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ДОСВІД РОБОТИ:
Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим, помічник судді,
липень 2013 р. – червень 2014 р.
Обов'язки:
 Підготовка проектів судових рішень (постанов і ухвал), а також інших процесуальних
документів по справах, які підвідомчі Окружному адміністративному суд Автономної
Республіки Крим.
 Системний аналіз, а також створення судової практики по спорам в сфері:
- будівництва;
- державної реєстрації прав на нерухоме майно;
- податкових, митних, земельних правовідносин;
- стягнення обов'язкових платежів, а також іншим суперечкам, віднесеним до
компетенції адміністративних судів.
 Підбір актів законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду
конкретної адміністративної справи.
 Координація та контроль за виконанням секретарем судового засідання своїх
посадових обов'язків.
СТАЖУВАННЯ І ПРАКТИКА:
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, інтерн Постійної комісії ВР АР Крим
із земельних, аграрних питань, екології та АТУ), жовтень 2012 року - травень 2013
Обов'язки:
 Робота з узагальненою судовою практикою і законодавством у сфері земельних
відносин.
 Попередній розгляд звернень громадян, складання відповідей на повідомлення про
факти порушення природоохоронного, будівельного та земельного законодавства.
 Ведення переписки з органами виконавчої влади, профільними міністерствами,
Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в АР Крим,
міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням законів у природоохоронній
сфері та іншими державними інституціями в області, контрольованій Постійною
комісією.
ОСВІТА:
Таврійський Національний Університет ім. В.І. Вернадського, спеціальність
«Правознавство», кваліфікація: «магістр права, юрист», 2008-2013
ВОЛОДІННЯ МОВАМИ:
Українська, Російська – вільно.

Англійська – Upper-Intermediate.

КУРСИ, ТРЕНІНГИ, СЕРТИФІКАТИ:
 Сертифікат бізнес-центру ТНУ ім. В.І. Вернадського про закінчення магістерських
курсів з англійської мови тривалістю 92 години, в період з 01.02.2012 р. по 31.05.2012
р. (Сімферополь, Україна);
 Сертифікат про захист кваліфікаційної магістерської роботи англійською мовою:
«The competence of the administrative courts: legal security and the practical aspect».
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Громадська діяльність:
 «Всесвітня організація скаутського руху», 2000 – 2014 рр.: участь у щорічних
екологічних акція «Чистий берег», «Ліс-SOS», акціях допомоги ялтинському будинку
престарілих, міжнародному проекту з обміну досвідом з англійськими скаутами
«Crimea Explorer Belt – 2012».
 Ялтинський гірський клуб ім. Дмитрієва, 2007 - 2014 рр.: переможець
республіканських змагань зі скелелазіння «Пам'яті друга»; володію першим розрядом
з техніки гірського туризму і скелелазіння.
 Балотувався в депутати Масандрівської селищної ради на виборах 31 жовтня 2010 р.
шляхом самовисування.






Наукова діяльність:
Диплом фіналіста Всеукраїнських судових дебатів з цивільного та земельного права,
КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Київ, 2012 рік.
Диплом першого ступеня в рамках конкурсу захисту наукових статей «Дні науки
ТНУ» за роботу в сфері земельного права «Деякі аспекти приватизації земельних
ділянок», яка в подальшому була опублікована у відповідному збірнику. Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. - 270 с., УДК 378, ББК 74.584 (4Укр-6).
Диплом за друге місце в Республіканських змаганнях «Юридичні бої», Сімферополь,
2011 р.
З 2007 р. – дійсний член Малої академії наук Криму «Шукач». У шкільні роки
захистив 2 наукові роботи: «Основи правового регулювання діяльності молодіжних
організацій», 2006 р. та «Правова культура», 2007 р.

Комп'ютерні навички: просунутий користувач програм MS Office, правових систем
«ЛІГА-Закон», «НАУ».
Посвідчення водія: категорія «В».
Особисті якості:
 Цілеспрямованість;
 Стресостійкість;
 Відповідальність;

 Комунікабельність;
 Пунктуальність.

Захоплення та інтереси:
 туризм;
 спорт;

 музика
 саморозвиток.

