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Олександр Мельник є юристом практики корпоративного права та M&A, спеціалізується на
питаннях корпоративного, антимонопольного, банківського та фінансового права, а також у
взаємовідносинах бізнесу з контролюючими органами.
Юрист має значний досвід у створенні, реструктуризації та ліквідації бізнесу, проведенні юридичних
аудитів компаній та структур бізнесу. Консультує з питань відчуження нерухомості, здійснює
супровід угод купівлі-продажу бізнесу та нерухомості.
Олександр супроводжує процедури оренди державного та комунального майна та його приватизації,
приймає участь у реалізації проектів із будівництва на території України об’єктів альтернативної
енергетики. Юрист надає консультації клієнтам з питань антимонопольного права, зокрема щодо
необхідності отримання дозволів на концентрацію та узгоджені дії, щодо недобросовісної реклами та
конкуренції, здійснює представництво інтересів клієнтів у справах
щодо узгоджених дій,
недобросовісної конкуренції, зловживань та цінових маніпуляцій на товарних та фінансових ринках.
Олександр надає юридичну підтримку бізнесу та банкам з питань фінансування бізнесу, зокрема
щодо структурування фінансування, здійснює аналіз забезпечень та розробляє проекти договорів
забезпечення зобов’язань. Має досвід у супроводі проектів транскордонного фінансування із
залучення міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, МФК тощо), розробці договорів між
кредиторами (Intercreditor’s Agreement, Security Sharing Agreement, Subordination Agreement).
Крім того, Олександр активно консультує бізнес сфери retail з питань дотримання законодавства про
захист прав споживачів та ринкового нагляду, оцінки відповідності, має успішний досвід у
супроводженні перевірок Держпродспоживслужби та оскарженні їх результатів в судовому порядку.
Юрист також консультує клієнтів з питань реєстрації, захисту та передачі прав інтелектуальної
власності, має досвід у розробці зовнішньоекономічних договорів комерційної концесії
(франчайзингу).
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю: Україна.
Освіта:



Національний університет «Одеська юридична академія», 2013 рік (Україна);
Інститут підготовки професійних суддів НУ «ОЮА», 2014 рік (Україна).

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю: Україна.

Членство в організаціях:




Асоціація правників України;
Американська торгово-промислова палата (ACC);
Європейська Бізнес Асоціація (EBA).

Знання мов: Українська, російська, англійська.
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Associate, Head of Odesa Branch, Attorney at law
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F: +380 44 581 1222
Oleksandr Melnyk is a lawyer practicing corporate law and M&A and specializing in issues of corporate,
competitive, banking and finance law, and business relationships with regulatory authorities.
He has significant experience in business incorporation, restructuring and liquidation, conducting due
diligence of companies and business structures. Provides advice regarding real estate alienation, supports
transactions on sale and purchase of businesses and real estate.
Oleksandr supports the procedures for renting state and communal property and its privatization. Also, he
participates in the implementation of projects on the construction of alternative energy facilities on the
territory of Ukraine. The lawyer provides advice on antitrust and competition matters in particular,
aanalysis of transactions, actions of groups of business entities for the necessity of obtaining prior
authorization for concentration or permission for concerted actions, advices regarding unfair advertising
and competition, represent clients in cases concerning concerted actions, unfair competition, fraud and
price manipulation in commodity and financial markets.
Oleksandr provides legal assistance to business and banks in relation of business financing, in particular
regarding structuring of financing, performs due diligence of collateral security documents, drafting and
agreeing the contracts securing obligations (bonds) and registration of encumbrances. Has experience in
cross-border co-financing projects involving international financial institutions (IFC, EBRD etc.), drafting
and review of Intercreditor’s Agreements, Security Sharing Agreements, Subordination Agreements etc.
Also, Oleksandr actively advises retail sector representatives on the issues of compliance with the
consumer protection legislation and market surveillance, conformity assessment procedures and has a
successful experience in supporting the inspections conducted by the State Service of Ukraine for Food
Safety and Consumer Protection and appealing against their results in court. He provides legal advice
regarding registration, protection and transfer of intellectual property rights, has experience in drafting of
the cross-border franchise agreements.
Bar admission: Ukraine.
Education:




Law Faculty, National University “Odessa Academy of Law”, 2013 (Ukraine);
Institute of training of professional judges of National University “Odessa Academy of Law”, 2014
(Ukraine).

Bar admission: Ukraine
Membership:




Ukrainian Lawyers’ Association;
American Chamber of Commerce;
European Business Association.

Knowledge of languages:


Ukrainian, Russian, English.

