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Народився 17 жовтня 1995 року в м.Чернівці. 
Навчався в Чернівецькій гімназії №3 з 
поглибленим вивченням французької мови. 

Навчання. 

В 2010 році вступив до Чернівецького 
політехнічного коледжу, де отримав ступінь 
«молодший спеціаліст». Впродовж навчання 
курсові роботи з архітектурного проектування 

відзначались кращими роботами року. Дипломний проект на тему: «Критий 
стадіон на 25000 місць в м. Чернівці» отримав премію 2-го ступеня від НСАУ на 
щорічному огляді дипломних та курсових робіт з нагоди святкування дня 
архітектора. 

З 2014 року навчався в Національному університеті Львівська політехніка 
кафедра містобудування. В 2016 році відбувся захист дипломного проекту ОКР 
«бакалавр» на тему: «Трамвайне депо на вул. Княгині Ольги в м.Львів». 

В 2016 році  розпочав навчання в Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича на факультеті «архітектура, будівництво та 
декоративно-прикладне мистецтво», спеціальність «архітектура та містобуду-
вання». В 2018 році захистив дипломний проект ОКР «спеціаліст» на тему: 
«Культурно-мистецький центр по вул. Якова фон Петровича в м. Чернівці» 

З 2019 року продовжую навчання в Чернівецькому національному 
університеті імені Юрія Федьковича на факультеті «архітектура, будівництво та 
декоративно-прикладне мистецтво», спеціальність «архітектура та містобуду-
вання». 

В 2020 році прийняв участь в міжнародному архітектурному бліц-конкурсі 
Archivision 2020 в двох номінаціях: житлові одно- та багатоквартирні будинки, 
курортні території. Конкурсна робота в номінації житлові одно- та 
багатоквартирні будинки була відзначена журі та отримала 3-тє місце. Інша 
робота отримала заохочувальний приз за функціональне рішення. 

Професійна діяльність. 

В період з червня 2014 по листопад 2014 працював штатним працівником 
в Чернівецькому філіалі державного підприємства «Державний науково-
дослідний та проектно-вишукувальний інститут 
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТУРКЦІЯ». 

З липня 2015 року працюю в ТзОВ «Арка-С» архітектором, візуалізатором 
та дизайнером інтер’єрів. Також в обов’язки входить робота з клієнтами.  



Впродовж професійної діяльності приймаю активну участь в 
архітектурних конкурсах, як в Чернівцях так і за межами.  

1. Бліц-конкурс на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою 
площі Центральної в місті Чернівцях (2020). Нагорода: 1-е місце. Замовник: 
Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької 
міської ради. 

2. Проектна пропозиція детального плану території мікрорайону 
багатоквартирної житлової та громадської забудови, обмеженої вулицями 
Сторожинецькою, Рівненською, Героїв Майдану, Комарова Володимира (2018). 
Нагорода: 1-е місце. Замовник: Департамент містобудівного комплексу та 
земельних відносин Чернівецької міської ради. 

3. Проектна пропозиція детального плану території мікрорайону 
багатоквартирної житлової та громадської забудови, обмеженої вулицями 
Сторожинецькою, Рівненською, Героїв Майдану, Комарова Володимира (2018). 
Нагорода: 2-е місце. Замовник: Департамент містобудівного комплексу та 
земельних відносин Чернівецької міської ради. 

4. Проектна пропозиція навчально-виховного комплексу на вул. 
Немирівська, 3 (ЗОШ №13) в м. Чернівці (2018). Нагорода: 3-тє місце. Замовник: 
Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької 
міської ради. 
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Кращі роботи 

 
 



 
 

 
  



 

 
  



 
 

 
  



 
 

 


