
 

Постійно бере участь в різних концертах, як в Україні, так і за її межами. Вже стали 

традиційними сольні виступи в залі Чернівецької обласної філармонії, де відбулися три 

сольні концерти: в 2003 році, в 2007 — у супроводі симфонічного оркестру, та в 2013. 

  

Також в 2005 році — концерт в залі органної музики (м. Чернівці). Неодноразові 

виступи відбувалися в Колонному залі ім. М. Лисенка Національної філармонії України, 

залах Будинку актора і Будинку вчених (м. Київ). У 2018 році виступав із сольними 

номерами в Національному палаці мистецтв «Україна» на ювілейному концерті 

Народного артиста України Анатолія Матвійчука. 

 

В листопаді 2021 року зіграв на "Вечорі вальсу", що відбувся в Київському 

національному академічному театрі оперети у супроводі оркестру театру.  



 

Разом із всесвітньо відомим композитором Євгеном Догою виконува композиції 

написані ним для акордеона з оркестром на творчих концертах маестро, що відбулися в 

лютому 2021 року м. Києві. 

 

Окрема сторінка в моїй творчості - це участь в складах різних ансамблів класичної 

та народної музики. Значною подією стало співробітництво з відомим рок-музикантом 

Олегом Скрипкою, де в його джазовому проекті виконував партію акордеона. Був 

випущений сингл даного проекту «Серце у мене вразливе», а також альбом «Жоржина».  

 

В 2005 році разом зі скрипалем, Народним артистом України Володимиром 

Литвином та контрабасистом Любомиром Фещаком створили ансамбль «Trio Family», 

який виконує як класичну, так і народну музику. А згодом випущений альбом тріо, з 

програмою якого колектив виступав на різноманітних офіційних заходах, зокрема — в м. 

Женева на дні української культури, організованою асоціацією швейцарських банків 

(2011 р.) та офіційному прийомі делегації УЄФА на фінальній частині чемпіонату Європи 



з футболу, який відбувся 2012 року в Україні. У 2016 році на основі тріо було створено 

проєкт «Puro Sonido Del Tango», де в розширеному складі колектив виконує музику в 

стилі аргентинського танго. 

.  

В 2009 — виступив у ролі акомпаніатора та аранжувальника пісень на концерті 

народної артистки України Ніни Матвієнко, що відбувся в Національній Опері. 

В 2011 році взяв участь в музичному проєкті «Алібі-Фольк» разом із сестрами 

Завальськими, в якому були записані і виконані українські народні пісні в сучасній 

обробці. 

 

З 2007 року виконав партію акордеона у виставах Національного театру опери і 

балету ім. Т. Г. Шевченка. 

Неодноразово проходили концерти і за кордоном, в таких містах як Алессандрія, 

Верчеллі, Брешія, Аоста, Болонья (Італія). Виступав із сольними номерами в 

концертному залі ім. Чайковського і в Кремлівському Палаці (Москва). 

Як аранжувальник студії звукозапису працє над створенням музичних треків для 

різних виконавців, а також є автором усіх аранжувань своїх виконань. Відомі саундтреки 

до фільмів «Доярка з Хацапетівки», «Сільський романс», у створенні яких я брав участь. 

А в 2017 і сам знявся в епізодичній ролі музиканта-акордеоніста у фільмі «Екс», 

режисера Сергія Лисенка. Восени 2020 року знявся в комедійному серіалі «Папік» 

режисера Андрія Яковлева, де виконав твір М. А. Римського-Корсакова "Політ джмеля". 



 

З 2018 року запрошений на посаду викладача, а з 2019 - старшого викладача 

кафедри баяна та акордеона Національної музичної академії України ім. 

П.І. Чайковського.  

 

У 2020 році став аспірантом кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства 

та культурології Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка, 

де працюю над науковим дослідженням.  



 

У 2006 р випущений перший сольний компакт-диск - «Класичний акордеон». А в 

2008 р записані другий і третій диски, під назвою «Академія акордеона».  

2012 - «Accordion Tango» 

2013 - «Retro Express» 

2016 - «Ethno Dance» 

2016 - «Rhythms of the Classics» 


