


INTEGRITES – це юридична фірма повного циклу з

офісами в Україні та Казахстані, представництвами

в Німеччині та Великобританії.

Ми виступаємо юридичним радником для компаній,

що потребують підтримки у супроводі великих угод

та масштабних спорів, а також у поточній

операційній діяльності.

Наша місія – допомагати компаніям фокусуватися

на розвитку бізнесу, тоді як ми беремо на себе його

юридичні аспекти. Маючи глибоку галузеву

експертизу, ми пропонуємо юридичні рішення, що

створюють додану вартість для бізнесу наших

клієнтів і допомагають їм успішно долати виклики.

Про фірму

Більше

Факти і цифри

1350+

80%

клієнтів по 

всьому світу

наших клієнтів –

міжнародні компанії

17

15

років на ринку

партнерів

Визнання

30
сфер

експертизи

https://www.integrites.com/about-the-firm/
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▪ Трудові відносини

▪ Міграція та мобілізація

▪ Особливості ведення бізнесу та форс-мажор

▪ Валютні обмеження та платежі 

▪ Податки та перевірки

▪ Збитки та страхування

▪ Вирішення спорів

▪ Державна підтримка бізнесу 

War Help Desk

Основні напрямки роботи: 

War Help Desk – юридична допомога під час війни Росії проти України.

https://statintegrites.wixsite.com/warhelpdesk


Нерухомість і будівництво
▪ Податкове і корпоративне структурування проєктів у сфері 

нерухомості

▪ Придбання і продаж нерухомості

▪ Консультування з питань координації та отримання дозволів на 

будівництво

▪ Реєстрація прав власності і користування земельними ділянками

▪ Структурування і супровід проєктів у сфері нерухомості

▪ Комплексні консультації зі структурування складних будівничих та 

інфраструктурних проєктів, в тому числі проєктів у галузі 

альтернативної енергетики

▪ Юридична експертиза угод з нерухомістю

▪ Представлення інтересів клієнтів у суді та в міжнародних 

арбітражних провадженнях

Ключові клієнти:

AKW Ukrainian Kaolin, EuroCape/LongWing,

EMERGY, GE Capital, Wärtsilä, ÜMITLI, Air 

Products, Aptiv, CRH, Dunapack Packaging,

Kovalska Group, Porsche AG, Scatec
Олексій Фелів

Керуючий партнер, Україна

https://www.lwg.lu/


Банківське та фінансове право
▪ Корпоративне та забезпечене кредитування 

▪ Торгове і структуроване фінансування 

▪ Проєктне та інше структуроване фінансування 

▪ ESG фінансування 

▪ Підтримка у залученні капіталу 

▪ Рефінансування і реструктуризація 

заборгованості 

▪ Фінтех

▪ Деривативи та інструменти грошового ринку

▪ Банківський нагляд

▪ Консультації з банківських та фінансових 

продуктів

Олег Загнітко

Партнер, Україна

Ігор Красовський

Партнер, Україна

Курмангази Талжанов

Керуючий партнер, Казахстан

Ключові клієнти:

QPartners, SmartCat Platform Inc., 

Міністерство енергетики України, 

EMERGY, Міністерство фінансів 

України, ЄБРР, IFC, European Fund for 

South-Eastern Europe, European 

Commission, Green for Growth Fund



Податкове та митне право 

Ключові клієнти:

Total Eren, EuroCape/LongWing, Scatec, EMERGY, 

Gerrom Invest Holding Gmbh, Epiroc Україна, Novo 

Nordisk Україна, Rush LLC, Dyckerhoff group, Porsche 

group, Dunapack Україна, Adidas, Billa Україна, 

VAMED, Delphi, VA Intertrading

▪ Незалежний аудит податкового обліку (податкова юридична 

експертиза)

▪ Консультування з питань, пов'язаних із трансфертним

ціноутворенням, підготовка звітів та документації

▪ Оцінка податкових ризиків щодо операцій та угод

▪ Податкове структурування торговельної діяльності та холдингових

структур, а також корпоративне структурування

▪ Податкове планування внутрішньогрупових і зовнішніх операцій

▪ Аудит корпоративної структури на предмет дотримання BEPS 

законодавства, супровід реструктуризації корпоративних структур

▪ Супровід спорів з податковими і митними органами в 

адміністративному порядку і в судах

Вікторія Фоменко 

Партнер, Україна



Транскордонні судові спори
▪ Розробка стратегії ведення транскордонних

спорів за участі українського бізнесу, а також

іноземних компаній з активами в країнах СНД

▪ Пошук і залучення іноземних юристів, аудиторів, 

детективів, оцінювачів і зовнішніх керуючих, 

координація їх роботи в рамках транскордонних

розглядів; допомога іноземним юристам у 

комунікації з локальними клієнтами

▪ Робота зі свідками, юридичними та іншими

експертами

▪ Участь в іноземних провадженнях у ролі

експертів з права України, РФ, Казахстану

▪ Допомога у зборі доказів, підготовці письмових

свідчень під присягою та інших документів для 

цілей іноземних проваджень

Ключові клієнти:

EMERGY, EuroCape Ukraine, Дніпроолія

(Україна), ДП Укрхімтрансаміак, 

Ірландський державний банк   Сергій Уваров

Партнер, Україна

Олена Перепелинська

Партнер, Україна
Дмитро Марчуков

Партнер, Україна



Олександр Оніщенко

Партнер, Україна

Ключові клієнти: 

Air France, OTIS, DHL, OCS Distribution, 

BIONIC Hill Innovation,

CивашЕнергоПром (Україна), РУДЬ 

(Україна) 

▪ Відстеження активів

▪ Корпоративні конфлікти

▪ Комерційні спори

▪ IP спори

▪ Банкрутство

▪ Спори у сфері нерухомості та 

будівництва

▪ Трудові спори

▪ Податкові спори

▪ Спори з державними органами

▪ Виконавчі провадження

Думан Ахметов

Партнер, Казахстан 

Судові спори



Антимонопольне та конкуренційне право 

Вячеслав Корчев

Старший партнер, Україна

Ключові клієнти:

Sibelco Group, OSTCHEM, AKW Ukrainian 

Kaolin Company, Gals Agro, KFC, Dominoni, 

Вітмарк, Wärtsilä, Фармак Україна, Dragon 

Capital, Mandarin Plaza, Novo Nordisk  

▪ Отримання дозволів на концентрацію

▪ Захист від недобросовісної конкуренції та дискредитації 

▪ Антимонопольний комплаєнс аудит, зокрема, рекламних 

матеріалів 

▪ Представництво в антимонопольних розслідуваннях 

▪ Проведення тренінгів з питань антимонопольного і 

конкурентного права 

▪ Супровід участі в тендерних процедурах, включно з судовим 

переглядом результатів торгів

▪ Захист від дій державних органів, що порушують конкуренцію 

▪ Компенсація збитків 

▪ Отримання висновків Антимонопольного комітету щодо 

відповідності рекламних проєктів, дистрибуції, агентських, 

рекламних та інших контрактів антимонопольному 

законодавству



Курмангази Талжанов

Керуючий партнер, 

Казахстан 

Корпоративне право & M&A

Ілля Ткачук

Партнер, Україна

Юліан Ріс

Старший партнер, Німеччина

Ключові клієнти: 

Acino International AG, BGS Rail, 

Concorde Capital, EMERGY, Eurocape, 

Logoplaste, Saint-Gobain, Savencia, 

Scatec, Servier, Vetropack

▪ Приватні M&A

▪ Публічні M&A

▪ Спільні підприємства

▪ Ринок прямих інвестицій

▪ Корпоративна реорганізація

▪ Корпоративне управління

▪ Приватизація

▪ Корпоративний консалтинг

▪ Корпоративні фінанси

▪ Вирішення корпоративних спорів у судах та 

арбітражах



Практика приватних клієнтів

▪ Майнове та податкове планування

▪ Управління приватним капіталом

▪ Супровід приватних інвестицій

▪ Структурування та створення трастів і сімейних 
фондів

▪ Оформлення передшлюбних та подружніх угод

▪ Консультування під час розлучення та розподілу 
майна

▪ Супровід у судах та укладання мирових угод

▪ Вирішення спадкових спорів та складання проектів 

заповітів

Вікторія Фоменко 

Партнер, Україна

Дмитро Марчуков

Партнер, Україна



Міжнародний арбітраж

▪ Представництво в арбітражних

провадженнях

▪ Забезпечувальні заходи на підтримку

арбітражу

▪ Збір та забезпечення доказів для 

арбітражного провадження

▪ Визнання та приведення до виконання

арбітражних рішень

▪ Оспорювання арбітражних рішень

▪ Консультування з питань, пов'язаних із

арбітражем

▪ Експертні висновки

Ключові клієнти:

Укренерго, ДП Укрхімтрансаміак,

Flooring Industries Ltd. S.A.R.L., 

MOSTON Properties Limited Олена Перепелинська

Партнер, Україна

Думан Ахметов

Партнер, Казахстан 



Олексей Фелів

Керуючий партнер, 

Україна

Енергетика
▪ Структурування інвестиційних проєктів у сфері 

традиційних та альтернативних джерел енергії

▪ Отримання ліцензій та дозволів на проведення 

геологорозвідувальних робіт на шельфі та суші, а також 

на видобуток і постачання енергоносіїв

▪ Отримання дозволів від антимонопольного органу для 

гравців енергетичного ринку з низьким рівнем конкуренції

▪ Врегулювання спорів у сфері енергетики та природних 

ресурсів

▪ Супровід у розслідуванні Органом із захисту конкуренції 

на енергетичному ринку з ознаками монополізації

▪ Консультування з питань державних закупівель в 

енергетичному секторі

Ключові клієнти:

Укренерго, EMERGY, Total Eren, 

EuroCape, LongWing, Wärtsilä, 

Scatec, Ümitli, AKW Ukrainian Kaolin Курмангази Талжанов

Керуючий партнер, 

Казахстан 

Ігор Красовський

Партнер, Україна



Міжнародна торгівля

Ключові клієнти:

VALLOUREC Group, TerraFood Україна, Lustdorf Ltd., 

Старокостянинівський молокозавод, Foshan Vinmay

Stainless Steel Co. (Китай), LifeLong Meditech Private 

Ltd. (Індія), EPIROC Group (Швеція), CENTRAVIS 

(Україна)

Ми надаємо юридичну підтримку з питань:

▪ Торговельних розслідувань проти виробників в Україні або Євразійському 

Економічному Союзі

▪ Захисту від недобросовісного імпорту

▪ СОТ: оцінка законності застосування торговельних бар'єрів (тарифних, 

нетарифних, кількісних та інших) до експортерів на зовнішніх ринках з 

урахуванням правил СОТ

▪ Зовнішньоекономічної та торговельної діяльності компанії, яка здійснює 

експортно-імпортні операції

▪ Преференційних торгових угод, зон вільної торгівлі, формування 

оптимальних схем поставок з використанням механізмів, передбачених 

такими угодам

Сергій Лахно 

Радник, Україна



Кримінальне право

Ключові клієнти:

Компанії, що працюють у сферах 

роздрібної торгівлі, авіації, енергетики, а 

також агрохолдинги

▪ Представництво компаній в якості потерпілих 

(як внутрішніх, так і зовнішніх)

▪ Захист підозрюваного, обвинуваченого

▪ Супровід обшуків та вилучень, інших слідчий дій, а 

також оскарження їхніх результатів

▪ Оцінка правових ризиків у кримінальній сфері

▪ Супровід розслідувань та окремих процесуальних дій

▪ Консультування з питань кримінального та 

антикорупційного законодавства

Олександр Оніщенко

Партнер, Україна



Светлана Штополь

Партнер, Казахстан 

Трудове право

Ілля Ткачук

Партнер, Україна

Ключові клієнти: 

Verallia, Scatec, EMERGY, Air Products, Servier, 

MAI CEE Insurance Brokers, BGS Rail, Sibelco 

Group, COMMUNISIS

▪ Підготовка документації з кадрових питань, у тому числі лізингу

персоналу, розробка внутрішніх політик

▪ Консультації з корпоративних і трудових аспектів зміни

менеджменту

▪ Консультація з працевлаштування іноземних громадян, 

отримання дозволів на працевлаштування іноземців та з 

міграційних питань

▪ Консультації з питань трудового права, пов'язаних з 

відрахуваннями із заробітної плати, наданням позик, виплатою

компенсацій і наданням гарантій працівникам

▪ Вирішення спорів у сфері трудового законодавства в досудовому

порядку та в суді

▪ Структуризація процесів щодо припинення трудових відносин, 

консультування щодо масового звільнення персоналу, зокрема

шляхом скорочення штату

▪ Захист персональних даних, охорона та доступ до інформації



Думан Ахметов

Партнер, Казахстан 

Інтелектуальна власність

Дар’я Ганзієнко

Старший юрист, Україна

Ключові клієнти: 

VALAGRO, Panasonic, Duracell, Rockwool  

Astana Group LLP, Карагандинська 

кондитерська фабрика 

Ми консультуємо з питань:

▪ Законодавства в галузі торгових марок

▪ Патентів на винаходи, промислові зразки і корисні моделі

▪ Ліцензійних угод

▪ Недобросовісної конкуренції

▪ Супроводу угод

▪ Внутрішніх процесів і навчання персоналу клієнта



Комплаєнс

Ключові клієнти:

Buhler Service (Україна), Ківшовата

Агро (Україна) 

▪ Розробка правил поведінки (кодекси, політики) і складання 

рекомендацій з їх дотримання

▪ Розробка кодексу етики для співробітників

▪ Розробка й рекомендації з впровадження внутрішніх політик і 

процедур: антикорупційна політика, політика дарування і 

прийняття подарунків, політика щодо конфлікту інтересів, 

політика конфіденційності, політика взаємин з конкурентами

▪ Проведення тренінгів із впровадження комплаєнс-системи

▪ Проведення комплаєнс-аудиту з метою виявлення, оцінки та 

аналізу ризиків, створення карти ризиків

▪ Супровід під час проведення внутрішнього розслідування 

порушень, вчинених працівниками компанії

▪ Розробка процедур перевірки контрагентів на предмет 

комплаєнс

Ілля Ткачук

Партнер, Україна



You Tube

Офіційний канал

Канал FUTURE MAKERS 

https://www.youtube.com/user/Integrites
https://www.youtube.com/channel/UCGHbFy-6s0V8j9W1PlOlwag


Контакти

ОФІСИ

Україна

вул. Добровольчих батальйонів, 1 

Київ, 01015, Україна

+380 44 391 38 53

info@integrites.com

Казахстан

вул. Байшешек, 4

Алмати, 050008, Республіка Казахстан

+7 727 352 80 83

almaty@integrites.com

ПРЕДСТАВНИЦТВА

Німеччина

Ludwigstrasse 8, 

Мюнхен, 80539,

Німеччина

+49 89 20 60 21 349

info@integrites.com

Великобританія

Офіс 125, Реджіко Офісес, Олд Бенк,

153, Перейд Хай Стріт, Уотфорд, WD17 1NA, 

Великобританія

+44 207 788 7903

info@integrites.com
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