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Загальні відомості 

Освіта

1 Назва навчального закладу, 
місто

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків

Факультет Господарсько-правовий, диплом з відзнакою
Спеціальність правознавство
Форма навчання денна
Дата початку/закінчення 
навчання

2003-2008р.р.

2 Назва навчального закладу, 
місто

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

Факультет Заочного і вечірнього навчання
Спеціальність Англійська мова і література
Форма навчання заочна
Дата початку/закінчення 
навчання

2004-2008р.р.

Досвід роботи

М ісця роботи перераховані у зворотній  хронологічн ій  послідовності

Дата початку роботи -  
дата закінчення роботи

20.01.2015 -  теперішній час

Юридична назва організації, спеціалізація Благодійний фонд «Національне Відродження»
Посада, підрозділ Президент
Посадові обов’язки Керівництво благодійною, адміністративною діяльністю фонда, участь у 

міжнародних грантах, складання благодійних програм, проведення 
благодійних акцій, керівництво персоналом Фонда, звітність

Дата початку роботи -  
дата закінчення роботи

28.03.2013 -  теперішній час

Юридична назва організації, спеціалізація ЮФ «Право та Закон»
Посада, підрозділ Адвокат
Посадові обов’язки Резонансна справа: повернення телеканалу ТУі після пейдеоського

захоплення його законним власникам (лакмусовий папір європейських 
змін в Україні -  С. Шустер)
Представництво інтересів юридичних та фізичних осіб у судах, 
правоохоронних органах, надання юридичної допомоги, консультування, 
складання правових документів і т.д.

Дата початку роботи - 10.08.2013 року - грудень 2014 року

Біографічна довідка делегованого представника 
Благодійного Фонду «Національне відродження»

Прізвище М оскаленко
Інна

По батькові О лександрівна
Дата народження 27.09.1985 року
Стать жіноча
Г ромадянство українка
Рідна мова українська
Адреса проживання м. Київ, бульвар Ярослава Гашека, буд.24, кв.77
Наявність судимостей Не має
Контактні телефони (063) 120 53 5 7 ,(0 6 8 )  006 71 71
E-mail Innaua@hotmail.com
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1 дата закінчення роботи
Юридична назва організації, спеціалізація ТОВ «Редакція «Торгово-Промислова Україна», торгова марка 

Національний бізнес рейтинг
Посада, підрозділ Заступник директора з юридичних питань
Посадові обов’язки Повний правовий супровід господарської діяльності підприємства та його 

структурних підрозділів закордоном
Керівництво юридичною роботою підприємства, розроблення юридичних 
схем діяльності, оптимізація юридичної та фінансової діяльності, 
податкового навантаження, методична робота, адміністративна робота, 
забезпечення відповідності усіх юридичних дій законодавству України, 
Російської Федерації, Казахстану, Білорусі, Азербайджана.

Дата початку роботи -  
дата закінчення роботи

19.10.2009-28.03.2013

Юридична назва організації, спеціалізація ТОВ «Регіон», буріння на нафту та газ
Посада, підрозділ Начальник юридичного відділу та начальник відділу ЗЕД за сумісництвом, 

представник керівництва з якості (Інтегрована система якості)
Посадові обов’язки Повний правовий супровід господарської та зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства та його філіалів
Розробка договорів про виконання робіт з буріння нафтогазових 
свердловин, поточного, капітального та підземного ремонту, 
інтенсифікації свердловин, ГРП на території України та закордоном, 
оренди приміщення, обладнання у резидентів та нерезидентів, купівлі- 
продажу, ЗЕД контракти, контроль їх виконання; договори та ділова 
переписка з закордонними партнерами; перевезення обладнання на 
Україну усіма видами транспорту, організація та супровід митного 
оформлення вантажів (імпорт, експорт, тимчасове ввезення, вивезення, 
інші); пошук іноземних замовників та постачальників, представництво 
підприємства на міжнародних виставках, семінарах; підготовка тендерної 
документації для участі у тендерах з виконання робіт на Україні та 
закордоном (Єгипет, Ірак, Бахрейн, Туркменістан, Казахстан, Росія та 
інші).
Претензійна робота, ведення судового провадження у будь-яких судах 
України, у тому числі МКАС при ТПП України, а також Арбітражний суд 
при ТПП у м. Варшава, суди штату Техас; розробка колективного 
договору, посадових інструкцій, статуту, положень та інструкцій; 
проведення підготовчих робіт для проведення сертифікації за стандартами 
ISO 9001, 14 001, 18 001; одержання ліцензій; представництво 
підприємства у роботі з державними органами, у тому числі з митницею, 
ДПІ та прокуратурою; складання юридичних висновків та надання 
консультацій, моніторинг законодавства та інше.
Налагодження та оптимізація умов роботи підприємства, впровадження 
заходів з вдосконалення виробничого процесу, керівництво робітниками, 
контроль за виконанням покладених обов'язків, проведення внутрішніх 
аудитів.

Дата початку роботи -  
дата закінчення роботи

01.07.2008р.- 16.10.2009р.

Юридична назва організації, спеціалізація ТОВ «Техноком», торгова марка «Мівіна», оптова та роздрібна 
торгівля продуктами харчування, м. Харків

Посада, підрозділ Юрисконсульт
Посадові обов’язки Повний правовий супровід господарської діяльності підприємства та його 

філіалів
Розробка типових форм договорів поставки, купівлі - продажу, 
дистриб’юторських договорів, договорів про розміщення реклами, надання 
маркетингових послуг, оренди, виконання робіт, зовнішньоекономічних 
контрактів та інших; кадрові накази та накази по підприємству; 
колективний договір; розробка та внесення змін до установчих документів 
юридичних осіб, реєстрація, реорганізація та ліквідація юридичних осіб 
(ТОВ, благодійні фонди, громадські організації та інші); зміна керівника 
підприємства; представництво підприємства у роботі з державними 
органами; супровід формування органів підприємства, розробка положень 
про них; ведення претензійного, позовного та виконавчого проваджень; 
складання юридичних висновків та надання консультацій; моніторинг 
чинного законодавства.

Дата початку роботи - 01.07.2007р.- 01.07.2008 року
Сторінка 2 з З



дата закінчення роботи
Юридична назва організації, спеціалізація ЗАТ «Приват Банк», м. Харків
Посада, підрозділ юрисконсульт
Посадові обов’язки Розробка заяв у ході позовного та наказового провадження з метою 

стягнення заборгованості з клієнтів Банку, визначення підсудності справ, 
відповіді на запити МВС України, суддів, ДВС України, СБУ, адвокатів, 
нотаріусів про розкриття банківської таємниці ( про стан, наявність чи 
залишок коштів на рахунках клієнтів Банку та інше).

Д одатк ова освіта
1 Дата початку/закінчення навчання Березень- Червень 2008р.

Назва організації НЮАУ імені Ярослава Мудрого, Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

Назва курсу, спеціальність, сертифікат Сертифікат про право торгівлі цінними паперами
2 Дата початку/закінчення навчання Лютий 2010р.

Назва організації Бізнес центр «Національний»
Назва курсу, спеціальність, сертифікат Диплом про підвищення кваліфікації «ЗЕД контракти: практика 

укладання та виконання. Все про акредитиви та гарантії.»
3 Дата початку/закінчення навчання жовтень 2010 року

Назва організації ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр 
стандартізації, метрології та сертифікації» (ДП 
«Харківстандартметрологія»)

Назва курсу, спеціальність, сертифікат Свідоцтво про підвищення кваліфікації з наступних питань «Вимоги 
до системи управління якістю згідно ДСТУ ІСО 9001:2009. Вимоги до 
системи екологічного керування згідно ДСТУ ІСО 14001:2006. Вимоги 
до системи управління безпекою та гігієною праці згідно ДСТУ-П 
ОН8АБ 18001:2006. Аудит систем управління», термін дії до 29.10.13р.

4 Дата початку/закінчення навчання Вересень 2012 року
Назва організації ВККА України
Назва курсу, спеціальність, сертифікат Свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю
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