
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
уповноваженого представника ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЦЕНТР ЗАХИСТУ ПРАВ 

СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» на участь в установчих зборах з формування нового 
складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 

ОЛІЙНИКА ЯРОСЛАВА АНАТОЛІЙОВИЧА

Працює: директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬСТЮ «ЮРИДИЧНИЙ 
БУТИК ЯРОСЛАВА ОЛІЙНИКА».
Громадянство: громадянин України.
Число, місяць і рік народження: 24.07.1978 р.
Місце народження: місто Баранівка, Житомирської області.
Освіта: у 2000 році закінчив Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова і 
отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» .
Володіння мовами: українська, російська, англійська.
Досвід роботи у виборних органах: депутат Яготинської районної ради Київської області з 
2010 по 2015 роки.

Трудова діяльність:
19.10.2000 -  01.11.2001 рр. -  юрисконсульт в ДП «Київське управління механізації 
будівництва»;
01.11.2001 -  17.06.2002 рр. -  провідний юрисконсульт відділу по роботі з проблемною 
заборгованістю АКБ «Укрсоцбанк»;
18.06.2002 -28.10.2002 рр. -  головний юрисконсульт Шевченківської філії м. Києва АКБ 
«Укрсоцбанк»;
29.10.2002 -  23.02.2004 рр. -  головний юрисконсульт юридичного відділу АКБ «Укрсоцбанк»; 
23.02.2004 -  06.04.2007 рр. -  начальник юридичного відділу Київської обласної філії АКБ 
«Укрсоцбанк»;
26.04.2007 -  31.12.2007 рр. -  юрисконсульт ТОВ «Магістр&Партнери»;
02.01.2008 -  01.02.2010 рр. -  юрисконсульт в ТОВ «Юридична фірма «Магістр і Партнери Сі. 
Ай. Ес»;
02.02.2010 -  31.10.2011 рр. -  юрисконсульт ТОВ «Меджістерс»;
01.11.2011 -  03.12.2012 рр. -  юрисконсульт ТОВ «Сгоров, Пугінскій, Афанасьев і партнери»;
04.12.2012 -  28.02.2013 рр. -  заступник директора з правових питань Приватної лінгвістичної 
гімназії м. Києва;
01.03.2013 рр. -  по сьогодні -  директор ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ БУТИК ЯРОСЛАВА 
ОЛІЙНИКА».

Додаткова інформація:
З 2009 року і по сьогодні -  член ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЦЕНТР ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ».
Має Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1860 від 30.01.2015 року, яке 
видане на підставі рішення Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
№ 5-17-2 від 11.12.2003 року.
Має Свідоцтво про право на здійснення/діяльності арбітражного керуючого №1159 від
11.06.2013 року.
З 07.10.2008 року Олійник Ярослав Анатолійович ё фізичною особою-підприємцем.
2015 -  2017 роки представник ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЦЕНТР ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ‘ПОСЛУГ» у Громадській раді при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації.

/
Контактна інформація:
Адреса: вул. Щорса, буд. 10,
08133, Україна. Телефон: 09У-85^

18 травня 2017 р.

ЛСиєво-Оі іятошинський р-н., м. Вишневе, Київська обл., 
гРиНгіГ̂ аіД: iaroslavoliinyk@gmail.com
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