
Автобіографія 

 

Народився 7 липня 1986 року у місті Львові. Тут прожив все життя.  

 

В 2003 році закінчив середню школу №4.  

В 2008 здобув диплом магістра міжнародного права та диплом перекладача з англійської мови 

на факультеті міжнародних відносин Львівського Національного Університету ім. І. Франка.   

А вже у 2012 другу вищу освіту отримав у Львівському Інституті Банківської Справи, УБС, 

НБУ за спеціальністю економіка і підприємництво, диплом спеціаліста з фінансів. Крім цього часто 

відвідував і продовжую відвідувати різноманітні тренінги та лекції оскільки завжди шукаю нових 

знань, знайомств та досвіду. 

 

Професійною діяльністю займався у різних сферах.  

У 2008-2009 рр у  Львівській Обласній Адміністрації, допомагав місту та області готуватися 

до прийому ЄВРО-2012. 

З 2009 працював в галузі торгівлі. В різних компаніях пройшов шлях від спеціаліста до 

комерційного директора. 

Крім цього З 2010 до 2015 мав власний бізнес у сфері розваг (атракціони, вулична їжа) 

 

Все життя вів активну громадську діяльність, був членом різноманітних громадських 

організацій та рухів. Організатор багатьох акцій. Поворотним моментом в моїй біографії стали 

вибори місцевих рад в 2010 році. Саме тоді, я став депутатом Новояворівської міської ради від 

політичної партії Фронт Змін.  

 

Брак досвіду та знань в галузі державного управління штовхали до пошуку додаткової освіти. 

Саме тому в 2014 році мені вдалося поступити до Українського Католицького Університету, на 

щойно створену навчальну програму інноваційного підходу до державного управління «Good 

Governance».  

 

Ще свіжі спогади від Революції Гідності та отримані нові знання заставляли мене шукати 

місце де найкраще можна було б застосувати набутий досвід. Таким місцем стало Львівське 

комунальне підприємство «Центральний Парк Культури». Колись потужний інструмент радянської 

пропаганди де завдяки рекреаційним заходам проводилася популяризація ідей комунізму зараз 

переживав свій не найкращий час. Застаріла інфраструктура, брак коштів та відсутність 

мотивованого персоналу таким парк зустрів команду нових менеджерів в 2015 році. За півтори року 

роботи нам вдалося втричі збільшити основні KPI показники діяльності парку. За окремо залучені, не 

бюджетні кошти ми провели понад 10 неповторюваних подій загальноміського масштабу, створили 

два нових нетипових дитячих майданчики (в тому числі перший у Львові інклюзивний), розробили 

перші у місті спеціалізовані майданчики для вигулу собак та для занять Street Workout. Особистим 

проектом було створення та запуск дитячої автошколи (майданчику для вивчення ПДР дітьми). 

Загальна сума залучених до парку не бюджетних коштів понад 2 млн. грн. 

Детальніше про нашу працю можна прочитати тут: 
https://biggggidea.com/practices/1515/, 

http://www.theinsider.ua/rus/lifestyle/mistse-dlya-vtilennya-idei-yak-zminyuyetsya-park-kulturi-u-lvovi/,  

 

https://lviv.vgorode.ua/news/transport_y_ynfrastruktura/274668-u-lvovi-ziavliatsia-unikalni-inkluizyvni-dytiachi-

maidanchyky-proekt 

Але найбільш значним нашим результатом була демонстрація як ефективно і якісно може 

працювати комунальне підприємство при належному менеджменті. 

 

На даний момент я працюю комерційним директором приватного підприємства, паралельно 

виконую функції помічника народного депутата України Ігоря Васюника, та очолюю благодійний 

фонд «Гуманітарні Ініціативи». 

 

Але головним моїм досягненням є любляча дружина і троє чудових діточок, заради яких я і 

приймаю участь в проекті «Нові Лідери». 
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