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Біографічна довідка 

 
Народилась 28 листопада 1977 у м. Одеса. 
З 1984 по 1992 році закінчила ЗОШ І-ІІІ ступенів у м. Одеса. 
У 1995 році закінчила медичне училище № 2 у м. Одеса, отримала кваліфікацію             

медична сестра за спеціальністю «Сестринська справа». 
В 2001 році закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за           

спеціальністю «Англійська мова і література», кваліфікація «Філолог, викладач        
англійської та французької  мови та літератур». 

В 2005 році закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за           
спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію «Юрист». 

З вересня 2001 року по лютий 2002 року працювала на посаді вчителя англійської             
мови школи № 86 у м. Одеса. 

З січня 2003 року по березень 2006 року працювала на посаді державного виконавця             
до першого відділу державної виконавчої служби Київського районного управління 
м. Одеса. 

З травня 2006 року по березень 2007 року працювала на посаді провідного            
спеціаліста сектору аналітично-методичного забезпечення, статистичного обліку та       
представництва в судах державної виконавчої служби Одеської області. 

З березня 2007 року по листопад 2011 року працювала на посадах головного            
спеціаліста, завідувача сектору, начальника відділу представництва інтересів державних        
органів Головного управління юстиції у Одеській області. 

З листопада 2011 року по жовтень 2013 року працювала на посадах начальника            
відділу представництва інтересів держави в судах України, начальника відділу         
представництва інтересів держави в судах України, начальника відділу досудового         
врегулювання спорів в міжнародних та іноземних судах, начальника управління         
представництва інтересів держави в судах України Міністерства юстиції України. 

З листопада 2013 року по листопад 2015 року працювала на посаді завідувача відділу             
підготовки матеріалів з питань дисциплінарної відповідальності секретаріату Вищої ради         
юстиції. 

З листопада 2015 по жовтень 2018 року працювала начальником відділу виконавчих           
проваджень АТ «Укртрансгаз».  

В листопаді 2018 була призначена на посаду заступника директора         
Департаменту-начальника управління з питань розгляду документації у сфері        
благоустрою Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської        
ради (Київської міської державної адміністрації). 

13 листопада 2018 року призначена на посаду заступника директора         
Департаменту-начальника юридичного управління Департаменту земельних ресурсів      
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Одружена, має двоє дітей. 


