Договорное право

Адвокат

ГРАБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
37 лет
Киев

Контактная информация
Чтобы посмотреть контакты необходимо войти в профиль компании или
зарегистрироваться

Общая информация о кандидате
Направление юриспруденции

Договорное право
Страховое право
Взыскание задолженности
Судебный процесс
Гражданское право
Вид занятости

Полная
Неполная
Вид деятельности

Адвокаты
Опыт работы

Работа в частных компаниях
Работа в юридических компаниях
Языки

украинский
русский
английский

Резюме

ГРАБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата народження: 22.11.1984.р.
Місце проживання: м. Київ.
Контактний телефон: ( 097) 24 97 111
Е-mail: aag1984@ukr.net
Досвід роботи 02.2016 р. по теперішній час – фізична особа – підприємець. Сфера
діяльності – надання юридичних послуг. Адвокатське об’єднання «КВАДРА ПРАВО»
01.04.2019 р. – по 08.10.2019 р. - юрисконсульт 08.10.2019 р. – по теперішній час –
адвокат
Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» 08.2011 р. – 01.04.2019 р. - начальник
регресного відділу
05.2013 р. – 02.2016 р. виконуючий обов’язки начальника відділу судового
супроводу (за суміщенням посад)
10.2009 р. – 08.2011 р. - юрисконсульт ТОВ Агентство комплексного захисту бізнесу
«Дельта М»
03.2009 р.- 30.06.2009 р. начальник юридичного відділу ЗАТ «СК «Основа»
05.2008 р. – 03.2009 р. - головний юрисконсульт Департаменту з правових та
корпоративних питань
07.2007 р. – 05.2008 - юрисконсульт Департаменту з правових та корпоративних
питань ТОВ «Поштово – вантажний кур’єр»
03.2007 р. – 07.2007 р. - юрисконсульт
Практичні навики:
• Робота з клієнтами.
• Розробка, аналіз та погодження господарських договорів (договори купівліпродажу, договори поставки товарів, договори про надання послуг, договори
оренди, договори перевезення вантажів, договори відступлення корпоративних
прав, договори поворотної фінансової допомоги, договори позики, тощо).

• Представництво інтересів Компанії та клієнтів в судах загальної юрисдикції, в
тому числі в господарських судах (перша, апеляційна, касаційна інстанції та у
Верховному суді) (супроводження спорів про стягнення заборгованості за
поставлені товари та послуги, про стягнення заборгованості за договорами позики,
спорів про визнання договору недійсним, спорів, пов’язаних з
дорожньо–транспортними пригодами (відшкодування моральної та матеріальної
шкоди, завданої внаслідок ДТП), спорів з банківськими установами, спори, пов’язані
із поставкою неякісних товарів, спори про визнання договорів недійсними, тощо).
• Ведення претензійної роботи.
• Ведення корпоративної роботи (реєстрація фізичних осіб – підприємців та
юридичних осіб, внесення змін до установчих документів, відступлення
корпоративних прав, збільшення статутного капіталу, зміна керівника, зміна видів
економічної діяльності, зміна учасників, ліквідація суб’єктів господарювання та ін.).
• Оцінка наявності правових підстав для надання інформації та документів на
запити державних органів влади, в тому числі податкових органів; надання
відповідей на запити державних органів влади.
• Складання документів правового характеру (протоколи, статути, довіреності,
тощо).
• Представництво інтересів Компанії в органах виконавчої служби.
• Розроблення та укладання мирових угод, угод про взаємозалік зобов’язань, угод
про визнання та розстрочку суми боргу та ін.
• Складання запитів, листів до державних органів.
• Аналіз регресних справ та планування надходження коштів по регресам.
• Перевірка боржників та контрагентів.
• Розроблення внутрішніх положень та процедур Компанії.
• Консультування з питань цивільних, господарських правовідносин, з питань,
пов’язаних із ДТП та ін.
Основні досягнення:
• Налагоджено процес по стягненню заборгованості з боржників Компанії.

• Стягнено коштів з боржників Компанії на суму більше 18 млн. грн.
• Зекономлено коштів для Компаній на суму, що перевищує 120 млн. грн. (виграно
позовів, в яких Компанія виступала в якості відповідача).
• Розроблено електрону базу даних по регресним справам та вхідним позовам.
• Розроблено систему мотивації для співробітників юридичного управління.
• Публікації на спеціалізованих порталах
(http://blog.liga.net/user/agrabovskiy/default.aspx).
• Надання рекомендацій щодо автоматизації процесів.
• Здійснював тестування підсистеми «Електронний суд».
Освіта 2002 р. – 2007 р. Національний Технічний Університет України «Київський
Політехнічний Інститут».Факультет права. Форма навчання – денна.
Знання мов Українська мова: вільне спілкування Російська мова: вільне спілкування
Англійська мова: pre intermediate
Інші навики:
• вміння працювати з правовими базами Ліга, з комп’ютерними програмами Word,
Excel, Outlook, Power Point. • Водійські права категорії "В".
Позитивні якості: Цілеспрямованість, відповідальність, прагнення до постійного
вдосконалення, наполегливість, робота на результат, контактність та позитивне
мислення.

Кратко о резюме
Соискатель
ГРАБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 37 лет
Номер телефона
войдите в профиль компании
Желаемая должность
Адвокат
Вид занятости

Полная
Неполная
Направление юриспруденции
Договорное право
Страховое право
Взыскание задолженности
Судебный процесс
Гражданское право
Дата публикации:
24.03.2021 г.

