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Працює з 19 серпня 2022 року – заступником директора 

Департаменту – начальником управління 

дорожньої інфраструктури Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Громадянство громадянин України 

Число, місяць і рік 

народження 

01 лютого 1983 року  

Місце народження  м. Київ 

Освіта повна вища, 2005 р., Національний транспортний 

університет, за спеціальністю «Автомобілі та 

автомобільне господарство», кваліфікація – магістр 

з інженерної механіки. 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

кандидат технічних наук 

Володіння мовами англійською – зі словником. 

Нагороди, почесні 

звання 
Подяки голови Київської міської державної 

адміністрації, 2017р., 2007 р., 2004 р. 

Почесна грамота голови Київської міської 

державної адміністрації, 2011р. 

Подяка Міністерства інфраструктури України, 2012 

р. 
 

Прийняття Присяги 

державного службовця 
02.01.2006 

 

Ранг державного 

службовця 

5 (09.01.2020) 

Категорія посади 

державної служби 

категорія «Б» 

Загальний стаж 

роботи 

20 р. 00 м. 21 д. (станом на 19.08.2022) 



Стаж державної 

служби 

14 р. 08 м. 14 д. (станом на 19.08.2022) 

Депутат ради не обирався 

 

Стягнення немає 
 

Трудова діяльність 
 

08.2005 – 12.2005 провідний інженер відділу експлуатації автотранспорту 

Управління пасажирських перевезень                               

КП «Київпастранс» м. Київ 

12.2005 – 08.2006 головний спеціаліст відділу координації безпеки 

дорожнього руху управління координації роботи 

транспорту та безпеки дорожнього руху Головного 

управління транспорту, зв’язку та інформатизації 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); м. Київ 

08.2006 – 10.2006 інженер відділу експлуатації ТОВ «АІТ»; м. Київ 

10.2006 – 11.2007 головний спеціаліст відділу координації безпеки 

дорожнього руху управління координації роботи 

транспорту та безпеки дорожнього руху Головного 

управління транспорту, зв’язку та інформатизації 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); м. Київ 

11.2007 – 09.2008 головний спеціаліст відділу організації дорожнього руху, 

технічної політики та паркування управління координації 

роботи міського транспорту та безпеки руху Головного 

управління транспорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

м. Київ 

09.2008 – 09.2009 головний спеціаліст відділу громадського транспорту 

управління з питань організації руху, паркування доріг 

Головного управління транспорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); м. Київ 

09.2009 – 12.2010 головний спеціаліст відділу організації та безпеки 

дорожнього руху управління з питань розвитку 

дорожньої інфраструктури та організації руху Головного 

управління транспорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

м. Київ 

01.2011 – 01.2015 заступник начальника управління транспорту та 

пасажирських перевезень – начальник відділу 



координації роботи пасажирського транспорту Головного 

управління транспорту та зв’язку виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); м. Київ 

05.2015 – 05.2015   головний інженер служби організації руху                                     

КП «Київпастранс»; м. Київ  

11.2016– 05.2018 

 

 

 

05.2018 – 04.2020        

начальник управління транспорту та пасажирських 

перевезень Департаменту транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); м. Київ 

заступник начальника управління з питань організації 

дорожнього руху, паркування та пасажирських 

перевезень Департаменту транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); м. Київ 

04.2020 – 11.2021        начальник управління з питань організації дорожнього 

руху та пасажирських перевезень Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); м. Київ 

11.2021 – 08.2022        начальник управління стратегічного планування 

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); м. Київ 
 

08.2022 – по 

теперішній час 

заступник директора Департаменту – начальник 

управління дорожньої інфраструктури Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); м. Київ. 
 


