АВТОБІОГРАФІЯ
Міранкова Сергія Юрійовича - кандидата на посаду директора комунального
підприємства органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний ценнтр».
Я, Міранков Сергій Юрійович, народився 31 липня 1989 року в м. Київ (Україна).
Громадянство - Україна.
У 1996 році піц ов у 1 клас Київської спеціалізованої школи № 98 з поглибленим вивченням іноземних
мов, а в 2006 ооці отримав повну загальну середню освіту і вступив до Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який покинув через
обставини незалежні від мене у 2007 році.
З 2007 пз 2008 рік - навчався у «Першій школі телебачення» за фахом, рех исер-телебачення.
Після навчання здобув диплом з відзнакою.
У 2011 році вступив до Київського національного університету театру, кіно телебачення імені
І.К. Карпенка-Карого, який закінчив у 2017 році та отримав диплом магіст ра з відзнакою за
спеціальністю «Кіно-, телемистецтво», кваліфікація - організатор кінотелевиробництва, викладач. На
оцінку відмінно захистив наукову роботу на тему: ((Впровадження міжнародного досвіду організації
сервісного кіновиробництва в Україні».
Трудова діяльність:
2011- 2012 рр. - співпрацював із телепроектами «Київ Вечірній» та «Великр різниця», у якості
адміністратора.
2012- 201 3 рр. - співпрацював із ДП «Укркінохроніка» в якості керівника зніма
льних груп фільмів:
«ДніпроЕська балада» (реж. А. Мужук), «У затишку білих акацій» (реж. О. Ч^пелик), «Шевченко
Ідентифікація» (реж. С. Проскурня), а також начальника з виробництва.
2014- 201.5 рр. - співпрацював із Кіностудією художніх і документальних Фільмів Казахстану
«Казахфіільм» імені Шакена Айманова в якості виконавчого продюсера художнього воєнно
історичного фільму ((Дорога до матері»(реж. А. Сатаєв).
2015- 2016 рр. році співпрацював із «Wilhelm Creative Center» в якості виконавчого продюсера
художнього фільму «Осінні спогади» (реж. Алі Фахр Мусаві).
З 2016 року веду діяльність незалежного продюсера та консультанта з виробництва на
території України для іноземних знімальних груп.
З 2018 року очолюю відділ кінокомісіїкомунального підприємства виконавчо го органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський мі ький туристичноінформаційний центр», підпорядкованого Управлінню туризму і промоції виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Громадська робота:
З 2016 року увійшов до правління Об’єднання кінематографістів "КІНО-ЛОГ ОС».
З 2017 року заступник голови Громадської Ради при Державному агентствіі України з питань
кіно.
У політичних партіях ніколи не перебував.
У трудових або будь- яких інших договірних відносинах з політичними партіями не перебуваю.
Склад сілл’ї: дружина - Міранкова Варвара Юріївна, 1991 року народження. Дітей - не маємо.
Місце реєстрації: м. Київ, вул. Кибальчича, 8, кв. 61.
Місце фактичного проживання: м. Київ, вул. Тростянецька, 12, кв. 15.
Контактні номери телефону :(063)266-36-28, (050)418-21-47.
Е-та іІ: mifiankov@ukr.net
Судимостей не маю.
23 квітня 2018 року

С. Ю. Міранков

