Резюме у довільній формі:
Освіта
2013 - 2015 роки: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", магістр із
спеціальності "Теплофізика"
2009 - 2013 роки: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", бакалавр зі
спеціальності "Теплоенергетика"
Професійний досвід
2017 рік - по нині: Приватний підприємець (Програмування)
2014 - 2019 роки: робота за контрактом (цивільно-правовим договором) на науково-дослідницьких проєктах
Громадська діяльність
2011 - 2015: громадська діяльність у складі Наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ "КПІ" - огранізація
наукових та науково-популярних заходів в межах університету та в місті Києві
2014 рік: довготерміновий спостірігач на виборах Президента України та виборах до Верховної Ради України від
ГО "Громадянська мережа ОПОРА"
2015 - 2019: співорганізатор фестивалів популяризації науки "Наукові пікніки" та "Медичні пікніки" в місті Києві
2017 - 2020: співорганізатор заходів в рамках громадських проєктів "Рік науки для міста Києва" (номери проєктів:
2018 року - №502, 2019 року - №894, 2020 року - №2100).
2020 - по нині: автор проєкту переможця громадського бюджету на 2021 рік №1455.
Основні мотиви кандидата стати членом ГБК з переліком важливих з точки зору кандидата викликів, з якими
стикається ГБ, описом запропонованих рішень щодо поліпшення організації роботи ГБК:
Я вважаю, що громадськість, в особі свідомих громадян, повинна приймати активну участь у прийнятті рішень в
місті, оскільки це сприятиме розвитку міста і робитиме його більш приємним для життя, сприятиме розвитку
економіки міста і, як наслідок, покращенню благополуччя його жителів. Я вважаю громадські проєкти саме такою
чудовою можливістю для громадян допомогти міській владі обрати та втілити необхідні для міста зміни, провести
корисні для киян заходи. Я готовий взяти участь у вирішенні поточних питань, що стоятимуть перед громадською
бюджетною комісією
Посилання на дані електронної системи про проекти ГБ, подані кандидатом, які стали проектами-переможцями, або
проектами, що набрали мінімально-необхідну кількість голосів;опис історії Команди, в якій кандидат є лідером,
інформацію про найбільш успішні подані проекти ГБ:
Проєкт-переможець "Наукові пікніки, Медичні пікніки та Дні науки"
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/16/1455.
Наша команда "Популяризатори науки" складається із активних киян, які вже протягом багатьох років займаються
популяризацією науки та освітніми проєктами.
Про всі проєкти ГБ щодо яких у кандидата може виникнути потенційний конфлікт інтересів:
На даний момент я не маю таких проєктів ГБ, щодо яких у мене може виникнути потенційний конфлікт інтересів.

