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вища,
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університет
"КиєвоМогилянська академія", 2010 рік, магістр політології

Українська, російська, англійська, німецька

у

Не має

діяльність

09.2003 до 06.2010

студент Національного університету “Києво-Могилянська
Академія”

10.2009 до 09.2010

студент Йєнського університету ім. Фрідріха Шіллера
(Німеччина)

09.2006 до 06.2010

Експерт з енергетичних питань Школи політичної
аналітики при Національному університеті
“КиєвоМогилянська Академія” (на гром. засадах)

01.2009 до 06.2009

Експерт з суспільно-політичних питань Аналітичного
департаменту ТОВ "Фонд соціальних стратегій"

03.2009 до т.ч.
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Контактна інформація

Досвід роботи у сфері паливно-енергетичного комплексу та суміжних галузях
протягом останніх 5 років:
Експерт має досвід діяльності в галузі з 2006 року. Протягом цього періоду працював
над виконанням проектів громадських організацій «Школа політичної аналітики» та
«ДІКСІ ГРУП» в енергетичній сфері. Зокрема, у 2009-2013 роках був редактором
видання «Українська енергетика UA-Energy.org» - одного з провідних профільних
Інтернет-видань України, що об’єднує навколо себе експертну та професійну
спільноту, а також представників міжнародних організацій та компаній. Окрім того,
брав участь в міжнародних проектах щодо доступу до інформації в енергетичній галузі,
сприяння імплементації Ініціативи прозорості у видобувних галузях (ІПВГ) в Україні,
проектах з моніторингу енергетичного сектору. Брав участь у дослідженнях
просування України в європейському Енергетичному Співтоваристві та лібералізації
ринку газу.
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Інформ ація
про результати д іяльності Гром ад ської о р ган ізац ії «ДІКСІ ГРУП»
протягом 2012 - 2016 років
«ДІКСІ ГРУП» була заснована як неурядова громадська організація у 2008 році в Києві. Метою її
діяльності є дослідження та консультації щодо тем інформаційної політики, енергетики, безпеки
та інвестицій. Сьогодні члени організації працюють експертами численних політичних та
енергетичних проектів спільно з урядовими структурами, донорськими організаціями та
іноземними інвесторами.
«ДІКСІ ГРУП» є членом Асоціації "ЕнергоТранспарентність", спільно з нею працює над
запровадженням міжнародних стандартів Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) в
Україні та посилення прозорості в енергетичному секторі. DiXi Group також є членом
регіональної громадської Асоціації (її членами є також представники НУО з Азербайджану, Грузії
та Киргизстану), покликаної покращити доступ до публічної інформації в енергетичному секторі
Громадська організація «ДІКСІ ГРУП» реалізувала ряд проектів, у т.ч. за підтримки Міжнародного
фонду «Відродження», Revenue Watch Institute, Посольства Великоританії в Україні, Посольства
Польщі в Україні, Black Sea Trust for Regional Cooperation (German Marshall Fund of the United
States) та інших організацій-донорів.
Зокрема, аналітичний центр керує діяльністю Інтернет-видання «Українська Енергетика UAEnergy.org». Сайт публікує актуальні українські та світові новини, новини компаній, результати
журналістських розслідувань щодо прозорості управління сектором енергетики, формування
доходів національних компаній, відмивання коштів та інших пов'язаних тем, а також коментарі
відомих українських та зарубіжних експертів.
У січні 2012 року Громадська організація «ДІКСІ ГРУП» за підтримки Європейської програми
Міжнародного фонду

«Відродження»

представила

результати

дослідження

виконання

Україною зобов'язань перед європейським Енергетичним Співтовариством. У 2013 році
розширений та оновлений аналітичний документ було презентовано не лише в Україні, але й
для Секретаріату Енергетичного Співтовариства у Відні та представників європейських інституцій
у Брюсселі. В 2014 році організація представила результати третього моніторингового
дослідження виконання Україною зобов'язань в Києві, Відні та Брюсселі.

