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Валентин Гвоздій спеціалізується у сфері податкового права та вирішення судових спорів. Досвід
Валентина охоплює супровід клієнта на всіх стадіях судового процесу: розробка правової позиції та
стратегії захисту для українських та іноземних компаній, оскарження незаконних дій
правоохоронних органів, представництво юридичних осіб та ТОП-менеджменту під час
розслідувань, захист підозрюваних та підсудних осіб, тощо. Його компетенції включають супровід
інвестиційних, корпоративних, господарських та адміністративних спорів.
Серед інших галузей діяльності Валентина – податкове право та вирішення корпоративних та
банківських питань. Фокусом його діяльності є ведення податкових судових процесів, податкове
планування та структурування, а також представництво інтересів місцевих та іноземних компаній
перед податковими органами (включаючи внутрішні та міжнародні види податкових розслідувань).
Валентин Гвоздій займає посаду заступника Національної асоціації адвокатів України (НААУ) та має
звання «Заслужений юрист України».
Освіта:




Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
(Україна);
Кваліфікація ICA, диплом курсу "Корпоративне управління, ризик-менеджмент, комплаєнс"
(Великобританія).
ICA Professional Postgraduate Diploma з курсу "Корпоративне управління, ризик-менеджмент,
комплаєнс", Manchester Business School (Великобританія).

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю:


Україна, Німеччина

Визнання:



Legal 500 EMEA 2018 – отримав визнання у сфері судового, податкового та трудового права.
Best Lawyers in Ukraine 2018 – визнаний одним з найкращих юристів в Україні в наступних
практиках: земельне право, податкове право, банківське та фінансове право, корпоративне
право та M&A, судова практика, нерухомість, інвестиції. А також відзначений як лідер
практики «Земельне право та регулювання забудови»;










Top-100 Client Choice 2017 – отримав визнання у сфері оподаткування та вирішення судових
спорів;
Рейтингова програма «50 провідних юридичних фірм України 2016 року» - рекомендований
у числі кращих юристів у сфері податкового права в Україні та вирішення судових спорів;
Юридична премія 2016 – переможець у номінації «Кращий юрист з вирішення податкових
спорів»;
Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, видання 2015 року – рекомендований у
числі кращих юристів з податкового права і судової практики;
«ТОП-100. Кращі топ-менеджери України», видання 2014 року – названий в числі кращих
топ-менеджерів юридичного бізнесу в Україні;
Legal 500 EMEA, видання 2014 року – рекомендований у числі кращих юристів України у
судовій та податковій практиках;
PLC Which Lawyer, видання 2013 року – рекомендований у числі кращих юристів у сфері
податкового права в Україні;
Tax Directors Handbook, видання 2013 року – рекомендований у числі кращих юристів у
сфері податкового права в Україні.

Членство в організаціях:











Європейська асоціація адвокатів-криміналістів European Criminal Bar Association (ECBA);
Федеральна палата адвокатів Німеччини (Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin);
Віце-президент Національної Асоціації Адвокатів України;
Асоціація адвокатів України;
Асоціація правників України;
Асоціація Українських Правників Америки;
Міжнародна Асоціація адвокатів (IBA);
Американська торгово-промислова палата (ACC);
Європейська Бізнес Асоціація (EBA);
Міжнародна асоціація фахівців з комплаєнсу, протидії легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом, і запобігання фінансових шахрайств.

Знання мов:


Українська, російська, англійська

Valentyn Gvozdiy
Managing Partner, Attorney at law
v.gvozdiy@golaw.ua
T: +380 44 581 1220
F: +380 44 581 1222

Valentyn Gvozdiy is Managing Partner at GOLAW and Vice-President of the Ukrainian National Bar
Association (UNBA). He has extensive experience in handling some of the most complex litigations and
high profile white collar crime cases in Ukraine of the last few years with remarkable results. He provides
development of legal strategies for litigation cases and criminal proceedings as well as their further
implementation for both Ukrainian and foreign companies, challenging unlawful actions of law
enforcement authorities, procedural representation of legal entities and their top-employees during
investigations, defence of potential and actual suspects and defendants. His competencies include support
during investment, corporate, economic and administrative disputes.
Among other focus areas in Valentyn’s practice is Tax, Corporate and Banking. He focuses on the provision
of legal advice on a broad spectrum of related legislation issues, tax litigation, as well as tax planning and
structuring, along with representing the interests of local and foreign companies before the tax authorities
(including all types of tax investigations both domestic and international).
In 2017, Valentyn Gvozdiy has been awarded the title of Honored Lawyer of Ukraine.
Education:



Law faculty, Yury Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine;
ICA Professional Postgraduate Diploma in Governance, Risk & Compliance, Manchester Business
School, UK.

Admissions: Ukrainian Bar; German Bar.
Recognition:









The Legal 500 EMEA 2018 – recognised in Dispute Resolution, Employment and Tax practices;
Best Lawyer in Ukraine, 2018 edition – recommended among best Ukrainian lawyers for
Litigation, Investment, M&A, Corporate, Land Use and Zoning, Banking and Finance;
TOP 50 Law Firms in Ukraine 2017 – named among the top practitioners in Litigation and Tax
matters;
Top-100 Client Choice 2017 – best lawyer in Litigation and Tax;
Legal Awards 2016 - the winner of Best Tax Litigators nomination;
Legal 500 EMEA, 2014 edition – recommended among best Ukrainian lawyers for litigation
and taxation practices;
PLC Which Lawyer, 2013 edition – recommended among best Ukrainian lawyers in taxation
law sphere;
Tax Directors Handbook, 2013 edition – recommended among best Ukrainian lawyers in
taxation law sphere.

Membership:




European Criminal Bar Association (ECBA);
German Federal Bar Association (Bundesrechtsanwaltskammer);
Vice President of the Ukrainian National Bar Association;









Association of Advocates of Ukraine;
The Ukrainian American Bar Association (UABA);
Ukrainian Lawyers’ Association;
International Bar Association;
American Chamber of Commerce (ACC);
European Business Association (EBA);
International Compliance Association.

Languages: Ukrainian, Russian, English.

