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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Юридична фірма «Антіка» працює на ринку юридичних послуг України з 2010 року.  

Фірма надає повний комплекс юридичних послуг національним та міжнародним компаніям, що ведуть 

бізнес в Україні та за її межами. Партнери фірми мають більше ніж 20-ти річний досвід роботи в сфері 

юридичного консалтингу. 

За результатами досліджень ринку юридичних послуг, проведених авторитетними міжнародними та 

українськими рейтинговими виданнями The Legal 500 EMEA, Chambers Europe, Chambers Global, Best Lawyers, 

IFLR1000 Energy and Infrastructure, Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, «50 ведущих юридических 

фирм Украины», «Вибір клієнта. Топ-100 найкращих юристів України» фірма рекомендована в сфері 

антимонопольного права, вирішення спорів, корпоративного права/ M&A, банківського права, проектного 

фінансування та ринків капіталу, нерухомості, землі, енергетики, користування надрами, 

енергоефективності та енергозбереження. 

Лауреат Юридичної премії 2012 року в номінації «Юридична фірма – прорив року». Фіналіст Юридичної 

премії 2013 року в сфері конкурентного права, судової практики та нерухомості, в 2014-2016 рр. – в сфері 

енергетики. 

В ЮФ «Антіка» працюють 15 висококваліфікованих юристів, які мають значний практичний досвід в різних 

сферах юридичної практики.  

Основними принципами роботи фірми є висока якість та своєчасність надання юридичних послуг, сувора 

конфіденційність та індивідуальний підхід до кожного клієнта. 
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КЛІЄНТИ ФІРМИ 

Клієнтами фірми є українські та міжнародні компанії, що працюють в таких сферах індустрії, як 

телекомунікації, важка, хімічна, харчова промисловість, автопромисловість, комплексний девелопмент, 

нерухомість та будівництво, енергетика, енергоефективність, користування надрами, оптова та роздрібна 

торгівля, медіа та спорт, банківський сектор та ринок фінансових послуг. 

Найбільшими клієнтами фірми є: 

 

 АВТ Баварія 

 ВіДі Групп 

 Група компаній «Ібіс» 

 МФ Телеком 

 НАК «Надра України» 

 ПАТ «Насосенергомаш» 

 ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» 

 ПАТ «Енергобанк» 

 ПАТ «Укрнафта» 

 Хенкель Україна 

 Хенкель Баутехнік (Україна)  

 ФК «Дніпро» 

 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

 Cargill 

 Cadogan Petroleum 

 ENESA a.s. 

 Esan Eczacıbaşı Industrial Raw Materials  

 Ghelamco 

 Heitman International 

 Imperial Tobacco 

 International Resources Group (проект USAID 

«Муніципальна енергетична реформа в Україні») 

 Lantmannen Axa 

 ЄБРР, Світовий банк, TACIS, NEFCO, KfW, 

UNDP 
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ЧЛЕНСТВО ТА ПАРТНЕРСТВО 

Фірма є членом Торгово-промислової палати України, Американської торгівельної палати в Україні, 

Канадсько-Української торгової палати, Європейської Бізнес Асоціації, Міжнародної спілки бізнесменів 

України та Туреччини. 

 

Партнери фірми є членами: 

 

 Ради з питань судової реформи; 

 Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України; 

 Громадської ради при Антимонопольному комітеті України; 

 Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України; 

 Міжнародної асоціації юристів (IBA); 

 Асоціації правників України. 

Фірма підтримує довготривалі партнерські відносини з провідними українськими науково-дослідними 

установами та інститутами. 
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ПРАКТИКИ: 

Будучи бізнес орієнтованими консультантами та розуміючи потреби ринку, ми визначаємо такі ключові 

практики, пов’язані з представництвом та захистом прав та інтересів наших клієнтів: 

 

 АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО 

 СУДОВІ СПОРИ ТА АРБІТРАЖ 

 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ 

 БУДІВНИЦТВО ТА НЕРУХОМІСТЬ 

 КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО / ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ 

 ПРИВАТИЗАЦІЯ 

 КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ, ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО. ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ 

 ЮРИДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА, УЧАСТЬ В ЗАКОНОПРОЕКТНІЙ РОБОТІ 
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АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО 

 Комплексна перевірка діяльності підприємства (включаючи рекламну та інформаційну діяльності, 

аналіз внутрішніх стандартів та політик, аналіз змін в структурі групи) на предмет дотримання 

антимонопольного законодавства - антимонопольний комплаєнс; 

 Отримання дозволу на економічну концентрацію та узгоджені дії, отримання попередніх 

висновків Антимонопольного комітету України; 

 Узгодження з Антимонопольним комітетом України структури відносин контролю в існуючих 

холдингах  і групах компаній; 

 Представництво та захист інтересів клієнта в процесі розслідувань, порушених Антимонопольним 

комітетом України (недобросовісна конкуренція, зловживання монопольним становищем тощо); 

 Захист від антиконкурентних дій. 
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СУДОВІ  СПОРИ 

 Представництво інтересів клієнтів в усіх категоріях спорів; 

 Проведення аналізу ситуації та визначення перспектив судового спору; 

 Розробка оптимальної системи захисту інтересів клієнта; 

 Надання послуг з медіації (посередництва) і представництва інтересів клієнтів у позасудових 

(мирових) процедурах врегулювання спорів; 

 Представництво інтересів клієнтів у судових інстанціях усіх рівнів, включаючи вищі спеціалізовані 

суди та Верховний Суд України; 

 Представництво інтересів клієнтів у міжнародних судах і арбітражних інститутах; 

 Представництво інтересів клієнтів на всіх стадіях виконавчого провадження, включаючи процес 

визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних арбітражів.  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ 

 Консультування клієнтів з питань взаємовідносин з правоохоронними та контролюючими 

органами; 

 Надання адвокатських послуг на усіх стадіях кримінального переслідування;  

 Виявлення та мінімізація кримінально-правових ризиків, пов’язаних з діяльністю клієнтів.   
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БУДІВНИЦТВО ТА НЕРУХОМІСТЬ 

 Юридичний супровід угод із земельними ділянками та комерційною нерухомістю (правовий 

аудит, купівля-продаж, оренда); 

 Юридичний супровід експлуатації об'єктів комерційної нерухомості; 

 Комплексний юридичний супровід проектів будівництва об'єктів нерухомості та окремих споруд 

(правовий аудит, отримання дозволів, підготовка та укладення договорів); 

 Розробка договірних схем і схем фінансування девелоперських проектів, структурування бізнесу та 

угод; 

 Комплексний супровід інвестиційних проектів у сфері нерухомості. 

 

КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ, ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 Юридичний супровід діяльності компаній, що працюють у сфері природних ресурсів та 

користування надрами, включаючи консультації з різних аспектів господарської діяльності 

(регуляторні, податкові, корпоративні, договірні питання тощо), а також проведення комплексного 

правового аудиту (legal due diligence) та супровід проектів та угод різного ступеня складності; 

 Надання юридичних консультацій з питань спільної розвідки, розробки та експлуатації; 

 Розробка та юридичний супровід угод про розподіл продукції та пов'язаних з ними договорів, 

договорів про спільну діяльність, різних механізмів концесій та інших правових інструментів 

реалізації прав інвесторів у сфері користування надрами; 

 комплексний супровід інвестиційних енергозберігаючих проектів в Україні. 
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ЮРИДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА УЧАСТЬ У ЗАКОНОПРОЕКТНІЙ РОБОТІ 

 Аналіз відповідності вимогам українського законодавства різних договірних та фінансових схем, 

включаючи схеми за участі іноземного елементу; 

 Оцінка та тлумачення правових норм, зокрема, в разі спірного правового регулювання;  

 Аналіз правомірності структури угоди з точки зору існуючої судової практики; 

 Оцінка перспектив розгляду справи українськими судами та арбітражем; 

 Розробка та участь в підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів в різних 

сферах правового регулювання економіки. 

 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО. ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ 

 

 Юридичний супровід концесійних конкурсів, підготовка та укладення концесійних договорів; 

 Розробка і юридичний супровід схем фінансування в рамках державно-приватного партнерства; 

 Створення проектних компаній та надання правової підтримки їх діяльності; 

 Юридичний супровід проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та 

іншими донорами (ЄБРР, ПРООН, USAID, НЕФКО, KfW тощо); 

 Розробка та впровадження механізмів проектного фінансування в сфері енергозбереження, 

створення та юридичний супровід діяльності ЕСКО, реалізація проектів із застосуванням ЕПК. 
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КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО / ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ 

• Створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, холдингів і представництв; 

• Структурування бізнесу; 

• Корпоративна реорганізація та реструктуризація; 

• Підготовка та імплементація стандартів корпоративного управління, акціонерних угод, корпоративних 

правил, інструкцій та регулювань; 

• Правовий супровід господарської діяльності; 

• Юридичний супровід операцій з цінними паперами; 

• Надання консультацій з питань трудового законодавства, включаючи реєстрацію та працевлаштування 

іноземних громадян; 

• Реструктуризація та відновлення платоспроможності компанії;  

• Представництво інтересів клієнтів в переговорах з питань злиття та поглинання, підготовка терм-шит та 

інших документів; 

• Надання юридичних консультацій щодо мінімізації судових ризиків при укладанні та реалізації угод; 

• Проведення всебічного юридичного дослідження компаній і активів (due diligence), включаючи 

передпродажну (передінвестиційну) підготовку (vendor due diligence); 

• Структурування угод; 

• Підготовка документів для здійснення злиття або поглинання (необхідних корпоративних рішень і ухвал, 

установчих документів, договорів тощо); 

• Отримання необхідних дозволів і погоджень державних органів на укладення угоди (Антимонопольного 

комітету України, Національного банку України тощо); 

• Організація належного юридичного контролю та управління компанією після закриття угоди. 
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ПАРТНЕРИ 

Професійний досвід: 

• представництво інтересів клієнтів в Антимонопольного комітеті України у зв'язку з отриманням дозволів на 
концентрацію та узгоджені дії, а також з питань захисту від недобросовісної конкуренції; 

• проведення юридичного due diligence великих українських компаній у сфері телекомунікації, користування 
надрами, машинобудування, харчової промисловості, будівництва тощо; 

• консультування в сфері користуванням надрами, включаючи питання укладання угод про користування надрами, 
отримання ліцензій та дозволів на видобуток корисних копалин; 

• супровід великих інвестиційних проектів, включаючи інвестиційні енергозберігаючі проекти, що фінансуються 
міжнародними фінансовими організаціями;  

• юридичний супровід проектів із застосуванням іноземного права; 
• участь в якості експерта з українського права в судових процесах в іноземних юрисдикціях. 

 
Освіта 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, магістр права, 1999; 
Російська школа (Інститут) приватного права при Президенті Російської Федерації, магістр приватного права, 2001; 
Вивчав європейське право в Лейденському університеті (Нідерланди, 2001); 
Пройшов стажування в британській юридичній фірмі Howard Kennedy Solicitors (Лондон, Велика Британія). 

 

ОЛЕКСІЙ КОТ 

Керуючий партнер, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України 

Член Ради з питань судової реформи  

Член Громадської ради при Антимонопольному комітеті України 

Лауреат «Юридичної премії 2015 року» в номінації «Кращий юрист з конкурентного права» 

Сфери практики: 
Антимонопольне право, корпоративне право / злиття та поглинання, користування 
надрами, енергетика, судові спори та арбітраж, юридична експертиза 
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Професійний досвід: 

Більше 20 років спеціалізується в національному судовому процесі та арбітражі, в сфері корпоративного, податкового права, 
інвестицій, захисту права власності та банкрутства. 
 

Має великий досвід представництва інтересів клієнтів в судах загальної юрисдикції та вищих спеціалізованих судах, 
включаючи Верховний Суд України, зокрема: 
 

• в судових справах, пов'язаних з виконанням договорів; 
• в спорах з органами державної влади і управління (у тому числі, в спорах з податковими, митними та іншими 

державними органами); 
• в спорах, пов’язаних з захистом права власності; 
• в інвестиційних спорах; 
• в спорах в сфері земельних відносин, нерухомості та будівництва; 
• в корпоративних конфліктах; 
• в справах про банкрутство; 
• на всіх етапах виконавчого провадження тощо. 

 
Освіта 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, спеціаліст права, 1994. 

 

АНДРІЙ КУЗНЕЦОВ 

Партнер 

Сфери практики: 

Судові спори та арбітраж, корпоративне право /  злиття та поглинання, юридична 

експертиза 
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Професійний досвід: 

• створення і юридичний супровід діяльності юридичних осіб в Україні, включаючи проектні компанії; 
• проведення комплексного юридичного due diligence великих українських компаній, які працюють у різних галузях, 

включаючи важку, хімічну, харчову, переробну промисловість, будівництво тощо; 
• комплексний юридичний супровід будівництва та експлуатації об'єктів комерційної нерухомості; 
• супровід угод з нерухомістю та землею; 
• укладення договорів оренди землі для здійснення геологорозвідувальних робіт та подальшого видобування 

корисних копалин; 
• комплексний супровід інвестиційних енергозберігаючих проектів в Україні, що фінансуються міжнародними 

фінансовими організаціями; 
• комплексний супровід укладення кредитних договорів, включаючи кредитні та проектні договори між Україною та 

ЄБРР в рамках цільового проектного фінансування; 
• юридичний супровід зовнішньоекономічної діяльності. 
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