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Працює з 04 серпня 2017 року директором  Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Громадянство Україна 
 

Число, місяць і рік 
народження 

03 січня 1983 року 

Місце народження м. Авдіївка  Донецької області 
Освіта вища, 2005 р., Донецький національний університет, 

правознавство, магістр з правознавства; 
базова вища, 2006 р., Донецький національний 
університет, економіка підприємства; 
вища, 2014 р. Національна академія  державного 
управління при Президентові України, державне 
управління, магістр державного управління; 
2015-2016 р.р., Києво-Могилянська Бізнес Школа, 
Presidents' MBA 

Науковий ступінь, 
вчене звання 

не має 

Володіння мовами українською, російською – вільно,  англійською – зі 
словником 

Подяки, нагороди, 
почесні звання 

не має 

Прийняття Присяги 
державного 
службовця 

25.02.2008  
 

Ранг державного 
службовця 

7 (01.10.2014 р.) 
 

Загальний стаж 
роботи 

12 р. 
 

Стаж державної 
служби 

03 р. 05 м. (станом на 04.08.2017) 

Стягнення не має 
 



 
Трудова діяльність 

 

02.2005 – 08.2007  Юрист,  начальник юридичного відділу в приватних 
підприємствах; м. Київ 
 

02.2008 – 09.2008 Головний економіст Головне управління економіки та 
інвестицій; м. Київ 
 

10.2008 – 06.2009 Начальник відділу з юридичних питань (начальник відділу 
містобудівного регулювання районів управління розвитку 
міста) Головне управління містобудування, архітектури та 
дизайну  виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); м.Київ 
 

06.2009 – 10.2010 Начальник Головного управління екології та охорони 
природних ресурсів  виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації); м.Київ  
  

10.2010 – 01.2011 Заступник начальника Державного управління  охорони 
навколишнього природного середовища в м. Києві; м.Київ 
 

01.2011 – 02.2014 Генеральний директор Державне підприємство український 
лісогосподарський центр консалтингу та логістики 
«Укрлісконсалтинг»; м.Київ 
 

10.2014 – 02.2015 
 
 
 
 
 
                
02.2017 – 05.2017  

 
06.2017 – 08.2017    
     

Заступник начальника управління-начальник відділу 
природокористування та контролю управління екології та 
природних ресурсів Департамент міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації); м.Київ 
 

 

Генеральний директор Комунальне об'єднання 
«Київзеленбуд»; м.Київ 
 

Заступник директора Департаменту  – начальник управління 
управління зв’язку та інформатизації  Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
 

з  08.2017 – по 
теперішній час 

директор Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 

 


