
ДЕ ПРАЦЮЮТЬ НАШІ ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО ТА ДЕ 

ЗМОЖЕШ ПРАЦЮВАТИ ТИ  

 

Цегельник Олександр  

Юрист юридичної фірми «Радінович» 

 
 

Куницька Ганна  

Юрисконсульт. 

Басейнове управління водних ресурсів 

нижнього Дніпра 

 
 

Тагуі Гаркавенко (Вартанян) 

2017 - до середини 2019  

поліцейський сектора реагування 

патрульної поліції Скадовського 

відділенні поліції.  

З середини 2019 р.  по т.ч.  

поліцейський конвоїр роти конвойної 

служби м. Херсона.  

 
 

  



Сергій Одинець  

Старший інспектор відділу 

адміністративної практики ГУНП в 

Херсонській області. 

 
 

Катерина Литвиненко 

Юрист групи централізованого 

господарського обслуговування 

навчальних закладів та установ освіти 

Херсонської області Департаменту освіти,  

науки та молоді Херсонської ОДА. 

 
 

Вікторія Ковальчук 

Юрисконсульт сектору юридичного 

супроводження юридичної служби 

АТ «Херсонгаз».  

 
 

Наталія Муравйова 

Головний спеціаліст сектору з питань опіки та піклування Служби по справах дітей 

Виконавчого комітету Корабельної районної у місті Херсоні.  

 



Ганна Андрющенко 

2019 р.  

помічник приватного нотаріуса 

Єрьоменко В.Г.  

2020 р.  

юрист ВАТ «Райффайзен Банк Аваль». 

 
 

 

Наталя Дмитренко (Рижилова) 

Викладач кафедри галузевого права 

історико-юридичного факультету 

Херсонського державного університету, 

аспірантка. 

 
 

Анастасія Корчагіна (Ткаченко) 

Провідний фахівець навчально-

методичного відділу Херсонського 

державного університету, аспірантка. 

 
 

Аліна Гавловська  

К.ю.н., доцент кафедри галузевого права 

історико-юридичного факультету 

Херсонського державного університету. 

 



Катерина Перестенко 

ФОП «Перестенко». 

 
 

Ірина Табакар (Баганова) 

Головний спеціаліст сектора аналітично - 

консультаційної роботи юридичного 

відділу Херсонської міської ради 

 
 

Валерія Христюк 

Юрист у ТОВ «Юрінвестгруп», юрист у 

державному підприємстві «Геройське 

дослідно-промислове підприємство», юрист 

ПрАТ «Херсонський Електромаш завод», 

помічник адвоката, аспірантка. 

 
 

Альона Валінкевич 

Помічник адвоката в АО «Головченко і 

партнери». З 2019 р. юрисконсульт в КП 

«Голопристанський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Голопристанської 

районної ради Херсонської області. 

 
 

  



Віктор Вуйка 

Адвокат. 

 

Катерина Ковальчук 

Консультант в Херсонській державній 

нотаріальній конторі. 

 
 

Марія Ситниченко 

Юрисконсульт приватного нотаріуса 

Зоріної Н.В. 

 

Наталія Шахова 

Старший державний виконавець 

Каланчацького районного відділу 

державної виконавчої служби Південного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Одеса). 



Катерина Кобзар 

Головний спеціаліст систематизації 

законодавства, правової роботи та 

правової освіти управління державної 

реєстрації нормативно-правових актів 

ГТУЮ у Херсонській області. Державний 

виконавець Дніпровського районного 

відділу державної виконавчої служби 

Південного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Одеса). 

  

 

Євгенія Радчук 

Юрисконсульт Військової частини А1836, 

КЗ «Великоолександрівський районний 

центр фінансово-господарського 

обслуговування закладів та установ 

освіти» Великоолександрівської районної 

ради Херсонської області. 

 
 

Олександр Руденко 

2011 р.  

юрисконсульт ПП «Авангард». 

2012 р.  

юрисконсульт Державного підприємства 

«Збур'ївське лісомисливське господарське». 

2013 р.  

головний спеціаліст із запобігання та 

протидії корупції управління охорони, 

використання і відтворення одних 

біоресурсів та регулювання рибальства в 

Херсонській області. 

2018 р.  

служба в Державній прикордонній службі. 
 

 

 

 

 



 

 

Ілона Волошина 

Головний спеціаліст відділу з управління 

персоналом Херсонського міського суду 

Херсонської області. 

 

Володимир Самсонов 

Спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Олешківської 

міської ради. 

 
 

Елада Ніколаєнко (Діланян) 

До 2015 року головний спеціаліст 

юридичного відділу Державної 

казначейської служби України в 

Херсонській області. 

 

 



 

 

Іванна Ваденко (Подплетьона) 

Спеціаліст по роботі з персоналом, 

секретар судового засідання 

Голопристанського районного суду.  

 
 

Ганна Ампілогова 

Головний спеціаліст з організаційної 

роботи в Управлінні Державної 

міграційної служби України в 

Херсонській області. 

 
 

Олександр Федоряка 

Юрисконсульт в Південно-Східне 

міжрегіональне управління ПВКП МЮ в 

м. Запорожжі, юрисконсульт Запорізької 

дирекції залізничних перевезень, 

юрисконсульт Регіональної філії 

«Придніпровська залізниця» АТ 

«Українська залізниця». 

 

Людмила Луковська 

Державний виконавець Державної 

виконавчої служби, юрисконсульт Альфа-

банка, спеціаліст юридичного відділу 

Ощадбанку. 

 



 

Наталія Андрєєва 

Провідний інспектор в Державній установі "Центр пробації " в Херсонській області. 

 

Тетяна Федотова 

2018-2019 рр. помічник адвоката в 

Адвокатському об'єднанні «СНАЧОВ, 

БОРКО та ПАРТНЕРИ»  

 
 

Віталій Савченко  

Юрист АО «Жованник і партнери». 

 
 

 

Андрій Богданович (Свинаренко ) 

Керівник договірного відділу ХДУ. 

 

Тетяна Гончаренко 

Фахівець ІІ категорії договірного відділу ХДУ. 

 

  



 

Антон Шевченко  

2006-2007 рр.  

Юрисконсульт юридичного відділу Херсонської філії  кредитного банку «Західінкомбанк» 

2007-2009 рр.  

Юрисконсульт, директор юридичного департаменту «Адвокатсько-юридичного бюро «Егіда». 

2009-2012 рр.  

Ведучий юрисконсульт ПАТ «УкрСиббанк». 

2012-2013 рр.  

Ведучий юрисконсульт  Міського комунального підприємства «Херсонелектротранс». 

2014-2015 рр.  

Начальник юридичного відділу ТОВ «Південенерго». 

2015-2016 рр.  

Начальник юридичного відділу Товарної біржі «Максимум». 

2017-2019 рр.  

Юрисконсульт 1 категорії АО «Херсонська ТЕЦ». 

з 2019 р. – адвокат 

Голова третейського суду при Товарній біржі «Максимум». 

  


