
Вакарюк Андрій Іванович 

Народився 31 травня 1983 року 

У 2000 році закінчив Путильську гімназію 

З 2000 року по 2004 рік – студент Західноукраїнського економіко-

правничого університету, м. Чернівці, юридичний факультет. 

2004 року вступив на юридичний факультет Київського Національного 

Університету ім. Т. Шевченко(м. Київ), спеціалізація: Суд, Прокуратура, 

Адвокатура, Нотаріат. 

У 2005 році закінчив Київський Національний Університет ім. Т. Шевченко, 

спеціальність – «Правознавство», кафедра кримінального права. 

Освіта – вища юридична, спеціаліст. 

З 02.11.2005р. по 05.06.2006р. проходив строкову військову службу у 

військовій частині А-2308. 

Відомості про трудову діяльність 

Дата Назва установи (підприємства, організації) 

та місце розташування 

Посада 

Початок Завершення     

06.11.2006р. 11.12.2006р. 

Кіцманський ВРМ ЗАТ Страхова Група 

«ТАС», 58022, м. Чернівці, вул. Головна, 

178-А, т. (0372) 58-44-52, 58-40-26 

Спеціаліст зі 

страхування 

01.08.2007р. 30.05.2008р. 

Універсальна правничо-фінансова 

аутсорсингова компанія «Вікторія», м. 

Чернівці, вул. Богомольця, 1 

Керівник 

юридичного відділу 

17.11.2008р. 12.01.2009р. 

Чернівецький окружний адміністративний 

суд, м. Чернівці, вул. Садова, 1 «і» 

т. 544-747 

Старший судовий 

розпорядник 

13.01.2009р. 10.02.2009р. 

Чернівецький окружний адміністративний 

суд, м. Чернівці, вул. Садова, 1 «і» 

т. 544-747 

Головний 

спеціаліст відділу 

кадрової, режимно-

секретної, 

аналітично-

статистичної 

роботи та 

узагальнення 

судової практики 

11.02.2009р. 17.01.2010р. 

Чернівецький окружний адміністративний 

суд, м. Чернівці, вул. Садова, 1 «і» 

т. 544-747 

Головний 

спеціаліст з 

кадрової та 

режимно-секретної 

роботи відділу 

кадрової, режимно-

секретної, 

аналітично-



статистичної 

роботи та 

узагальнення 

судової практики 

18.01.2010р 31.08.2011р. 

Чернівецький окружний адміністративний 

суд, м. Чернівці, вул. Садова, 1 «і» 

т. 544-747 

Помічник судді 

28.09.2011р. 27.06.2012р. 

Адвокат Усманов Мурад Амірович, м. 

Чернівці, вул. Шевченка, 45 

т. моб. +380508373585 

Помічник адвоката 

23.11.2012р. 23.01.2015р. 
Приватне підприємство «Юридична 

компанія «Вікторія» 
Юристконсульт 

09.04.2015р. 31.03.2017р. Приватне підприємство «Артон» Юрист 

01.09.2016р. 31.03.2017р. ТОВ «Лідер Стірол» Заступник директора 

 

Працюючи в адміністративному суді мав допуск до державної таємниці за 

формою 2 і працював з таємними документами. 

Неодноразовий учасник семінарів та тренінгів, які організовувались на базі 

бізнес-центра «Ліга-Бізнесінформ» та Вищим адміністративним судом. 

2007-2008 роках був суддею Постійно діючого третейського суду при 

юридичній корпорації «Принцип». 

Також працював суддею Третейського суду при Українському національному 

комітеті Міжнародної торгової палати – ICC Ukraine. 

Неодноразово працював з місією ОБСЄ на виборах різного рівня. 

В 2010-2012 роках приймав участь у конкурсі на посаду судді вперше. 

Восени 2015 року приймав участь в конкурсі на керівників і заступників 

керівників місцевих прокуратур в межах реформування прокуратури. Пройшов 

3 етапи і був зарахований в резерв, з 16 чоловік на зайняття посади керівника чи 

одного з трьох заступників в Сторожинецькій місцевій прокуратурі Чернівецької 

області. За результатами співбесіди в Генеральній прокуратурі на посаду 

призначений не був, а залишився в рейтингу на 9 місці. 

На даний час склав кваліфікаційний іспит на адвоката. 

Мови: українська, російська, англійська з словником. 

тел. 0505192590 

vakaryuk.a@gmail.com 


