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Освіта, кваліфікація:
2001 р. – 2007 р., Національний технічний університет України «КПІ», Спеціальність
«Енергетичний менеджмент».
2010 р. - 2013 р., Університет економіки і права «КРОК», Юридичний факультет.
Спеціальність «Правознавство».
2018 р. - свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю видане Радою
адвокатів Київської області.
Трудова діяльність:
2007 р. – 2010 р. електропередавальна компанія «А.Е.S. Київобленерго»; Інженер
департаменту капітального будівництва.
2010 р. - 2013 р. – юридична фірма «Міжрегіональна правова компанія», юрисконсульт.
2012 р. - 2013 р. проектно-будівельна компанія «Українська інвестиційна енергетична
компанія»; Керівник проектів.
2013 р. - 2015 р. LLC «KIYREMPOBUT»; Юрист.
2015 р. - 2020 р. – Адвокатське об’єднання «АК Соколовський і партнери»; Старший
юрисконсульт, адвокат.
2020 р. по 2021 – Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «ТОТУМ» Старший юрист,
адвокат.
2021 р. - по даний час – Адвокатське бюро «Костюченко і Партнери», Керуючий партнер,
адвокат.
Громадська діяльність:
з 2016 р. - по даний час – член Асоціації правників України;
2017 р. - 2020 р. – Координатор робочої групи в складі Конфедерації будівельників України
з 2020 р. - по даний час – Заступник голови Комітету з питань енергетики, нафти та газу
Асоціації правників України.
Професійний досвід :
За час своєї професійної діяльності забезпечив успішну реалізацію низки проектів в сфері
капітального будівництва та здійснив правовий супровід угод/операцій з нерухомістю,
в тому числі відносно об’єктів житлового та нежитлового фонду, об’єктів капітального
будівництва виробничого призначення, інженерної інфраструктури, а також супровід
розроблення містобудівної документації.
Є членом Асоціації правників України (АПУ), приймав участь у вдосконаленні та
у розробленні нормативно-правових та регуляторних актів у будівельній сфері, зокрема
приймав участь у розробці Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку»,
проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері
містобудівної діяльності», проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» та інших проектів
нормативно-правових, що здійснюють регулювання будівельної сфери.
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Приймав участь у напрацюванні Радою бізнес-омбудсмена ініціатив щодо зменшенню
корупційних ризиків та створення умов для залучення інвестицій у будівництво, а саме
пропозиції Костюченка О.В. щодо скасування або вдосконалення механізмів сплати пайових
внесків забудовниками були враховані Радою бізнес-омбудсмена при підготовці системного
звіту.
Досвід роботи та дві вищи освіти (технічна та юридична) дають Костюченку О.В.
можливість забезпечити фаховий підхід для правового врегулювання питань, що виникають в
учасників будівельної сфери.
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