закінчив у 2007 році, у цьому ж році 
поступив до Національного авіаційного університету на факультет 
«Телекомунікацій та захисту інформації».

В 2014 році закінчив повний курс названого університету та отримав 
повну вищу освіту за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі» і 
здобув кваліфікацію наукового співробітника, інженера-дослідника.

З вересня 2015 - Академія державного управління при Президентові 
України. Факультет - державне управління.

З листопада 2011 року до січня 2012 року працював заступником 
директора в будівельній компанії ТОВ «АРМАБУД ЛТД».

З лютого 2012 року до травня 2014 року працював директором заводу з 
виробництва біопалива в м. Славутич, Київської області, компанії ТОВ «НВО 
ЕКОТЕХ».

З лютого 2015 року по листопад 2015 року працював виконавчим 
директором ТОВ «ВІТАМІН ВОДА».

З грудня 2015 року помічник-консультант депутата Київської міської 
ради політичної партії Об'єднання «Самопоміч».

З вересня 2012 року -  член міської громадської організації «Громадська 
рада з розвитку міста Славутич».

Липень 2015 року - завершив навчальний курс “Волонтерського руху 
Київщина: реформи заради людей” щодо підтримки децентралізації влади та 
формування спроможних громад.

Жовтень 2015 року - голова ДВК на чергових виборах депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.

З 1 лютого 2016 року -  експерт комітету з питань бюджету та 
підприємництва при Громадській раді Дарницької РДА.

Автор наукової статті «Правове регулювання транскордонного 
співробітництва територіальних громад в Україні» опублікованої в першому 
номері збірнику «Публічне урядування» який вийшов за підтримки Голови 
Національного агентства з питань державної служби.

Сімейний стан - неодружений. Мої рідні:
Батько -  Соболь Ігор Юрійович, народився 15 серпня 1959 року, 

працював лікарем швидкої допомоги в м. Києві, помер 13 березня 2002 року.
Мати -  Соболь Наталія Володимирівна, народилася 27 листопада 1962 

року, приватний підприємець.
Домашня адреса:

02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, буд.1/2, кв.198.
Контактні номери телефону: + 38 (067) 737 94 47, + 38 (044) 572 17 75

Ні я, ні члени моєї родини під слідством не перебували, та до 
кримінальної відповідальност^е притягалися.

5 травня 2017р. /  ' 1.1. Соболь



ІН Ф О РМ А Ц ІЯ  
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року

1. Повна назва ІГС - громадської організації «Дарницька спілка 
власників житла»

2. Дані про легалізацію ІГС- 07.04.2004р.
3. Адреса, контакти. - м. Київ, вул. Л. Руденко 9, кв. 97, тел.. 050518.5731
4. Мета та напрями діяльності. -  сприяння тісної взаємодії та співпраці 

власників житла-членів Спілки , за для успішного вирішення питань по 
ефективному утриманню житлових будинків і прибудинкових територій.

5. Результати діяльності ІГС- проведенні наради за участю представників 
спілки та представників «Київміськводоканалу» по питанням зв’язаним з 
покращенням обслуговування населення з комунальних послуг. Допомога в 
організації ОСББ.

6.Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва 
проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат) -  Допомога в 
організації ОСББ «Срібне коло» (вул. Срібнокільска 14а), організація 
установчих зборів для організації ОСББ за адресо Олійника 18, Драгоманова 
31, роз’яснення умов та допомога в отриманні «Теплих кредитів».

шня Ревенко Галина ІЗасилівна


