
	

Єрьомін	Дмитро	Геннадійович,	38	років		

Народився	27	травня	1979	року	в	місті	Олександрія	на	Кіровоградщині		

Трудову	діяльність	розпочав	в	14	років	в	якості	помічника	слюсаря	у	механічному	
цеху	 брикетної	 фабрики	 «Димитрівська»,	 об’єднання	 «Олександрія	 вугілля».	 Маю	
кваліфікацію	слюсаря,	токаря.	

В	 1994	 році	 після	 закінчення	 9-го	 класу	 вступив	 до	 Олександрійського	
індустріального	технікуму.	

В	 1998	 році	 закінчив	 навчання	 в	 технікумі,	 отримавши	 спеціалізацію	 «Технік-
технолог	машинобудування».	

В	 1998	 році,	 усвідомлюючи	 недостатність	 та	 актуальність	 знань	 в	 економічній	
сфері,	 прийняв	 рішення	 змінити	 професію	 і	 вступити	 не	 на	 3-й	 курс	 спеціалізації	
«Машинобудування»,	 а	 на	 1-курс	 Економічного	 факультету	 Національної	 гірничої	
академії	в	місті	Дніпропетровськ.	

Під	 час	 навчання	 у	 Національному	 гірничому	 університеті	 України	 займав	
виборну	 посаду	 керівника	 студентської	 ради	 гуртожитку.	 Маючи	 активну	 позицію	
щодо	 необхідності	 вдосконалення	 системи	 самоуправління	 життя	 студентів,	 брав	
участь	 в	 організації	 та	 безпосередній	 роботі	 будівельних	 загонів	 з	 відновлення	
приміщень	 університету.	 Переможець	 університетської	 олімпіади	 з	 психології	 –	
лауреат	премії	проф.	Поставного	за	роботу	«Адаптація	людини	в	кризових	ситуаціях».	

В	 2003	 році	 закінчив	 з	 відзнакою	Національний	 гірничій	 університет,	 здобувши	
кваліфікацію	магістра	з	маркетингу	та	бакалавра-економіста.		

Ще	 до	 закінчення	 університету,	 після	 проходження	 співбесіди	 з	 конкурсом	
300	осіб	на	місце,	був	запрошений	до	Києва	на	роботу	у	комерційний	банк.	Умовою	
прийняття	 на	 роботу	 було	 складання	 80-ти	 іспитів	 та	 проходження	 3-х	 місячного	
стажування.	

Склавши	 іспити	 та	 подолавши	 внутрішній	 конкурс	 –	 100	 чоловік	 на	 місце,	 був	
прийнятий	на	посаду	директора	відділення	банку.	Паралельно	продовжував	навчання	
в	Національному	гірничому	університеті.	

Загальний	стаж	роботи	в	банківській	сфері	склав	6	років.	

З	2003	року	проживаю	в	Києві.		

У	 2009	 році	 став	 виконавчим	 директором	 комунального	 підприємства	
«Київреклама»,	 в	 якому	 пропрацював	 протягом	 8-ми	 місяців	 та	 того	 ж	 року	 був	
запрошений	на	держслужбу	до	Київської	міської	державної	адміністрації.		



З	 листопада	 2009	 по	 квітень	 2010	 займав	 посаду	 заступника	 начальника	
управління	 організаційно-аналітичного	 та	 правового	 забезпечення	 діяльності	
Київського	міського	голови.		

З	 квітня	 2010	 по	 вересень	 2010,	 пропрацювавши	на	 посаді	 першого	 заступника	
начальника	 Головного	 управління	 з	питань	регуляторної	 політики	 та	підприємництва	
виконавчого	органу	Київської	міської	ради	(Київської	міської	державної	адміністрації),	
був	 незгодний	 зі	 зміною	 політичного	 курсу	 країни	 та	 «порядками»	 ставлення	 до	
підприємців	та	прийняв	рішення	звільнитися	з	державної	служби.	

З	 вересня	 2010	 року	 займався	 власною	 справою	 з	 консультування	 та	 аналізу,	
продовжував	 навчання	 на	 екстернаті	 Юридичного	 факультету	 Академії	 праці	 та	
соціального	 захисту,	 яке	 розпочав	 в	 2009	 році.	 Закінчив	 навчання	 у	 2011	 році,	
здобувши	кваліфікацію	юриста.	

В	 2012	 році	 був	 запрошений	 до	 команди	 з	 розробки	 концепції	 першого	
українського	 інноваційного	 парку,	 завданням	 якого	 є	 створення	 умов	 для	 розвитку	
високотехнологічних	галузей	в	Україні.	

З	2014	року	працюю	над	розбудовою	першого	в	Україні	 інноваційного	містечка	
UNIT.City,	 що	 є	 осередком	 інтелектуального	 та	 технологічного	 бізнесу.	 Наразі	 є	
керуючим	партнером	компанії.	

У	 2017	 році	 спільно	 з	 партнером	 заснував	 соціально	 відповідальний	 освітній	
проект	 uData	 School,	 де	 безкоштовно	 навчаються	 майбутні	 спеціалісти-математики	
для	роботи	з	великими	даними	(data	science).	

Маю	авторство	та	співавторство	декількох	винаходів.	

Одружений.	Виховую	двох	синів.		


