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О с в і т а :   
 
 

 
Навчальний 

заклад 

Рік 

закінчення 
Спеціальність Кваліфікація 

Вища 

 
Запорізька державна інженерна академія 2006 

Економіка 

підприємства 
Спеціаліст 

Вища 
Дніпропетровська державна академія 

будівництва та архітектури 
1995 

Інженер- 

будівельник 
Спеціаліст 

 

Д о д а т к о в а  о с в і т а :   
 

грудень 2016 - січень 2017 – навчальний курс з розвитку публічно-приватного діалогу в 

рамках програми East Invest 2; 
 

лютий-березень 2014 – міжнародний навчальний курс програми в Ізраїлі - MASHAV 

«Чисті технології – екологічні технології, інновації та системи управління як способи 

регіонального та місцевого економічного розвитку», зокрема, знайомство з національними 

програмами розвитку чистих технологій, системами підтримки інновацій, малого та 

середнього бізнесу для розвитку чистих технологій; 
 

 серпень 2012 – курс навчання та практичних занять USAID «Фінансове моделювання в 

державно-приватному партнерстві», в тому числі на прикладах фінансового моделювання 

інвестиційних проектів в США та Європі.  
 

Д о с в і д  р о б о т и :  
 

Період 

роботи 
Організація та посада Коротка інформація щодо діяльності 

2016-

теп. час 

Консультант, 

ПАТ «Укрзалізниця» 

 

Аналіз та надання пропозицій щодо змін до проекту порядку 

поводження з майном, порядків складування вантажу та 

земельних сервітутів. 

Аналіз ефективності використання майна ПАТ УЗ. 

Аналіз ефективності інвестиційної діяльності ПАТ УЗ. 

Консультування з питань ініціації та реалізації проектів МФО 

(ЄІБ, ЄБРР). 

2017- 

теп. час 

Директор ТОВ «Агентство 

розвитку ДПП» 

За сумісництвом 

2012 – 

2016 

Директор, заступник 

директора ДП «Центр 

розвитку державно-

приватного партнерства», 

що знаходиться у сфері 

управління Міністерства 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства 

України 

 

     Організація роботи державного підприємства з «нуля» 

(реєстрація, визначення стратегії, відбір персоналу, 

організація прибуткової діяльності). 

     Мета – допомога муніципалітетам в залученні не 

бюджетних видів фінансування (гранти, кредити, інвестиції). 

Супровід приватних інвесторів. 

     Досвід та компетенції: 

- Забезпечення комунікації при підготовці та реалізації 

інвестиційних проектів на всіх рівнях між стейкхолдерами 

(муніципалітети, ОТГ, обласні ради та адміністрації, 

Мінрегіон, НКРЕКП, Міненерго, Мінекології, Мінфін, 

Мінекономрозвитку, Кабмін, МБРР, ЄІБ, ЄБРР, KFW, USAID,  
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міжнародні консалтингові компанії (Ernst&Young, GFA, 

Rambol), приватні інвестори);  

- Досвід у розробці та супроводі техніко-економічних 

обґрунтувань інвестиційних проектів і досліджень ринку для 

МФО та грантових програм (МБРР, ЄІБ, KFW, USAID тощо), 

які готувались для кредитування під державні гарантії та 

координувались Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України у 

2012-2016 рр. (теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, поводження з твердими побутовими 

відходами (ТПВ), вуличне освітлення, енергоефективність 

будівель тощо). Розроблено 24 ТЕО для 18 міст в Україні, з 

яких 12 вже реалізуються або попередньо відібрані для 

фінансування. Перелік проектів додається; 

- Супровід/аналіз інвестиційних проектів, які готувались для 

реалізації на засадах ДПП (концесія, оренда, спільна 

діяльність тощо) в сферах теплопостачання,  обробки твердих 

побутових відходів (в тому числі 2 проекти в м. 

Хмельницькому та м. Івано-Франківську на замовлення 

проекту Муніципальна Енергетична Реформа за підтримки 

USAID), водопостачання, очищення стічних вод; 

- Проведення дослідження та підготовка звіту «Аналіз впливу 

постанови КМУ «Про затвердження Порядку розподілу 

коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним 

режимом використання для проведення розрахунків з 

гарантованим постачальником природного газу» від 18 

червня 2014 р. № 217» в рамках проекту Муніципальна 

Енергетична Реформа за підтримки USAID; 

- Підготовка аналітичного дослідження «Законодавчі умови 

для інвестицій у проекти водопостачання в Україні» та її 

презентація японським інвесторам в рамках програми 

"Створення законодавчої інфраструктури для сприяння 

прямим іноземним інвестиціям (В)", 2014 рік; 

- Збір, структуризація інформації та підготовка попередніх 

ТЕО для планування та реалізації Державної програми 

кредитування проектів соціально-економічного розвитку під 

державні гарантії (Постанова КМУ 404 від 03.06.2013).  

 - Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів в 

складі міжурядових робочих груп. Перелік додається. 

- Розробка та адміністрування онлайн бази даних 

інвестиційних інфраструктурних проектів регіонального 

розвитку. База даних включала в себе понад 1200 проектів на 

суму 1,5 млрд доларів США з усіх регіонів України; 

- Аналіз розроблених схем теплопостачання міст та 

енергетичних планів; 

- Організація та модерація презентаційно-методологічної 

конференції в рамках програми «Розвиток муніципальної 

інфраструктури» Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в 

Мінрегіоні (2013 рік). 

2010 – 

2012 

Заступник директора ДП 

«Агентство розвитку 

житлово-комунального 

господарства», що 

знаходиться у сфері 

управління Міністерства 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства 

України 

- Підготовка, організація та проведення циклу навчальних 

семінарів «Інструменти залучення інвестицій в 

інфраструктурні проекти» на базі обласних державних 

адміністрацій (18 областей); 

- Досвід розробки стратегії розвитку систем теплопостачання 

на регіональному і муніципальному рівнях; 

- Участь у розробці екологічно адаптованих енергетичних 

систем; 

- Моніторинг проектної та інвестиційної діяльності 

відповідно до завдань Міністерства. 

2011 Директор ТОВ «Сміла 

Енергоінвест», м. Сміла  

Підготовка до реалізації та стартап проекту ДПП в сферах  

теплопостачання та водопостачання й водовідведення. 



Організаційно правова форма – спільна діяльність (СД). 

2010 – 

2011 

Директор ТОВ 

«Тепловодоенергія», 

м. Кам'янець-Подільський  

Управління орендним підприємством тепло-, 

водопостачання. Повернення цілісного майнового комплексу 

в комунальну власність за рішенням суду. 

2007 – 

2010 

ТОВ «ТЦД Цифрал-сервіс-

Запоріжжя» 

Організація і управління активом, що надає послуги в 

сфері ЖКГ. 

1995 – 

2007 

Заступник начальника КП 

ВРЕЖО №13, м. Запоріжжя 

(майстер, нач. ВТВ) 

Організація надання послуг з технічного обслуговування 

житлових будинків (443 багатоквартирних будинків, 

загальною площею понад 1 млн м
2
). 

 
 

Ч л е н с т в о  в  н е у р я д о в и х  о р г а н і з а ц і я х :  

1. Член Ради громадської організації «Платформа розвитку публічно-приватного партнерства» 

Основними завданнями є: 

 проводити публічні заходи: круглі столи, семінари, тренінги для всіх категорій учасників, 

зацікавлених у ДПП; 

 розробляти й реалізувати дієві системи навчання про проекти в сфері ДПП для муніципальних 

установ; 

 створити базу даних муніципалітетів та інвесторів, зацікавлених у реалізації проектів ДПП, які 

готові для стартапів в найближчі кілька років.  
 

2. Заступник голови Комісії з розвитку державно-приватного партнерства Українського 

Національного комітету Міжнародної торгової Палати (ICC) 

Основними завданнями є: 

 забезпечувати ефективну комунікацію між представниками бізнесу, органами влади і 

підприємствами (організаціями); 

 проводити систематичний аналіз законодавства та новел у сфері державно-приватного 

партнерства; 

 оцінювати пропозиції підприємств, установ і організацій для реалізації економічних, 

соціальних і інших програм за участю Комісії.  
 

Знання мов: українська (рідна), російська (рідна), англійська (базовий рівень). 
 

Домашня адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Ходосівка,  

                                       вул. Ф. Печерського, б.39, кв.58 
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