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Працює З 29 квітня 2016 року заступником директора 
Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Громадянство 13.11.1991 
 

Число, місяць і рік  
народження 

26 червня 1971 року 
 

Місце народження Україна, с. Баришівка Баришівського району Київської 
області 

Освіта вища, у 2001 році Київський національний університет 
ім.Т.Г. Шевченка, правознавство (спеціаліст права) 

Науковий ступінь, 
вчене звання 

не має 
 

Володіння мовами  українською, російською – вільно 
Нагороди, почесні 
звання 

Почесна грамота Київського міського голови (у 2004 році) 
Подяка Київського міського голови (у 2009 році) 

Прийняття  Присяги 
державного службовця 

20.11.1996 

Ранг державного 
службовця 

шостий (з 01.05.2016) 
 

Загальний стаж роботи з 07.04.1991 
Стаж державної служби з 18.11.1996 
Депутат ради ні 
Стягнення не має 

 

Трудова  діяльність 
 

07.1998 - 11.2000 головний спеціаліст юридичного відділу Головного управління 
житлового господарства та майна міста Київської міської 
державній адміністрації; з 06.1998 р. Головне управління майном  
Київської міської державної адміністрації – головний спеціаліст, з 
08.2000 р. Головне управління з питань майна Київської міської 
державної адміністрації - головний спеціаліст. 
 

11.2000 - 03.2001 
 

начальник відділу правової та кадрової роботи Головного 
управління праці та соціального захисту населення  Київської 
міської державної адміністрації 
 

04.2001 – 07.2002 начальник відділу правової та кадрової роботи Головного  
управління соціального захисту населення Київської міської 
державної адміністрації 

07.2002 до цього часу 
 

начальник відділу оформлення права власності на об’єкти 
нерухомості Головного управління комунальної власності м.Києва 
Київської міської державної адміністрації. З 07.2003 – Головне 
управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),  
начальник юридичного управління Головне управління 



комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
02.01.2013 – Департамент комунальної власності м.Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), заступник директора Департаменту – 
начальник управління приватизації, корпоративних прав, 
формування і розподілу комунальної власності, заступник 
директора Департаменту комунальної власності м.Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). 

 
 
 
 
 
 


