
Київ



ХТО МИ
Юристи з глибокою експертизою в сфері вирішення спорів. Ми розуміємо
природу конфліктів та використовуємо її для надання послуг із супроводження
поточної діяльності бізнесу.

Наша місія: забезпечити повне вирішення юридичних питань клієнта, щоб він зміг
зосередитись на своїх звичних справах.

Молоді та амбіційні, ми працюємо ефективніше за конкурентів. Наші клієнти
отримують реальне вирішення своїх проблем та відчувають свою особливість.

SOLVING
YOUR
PROBLEMS



Голова та засновник
адвокатського об’єднання, адвокат

Засновник 
адвокатського об’єднання, адвокат

СУЧКОВ
Олександр Сергійович

НЕЧВАЛЬ
Ян Вадимович 



Важко уявити бізнес без конфліктів. Постачальник не виконує договір, конкурент незаконно
використовує торгову марку, податкова прийшла з перевіркою. Для бізнесу – це стрес,
для нас – будні.

Ми вирішуємо спори:
- у договірних відносинах
- з приводу власності на активи та корпоративні права
- з податковими та іншими контролюючими органами
- у сфері інтелектуальної власності
- під час кримінального провадження
- в особистих питаннях приватних клієнтів (трудові, сімейні, спадкові тощо) та багато інших

ВИРІШЕННЯ 
СПОРІВ



Мінімізація ризиків – одне із пріоритетних завдань успішного бізнесу. Роль юриста: 
допомогти організувати та оформити процеси таким чином, щоб інтереси клієнта були 
захищені у будь-якій ситуації.

Ми допоможемо Вам:
- з договірною роботою
- з організацією бізнесу (корпоративні, майнові, трудові питання)
- з оподаткуванням
- з дозвільною документацією
- з правами інтелектуальної власності
- з перевірками контролюючих органів та іншими питаннями, що виникають під час 
ведення бізнесу

СУПРОВІД 
БІЗНЕСУ



НАШІ КЛІЄНТИ*ПРИКЛАДИ НАШИХ КЕЙСІВ

- Супроводження спору у МКАС при ТПП
щодо стягнення з нерезидента штрафних
санкцій за невиконання зобов’язань за
договором поставки в сумі 7 500 000 грн

- Захист інтересів підприємства у спорі з
податковим органом щодо донарахування
податкових зобов’язань на суму більш, ніж
5 000 000 грн

- Захист інтересів одного з найбільших
Fashion-ритейлерів у судовому спорі з
організацією колективного управління щодо
захисту авторських прав

- Супроводження процесу досудового
звернення стягнення на зерносховище
вартістю більш, ніж 1 000 000 дол. США та
супроводження, пов’язаних з цим судових
процесів

- Представництво інтересів топ-менеджерів
банку під час допитів; захист інтересів
підприємства з виробництва та продажу
алкогольних напоїв під час обшуків та ін. - *інформацію про яких можна розкривати

ТОВ «ВКФ «Оникс» 
(кондитерські вироби) 

ТОВ «Ертлє Буд» 

ТОВ «Ватценроде»

ТОВ «Сота-Альянс» 
(рітейл) 



КОНТАКТИ

Адреса для листування:
04053, м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, буд. 77

Тел.: +38 (068) 383-04-58

Електронна пошта: 
office@nslawyers.com.ua

Веб-сайт: 
https://nslawyers.com.ua/ 


