


36

О
СО

БИ
СТ

ІС
Ть

 T
 Д

О
 С

П
РА

ВИ
!

традиції в Праві
Серйозно замислившись над розвитком своєї кар’єри, Олексій Кот та Андрій Кузнецов вирішили 
створити власну компанію, яка відповідала б їхньому баченню організації та розвитку юридичного 
бізнесу. Ідея спрацювала — за півроку існування новостворена компанія під назвою «Антіка» 
серйозно заявила про себе на українському ринку юридичних послуг. Про це говорить низка вагомих 

угод і яскравих проектів, а також імена клієнтів компанії
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Пане Олексію, наскільки важко було відкривати нову фірму 
саме у цей час? З якими складнощами зіштовхнулися?

коли розпочинаєш реалізовувати ту чи іншу ідею, є 
вже складений план. Але вже в процесі виникають нові пи-
тання, невраховані складнощі, які потрібно вирішувати та 
завдяки яким план реалізації ідеї доводиться коригувати та 
прив’язувати до реальності. Звичайно, виникали моменти, 
які ми не змогли передбачити заздалегідь. В основ ному це 
стосується питань, пов’язаних з організаційно-технічним 
забезпеченням діяльності офісу.

Ми не новачки в юридичному бізнесі – кожен з нас 
понад десять років спеціалізувався на юридичному кон-
салтингу. Але нам було цікаво створити свою фірму та 
реалізувати власну стратегію розви-
тку бізнесу. те, що ми успішно стар-
тували, це досягнення всієї нашої ко-
манди, тих людей, які в нас повірили. 
Окрема подяка Наталії Семенівні 
кузнєцовій, оскільки без її підтрим-
ки та розуміння ми навряд чи змогли 
б почуватися настільки впевнено. 
Маю на увазі не самовпевненість, а 
значну свободу в прийнятті рішень. 

Не можу не сказати і про довіру наших клієнтів. Для 
будь-якого бізнесу наявність постійних клієнтів, з якими 
є усталені відносини, — запорука успіху. А для юридично-
го бізнесу це правило є аксіоматичним. Ми дуже високо 
цінуємо довіру наших клієнтів та їхню готовність доручи-
ти вирішення складних питань нашій молодій, але про-
фесійній та амбітній команді юристів. 

До речі, про команду. Штат довелося створювати з нуля 
чи команда вже була?

Передусім, наша команда складається з юристів, з 
якими ми із Андрієм кузнецовим працювали, коли були 
партнерами у «Салкомі». Хоча також є й юристи, які при-
йшли з інших компаній. 

З самого початку ми планували створити фірму, яка 
є відкритою для партнерства. Перші кроки у цьому нап-
рямку вже зроблені. У лютому цього року до складу парт-
нерів фірми приєднався Олександр Буртовий, який не 
тільки підсилив практику «земля, будівництво, нерухо-
мість», але й дав нам можливість серйозно замислитись 
над розвитком нових практик.

Переманювати когось довелося?
Жорсткого хантінгу не було. Я навіть не сказав би, що 

переманювали – ми просто відверто говорили з людьми, 
яких ми хотіли бачити в своїй команді.  Ми завжди схиля-
ємося до того, щоб спілкуватися з людьми, надавати ін-
формацію про те, що ми можемо та що собою являємо. А 
рішення вже має приймати сама людина. Якщо їй з нами 
цікаво і вона вірить у те, що ми робимо, то вона сама при-
йме рішення на нашу користь.

Клієнти теж пішли за вами? 
Юридичний бізнес — специфічна річ. існує така 

думка, що офіс має працювати, як годинник, незалежно 
від наявності керівника в офісі. Я погоджуюсь з цим, це 

справді працює, але за умови, що керівник, перебуваючи 
за межами офісу, має налагоджену комунікацію із співро-
бітниками та клієнтами. тим більше, що сьогодні є безліч 
можливостей для цього. 

Вважаю, що головне в юридичному бізнесі — людські 
відносини. Часто проблеми, з якими до нас приходить 
клієнт (існуючий або потенційний — неважливо), це про-
блеми, які не допускають відсутності особистого спілку-
вання. Навіть якщо це проблема, на якій спеціалізується 
твій колега чи партнер, а клієнт звернувся саме до тебе, це 
не привід відмовитися від спілкування. Специфіка юри-
дичного бізнесу полягає в тому, що партнерство як його 
основна організаційна форма обов’язково презюмує, що 

кожен партнер не тільки керує офі-
сом, але й безпосередньо працює з 
клієнтом. Мені ніколи не хотілося 
б стати управлінцем-напівюристом. 
коли юрист перестає займатися прак-
тикою, він помирає як фахівець. А 
коли він помирає як фахівець, то дуже 
скоро він може померти і як управлі-
нець в юридичному бізнесі. 

Але все ж доводиться суміщати. Яким чином це вдається?
На щастя, робочий день офіційно триває лише вісім 

годин, а у добі їх — двадцять чотири. Є ресурс. 

«мИ орІєнТуємосЯ не ЛИше  

нА укрАїнськИх кЛІєнТІВ»

Чому було вирішено обрати для компанії саме таку назву? 
Чому не пішли більш стандартним для юрфірми шляхом, 
тим більше, що у даному випадку прізвища партнерів уже 
говорять самі за себе?

Це було непросте для нас питання. Були різні варіан-
ти. Звичайно, в юридичному бізнесі прийнято пов’язувати 
бренд фірми з брендом лідерів. На етапі створення такими 
лідерами були Андрій кузнецов та я, і фірму можна було б 
назвати «кузнецов, кот та Партнери» або в іншій послі-
довності. Проте ми все ж таки розуміли, що у такому під-
ході є як плюси, так і мінуси. Зокрема, ми орієнтуємося не 
лише на українських клієнтів, серед наших клієнтів є до-
сить великі транснаціональні компанії. і потрібно думати 
про те, що має бути у назві, аби вона, у тому числі, була 
зручною для іноземців. і необхідність транслітерації тут не 
на останньому місці. Назва повинна бути зручною для ви-
мови і такою, щоб з найменшими відмінностями звучала 
російською, українською та англійською мовами. 

Ми пішли іншим шляхом і з певних «сімейних об-
ставин». і я, і Андрій можемо з гордістю говорити про те, 
що ми юристи у третьому поколінні. Звичайно, для нас 
важливими є традиції, які є у нашій родині. і ми хотіли б 
ці традиції продовжувати. «Антіка» — це та назва, яка дає 
змогу підкреслити нашу повагу, данину традиціям у праві. 
Ми цінуємо їх, розуміємо їхню роль та значення. Нама-
гаємося використовувати традиції на користь клієнта та 
не хочемо відмовлятися від того позитивного досвіду та 
напрацювань, які є в юриспруденції та використовуються 
нашими колегами, у тому числі й іноземними. 
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ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ 
СьОГОДЕННЯ — 
ВИБУДОВУВАННЯ  
ТА РОЗВИТОК БРЕНДУ 
ФІРМИ
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У «Антіки» сьогодні багато іноземних клієнтів? 
Є достатньо великі іноземні клієнти, з якими ми пра-

цюємо на рівні генерального або ексклюзивного кон-
сультанта. Перш за все, це компанія «АВт Баварія», яка 
є імпортером та дилером в Україні таких відомих авто-
мобільних брендів, як BMW, Mini, Rolls-Royce, Aston 
Martin. крім того, серед наших клієнтів — група компа-
ній Henkel — всесвітньо відома компанія, яка пропонує 
провідні бренди і технології у трьох основних бізнес-
напрямках: «миючі та чистячі засоби», «косметика і за-
соби особистої гігієни», «клейові технології», компанія 
Heitman International, що займається управлінням неру-
хомістю і в управлінні якої по всьому світу є нерухомість 
вартістю понад двадцять мільярдів доларів. Що стосуєть-
ся росіян, то це один із напрямів нашої роботи, який ми 
з часом плануємо вивести в окрему практику. Свого часу 
я два роки провів у Москві, коли навчався у російській 
школі приватного права при Президенті росії. і колеги, 
з якими я навчався, сьогодні є парт-
нерами провідних юрфірм, керів-
никами юридичних департаментів, 
радниками керівників компаній. 
Оскільки багато російських компа-
ній мають сьогодні спектр інтересів 
в Україні досить широкий, проектів 
з ними у нашої фірми багато. Серед 
наших російських клієнтів — «Вімм-Білль-Данн», «рос-
телеком», «росводоканал», «Мегафон», низка російських 
банків та великих непублічних компаній.

Оскільки вже були згадані проекти, яких успіхів «Антіка» 
досягла за своє перше півріччя? Судячи з новин компанії, 
похвалитися є чим.

Одним з основних успіхів вважаємо те, що ми змог-
ли налагодити роботу фірми як самостійного організму, 
функціонування офісу, створили корпоративний сайт, 
встановили та закріпили взаємовідносини з клієнтами, 
розширили партнерський склад. 

Що стосується проектів та угод, то справді було кілька 
цікавих та яскравих проектів. З найбільших можна виділи 
супровід реструктуризації кредитної угоди для Heitman 
International. іншу сторону — Erste Group Bank AG — 
представляли наші колеги з «Шонхерр». 

Були і «красиві» проекти. Приміром, для «АВт Бава-
рія» ми виконували увесь комплекс робіт, пов’язаних із 
юридичним супроводом виводу на український автомо-
більний ринок нового бренду Aston Martin — створення 
SPV, відкриття салону, юридичне забезпечення мож-
ливості продавати ці автомобілі, ввозити їх до України, 
підписання дилерської угоди, запуск шоу-рума у бізнес-
центрі «Леонардо II», юридичне забезпечення системи 
сервісного обслуговування тощо. Наразі ми надаємо 
юридичний супровід проекту «АВт Баварія» з будівни-
цтва власного логістичного центру зі станцією технічного 
обслуговування та іншими об’єктами автомобільної інф-
раструктури по Бориспільській трасі.

За дорученням наших клієнтів, що цікавилися при-
дбанням бізнесу та активів в Україні, за цей період ми 
провели низку due diligence, з яких найбільш цікавою та 

непростою з огляду на строки та специфіку діяльності 
була юридична перевірка однієї з компаній, яка займає 
лідируючі позиції на ринку будівництва, продажу та об-
слуговування волоконно-оптичних ліній зв’язку.

також для нас було дуже приємно, що ми домовились 
з видавництвом UCMGroup (яке є видавцем журналів 
Commercial Property та Путівник по українському ринку 
нерухомості) щодо продовження співробітництва – почи-
наючи з 2011 року саме юридична фірма «Антіка» забез-
печує юридичну підтримку журналу Commercial Property 
та інших проектів UCMGroup в Україні.

А судові справи?
Судовою практикою в нашій фірмі керує Андрій куз-

нецов, і за результатами першого півріччя нашої діяль-
ності можна сказати, що опікується він цією практикою 
дуже успішно.

Зокрема, ми досить успішно представляємо інтереси 
Heitman у низці судових спорів, зо-
крема у спорі про стягнення з одного 
із орендарів заборгованості в розмірі 
близько 23 мільйонів гривень. Ще 
одна цікава та непроста судова спра-
ва — спір за позовом про стягнення 
суми банківської гарантії в розмірі 
2 700 000 гривень до одного з най-

більших українських банків.
інший проект — стягнення заборгованості на користь 

великого російського банківського холдингу. Справа 
успішно завершилася в інтересах нашого клієнта, в ре-
зультаті чого на його користь було стягнено кілька десят-
ків  мільйонів гривень. 

Є і низка інших активних «судових» проектів, але про 
які на даному етапі говорити зарано. 

«мИ можемо професІйно  

ТА кВАЛІфІкоВАно ВИрІшИТИ ВсІ пИТАннЯ, 

з ЯкИмИ зВерТАєТьсЯ до нАс кЛІєнТ»

Які практики сьогодні найбільше розвиваєте?
Одним із напрямів, який ми активно розвиваємо, є 

антимонопольна практика. Останнім часом ми отрима-
ли для наших російських клієнтів п’ять дозволів на кон-
центрацію, два дозволи на узгоджені дії та два попередніх 
висновки Антимонопольного комітету України щодо 
концентрацій. також нині супроводжуємо кілька проек-
тів, пов’язаних із розглядом АМкУ справ, порушених за 
фактом недобросовісної конкуренції.

Додам, що у цьому напрямку ми працюємо не лише 
як консультанти наших клієнтів. Ми зацікавлені в тому, 
щоб на ринку були встановлені прозорі правила гри, які 
б дозволяли бізнесу почуватися більш-менш спокійно та 
стабільно. До речі, ця позиція підтримується і Антимоно-
польним комітетом. 

У цьому напрямку ми активно співпрацюємо і з наши-
ми зарубіжними колегами. Зокрема, у 2009 році було ство-
рено громадську організацію «Некомерційне партнерство 
«Сприяння розвитку конкуренції в країнах СНД», де я є 
членом ради Партнерства від України. Основною метою 

МИ ЗАцІКАВлЕНІ  
В ТОМУ, ЩОБ НА РИНКУ 
БУЛИ ВСТАНОВЛЕНІ 
ПРОЗОРІ ПРАВИЛА ГРИ
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цієї громадської організації є взаємодія з Міждержавною 
радою з антимонопольної політики та національними ан-
тимонопольними відомствами з питань розвитку конку-
ренції в країнах СНД.

Які практики сьогодні є найбільш затребуваними з боку 
клієнтів? Що плануєте розвивати, за чим бачите «велике 
майбутнє»?

Як ми бачимо з роботи із клієнтами, найпопулярніши-
ми сьогодні є антимонопольна та судова практики. і в них 
ми активно працюємо, нас знають. також затребуваною є 
і така практика, як земля, будівництво, нерухомість. 

розвивати ж плануємо державно-приватне партнер-
ство. Хоча багато хто вважає, що сьогодні така практика 
активно працює, можу впевнено сказати, що ні, не пра-
цює. і в росії не працює. і, на мою думку, в Україні вона 
розвиватиметься не стільки в сфері дорожньої інфра-
структури, скільки у сфері житлово-комунального госпо-
дарства. Ця галузь не може обійтися без залучення при-
ватного капіталу. У нас уже є клієнти з цього напряму. Але 
це той випадок, коли практику доведеться «підтягувати» 
за собою, робити промоушн. також вважаю, що розвива-
тиметься суміжна практика — енергозбереження. 

Заявляємо ми і про таку практику, як юридична екс-
пертиза. Сьогодні для клієнта важливо отримати профе-
сійну оцінку ситуації та відповідні рекомендації. Але це 
повинна бути робота, що за якістю буде виконана на най-
вищому рівні. і ми такий рівень забезпечуємо.

Конкуренцію відчуваєте? 
Узагалі-то, конкуренцію нині мають відчути інші  

(сміється).
Якщо серйозно, то конкуренція в нашому середовищі є 

сильною і з кожним роком буде ще сильнішою. Більше того, 

на український ринок ще не прийшли всі ті міжнародні по-
справжньому мережеві фірми, які вже оперують у росії. На 
мою думку, ми ще не вийшли на той рівень конкуренції, що 
є у росії. Але думаю, що це питання найближчого часу. 

Нашим фірмам важко буде з ними конкурувати?
Для великих клієнтів важливо розуміти, що послуги, 

які їм надаються, покриті страховкою і що вони представ-
лені юридичною фірмою, назву якої знають акціонери та 
інвестори. розуміючи, що ми працюємо з низкою транс-
національних компаній і що для них страхування профе-
сійної відповідальності юристів — стандартна вимога, ми 
теж застрахували свою відповідальність. 

Ви позиціонуєте «Антіку» як юридичну фірму, що «на всі 
руки майстер»? 

Ми можемо професійно та кваліфіковано вирішити 
всі питання, з якими звертається до нас клієнт. Проте, 
як уже зазначалося, ми визначили для себе перелік пріо-
ритетних практик, які є затребуваними клієнтами та які, 
відповідно, ми й плануємо активно розвивати.

Якими є найближчі та довгострокові плани щодо розвитку 
компанії? 

Основне завдання сьогодення — вибудовування та 
розвиток бренду фірми. Можемо сказати, що вже є певні 
успіхи. Маємо й подальші плани. Хотілося б викликати 
стійку асоціацію бренда «Антіки» з кваліфікованим та 
високоякісним наданням юридичних послуг, що забез-
печується нашою командою юристів. Важливо, щоб клі-
єнти хотіли на нього йти. Щоб у клієнта було розуміння 
того, що якщо це не зможуть юристи «Антіки» — цього не 
зробить ніхто. Це досить складна та амбітна мета, але ми 
вважаємо її цілком реальною. 
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