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Працює з 05 листопада 2014 року директор Департаменту 
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Громадянство з 13.11.1991 року 
Число, місяць і рік  
народження 

01.08.1972  

Місце народження Україна, м. Київ 
Освіта Вища, у 1995 році Київський міжнародний університет 

цивільної авіації, технічна експлуатація повітряних суден та 
авіадвигунів. У 2000 році Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, правознавство, юрист 

Науковий ступінь, 
вчене звання 

 
- 

Володіння мовами  Українською, російською – вільно, англійською із словником 
 

Нагороди, почесні 
звання 

-  

Прийняття  Присяги 
державного службовця 

16.01.1996 

Ранг державного 
службовця 

п`ятий (з 14.09.2005)  
 

Загальний стаж роботи з 07.06.1994 
Стаж державної служби з 13.10.1999  
Депутат ради Ні 
Стягнення не має 

 
Трудова  діяльність 

 
09.1990-02.1995 Студент Київського міжнародного університету цивільної авіації 
03.1995-01.1996 Менеджер МП “ВСВ” 
01.1996-09.2005 Спеціаліст 1 категорії відділу корпоратизації та господарських 

товариств департаменту управління частками державного майна, 
спеціаліст 1 категорії відділу роботи з уповноваженими особами, 
спеціаліст 1 категорії відділу роботи з Головами правлінь Ват та 
аналізу виконання умов контрактів, провідний спеціаліст, головний 
спеціаліст, заступник начальника відділу, начальник відділу роботи 
з Головами правлінь ВАТ та аналізу виконання умов контрактів 
департаменту управління частками державного майна, помічник 
першого заступника Голови Фонду державного майна України, 
помічник Голови Фонду державного майна України, начальник 
Головного управління з питань державної корпоративної власності 
Фонду державного майна України. 
 

09.2005-09.2006 Начальник Управління державної власності Міністерства 
транспорту та зв’язку України.  
 

12.2006-07.2007 Начальник Управління державної власності Міністерства вугільної 
промисловості України 
 



12.2010 - по цей 
час 

головний спеціаліст фінансового відділу, заступник начальника 
Головного управління – начальник управління приватизації та 
оформлення прав власності, заступник начальника Головного 
управління – начальник управління приватизації, корпоративних 
прав, формування і розподілу комунальної власності Головного 
управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
яке 02.01.2013 перейменовано у 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, директор 
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

 
 
 
 
 
 
 


