
Біографічна довідка 
ТАЦІЙ Юрій Олександрович 

Працює з 01.11.2016 заступником директора 
Департаменту будівництва та житлового 
забезпечення виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

 

Громадянин України громадянин України  
 

Число місяць і рік народження 03 лютого 1979 року 
 

Місце народження м. Київ 
 

Освіта повна вища, Київський національний університет 
будівництва та архітектури, спеціальність 
«Кадастр», кваліфікація - спеціаліст, 2000, 
Київський національний університет будівництва 
та архітектури, спеціальність «Геодезія», 
кваліфікація -інженер-геодезист, 2009, Київський 
національний університет будівництва та 
архітектури, спеціальність «Землевпорядкування 
та кадастр», кваліфікація - інженер з 
землевпорядкування та кадастру, 2010;          
Королівський Технологічний Інститут 
(Стокгольм, Швеція), магістр наук, 2012 

 

Науковий ступінь, вчене звання кандидат технічних наук , доцент 
 
Володіння мовами англійська 
 

Нагороди, почесні звання не має  
 

Прийняття Присяги  
державного службовця 23.07.2001 
 

Ранг державного службовця 6 (шостий)   
 

Загальний стаж роботи 22 роки 09 місяців (станом на 01.08.2018) 
 

Стаж державної служби 07 років 05 місяців (станом на 01.08.2018) 
 

Депутат ради не депутат 
 

Стягнення не має 
 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
з 10.1997 до 07.2001 спеціаліст, Інвестиційне управління при Головному 

управлінні містобудування та архітектури Київської 
міської державної адміністрації 

з 07.2001 до 07.2003 спеціаліст І категорії, Головне управління містобудування 
та архітектури Київської міської державної адміністрації 



з 07.2003 до 08.2003 головний спеціаліст, Головне управління містобудування, 
архітектури та дизайну міського середовища виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації ) 

з 09.2003 до 12.2004 інженер, приватне підприємство «САН» 
з 01.2005 до 10.2005 головний спеціаліст (інженер – землевпорядник), 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Епоха -Гео» 
з 10.2005 до 01.2013 директор, приватне підприємство «Кута» 
з 02.2013 до 08.2014 асистент кафедри землевпорядкування і кадастру,  

Київський національний університет будівництва та 
архітектури 

з 11.2014 до 01.2015 помічник Київського міського голови, апарат виконавчого 
органу Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації) 

з 01.2015 до 07.2016 заступник начальника Служби містобудівного кадастру - 
начальник відділу, заступник директора,  Департамент 
містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації) 

з 07.2016 до 11.2016 заступник директора, Департамент з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю міста Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

з 11.2016 до цього часу заступник директора, Департамент будівництва та 
житлового забезпечення виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

 
 
 
 
 


