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ОСВІТА   

 
§ У 2007 р. здобув вищу юридичну освіту в Запорізькому 

Національному Університеті за спеціальністю «Правознавство»; 
 

§ У 2008 р. отримав ліцензію на здійснення діяльності 
арбітражного керуючого; 

 
§ У 2013 р. отримав свідоцтво про право на здійснення діяльності 

арбітражного керуючого; 
 

§ У 2017 р. отримав свідоцтво на право заняття адвокатською 
діяльністю.  

 
 ДОСВІД  
  

§ Юридичний стаж роботи – 13 років; 
 

§ З 2008 року приймав участь більше ніж у 150 справах про 
банкрутство як арбітражний керуючий (розпорядник майна, 
керуючий санацією, ліквідатор); 
 

§ У 2011 році заснував юридичну компанію PRAVO GARANT, яка на 
сьогоднішній день має офіси у трьох регіонах України: Київ, 
Дніпро, Запоріжжя; 

 
§ У 2019 році обраний членом Ради Відділення Асоціації правників 

України в Запорізькій області; 
 

§ Автор аналітичних статей та публікацій в юридичних виданнях, 
викладач в «Legal High School», спікер та консультант профільних 
форумів. 

 ВИЗНАННЯ 

  
§ Рекомендований дослідженням «Юридичної Газети» «Вибір 

клієнта: ТОП – 100 найкращих юристів України 2019» як один з 
найкращих фахівців у сфері банкрутства. 
  

§ Адвокат року 2019 у номінації «Банкрутство». 
 

 

На меті СРО: 

1. Об’єднання ринку. Іншої 
можливості у нас не буде! Це 
історичний момент де 
професійна спільнота 
повинна продемонструвати 
єдність, самостійність та 
зваженість в прийнятті 
рішень. 

2. Забезпечення реального 
захисту прав арбітражних 
керуючих, шляхом створення 
відповідного Комітету СРО; 

3. Підвищення рівня довіри 
громадськості до професії 
арбітражного керуючого; 

4. Організація цікавих та 
корисних заходів для 
підвищення кваліфікації 
арбітражних керуючих, 
замість формального 
складання тестів; 

5. Децентралізація 
повноважень та бюджетів 
СРО в регіони. 

6. Законодавча ініціатива щодо 
покращення процедур 
банкрутства з відновлення 
платоспроможності 
боржника. 

7. Дисциплінарна комісія 
розглядає матеріали 
дисциплінарного 
провадження лише після 
задоволення судом скарги на 
дії/бездіяльність 
арбітражного керуючого. 

Кандидат в члени Ради АК України 


