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Анатолій має досвід представництва клієнтів у судах всіх інстанцій. Протягом багатьох років він захищає
інтереси клієнтів у спорах, що стосуються захисту прав на нерухоме майно та прав власності на землю, а
також господарських, корпоративних, трудових та сімейних спорах. Юрист займається
взаємовідносинами з державними органами влади різної ланки та органів місцевого самоврядування в
інтересах клієнтів.
Анатолій має значний досвід у наданні правової допомоги під час процедур банкрутства та
самоліквідації. Крім того, адвокат надає 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.
Анатолій також спеціалізується на представництві клієнтів під час кримінального переслідування щодо
економічних злочинів та у справах з адміністративних правопорушень.
Освіта:
Одеський інститут підприємництва та права за спеціальністю «Правознавство», 2003 рік (Україна).
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю: Україна.
Членство в організаціях:
•
•
•

Національна асоціація адвокатів України (НААУ);
Американська торговельна палата (ACC);
Європейська бізнес асоціація (EBA).

Знання мов: українська, російська, англійська.
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Counsel, Attorney at Law
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For many years Anatoli represents the interests of his clients in disputes related to the protection of immovable
property and land ownership, as well as commercial, corporate and labour disputes. The attorney handles
relationships with public and local authorities of various levels on behalf of his clients.
Anatoli has an extensive experience in providing legal assistance in bankruptcy and self-liquidation
proceedings. In addition, the lawyer provides professional advice regarding lease relationships in the cases
involving privatisation of state-owned property or land plots, registration of immovable property rights in the
real estate sector and procurement of various permission documents.
Anatoli also specializes in representing his clients in the criminal cases involving economic crimes and related
to administrative offenses.
Education:
Law Faculty, Odessa Institute of Entrepreneurship and Law, 2003 (Ukraine).
Bar Admissions: Ukraine.
Membership:
•

Ukrainian National Bar Association (UNBA);

•

American Chamber of Commerce (ACC);

•

European Business Association (EBA).

Languages: Ukrainian, Russian, English.

