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Про себе
Мені 35.
Здійснюю індивідуальну адвокатську діяльнсть.
Спеціалізуюсь на захисті бізнесу, власності та вирішенні судових спорів.
Моя діяльність охоплює юридичний супровід клієнта на всіх етапах вирішення спору: експертиза правової
позиції, розробка стратегії захисту, досудове врегулювання, представництво у судах, захист у кримінальному
провадженні.
У сферу моєї діяльності також входять такі напрямки як: спори з податковими та іншими контролюючими
органами, комерційні спори, корпоративні спори, спори з банками, земельні спори та спори щодо нерухомості,
банкрутство, виконавче провадження.
Маю більш ніж десятирічний практичний досвід ведення судових справ і юридичного захисту бізнесу. Маю
багаторічний досвід на керівних посадах в комерційних структурах.
Високий професійний рівень, правова експертиза та розуміння суті конфліктів, забезпечують вибудування
ефективної стратегії захисту, вибір правильного правового рішення та забезпечення їх реалізації.

Досвід роботи
BEREGOVYI ATTORNEY
адвокат

Індивідуальна адвокатська діяльність.
Правовий захист бізнесу та вирішення судових спорів.

03/2016 - тепер. час
Державний експертний
центр МОЗ України
Керівник юридичного
управління

Сфера діяльності включала в себе виконання управлінських функцій з
організації роботи юридичного управління та правового забезпечення
діяльності державного підприємства.

11/2014 - 07/2015
ТОВ «Юридична компанія
«Центр урегулювання
спорів»
Засновник, директор, юрист
01/2014 - 11/2014

Сфера діяльності компанії:
юридичний захист бізнесу (перевірки контролюючих органів, протидія
рейдерству, внутрішня безпека на підприємстві);
корпоративне та податкове структурування бізнесу;
вирішення спорів (корпоративні спори, сімейні спори, трудові спори,
комерційні спори, земельні спори, спори щодо нерухомості та іншої
власності, спори з державними органами, податкові спори, спори з
банками та фінансовими установами, банкрутство);
захист у кримінальних провадженнях (економічні злочини, злочини проти
власності, протиправні дії у сфері господарської та службової діяльності,
злочини у сфері податків);
нерухомість (перевірка нерухомості/забудовника, юридичний супровід
угод з нерухомістю, захист права власності у суді);
досудове урегулювання спорів (участь у переговорних процесах та
мирному урегулюванні спорів);
юридичний супровід комерційної діяльності підприємств;
виконання судових рішень (виконавче провадження).

Досвід роботи
Юридична фірма GOLAW
юрист

В сферу діяльності входило комплексне юридичне супроводження клієнта
та ведення судових справ.

09/2013 - 10/2013
ПАТ "Діамантбанк"
керівник юридичної служби
06/2007 - 09/2013

За час роботи в Банку пройшов шлях від адміністратора до керівника
юридичної служби.
Основним напрямком моєї діяльності була робота з проблемними активами
Банку (повернення заставного майна, стягнення кредиторської
заборгованості) та загально-правове забезпечення діяльності Банку, що
включало в себе організацію всіх необхідних робочих процесів, як служби
центрального офісу (Київ) так і юристів філіальної мережі Банку по всій
Україні.

Освіта
Київський державний
університет фінансів та
міжнародної торгівлі
(Київський національний
торговельно-економічний
університет)

Магістр (міжнародне право)

2010 - 2011
Чернігівський державний
інститут економіки і
управління

Бакалавр (правознавство)

2003 - 2007

Мови
Українська

рідна

Російська

вільно

Англійська

розмовний

Активності
спорт

Бокс, воркаут, вейкборд, сноуборд, волейбол, біг, плавання, туризм

