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Адвокат
Луцк, 5 августа 2017
Отрасль — Юриспруденция, право

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Павлюк Руслан

Возраст

51 год

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Цель

шукаю роботу адвоката-партнера, юриста, юрисконсульта

Основные
навыки

Досвід АДВОКАТСЬКОЇ практики у цивільних (сімейні, спадкові,
майнові, житлові, боргові, страхові, відшкодування шкоди тощо),
адміністративних та кримінальних справах з 2011 року.
16-річний досвід слідчої роботи на посадах:
слідчого МВС (1995-1996),
слідчого СБУ (1996-1999),
старшого слідчого СБУ (1999-2002),
старшого слідчого в особливо важливих справах СБУ (2002-2010),
начальника відділення слідчого відділу СБУ (2010-2011)

ОПЫТ РАБОТЫ
Должность

Адвокат

Период

2011-11-30 − 2016-12-08 гг. (5 лет )

Компания

Адвокат

Обязанности

Із листопада 2011 року (Свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю №583, видане Волинською обласною
КДК адвокатури 30.11.2011р.) Відстоюю інтереси клієнтів у
справах про сімейні, спадкові, майнові, житлові, трудові, страхові,
кредитні, договірні відносини, відшкодування матеріальної та
моральної шкоди. А також здійснюю захист інтересів потерпілого,
підозрюваного, обвинуваченого, цивільного позивача, свідка у
кримінальних провадженнях

Должность

Начальник відділення слідчого відділу

Период

1996-04-08 − 2011-04-08 гг. (15 лет )

Компания

Служба безпеки України

Обязанности

Працював у Службі безпеки України на посадах: слідчого
(1996-1999), старшого слідчого (1999-2002), старшого слідчого в
особливо важливих справах (2002-2010), начальника відділення
(2010-2011). Виконувані обов'язки: -особисто розслідував близько
100 кримінальних справ підвищеної складності про: •
привласнення, розкрадання, розтрату майна; • контрабанду; •
легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
• порушення законодавства про бюджетну систему України; •
ухилення від сплати податків; • шахрайство з фінансовими
ресурсами; • зловживання владою або службовим становищем; •
службовий підлог; • незаконне втручання в роботу ЕОМ
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж,
мерез електрозв'язку; • створення та збут шкідливих програмних
засобів; • організацію незаконного переміщення осіб через
державний кордон України; • незаконний обіг наркотичних
засобів; -порушував справи, розробляв слідчі версії, тактичні
комбінації, провадив затримання, арешти, обшуки, виїмки, допити,
очні ставки, інші слідчі дії; направляв справи до суду; організовував роботу слідчого відділення; -працював у слідчооперативних групах; -застосував тактико-криміналістичні засоби,
прийоми і методи роботи зі слідами злочинів та підозрюваними
особами; -виявляв причини та умови, що сприяли вчиненню
злочинів, і вживав заходів для їх усунення; -провадив службові
розслідування.

Должность

Слідчий

Период

1995-08-08 − 1996-04-08 гг. ( 8 месяцев)

Компания

МВС України

Обязанности

Працював в органах МВС України на посаді слідчого. Виконувані
обов'язки: -особисто розслідував 25 кримінальних справ про: •
крадіжки; • шахрайство; • грабіж; • розбій; • підроблення
документів та їх використання; • незаконне виготовлення,
зберігання та збут наркотичних засобів; • тілесні ушкодження; •
вбивство при необхідній обороні; • хуліганство. -застосував
тактико-криміналістичні засоби, прийоми і методи роботи зі
слідами злочинів та підозрюваними особами; -виявляв причини
та умови, що сприяють вчиненню злочинів, і вживав заходів для їх
усунення; -забезпечував відшкодування збитків фізичним та
юридичним особам, які потерпіли від злочинів.

ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное
заведение

Університет внутрішніх справ (м. Харків). Юридичний факультет.

Период
обучения

1992-09-01 − 1995-08-01 гг. (2 года 11 месяцев)

Специальность Правознавство

Учебное
заведение

Вища слідча школа МВС СРСР (м.Волгоград). Слідчий факультет.

Период
обучения

1991-08-01 − 1992-07-01 гг. ( 10 месяцев)

Специальность Правознавство

