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Додаткова освіта:
грудень 2016 - січень 2017 – навчальний курс з розвитку публічно-приватного діалогу в рамках
програми East Invest 2;
лютий-березень 2014 – міжнародний навчальний курс програми 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.

Досвід роботи:
Період
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Організація та посада

08.201705.2018

Експерт проекту DOBRE

20162018

Експерт ПРООН,
Секретаріат з енергетичної
ефективності

Коротка інформація щодо діяльності
Вивчення поточного фінансово-економічного стану та
інвестиційного потенціалу об’єднаних територіальних
громад в п’яти областях України.
Підготовка рекомендацій щодо підвищення спроможності
об’єднаних територіальних громад.
Консультативна підтримка та сприяння ефективній роботі
уряду
України
щодо
підвищення
енергетичної
ефективності та енергонезалежності України, зокрема,
робота в офісах та робочих групах під головуванням Віцепрем'єр міністра України, офісах міністра Кабінету
міністрів України і його заступника та інших пов'язаних
установах.

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

2010 –
2012

Заступник директора ДП
«Агентство розвитку житловокомунального господарства»,
що знаходиться у сфері

- Досвід у розробці техніко-економічних обґрунтувань і
досліджень ринку для МФО (МБРР, ЄІБ, KFW тощо),
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України у 2012-2016
рр. (тепло, вода, ТПВ);
- Супровід інвестиційних проектів ДПП в сферах
теплопостачання, обробки твердих побутових відходів (в
тому числі 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 рамказ проекту
Муніципальна Енергетична Реформа за підтримки USAID;
- Збір і структуризація інформації про існуючі об'єднання
співвласників багатоквартирних будинків у 2014 році;
виявлення їх потреб у ремонті, заходах з підвищення
енергоефективності та економії ресурсів; пошук і підбір
оптимальних кредитних і грантових програм для
задоволення їх потреб; підготовка необхідних документів
для фінансування і т.п.;
- Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів:
✓
Закону України «Про особливості передачі в
оренду чи концесію об'єктів у сферах
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення»;
✓
Закону України «Про енергоефективність
будівель»;
✓
Закону України «Про особливості здійснення
закупівель енергосервісу»;
✓
Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про енергозбереження» щодо правових
засад реалізації договорів енергосервісу»;
✓
Закону України «Про внесення змін до
Бюджетного
кодексу
України»
(щодо
впровадження енергоефективних
заходів
у
бюджетних установах);
✓
Закону України «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку»;
✓
Про внесення змін до деяких законів України
щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку
державно-приватного
партнерства
та
стимулювання інвестицій в Україні та інших;
- Розробка та адміністрування бази даних проектів. База
даних включає в себе проекти з усіх регіонів України в
областях
водопостачання
та
водовідведення,
теплопостачання, енергоефективності будівель, переробки
твердих відходів та ін.;
Аналіз
при
розробці
муніципальних
схем
теплопостачання та енергетичних планів у 2011-2014 рр.;
- Організаційні питання: участь в аналізі та розробці
нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг, в
т.ч. теплопостачання, водопостачання, проекти ДПП.
Досвід
розробки
стратегії
розвитку
систем
теплопостачання на регіональному і муніципальному
рівнях;
- Участь у розробці екологічно адаптованих енергетичних

2011

2010 –
2011
2007 –
2010
1995 –
2007

управління Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства
України
Директор ТОВ «Сміла
Енергоінвест», м. Сміла
Директор ТОВ
«Тепловодоенергія»,
м. Кам'янець-Подільський
ТОВ «ТЦД Цифрал-сервісЗапоріжжя»
Заступник начальника КП
ПРЕЖО №13 в м. Запоріжжя

систем;
- Моніторинг проектної та інвестиційної діяльності
відповідно до завдань Міністерства.
Підготовка до реалізації та стартап проекту ДПП в
сферах
теплопостачання та водопостачання й
водовідведення, організаційно правова форма – спільна
діяльність.
Управління
орендним
підприємством
тепло-,
водопостачання,
повернення
цілісного
майнового
комплексу в комунальну власність за рішенням суду.
Організація і управління активом, що надає послуги в
сфері ЖКГ.
Організація
надання
послуг
з
технічного
обслуговування житлових будинків (443 багатоквартирних
будинків, загальною площею 1 млн.кв.м.)

Членство в неурядових організаціях:

1. Голова громадської спілки «Асоціація управителів житла»
Основними завданнями є:
− сприяти формуванню у мешканців багатоквартирних будинків «ідеології власника»;
− впроваджувати кращі практики енергозбереження та підвищення якості послуг у сфері
управління житловим фондом;
− заохочувати виховання професійних управлінців на ринку житла в Україні;
− створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в модернізацію
багатоквартирних будинків;
− сприяти конструктивному діалогу на всіх рівнях і захищати інтереси управителей в
житловій сфері;
− вдосконалювати законодавство разом з депутатами Верховної Ради України, членами
КМУ тощо.
2. Член Ради громадської організації «Платформа розвитку публічно-приватного
партнерства»
Основними завданнями є:
− вдосконалювати нормативно-правову базу ДПП в Україні;
− 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 в ЖКГ, які готові для стартапів в найближчі кілька років;
− надавати професійні консультації та правову допомогу для проектів ДПП.
3. Член громадської організації «Асоціація енергосервісу України»
Основними завданнями є:
− сприяти конструктивному діалогу між експертами – енергоаудиторами, державою,
підприємствами і т.д. в області енергетичного обслуговування в Україні;
− підвищувати енергоефективність будівель через реалізацію контрактів з
енергосервісами України.
4. Заступник голови Комісії з розвитку державно-приватного партнерства Українського
Національного комітету Міжнародної торгової Палати

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.
Членство в профільних робочих групах:

− Член робочої групи з обґрунтування підвищення цін і тарифів на електроенергію,
комунальні послуги Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,
містобудування і житлово-комунального господарства;
− Член робочої групи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України по погодженню схем теплопостачання населених
пунктів з населенням понад 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем
теплопостачання;
− Член Міжвідомчої робочої групи з питань розвитку державно-приватного партнерства
в Україні при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, створена наказом
Міністерства економіки від 31.08.2010 № 1082.
Останні публікації:
− Фінансування розвитку ЖКГ України за рахунок міжнародних фінансових організацій,
Журнал ЖКГ, № 7 (вересень 2014 року);
− Способи залучення грошових коштів для модернізації ЖКГ, журнал ЖКГ № 6 (серпень
2014 року);
Знання мов: українська (рідна), російська (рідна), англійська (середній рівень).
Контактна інформація: ел. пошта: dpp.gov@gmail.com
телефони: +38067 613 2751

