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Наталія Матвійчук спеціалізується на цивільному, господарському, трудовому та морському праві.
Успішно супроводжує судові справи у сфері захисту трудових прав, честі, гідності та ділової
репутації клієнтів, права власності на рухоме та нерухоме майно, у спорах, що виникають із
земельних відносин, у тому числі між юридичними особами та органами державної влади.
Окрім цього, Наталія успішно представляє інтереси клієнтів у сімейних спорах, зокрема, щодо
поділу майна подружжя, отримання дозволу на виїзд дітей за кордон, спадкування; у спорах з
контролюючими органами, державними реєстраторами, у справах щодо оскарження рішень дій та
бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, а також судових спорах іншої
спеціалізації.
Надає юридичні консультації клієнтам фірми щодо оформлення трудових відносин, дотримання
законодавства про захист прав споживачів, оренди землі, договірних відносин, захисту прав
інтелектуальної власності. Супроводжує проекти щодо працевлаштування та звільнення працівників,
оренди та приватизації державного та комунального майна, реєстрації та ліквідації суб’єктів
господарської діяльності.
Наталія є співавтором методичних рекомендації з оподаткування адвокатської діяльності, які
випустила Національна асоціація адвокатів України, а також автором низки статей та публікацій у
професійних виданнях.
Освіта:
Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство», 2017
рік.
Членство в організаціях:
 Асоціація правників України;
 Американська торгово-промислова палата (ACC);
 Європейська Бізнес Асоціація (EBA).
Знання мов:
Українська, російська, англійська.
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Natalia Matviychuk is specializing in civil, commercial, labor and maritime law. She successfully
accompanies litigation in the field of protection of labor rights, honor, dignity and business reputation of
clients, ownership of movable and immovable property, in disputes arising from land relations, including
between legal entities and state authorities.
In addition, Natalia successfully represents the interests of clients in family disputes, in particular, regarding
the separation of property of a spouse, obtaining a permit for the departure of children abroad, inheritance;
in disputes with supervisory bodies, state registrars, in cases that are concerning appeals against decisions
of actions and inactions of state authorities and local self-government, as well as litigation of other
specialization.
She provides legal advice to the clients of the company on the registration of labor relations, observance of
legislation on protection of consumer rights, land lease, contractual relations, and protection of intellectual
property rights. Natalia accompanies projects on employment and dismissal of employees, lease and
privatization of state and communal property, registration and liquidation of economic entities.
Natalia is a coauthor of the methodological recommendations on taxation of advocacy, issued by the
National Association of Advocates of Ukraine, as well as the author of a number of articles and
publications in professional editions.
Education:
National University "Odessa Law Academy", specialty "Jurisprudence", 2017.
Membership in organsations:




Ukrainian Bar Association (UBA);
American Chamber of Commerce (ACC);
European Business Association (EBA).

Knowledge of languages: Ukrainian, Russian, English.

