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ГАЛУЗІ ПРАКТИКИ



АРТЕМ АФЯН

IT ТА МЕДІА-ПРАВО
Ведення податкового та бухгалтерського
обліку для IT-компаній

Захист прав інтелектуальної власності

Юридичні послуги для стартапів

Захист ділової репутації в Інтернеті

Abuse-team для великих веб-ресурсів

Податково-юридичне структурування IT-
бізнесу



ЮРІЙ КОТЛЯРОВ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Взаємодія з операторами, 
провайдерами

Взаємовідносини з АМКУ, НКРЗІ та 
іншими органами

Структурування телеком бізнесу

Інвестиційні проекти

Ліцензування та дозвільні 
процедури



ДЕНИС ОВЧАРОВ

БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ
Підготовка публічної позиції в конфліктах із
правоохоронними органами

Адвокатський захист – представництво
інтересів

Повернення вилученого майна

Навчання персоналу алгоритмам 
правової безпеки

Правовий аудит ризиків у компанії

Зняття арештів з рахунків, майна



КСЕНІЯ ПРОКОНОВА

УПРАВЛІННЯ
Участь у переговорах і вирішення
конфліктів

КОНФЛІКТАМИ
Представництво в усіх судових інстанціях
по всіх видах справ

Врегулювання стосунків з органами 
Антимонопольного комітету України

Подання заяв в міжнародні судові
інстанції та супровід процесів

Боротьба з патентним тролінгом

Супровід виконавчого провадження



НАТАЛІЯ РАДЧЕНКО

ПОДАТКОВЕ ПРАВО
Аудит договірної бази та організації
бізнесу на предмет податкових ризиків

Захист інтересів платників податків у спорах 
із контролюючими органами

Правовий супровід податкових перевірок

Податкова адвокатура

Побудова індивідуальної податкової історії

Повний бухгалтерський, податковий, 
кадровий аутсорсинг



РУСЛАН РЕДЬКА

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
Консультування з питань вибору оптимальної
організаційно-правової форми компанії

Консультування з питань реорганізації, 
побудова корпоративної структури, 
впровадження схем її оптимізації

Представництво інтересів з питань
ліквідації юридичних осіб

Супровід судового та позасудового розглядів
корпоративних спорів

Комплексне консультування з різних
питань корпоративного права

Структурування господарських угод, 
оформлення та реалізація господарських
угод



ЛАНА ГОЛЯН

МІЖНАРОДНЕ БІЗНЕС
АДМІНІСТРУВАННЯ

Консультування з питань діяльності іноземних
компаній, вибору юрисдикції, бізнесу та 
персональної міграції

Підготовка засновницьких реєстраційних
документів, меморандумів, угод акціонерів
згідно із законодавством вибраної юрисдикції

Адміністративний та юридичний супровід
іноземних компаній

Супровід відкриття корпоративних та 
особистих банківських рахунків за кордоном

Послуги довірчого управління

Супровід реєстрації компаній за кордоном



СЕРГІЙ ПОЛІЩУК

JUSCUTUM AUDIT
Аудит та податковий консалтинг

Встановлення та автоматизація
управлінського обліку, аутсорсинг

Ведення фінансових розслідувань

Корпоративне навчання

Структурування бізнесу та створення
систем звітності для компаній

Оцінка бізнесу, due diligence, бізнес-
планування



34 місце серед кращих юридичних 
компаній України (Юридична Практика)

Зазначені в Ukrainian Law Firms Handbook 
for Foreign Clients за 2016 рік серед кращих 
компаній

Займаємо місце у міжнародному рейтингу 
кращих юридичних компаній Legal500.



+380 44 359 0896
office@juscutum.com 

JUSCUTUM 
LEGAL ENGINEERING

Kyiv, 27A, Taras Shevchenko blvd.
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