Біографічна довідка уповноваженого представника Громадської спілки «Асоціація
власників малого та середнього бізнесу» на участь в установчих зборах з сформування
нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)
Соболь Руслан Володимирович
Народився в м. Києві 11 липня 1979 року в сім’ї робітників.
Батько - Соболь Володимир Іванович - працював автослюсарем. Мати - Соболь Тетяна
Іванівна -б ул а завідуюча складом прижитлово-комунальному господарстві. Наразі батьки є
пенсіонерами.
У 1995 році закінчив середню загальноосвітню школу №121 в Солом’янському районі
Києва (мікрорайон Совки). Був активним учнем: брав участь у різноманітних шкільних заходах
та долучався до учнівського самоврядування.
і
У 1998 році закінчив Київський професійний автотранспортний лііщй та здобув
професію автослюсаря. Вже тоді почав цікавитися підприємницькою діяльністю. Прагнув
освоїти аспекти малого та середнього бізнесу, навчитися правильно та доцільно вкладати
зароблені власноруч кошти.
1
У 2004 р. закінчив магістратуру Київського гуманітарного інституту за спеціальністю
менеджер із зовнішньоекономічної діяльності. Навчання не припиняю й до тепер. На сьогодні є
активним слухачем та спікером у декількох професійних бізнес школах.
Трудовий шлях розпочав у 1998 році, працюючи водієм у компанії «ІС)нітрейд 2000».
Протягом восьми років займав різні посади у даній компанії. У 2006 році завдяки власній
наполегливості та ініціативності став керівником департаменту розвитку мережі компанії
«Юнітрейд 2000».
З 2007 року розпочав активну підприємницьку діяльність - заснував власне
підприємство і став директором агентства нерухомості «ПРОФІ». Не став зупинятися на
досягнутому і в 2008 році отримав посаду директора ТОВ «Сито-П’яно».
З 2010 року - керуючий партнер ТОВ «РгоГеззіопаї Ргорегіу Мапа§етеп1:».
Працюючи довгий час у бізнес сфері, зрозумів, що відстоювати інтереси бізнесу
ефективніше разом з іншими підприємцями. Результатом такого рішення стало заснування
Громадської спілки «Асоціація власників малого та середнього бізнесу м. Києва», яку наразі
очолюю в особі Голови Правління, яка вже на сьогодні налічує у своєму колі понад 2 000 тисячі
своїх членів, та є однією із найбільших у місті Києві, яка продовжує активно розвиватися у
сфері малого та середнього бізнесу. Учасники Спілки займаються захистом своїх законних
інтересів від протиправних дій тих чи інших органів державної влади та врегульовують
проблемні питання, що виникають під час здійснення підприємницької діяльності.
На початку 2014 року Громадська спілка «Асоціація власників малого та середнього
бізнесу м. Києва», разом із іншими громадськими організаціями заснувала потужне громадське
об’єднання «Центр», яке на даний час є найбільшим у місті Києві, з метою створення
сприятливих умов для провадження діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва,
підтримки та розвитку такого підприємництва, а також удосконалення механізму взаємодії із
органами державної влади.
Одружений. Виховую двох маленьких доньок.
У своїй діяльності керується принципами чесності й відповідності аа вважаю, що
рішення кожній проблемі можна знайти за будь-яких обставин.
Мотивація кандидата до складу Громадської ради: Громадська спілка «Асоціація
власників малого та середнього бізнесу» була створена потужною бізнес спільнотою малого та
середнього бізнесу, з метою створення сприятливих умов для провадження діяльності
суб’єктами малого і середнього підприємництва, підтримки та розвитку такого підприємництва,

а також удосконалення механізму взаємодії із органами державної влади. Для мене Громадська
рада - це шанс якісно змінити систему державної влади та місцевого самоврядування. Саме у
цьому і є призначення Громадської ради. Враховуючи досвід з даного питання, прошу Вас,
включити мене, як представника Громадської спілки «Асоціація власників малого та середнього
бізнесу м. Києва», до складу вищезазначеної Ради, для надання конструктивних пропозицій, які
будуть відображати інтереси як власників цього бізнесу так і органів місцевого
самоврядування.
Контактна інформація: зоЬо1.гуз1ап@§таі1.сот; +380630113260.
Можливий напрямок роботи у громадській раді: правозахисна діяльність, розробка
нормативно-правових документів.
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Р.В. Соболь

