Береза Олег Ігорович (Oleh Bereza)

Дата народження: 15.03.1975
Місто: Львів
Моб.телефон: +38 (050) 317 42 42
Е-mail: olko777@gmail.com
Громадянство: Україна
Освіта:
1992 – 1997 рр. - Львівський національний університет ім. Івана Франка, магістр з права;
2006 р. – Національна академія державного управління при Президентові України, кандидат
наук з державного та регіонального управління.
Громадська та політична діяльність:
2019 рік – засновник та координатор ініціативи «Санта-Барбара нашої мрії» облаштування сучасного громадського простору на Сихові (найбільшому житловому масиві
Львова)
2017 – по теперішній час - депутат Львівської міської ради (позафракційний)
2011 – по теперішній час - заступник голови ОСББ «Вернадського, 8»
2010 – 2015 рр - член політичної партії «Народний рух України»
1988 рік - активний учасник «Товариства Лева»
Досвід роботи:
Керівник Грудень 2019 – по теперішній час Служба автомобільних доріг у Львівській
області

Функціональні обов’язки: управління та організація роботи понад 60 співробітників служби;
- координація роботою підрядних організацій, які цілодобово обслуговують 1800 км
автомобільних доріг загального користування державного значення Львівщини; співробітництво та реалізація проектів у співпраці з міжнародними фінансовими установами
(ЄБРР, ЄІБ та інші) та державними органами влади України; - організація процесу закупівель
послуг будівництва та ремонту автомобільних доріг загального користування державного
значення та пов’язаної з ними інфраструктури із сумарним річним бюджетом на близько 3
млрд грн; - управління групою реалізації проектів; - розробка інноваційних проектів у сфері
будівництва та обслуговування автомобільних доріг загального користування державного
значення; - контроль та підтримка операційної діяльності служби.

Керівник групи/Менеджер проекту Лютий 2019 – Грудень 2019 EGIS Ukraina
Функціональні обов’язки: - підтримка реалізації проекту модернізації транспорту в містах
Житомир та Маріуполь; - організація закупівельних процедур з метою оновлення
транспортної інфраструктури м.Маріуполь та м.Житомир.
Директор / Керівник групи реалізації проекту Січень 2018 – Грудень 2018 Львівське
комунальне підприємство “Львівелектротранс”, м.Львів
Функціональні обов’язки: - управління та організація роботи понад 1000 співробітників
підприємства; - управління роботою профільних служб, які обслуговують електричну
транспортну інфраструктуру міста цілодобово; - співробітництво та реалізація проектів у
співпраці з міжнародними фінансовими установами (ЄБРР, ЄІБ) та муніципальними
органами влади Львова; - організація процесу закупівель трамваїв, реконструкції та
модернізації 2 депо, контактної мережі та пов’язаної з ними інфраструктури; - управління
групою реалізації проектів; - розробка інноваційних проектів у сфері пасажирських
перевезень міста; - контроль та підтримка операційної діяльності підприємства.
Директор / Керівник групи реалізації проекту Січень 2011 – Січень 2018 Львівське
комунальне підприємство “Львівавтодор”, м.Львів
Функціональні обов’язки: - управління групою реалізації проектів; - співробітництво та
реалізація проектів у співпраці з міжнародними фінансовими установами (ЄБРР, ЄІБ) та
муніципальними органами влади Львова; - успішна реалізація значущих для міста проектів
ЄБРР (Будівництво трамвайної лінії на Сихів, реконструкція основних дорожніх артерій
міста Львова, зокрема реконструкція трамвайних колій та дорожніх шляхів, пішохідних зон,
систем управління дорожнім рухом та комунальних мереж по трамвайних лініях №2 та №6
протяжністю 19 км), здійснення ряду заходів щодо впровадження автоматизованої системи

оплати проїзду у м.Львові; - розробка інноваційних проектів у сфері дорожнього контролю
та розвитку міста; - контроль та підтримка операційної діяльності підприємства; координація експертів.
Генеральний директор 2007 – 2009 ТОВ «Росан-Інвест», м.Львів
Функціональні обов’язки: - розвиток міської інфраструктури (об’єкти інфраструктури та
логістичні парки); - розробка та управління проектами соціальної інфраструктури, зокрема,
спортивної та рекреаційної; - розробка та впровадження бізнес-стратегій компанії; реалізація проекту будівництва мережі логістичних центрів класу А та Б у західних регіонах
України; - контроль фінансових показників компанії, інвестицій та інших комерційних
операцій; - делегування обов’язків та контроль роботи керівної ланки компанії для
забезпечення ефективного керівництва та мотивації з метою досягнення максимальної
продуктивності.
Директор/Юрист 1997 – 2007 Спільне підприємство “НТОН”, м.Львів
Функціональні обов’язки: - забезпечення дотримання законодавчих та юридичних
зобов’язань відповідно до законодавства для корпоративної діяльності, включаючи
діяльність дочірніх компаній; - координування адміністративної підтримки для забезпечення
належного збереження угоди про конфіденційність, реєстрація договорів та угод.
Знання мов: українська – рідна мова, російська – вільно, англійська – добре.
Особисті якості: відповідальність, чесність, комунікабельність, організаторські та лідерські
здібності, цілеспрямованість, ініціативність, наполегливість, здатність до ризику та роботи в
стресових умовах, вміння працювати в команді.
Додаткова інформація: посвідчення водія категорії «В», закордонний паспорт.

