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Н

ародилася 9 липня 1990 р. в м. Бердянську Запо- «Цитадель» (м. Дніпро), де спеціалізується на тематиці «Мірізької області. Батько, Юрій Анатолійович, — во- граційне право, реєстрація права власності». Наразі до її
дій за фахом, а мати, Наталія Яківна, — юрист.
обов’язків здебільшого входить спілкування з іноземцями
Коли прийшов час обирати майбутню професію, Анас- та особами без громадянства з питань документування їх
тасія не випадково віддала перевагу фаху юриста, адже ви- на території України.
рішила продовжити вже не перше покоління адвокатів та
Реалізується тісна співпраця з громадянами різних
юристів у родині. Крім того, зазначає, що цією сферою за- країн, зокрема таких: Російська Федерація, Грузія, Ресхоплювалася ще в дитинстві. Вона і досі чудово пам’ятає публіка Білорусь, Узбекистан, Республіка Таджикистан,
день, коли, будучи семирічною дівчинкою, вперше потра- Вірменія, Республіка Азербайджан, Об’єднані Арабські
пила до пустої зали судових засідань; як з цікавістю все роз- Емірати, Арабська Республіка Єгипет, Сполучені Штати
дивлялася, а потім по черзі сідала на місце суддів, кожної Америки, Канада, Бельгія, Польща, Словаччина, Чехія,
зі сторін процесу, вільних слухачів.
Молдова, Ірак, Іран, Сирійська Арабська Республіка, АфУ 2008 р. А. Ю. Тиховод вступила, а в 2012 р. з відзна- ганістан, Індія, Демократична Соціальна Республіка Шрікою закінчила юридичний факультет Запорізького націо- Ланка, Республіка Гвінея тощо.
нального університету за спеціальністю «Правознавство».
За час роботи з клієнтами було налагоджено тісний
Тоді студенти юридичного факультету багато часу прово- зв’язок, завдяки якому здійснює культурний обмін для роздили разом із викладачами: як у межах навчальної про- ширення сфери професійної діяльності та опанування
грами, так і поза університетом.
професії приватного виконавця. Зараз А. Ю. Тиховод наОдним із перших університетських спогадів відзначає вчається в Інституті права та післядипломної освіти Мінісспільний похід групи з куратором Олександром Олексан- терства юстиції України.
дровичем Ганзенком на виробництво ПАТ «Запорізький авВажливу роль у житті Анастасії Юріївни відіграв Запотомобілебудівний завод».
різький національний університет, навчання в якому стало
За час навчання студентам цього видатного навчального для дівчини першим кроком до подальшого професійного
закладу було надано можливість брати участь у великій кіль- життя. Вона щиро вдячна викладачам альма-матер за знання,
кості конференцій, семінарів, змагань, а також у позаунівер- уміння та навички, які використовує повсякчас і досі. Стуситетському дозвіллі (походи на льодову ковзанку, екскурсії дентські роки згадує з особливою теплотою та ностальгією.
містом та за його межами, подорожі за кордон тощо).
Зазначає, що щаслива від того, що навіть тепер, після закінУ 2012 р., як студентка V курсу Запорізького національ- чення університету, тісно спілкується з його випускниками.
ного університету, розпочала роботу за спеціальністю на поА. Ю. Тиховод обожнює все, що пов’язане з екстримом.
саді державного виконавця у Хортицькому відділі державної Є членом клубу активного відпочинку «КАVА». Залюбки бувиконавчої служби Запорізького
денну паперову роботу змінює на
міського управління юстиції Заактивний відпочинок, такий як
порізької області. Після переїзду
роуп-джампінг, стрибки з парашудо м. Дніпропетровська, з 2013 по
том та ін.
2014 р. працювала державним
У родині Анастасії Юріївни
реєстратором прав на нерухоме
випускницею Запорізького націомайно Реєстраційної служби Днінального університету є її сестра
пропетровського міського управОльга Анатоліївна Пшенична,
ління юстиції Дніпропетровської
яка була студенткою юридичного
області.
факультету цього вишу протягом
З 2014 р. до сьогодні
1997–2002 рр. Наразі — практиАнастасія Юріївна обіймає
куючий адвокат, співзасновник
посаду провідного юрисконТОВ «Юридичне агентство
сульта ТОВ «Юридична фірма
«Юрекс» (м. Запоріжжя).
Садіння дерев на Алеї юристів, 8 жовтня 2016 р.
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