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ХАБІБУЛЛІН Вадим Монев’ярович (укр)
Народився 2 січня 1975р. в місті Потсдам, Німеччина.
Громадянин України. Одружений (1992).
Двоє синів (1994, 2008). Онук (2016).

Вадим Монэвярович ХАБИБУЛЛИН (рус)
Родился 2 января 1975г. в городе Потсдам, Германия.
Гражданин Украины. Женат (1992).
Двое сыновей (1994, 2008). Внук (2016).

У 1982 – 1992р.р. навчався та закінчив середню школу
№205, що на Борщагівці у СВЯТОШИНСЬКОМУ районі м.
Києва. У 1997 – 2006р.р. навчався та отримав вищу освіту
у трьох вищих навчальних закладах: Національна
юридична академія України ім. Я.Мудрого (ЮРИСТ),
Київський
національний
економічний
університет
(МАГІСТР БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ), Національна академія
внутрішніх справ (МАГІСТР ПРАВА). У 2005р. на засіданні
Вченої Ради Національної академії внутрішніх справ
України Вадиму Хабібулліну на одержання наукового
ступеня кандидата юридичних наук затверджена тема
дисертаційного дослідження (кандидатської дисертації)
“Охорона адвокатської таємниці в контексті Європейської
конвенції з прав людини”.

В 1982 – 1992г.г. учился и закончил среднюю школу №205,
что на Борщаговке в СВЯТОШИНСКОМ районе г. Киева. В
1997 - 2006г.г. учился и получил высшее образование в
трех высших учебных заведениях: Национальная
юридическая академия Украины им. Я.Мудрого (ЮРИСТ),
Киевский национальный экономический университет
(МАГИСТР
БАНКОВСКОГО
ДЕЛА),
Национальная
академия внутренних дел (МАГИСТР ПРАВА). В 2005г. на
заседании Ученого Совета Национальной академии
внутренних дел Украины Вадиму Хабибуллину на
получение научной степени кандидата юридических наук
утверждена
тема
диссертационного
исследования
(кандидатской диссертации) "Охрана адвокатской тайны в
контексте Европейской конвенции по правам человека".

З 1996 по 1999р.р. працював Судовим виконавцем
декількох районних судів м. Києва та був призначений
Судовим виконавцем Київського міського суду (сьогодні
Апеляційний суд міста Києва) з примусового виконання
вироків, постанов та ухвал з кримінальних справ у частині
майнових стягнень та в подальшому – головним
консультантом Київського міського суду (сьогодні
Апеляційний суд міста Києва). В квітні 1999р. офіційно
присвоєно 10 ранг Державного службовця.

С 1996 по 1999р.р. работал Судебным исполнителем
нескольких районных судов г. Киева и был назначен
Судебным исполнителем Киевского городского суда
(сегодня Апелляционный суд города Киева) по
принудительному исполнению приговоров, постановлений
и
определений
по
уголовным
делам
в
части
имущественных взысканий и в дальнейшем - главным
консультантом Киевского городского суда (сегодня
Апелляционный суд города Киева). В апреле 1999г.
присвоено 10 ранг Государственного служащего.

З 2000р. є помічником адвоката, з 2003р. є адвокатом та з
2007р. обраний головою «КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОЛЕГІЇ
АДВОКАТІВ».

С 2000г. является помощником адвоката, с 2003г. является
адвокатом и с 2007г. избран председателем «КИЕВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ».

З 2011 по 2014 був обраний і два строки поспіль очолював
на посаді голови Громадську раду при Державній
виконавчій службі України, входив до складу колегії та був
обраний до Ради голів Громадських рад при Кабінеті
Міністрів України. З 2011 по 2014 також був обраний
заступником голови Громадської ради при Головному
Управлінні МВС України в Києві, а також обраний першим
заступником голови Громадської ради при Міністерстві
юстиції України та Громадської ради при Пенсійному
фонді України. В 2015 приймав участь в конкурсі на
зайняття
посади
Директора
Національного
антикорупційного бюро України.

С 2011 по 2014 был избран и два срока подряд возглавлял
в должности председателя Общественный совет при
Государственной исполнительной службе Украины, входил
в состав коллегии и был избран в Совет председателей
Общественных советов при Кабинете Министров Украины.
С 2011 по 2014 также был избран заместителем
председателя Общественного совета при Главном
Управлении МВД Украины в Киеве, а также избран первым
заместителем председателя Общественного совета при
Министерстве юстиции Украины и Общественного совета
при Пенсионном фонде Украины. В 2015 принимал
участие в конкурсе на занятие должности директора
Национального антикоррупционного бюро Украины.

Має велику кількість публікацій в тому числі
антикорупційних, з котрих 7(сім) публікацій наукових.
Співавтор книги - збірника «Законодавство про
банкрутство” (2003). Автор автобіографічної книги: Вадим
Хабібуллін «Шлях до успіху і правничого майбутнього.
Радянський Союз/Незалежна Україна» (2008).

Имеет большое количество публикаций в том числе
антикоррупционных, из которых 7(семь) публикаций
научных. Соавтор книги - сборника «Законодательство о
банкротств» (2003). Автор автобиографической книги:
Вадим Хабибуллин «Путь к успеху и юридическому
будущему. Советский Союз/Независимая Украина» (2008).

Вадимом Хабібулліним за останні 10 років, у період з 2006
по 2016 роки офіційно ЗАДЕКЛАРОВАНО майже (вісім
мільйонів грн.), що у відповідні періоди відповідає сумі
майже (вісімсот тисяч доларів США) та сплачено податків
до бюджету майже на (півмільйона грн.).

Вадим Хабибуллин за последние 10 лет, в период с 2006
по 2016 годы официально ЗАДЕКЛАРИРОВАНО почти
(восемь миллионов грн.), что в соответствующие периоды
соответствует сумме почти (восемьсот тысяч долр. США) и
уплачено налогов в бюджет почти на полмиллиона грн.)
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