Арбітраж

Адвокат, арбітражний керуючий, юрист

Рабчун Руслан Олександрович
35 років
Київ

Контактна інформація
Щоб переглянути контакти вам необхідно увійти в профіль компанії або
зареєструватись

Спільна інформація про кандидата
Напрямок юриспруденції

Арбітраж
Банківське право
Договірне право
Кримінальне право
Трудове право
Податкове право
Сімейне право
Страхове право
Стягнення заборгованості
Судовий процес
Цивільне право
Вид зайнятості

Повна
Неповна
Тимчасова
Вид діяльності

Адвокати
Досвід роботи

Робота в держструктурах
Роботи в органах судової системи
Робота в приватних компаніях
Робота в юридичних компаніях
Мови

українська
російська
англійська

Резюме
Інформація
Є необхідні знання та досвід як для захисту компанії в кризових ситуаціях, так і для
якісного правового супроводження щоденної господарської діяльності. Маю
свідоцтво адвоката, а також свідоцтво арбітражного керуючого.
Досвід роботи
Адвокат, арбітражний керуючий
Червень 2017 - по сьогодні (4 роки)
Контора арбітражних керуючих
підготовка компаній до банкрутства;
повернення активів;
захист інтересів кредиторів;
захист інтересів боржника;
банкрутство під ключ.
Старший юрисконсульт
Липень 2015 - Червень 2017 (2 роки)
Юридичне агенство "Абсолют"
претензійно-позовна робота;
банкрутство.
Старший юрист

Січень 2015 - Липень 2015 (7 міс)
Вердикт
претензійно-позовна робота;
виконавче провадження;
правове супроводження проектів по банкам, віднесених до категорії
неплатоспроможних (закриття кредитів);
договірна робота;
розробка схем ефективного забезпечення зобов'язань за договорами;
Начальник юридичної служби
Грудень 2013 - Січень 2015 (1 рік 2 міс)
Край
претензійно-позовна робота (стягнення дебіторської заборгованості, оскарження
рішень контролюючих органів, трудові спори, тощо). Останні виграні справи:
скасування штрафу 2,6 млн. грн. Держспоживінспекції та скасування припису
Держекоінспекції про зобов'язання підприємства отримати дозвіл на викиди в
атмосферу;
розробка схем захисту компанії в кризових ситуаціях (виведення активів,
переоформлення бізнесу на нову юридичну особу); договірна робота (поставка,
маркетинг, послуги, підряд, ліцензійні договори, доручення, тощо); виконавче
провадження (правове супроводження ефективно виконання судових рішень на
користь роботодавця); захист компанії під час перевірок контролюючими органами
(Держспоживінспекція, податкова служба, Держекоінспекція, тощо); реєстраційні
дії, отримання дозвільних документів; досудове врегулювання спорів з
контрагентами; виконання обов'язків керівника підприємства; повне юридичне
супроводження господарської діяльності компанії.
Старший юрисконсульт
Квітень 2011 - Грудень 2013 (2 роки 9 міс)
Еко - маркет

претензійно-позовна робота (велика кількість виграних справ, у тому числі у спорах
з Антимонопольним комітетом, податковою службою, Держцінінспекцією,
працівниками підприємства); виконавче провадження; супроводження перевірок
магазинів та офісу контролюючими органами; комплексне правове супроводження
компанії по комерційному та операційному напрямах; підготовка документів
правового характеру; підготовка консультацій;
Юрисконсульт
Січень 2008 - Квітень 2011 (3 роки 4 міс)
Міністерство оборони України
Підготовка нормативно-правових актів; Представництво інтересів в судах
(господарські та адміністративні справи); Взаємодія з військовою прокуратурою з
різноманітних питань; Підготовка проектів договорів; Перевірка документів на
відповідність чинному законодавству; Правове супроводження переговорів з ОБСЄ
та НАТО та підготовка договорів між суб'єктами господарювання Росії,
Міністерством оборони України та міжнародними організаціями; Правове
супроводження державних закупівель (тендерів).
Юрисконсульт
Червень 2005 - Січень 2008 (2 роки 8 міс)
Планета-буд
підготовка документів правового характеру; претензійно-позовна робота; ведення
баз даних інсайдерської інформації;
Освіта
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ)
Рік закінчення 2011
державне управління (законотворчий процес) магістр
Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України (Київ)
Рік закінчення 2008
юридичний (правознавство) спеціаліст

Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України (Київ)
Рік закінчення 2007
соціальне управління - соціологія бакалавр
Курси, тренінги
1. Підготовка судді першої інстанції - Національна школа суддів України - 2019 рік
2. Банкрутство - 2016 рік
3. Судова практика, договірні відносини - 2014 р.
4. Нормотворчий процес - 2008 рік
5. Корпоративні відносини - 2006 рік

Коротко про резюме
Претендент
Рабчун Руслан Олександрович, 35 років
Номер телефону
увійдіть в профіль компанії
Бажана посада
Адвокат, арбітражний керуючий, юрист
Вид зайнятості
Повна
Неповна
Тимчасова
Напрямок юриспруденції
Арбітраж
Банківське право
Договірне право
Кримінальне право
Трудове право
Податкове право
Сімейне право
Страхове право
Стягнення заборгованості
Судовий процес

Цивільне право
Бажана зарплата
30000 грн.
Дата публікації:
04.05.2021 р.

