
Колесников Ігор Валерійович 

Дата та місце народження: 17 серпня 1980 року,  

м. Ровеньки Луганської області 

Вік: 33 роки 

Сімейний стан: одружений, є дитина 4 років 

Адреса: Луганська область м. Ровеньки,  

вул. Назарова, буд. 66-А 

Телефон мобільний: +38 050 637 34 70 

E-mail: a.b.lg@yandex.ru 

  

 

Освіта: 
1997-2000 - Донбаський гірничо-металургійний інститут, факультет правознавства, 

менеджменту та права, спеціальність – юрист. 

2001-2006 – Східноукраїнський національний університет ім. В.І. Даля, факультет 

правознавство, спеціальність - юрист. 

 

Досвід роботи: 
2000 - юрисконсульт ТОВ «Вуглеремонт».  

-договірна  робота, корпоративне право, претензійно-позовна робота. 

 

2001-2002 – юрисконсульт Ровеньківської міської ради відділу освіти. 

- трудове право, господарське право, тендерні закупівлі, претензійно-позовна 

робота, договірна робота. 

2002 -2003 – юрисконсульт ВП «Ремонтно-механічний завод» ДП 

«Ровенькиантрацит». 

2003-2004 – головний юрисконсульт філії – Ровеньківського відділення 

Ощадбанку. Банківське право, кредитні правовідносини, стягнення заборгованості за 

кредитними договорами, представництво інтересів банку у кримінальних справах, 

пов’язаних з розбоєм та заволодінням грошовими коштами банку. 

2004-2006 – головний юрисконсульт, заступник начальника юридичного відділу 

державного підприємства «Ровенькиантрацит». Кількість підлеглих: 28 працівників 

юридичної служби. Претензійно-позовна практика, договірне право, зовнішньоекономічна 

діяльність, стягнення заборгованості за зовнішньоекономічними контрактами, спори з 

податковими органами.  

2006 – на теперішній час адвокат, засновник та керівник «Адвокатського бюро 

«Колесников І.В. і Партнери». 

Член ради адвокатів Луганської області. 

Член комітету по захисту прав і гарантій адвокатської діяльності від 

Луганської області. 

 

Сфера практик: господарське, цивільне, корпоративне право, договірне. 

Кримінальне право (переважно господарські та посадові злочини). 

Спори з контролюючими органами (податкові спори). 

Надання правової допомоги фізичним особам з цивільних, сімейних, трудових і 

інших правовідносин. 

Захист по кримінальним справам: 

- досвід захисту обвинувачених за обвинуваченням за ст. 212 ч.3 КК України. 

результати – закриття кримінальних справ на підставі п.1. ст. 6 КПК України, зміна 

обвинувачення на склад злочину передбаченого ст. 367 КК України, з подальшим 

закриттям справ з підстав передбачених ст. 48 КК України; 

mailto:a.b.lg@yandex.ru


- повернення кримінальних справ на додаткове розслідування,  припинення на 

підставі п. 2 ст. 6 КПК України. 

 

Юридичним особам – надання правової допомоги на умовах абонентського 

обслуговування. 

Оформлення дозволів на користування надрами (кам’яне вугілля), супровід та 

підготовка угод з купівлі-продажу корпоративних прав (часток у статутному капіталі або 

повністю), реєстрація товариств з обмеженою відповідальністю, корпоративні спори, 

зовнішньоекономічна діяльність, податкові спори.  

Спори з банками за кредитними договорами – надання правової допомоги 

позичальникам-боржникам. Суттєва кількість рішень, яки набули чинності, на користь 

клієнтів, з результатами або повна відмова в задоволенні позову, або значне зменшення 

суми боргу. 

 

Знання мов: 
Українська – рідна; російська – вільно; англійська – зі словником (відсутність 

практики, яка б вимагала необхідність спілкування). 

  

Навички: 
Досвідчений користувач комп’ютером, усіма базами нормативно-правових актів.  

Права водія категорії В. У власності є автомобіль. 

  

Особисті якості: 
 

Комунікабельність, стресостійкість, креативність, відповідальність, пунктуальність. 

Інтереси та захоплення: 
Історична література, спорт, автомобілі. 

 

Маю підтверджений 1 спортивний раз ряд з пауерліфтингу.  

 


