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Анатолій спеціалізується на цивільному, господарському, трудовому та земельному праві. Багаторічний
досвід юриста дозволяє йому успішно представляти клієнтів фірми у спорах в судах всіх інстанцій в
рамках цивільного, господарського, адміністративного та кримінального процесу.
Протягом багатьох років Анатолій захищає інтереси клієнтів у спорах, що стосуються захисту прав на
нерухоме майно, права власності на землю, трудових і сімейних спорах, та судових спорах різної
спеціалізації. Він здійснює висококваліфіковане представництво інтересів клієнтів у державні виконавчій
службі та перед приватними виконавцями. Крім того, юрист займається вибудовування та налагодження
взаємовідносин з державними органами влади різної ланки в інтересах клієнтів.
Серед інших сфер діяльності Анатолія - професійні консультації щодо орендних відносин при
приватизації державного майна, земельних ділянок, оформлення права власності на нерухоме майно у
сфері будівництва та отримання різноманітних дозвільних документів.
Освіта:
Одеський інститут підприємництва та права за спеціальністю «Правознавство», 2003 рік (Україна).
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю: Україна.
Членство в організаціях:






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

Знання мов: українська, російська, англійська.
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Anatoli specializes in civil, economic, labour and land law. The lawyer’s extensive experience allows him to
successfully represent his clients in courts of all instances within the framework of civil, economic,
administrative and criminal proceedings.
For many years Anatoli is protecting the interests of his clients in disputes in the field of protection of property
rights to real estate, land ownership, labour, family disputes, and litigations of various specialisations. The
counsel has significant experience in representing his clients at the bailiffs' service and before private bailiffs.
He is also engaged in building up and establishing relations with state authorities of various levels in the
interests of clients.
He provides professional consultations to the firm’s clients regarding lease relationships, privatisation of state
property, land plots, registration of ownership of real estate in the field of construction and obtaining various
permit documents.
Education:
Law Faculty, Odessa Institute of Entrepreneurship and Law, 2003 (Ukraine).
Bar Admissions: Ukraine.
Membership:


Association of Advocates of Ukraine;



Ukrainian Lawyers’ Association;



American Chamber of Commerce (ACC);



European Business Association (EBA);



Odessa Regional Bar Association.

Languages: Ukrainian, Russian, English.

