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ПРО КОМПАНІЮ

Юриспруденція для нас – не просто професія і бізнес. 
Це мистецтво, в якому творча складова є такою ж 

важливою, як знання. Це уміння віртуозно вирішувати 
проблеми не лише за допомогою загальновідомих, 
але й самостійно винайдених інструментів. Це процес 
створення справжніх правових шедеврів.

Moris Group — це мистецтво права

Андрій РомАнчук 
Керуючий партнер, адвокат
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ПРО КОМПАНІЮ

Moris Group – це команда досвідчених професіоналів, 
для яких визначальними принципами роботи є: 

ПОРЯДНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ, СУМЛІННІСТЬ, 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Moris Group – це надійний партнер, який захищає ділові 
інтереси та дбає про успіх своїх клієнтів, довіра яких є 
найкращою рекомендацією та переконливою перевагою 
компанії на ринку правових послуг.

Леся Турчин
Директор
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ПРактики
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СУДОВА ПРАКТИКА

РепРезентАтивний досвід

Андрій сАвчук 
 
Керівник практики,
партнер, адвокат

Юридичний супровід судових спорів:

Нафтохімічна та 
нафтопереробна 

промисловість

645
млн. грн.

Аграрний 
сектор

84
млн. грн.

Будівництво 
та виробництво 
непродовольчих 

товарів

26
млн. грн.

Фінансовий та 
оперативний 

лізинг

136,5 
млн. грн.

Державний 
сектор

294
млн. грн.

Оборонна 
промисловість

640,2
млн. грн.

Банківський 
сектор

2,7
млрд. грн

Газова 
промисловість

2,4
млрд. грн
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СУДОВА ПРАКТИКА

спектР послуг

 представництво інтересів клієнта 
у переговорному процесі;
 організація та супровід укладення мирових угод, 

договорів про врегулювання спорів.

 підготовка меморандумів, висновків щодо правової 
позиції клієнта;
 підготовка процесуальних документів;
 захист прав за законних інтересів клієнта в судах. 

 представництво інтересів клієнта в органах 
державної виконавчої служби.

Досудове врегулювання 
спорів:

Представництво прав 
та законних інтересів 
в судах:

Супровід виконавчого 
провадження:



www.moris.com.ua

Практика 
конкурЕНТНого та фінансового права

РепРезентАтивний досвід

мар’ян мАРтинюк

Керівник практики,
партнер

Аграрний 
сектор 

292,5
млн. дол. сША

Банківський
 сектор

343,7
млн. дол. сША

успішно реалізовані проекти:

Будівництво

129,4
млн. дол. сША
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спектР послуг

Практика 
конкурЕНТного та фінансового права

 отримання дозволів на концентрацію, узгоджені дії та 
супровід інтересів клієнта в Антимонопольному комітеті 
україни;
 консультування з питань недобросовісної конкуренції та 

зловживання монопольним становищем;
 представництво інтересів клієнта при здійсненні 

розслідувань щодо порушень конкурентного 
законодавства;
 консультування з питань закупівель за рахунок 

державних коштів та участі в тендерах, оскарження 
результатів державних тендерів в адміністративному 
порядку.

 консультування з питань дотримання валютного 
законодавства;
 юридичний супровід залучення фінансування, в тому 

числі в міжнародних фінансових інституціях;
 представництво інтересів клієнтів в кредитних і 

депозитних відносинах, у тому числі супровід угод 
синдикованого кредитування;
 сек’юритизація активів, у тому числі через випуск цінних 

паперів і залучення банківських кредитів;
 супровід операцій факторингу, форфейтингу, 

банківських гарантій.

Конкурентне право:

Фінансове право:
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Практика податкового права 
та адміністративного судочинства

РепРезентАтивний досвід

володимир РАк 

Керівник практики, 
радник

Юридичний супровід податкових спорів:

Нафтогазова 
промисловість

2,56
млрд. грн.

Аграрний 
сектор

164
млн. грн.

Будівництво

24
млн. грн.

Оборонна 
промисловість

21
млн. грн.

Банківський 
сектор

54
млн. грн.

Харчова 
промисловість

267,6 
млн. грн.
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 кваліфікована допомога з практичного застосування 
податкового, митного, валютного та іншого 
спеціального законодавства;

 аналіз податкових наслідків і ризиків окремих 
операцій та господарської діяльності клієнта в цілому;
 розробка індивідуальних моделей оптимізації 

податкового навантаження.

 підготовка меморандумів, висновків щодо правової 
позиції клієнта;
 підготовка процесуальних документів;
 захист прав за законних інтересів клієнта в судах. 

 врегулювання спорів з дозвільними, реєстраційними, 
правоохоронними, контролюючими та іншими 
владними органами україни.

спектР послуг

Практика податкового права 
та адміністративного судочинства

Консультування:

Податкове 
планування: 

Вирішення 
податкових спорів:

Вирішення спорів 
з органами влади:
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Практика 
корпоративного права та M&A

РепРезентАтивний досвід

олег пАРиляк 

Керівник практики,
партнер

Аграрний 
сектор

284
млн. дол. сША

 Фінансовий сектор

118 
млн. дол. сША

Юридичний супровід реалізації M&A угод та структурування систем 
управління:

Промисловість

130
млн. дол. сША
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спектР послуг

Практика 
корпоративного права та M&A

 реєстрація, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, 
створення філій та представництв;
 розробка схем оптимального корпоративного 

управління;
 захист прав акціонерів, правовий супровід операцій 

з цінними паперами;
 вирішення корпоративних конфліктів, захист від 

недружнього поглинання (рейдерства);
 захист інтересів боржників та кредиторів з питань 

відновлення платоспроможності або банкрутства.

 проведення комплексного юридичного аудиту (Legal 
Due Diligence) підприємства з метою зниження ризиків 
у майбутній угоді або операції з придбання бізнесу, 
придбання фінансових інструментів (цінних паперів), 
фінансування, участі в спільному підприємстві тощо;
 підготовка, структурування та супровід M&A угод;
 розробка алгоритмів та оптимальних схем злиття та 

поглинання компаній;
 супровід процедури приватизації державних 

підприємств.

Корпоративне право:

M&A (злиття
та поглинання):
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Практика супроводу 
інвестиційних проектів

РепРезентАтивний досвід

тарас геРулА

Керівник практики,
партнер, адвокат

Аграрний 
сектор

900
млн. дол. сША

Аграрний 
сектор

122
млн. дол. сША

Енергетика 
та інфраструктура:

45
млн. дол. сША

реалізовані проекти:

Проекти на стадії реалізації:

Промисловість:

428
млн. дол. сША

Видобуток та 
транспортування 

корисних копалин 

40
млн. дол. сША

Енергетика 
та інфраструктура:

142
млн. дол. сША



www.moris.com.ua

спектР послуг

Практика супроводу 
інвестиційних проектів

 юридичне забезпечення, договірний, претензійний і 
позовний (судовий) супровід;
 організаційне забезпечення впровадження інвестиційного 

проекту (організаційний консалтинг, створення ефективної 
структури реалізації інвестиційного проекту);
 підвищення фінансової ефективності (заходи з мініміза-

ції витрат на реалізацію інвестиційного проекту).

 супровід взаємин з державними, контролюючими та інши-
ми органами, наділеними адміністративними функціями;
 отримання та погодження правовстановлюючої та до-

звільної документації;
 супровід при здійсненні перевірок контролюючими орга-

нами.

 створення позитивної громадської думки; 
 PR-супровід;
 GR-консалтинг.

 супровід переговорів з представниками громад населе-
них пунктів та органів місцевого самоврядування, гро-
мадськими організаціями та політичними партіями, 
лідерами громадської думки, підготовка та реалізація 
стратегій вирішення конфліктів та мінімізації можливих 
негативних наслідків.

Комплексний супровід 
інвестиційних 
проектів:

Дозвільно-
інжиніринговий 
супровід

Інформаційний 
супровід

Конфліктний 
менеджмент
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команда
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владислав 
кувічкін 
провідний юрист

володимир
БАБій 
провідний юрист

ірина
дАРвАй
старший юрист, 
адвокат

Руслан
коновАл
провідний юрист

юрій
петРАШ
старший юрист, 
адвокат

зореслава
кудиБА
юрист

Роман
ткАченко 
юрист

Андрій
івАнов 
юрист
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Анна
кукуРудз
молодший юрист

василь
АндРусяк
молодший юрист

ольга 
РоссильнА 
консультант, к.ю.н.

ольга 
левенко
юрист

олександра 
сеРгенюк 
юрист

Ростислав 
соБотник
молодший юрист, 
адвокат, к.ю.н.

Роман
сАвко
юрист, адвокат

наталя 
тужеляк 
юрист, адвокат, 
к.ю.н.
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індустрії

Банківський 
сектор 

Харчова 
промисловість

Енергетика та 
природні ресурси

Міжнародна 
торгівля

Транспорт та 
інфраструктура

Будівництво 
та нерухомість

Аграрний 
сектор

Нафтогазова 
промисловість

Спорт

Державний 
сектор
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IFLR 1000 Chambers GlobalThe Legal 500

ТОП 50 
Юридичних фірм України

35 23 29 28 33 1445

 2015 

2014 

2015 

 2015  2014 2015 
Банківський 

сектор 
та фінанси

податкова 
практика

податкова 
практика

банківсько-
фінансова 
практика

судова 
практика

банківсько-фінансова 
практика

злиття та 
поглинання

серед лідерів ринку в числі провіднихв числі рекомендованих

Ukrainian 
Law Firms 

серед 5 провідних юр. Фірм

 2014 

 2015 

аграрний сектор
податкові спори

аграрний сектор

Юридична 
премія 

фіналіст  ТОП 5

 2014 

 2015 

агросфера
судова практика

агросфера

30 місце рейтингу

 28 місце рейтингу

Визнання
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Головний офіс у м. Київ

україна, 01010, м. київ,  
вул. московська, 8-б 

+38 (044) 359-03-05 
info@moris.com.ua

Представництво 
у м. Івано-Франківськ
україна, 76000, м. івано-Франківськ, 
вул. чорновола, 23 

+38 (0342) 77-73-78 
office@moris.com.ua


