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«Алєксєєв, Боярчуков та партнери»
- одна з провідних юридичних компаній України. Компанія відома як
одна з найбільш успішних юридичних фірм з блискучою практикою
представництва інтересів клієнтів у
сфері банкрутства та реструктуризації заборгованості, корпоративного
управління, судового та арбітражного вирішення спорів.
Історія компанії почалася в 2000
році. Рішення про створення власної компанії Сергій Алєксєєв та
Сергій Боярчуков прийняли після
того як успішно запобігли поглинанню АБ «Енергобанк», де вони на
той момент працювали.
У 2003 р партнери створили адвокатське об'єднання «ХХІ століття»,
яке спеціалізувалося на судовому
вирішенні спорів. У 2005 році
Сергій Алєксєєв та Сергій Боярчуков заснували юридичну компанію
«Алєксєєв, Боярчуков та партнери»
зі спеціалізацією на питаннях банкрутства та реструктуризації забор-

гованості, корпоративного управління, судового та арбітражного
вирішення спорів. У листопаді 2014
Сергій Алєксєєв залишив компанію
у зв'язку з його обранням народним
депутатом України VIII скликання,
залишивши керівництво компанією
своєму партнеру Сергію Боярчукову.
На сьогоднішній день «Алєксєєв,
Боярчуков та партнери» - це команда з 30 юристів, які працюють у
напрямках банківського, фінансового, податкового, корпоративного,
конкурентного, антимонопольного,
трудового, земельного та кримінального права.
Ми пропонуємо інноваційні правові
рішення українським та міжнародним компаніям, банківським та
фінансовим установам, державним
органам та фізичним особам.
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двокат, член Асоціації правників
України, член Міжнародної Асоціації
адвокатів, член ради, а також комісії з
етики та професійної діяльності Всеукраїнської саморегулівної організації
арбітражних керуючих «Асоціація антикризового менеджменту».

ков очолював напрямок аудиту оптового ринку електричної енергії.
В 2003 р. Сергій Боярчуков, спільно з Сергієм Алєксєєвим, створили
адвокатське об’єднання «ХХІ століття», яке спеціалізувалося на судовому
вирішенні спорів.

Сергій Боярчуков закінчив юридичний факультет Київського на- У 2005 році партнери заснували юриціонального університету ім. Тараса дичну компанію «Алєксєєв, БоярчуШевченка. Свою професійну діяль- ков та партнери».
ність Сергій Боярчуков розпочав на
посаді старшого юриста АК «Київенерго», де його невдовзі було призначено директором юридичного департаменту. Пізніше Сергій Боярчуков
обіймав посаду голови юридичного
департаменту ДП «Енергоринок», а з
часом став директором юридичного
департаменту підприємства. Під час
роботи в компанії KPMG на посаді
старшого спеціаліста Сергій Боярчу-

ǩǨǫǨǺǰǱǷǸǶǼǭǹǟǱǵǰǱǬǶǹǪǟǬǺǨ
ǯǵǨǵǵȇǬǟǳǶǪǶǫǶǹǭǸǭǬǶǪǰȁǨ
ǻǲǸǨǠǵǰǯǨǩǭǯǷǭǿǻȆǺȄǸǶǯǸǶǩǲǻ
ǵǨǱǩǟǳȄȀǭǼǭǲǺǰǪǵǰǽǸǟȀǭǵȄ
ǬǳȇǩǟǯǵǭǹǻǵǨȀǰǽǲǳǟǝǵǺǟǪ
ǻǵǨǱǲǶǸǶǺȀǟǺǭǸǴǟǵǰ
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а версією рейтингу «50 провідних
юридичних компаній України»
компанія «Алєксєєв, Боярчуков та
партнери» входить до переліку 25
кращих
юридичних
компаній
країни.
На щорічному юридичному конкурсі "Legal awards 2014" юридична
компанія «Алєксєєв, Боярчуков та
партнери» здобула перемогу в номінації «Юридична фірма року по
роботі з проблемними активами».
За результатами дослідження газети
Kyiv Post «Алєксєєв, Боярчуков та
партнери» названа однією з кращих
юридичних компаній України в
сфері банківського та фінансового
права.
У 2014 році компанія отримала
премію міжнародного конкурсу
журналу «Банкір» в номінації
«Юридична компанія - лідер з
захисту інтересів банку».

c\ ljfV^
Vmio^\ii{fjhk\iV{
c`j]og\]ac`j_\iio
lakon\rVzi\`Veij_jzld`dsij_j
k\lnial\ kljpamVeia^dci\ii{fjga_
n\`j^VlofgVTinV^
Компанію «Алєксєєв, Боярчуков та
партнери» рекомендує міжнародний юридичний довідник Legal 500.
З 2012 року компанія є членом
Європейської Бізнес Асоціації
(EBA), а також членом Американської Торгівельної Палати в Україні
(ACC).

ПРАКТИКА
ǶǬǵǰǴǯǵǨǷǸȇǴǟǪǬǟȇǳȄǵǶǹǺǟȆǲ
©ǨǳǝǲǹǝǝǪǩǶȇǸǿǻǲǶǪǺǨǷǨǸǺǵǭǸǰª
ǝǹǺȇǫǵǭǵǵȇǯǨǩǶǸǫǶǪǨǵǶǹǺǟǯ
ǼǟǯǰǿǵǰǽǶǹǟǩǠǽǴǨǱǵǶǪǰǽǺǨ
ǼǟǵǨǵǹǶǪǰǽǷǶǸǻǿǰǺǭǳǟǪǵǨǭǺǨǷǟ
/(*$/&2//(&7,21
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ристи компанії «Алєксєєв, Боярчуков
та партнери» представляють одну з
найбільш досвідчених та успішних
команд з вирішення судових спорів.
Юристи фірми - це професіонали з
багатим досвідом участі в різних судових виробництвах: у зв’язку з банкрутством та фінансовою реструктуризацією, з податковими органами, в
суперечках про об’єкти нерухомості,
корпоративних, інвестиційних, трудових та інших суперечках.
«Алєксєєв, Боярчуков та партнери»
має блискучий досвід представлення
інтересів кредиторів та боржників у
судових справах про банкрутство та
реструктуризацію заборгованості, а
також досвід плідної співпраці з системними банками з іноземним капіталом. Завдяки нашим юристам і
адвокатам успішно повернена значна
кількість проблемних кредитів, суми
яких обчислюються сотнями мільйонів
гривень.
Компанія здійснює консультування банків у процесі реструктуризації
заборгованості, управління майном
після здійснення продажу заставного
майна, включаючи питання мінімізації
ризиків та витрат у сфері оподаткування.

«АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ»
МАЄ БЛИСКУЧИЙ ДОСВІД ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ІНТЕРЕСІВ КРЕДИТОРІВ
ТА БОРЖНИКІВ У
СУДОВИХ СПРАВАХ
ПРО БАНКРУТСТВО ТА
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
ЗАБОРГОВАНОСТІ

ПРАКТИКА ТА M&A
©ǨǳǝǲǹǝǝǪǩǶȇǸǿǻǲǶǪǺǨǷǨǸǺǵǭǸǰª
ǴǨǝǩǨǫǨǺǶǸǟǿǵǰǱǬǶǹǪǟǬǻǵǨǬǨǵǵǟǲǳǟǝǵǺǨǴǷǶǹǳǻǫǯǪǸǭǫǻǳȆǪǨǵǵȇ
ǲǶǸǷǶǸǨǺǰǪǵǰǽǲǶǵǼǳǟǲǺǟǪǟǯǨǷǶǩǟǫǨǵǵȇǯǨǽǶǷǳǭǵǵȇǪǳǨǹǵǶǹǺǟ
ǨǵǺǰǸǭǱǬǭǸǹǺǪǶ 
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ридична компанія «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» має багатий
досвід правового забезпечення ведення бізнесу в Україні, а також консультування українських та міжнародних компаній з широкого кола
питань, що можуть виникати в ході
щоденної діяльності компанії.
Наші експерти надають консультації з наступних питань: створення
і реєстрація юридичних осіб різних
організаційно-правових форм; розробка схем ефективного корпоративного управління; підготовка
установчих документів, внутрішніх
положень та інструкцій; організація
і проведення зборів органів управ-

МИ НАДАЄМО ПОСЛУГИ З
ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ
ЮРИДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
КОМПАНІЙ (LEGAL DUE
DILIGENCE)

ління (включаючи, загальні збори
акціонерів); питання трудових правовідносин; оформлення ліцензій та
дозвільної документації. Крім того,
юридичний супровід включає в себе
питання з реорганізації та ліквідації
юридичних осіб, супровід операцій з
цінними паперами та інвестиційної
діяльності підприємств.
Юридична компанія «Алєксєєв,
Боярчуков та партнери» надає послуги по операціях злиття та поглинання (M&A) на всіх етапах таких
угод, включаючи розробку ефективної стратегії транзакції; отримання
регуляторних дозволів; комплексний
юридичний супровід підприємства
після оформлення транзакції. Також
ми надаємо послуги з проведення
комплексної юридичної експертизи
компаній (legal due diligence) з подальшою підготовкою документів
з метою усунення або мінімізації
виявлених правових і фінансових
ризиків. Залежно від поставлених
клієнтом завдань, наш юридичний
висновок може бути підготовлений
як стосовно всіх аспектів діяльності
компанії, так і з окремих питань.

ПРАКТИКА
ǶǬǵǰǴǯǲǳȆǿǶǪǰǽǵǨǷǸȇǴǲǟǪ
ǬǟȇǳȄǵǶǹǺǟǲǶǴǷǨǵǟǠǝǶǹǲǨǸǮǭǵǵȇ
ǵǭǷǸǨǪǶǴǟǸǵǰǽǸǟȀǭǵȄǟǬǟǱ
ǲǶǵǺǸǶǳȆȆǿǰǽǶǸǫǨǵǟǪǻǹǻǬǶǪǶǴǻ
ǷǶǸȇǬǲǻ
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ридична Компанія «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» пропонує повний
спектр послуг у сфері оподаткування
та права.
Наші фахівці мають значний досвід податкового консультування, податкового планування, міжнародного
структурування бізнесу, проведення
комплексних і тематичних податково-юридичних діагностик компаній,
підтримки платників податків при
спілкуванні з контролюючими органами, супроводу платників податків
під час проведення перевірок контролюючими органами.
Одним з ключових напрямків
діяльності компанії є оскарження
неправомірних рішень і дій контролюючих органів у судовому порядку,
а також супровід клієнтів в рамках
кримінального провадження.
Серед прецедентів, в які були залучені наші фахівці - оскарження податкових повідомлень-рішень у зв’язку з

МИ ПРОПОНУЄМО
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
ПІДХІД ДО КОЖНОГО
КЛІЄНТА ТА КРЕАТИВНІ
СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ
ПИТАНЬ
перекваліфікацією податковими органами угод з відступлення права вимоги у факторинг, обмеженням права
платників податків на ПДВ - кредит
і витрати у зв’язку з безтоварністю/
недійсністю угод , перенесенням збитків минулих періодів, правом бюджетного відшкодування сум ПДВ та
ін. У деяких випадках суми спорів
обчислювалися десятками мільйонів
гривень. При цьому, як свідчить практика, відсоток успішного представництва нами інтересів клієнтів у суді
дуже високий.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО
ǲǶǴǷǨǵǟȇǴǨǝǻǹǷǟȀǵǰǱǬǶǹǪǟǬ
ǷǶǫǨȀǭǵǵȇǪǰǴǶǫǩǨǵǲǟǪ
ǲǸǭǬǰǺǶǸǟǪǯǨǸǨǽǻǵǶǲǨǲǺǰǪǟǪ
ǩǶǸǮǵǰǲǨ
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ȊȍȓȐȒȐȝțȒȘȈȮȕșȤȒȐȝȭȫȊȘȖȗȍȑșȤȒȐȝ
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АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ»
РЕГУЛЯРНО НАДАЄ
КОНСУЛЬТАЦІЇ В
СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО ТА ФІНАНСОВОГО
ПРАВА ІНОЗЕМНИМ
ТА УКРАЇНСЬКИМ
КОМПАНІЯМ
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚȤȭȕȚȍȘȍșȐȉȖȘȎȕȐȒȭȊ
ȭȔȈȦȚȤȉȓȐșȒțȟȐȑȌȖșȊȭȌȘȖȏȘȖȉȒȐ
ȍȜȍȒȚȐȊȕȐȝȗȭȌȝȖȌȭȊȌȖȘȍșȚȘțȒȚțȘȐȏȈȞȭȮȏȈȉȖȘȋȖȊȈȕȖșȚȭȑȊȭȌȕȖȊȓȍȕȕȦ
ȗȓȈȚȖșȗȘȖȔȖȎȕȖșȚȭ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
©ǨǳǝǲǹǝǝǪǩǶȇǸǿǻǲǶǪǺǨǷǨǸǺǵǭǸǰª
ǸǭǫǻǳȇǸǵǶǲǶǵǹǻǳȄǺǻǝǪǳǨǹǵǰǲǟǪ
ǟǵǪǭǹǺǶǸǟǪǬǭǪǭǳǶǷǭǸǟǪǲǸǭǬǰǺǶǸǟǪ
ǺǨǷǶǯǰǿǨǳȄǵǰǲǟǪǯǷǰǺǨǵȄȁǶǪǰǵǰǲǨȆǺȄǻǯǪ¶ȇǯǲǻǯǶǷǭǸǨǾǟȇǴǰǯ
ǵǭǸǻǽǶǴǟǹǺȆ

<<
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Ю

НАШІ ЮРИСТИ МАЮТЬ ЗНАЧНИЙ
ДОСВІД ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ
КЛІЄНТІВ ПРИ КУПІВЛІ ТА ПРОДАЖУ
НЕРУХОМОСТІ
ȘȐȌȐȟȕȈȒȖȔȗȈȕȭȧ©ǨȓȫȒșȫȫȊǩȖȧȘȟțȒȖȊȚȈȗȈȘȚȕȍȘȐªȘȍȋțȓȧȘȕȖȒȖȕșțȓȤȚțȫȊȓȈșȕȐȒȭȊȭȕȊȍșȚȖȘȭȊȌȍȊȍȓȖȗȍȘȭȊ
ȒȘȍȌȐȚȖȘȭȊȚȈȗȖȏȐȟȈȓȤȕȐȒȭȊȏȗȐȚȈȕȤ
ȡȖȊȐȕȐȒȈȦȚȤțȏȊ¶ȧȏȒțȏȖȗȍȘȈȞȭȧȔȐ
ȏȕȍȘțȝȖȔȭșȚȦȚȈȒȐȝȧȒȗȘȐȌȉȈȕȕȧȚȈ
ȗȘȖȌȈȎȓȭȏȐȕȋȚȈȉțȌȭȊȕȐȞȚȊȖ
ǵȈȠȭȦȘȐșȚȐȔȈȦȚȤȏȕȈȟȕȐȑȌȖșȊȭȌȗȘȍȌșȚȈȊȕȐȞȚȊȈȭȕȚȍȘȍșȭȊȒȓȭȫȕȚȭȊ
ȗȘȐȒțȗȭȊȓȭȚȈȗȘȖȌȈȎțȕȍȘțȝȖȔȖșȚȭ
ȖȜȖȘȔȓȍȕȕȭȗȘȈȊȕȈȏȍȔȍȓȤȕȭȌȭȓȧȕȒȐȏȈȝȐșȚȭȗȘȈȊȚȈȭȕȚȍȘȍșȭȊȊȓȈșȕȐȒȭȊ
ȕȍȘțȝȖȔȖȋȖ ȔȈȑȕȈ ȜȭȕȈȕșțȊȈȕȕȭ
Ȉ ȚȈȒȖȎ ȌȍȊȍȓȖȗȍȘșȤȒȐȝ ȗȘȖȍȒȚȭȊ
ȆȘȐȌȐȟȕȈȒȖȔȗȈȕȭȧ©ǨȓȫȒșȫȫȊǩȖȧȘȟțȒȖȊȚȈȗȈȘȚȕȍȘȐªȏȌȭȑșȕȦȫȗȘȈ-

ȊȖȊȐȑȈțȌȐȚȌȖȒțȔȍȕȚȭȊȕȍȖȉȝȭȌȕȐȝ
ȌȓȧȗȘȐȌȉȈȕȕȧȚȈȟȐȖȘȍȕȌȐȕȍȘțȝȖȔȖșȚȭȕȈȌȈȫȗȘȈȊȖȊțȌȖȗȖȔȖȋțȊȗȘȖȞȍșȭȘȍȫșȚȘȈȞȭȮȗȘȈȊȕȈȕȍȘțȝȖȔȭșȚȤ
ȒȖȕșțȓȤȚțȫȗȖȗȘȖȉȓȍȔȕȐȔȗȐȚȈȕȕȧȔ
ȊșȜȍȘȭȕȍȘțȝȖȔȖșȚȭȚȈȉțȌȭȊȕȐȞȚȊȈ
șțȗȘȖȊȖȌȎțȫȖȘȍȕȌȕȭȗȘȈȊȖȊȭȌȕȖșȐȕȐ
ȠȓȧȝȖȔȘȖȏȘȖȉȒȐȖȘȍȕȌȕȐȝȌȖȋȖȊȖȘȭȊ
ȚȈȗȘȍȌșȚȈȊȕȐȞȚȊȈȭȕȚȍȘȍșȭȊȒȓȭȫȕȚȈ
ȗȘȐȮȝțȒȓȈȌȈȕȕȭ

ПРАКТИКА
ȆǸǰǬǰǿǵǨǲǶǴǷǨǵǟȇ©ǨǳǝǲǹǝǝǪǩǶȇǸǿǻǲǶǪǺǨ
ǷǨǸǺǵǭǸǰªǷǸǶǷǶǵǻǝǷǶǪǵǰǱǹǷǭǲǺǸǷǶǹǳǻǫ
ǻǹǼǭǸǟǲǸǰǴǟǵǨǳȄǵǶǫǶǷǸǨǪǨǹǭǸǭǬȇǲǰǽ
ǷǸǭǬǹǺǨǪǵǰǾǺǪǶǟǵǺǭǸǭǹǟǪǲǳǟǝǵǺǨǵǨȀǰǴǰ
ǨǬǪǶǲǨǺǨǴǰǪǵǨǹǺǻǷǵǰǽǟǵǹǺǨǵǾǟȇǽ

СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
ǝȖȌȕȭȫȦȏȕȈȑȊȈȎȓȐȊȭȠȐȝșȚȈȌȭȑ
ȘȖȏȋȓȧȌțȒȘȐȔȭȕȈȓȤȕȖȋȖȗȘȖȞȍșț
ȖșȒȭȓȤȒȐȕȈȞȭȑșȚȈȌȭȮȕȈȌȈȫȚȤșȧȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȔȖȎȓȐȊȭșȚȤȖȉȷȘțȕȚțȊȈȕȕȧșȊȖȫȮȗȖȏȐȞȭȮȊșțȌȭǩȍȏȌȖȋȈȕȕȍ
ȏȕȈȕȕȧȏȈȒȖȕȖȌȈȊșȚȊȈȚȈșȐșȚȍȔȐ
șțȌȖȟȐȕșȚȊȈȈȚȈȒȖȎȉȈȋȈȚȖȘȭȟȕȐȑ
ȌȖșȊȭȌȌȖȏȊȖȓȧȦȚȤȕȈȠȐȔȈȌȊȖȒȈȚȈȔ
țșȗȭȠȕȖȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȚȐȊȈȠȭȭȕȚȍȘȍșȐȊșțȌȭǻȘȈȔȒȈȝȕȈȌȈȕȕȧȗȖșȓțȋȏ

ȗȘȍȌșȚȈȊȕȐȞȚȊȈȊșțȌȭȗȍȘȠȖȮȭȕșȚȈȕȞȭȮȈȌȊȖȒȈȚȐȦȘȐȌȐȟȕȖȮȒȖȔȗȈȕȭȮ
©ǨȓȫȒșȫȫȊǩȖȧȘȟțȒȖȊȚȈȗȈȘȚȕȍȘȐª
ȊȭȏȤȔțȚȤțȟȈșȚȤțșțȌȖȊȐȝȏȈșȭȌȈȕȕȧȝ
ȌȍȘȖȏȋȖȘȕțȚȖȈȘȋțȔȍȕȚțȦȚȤȒȖȎȍȕ
ȌȖȒȈȏȭȜȈȒȚȕȈȗȭȌȚȘȐȔȒțȊȈȠȖȮȗȖȏȐȞȭȮȗȘȖȊȍȌțȚȤȒȘȐȚȐȟȕȐȑȈȕȈȓȭȏ
ȌȖȊȖȌȭȊȈȘȋțȔȍȕȚȭȊȚȈȌȖȒȈȏȭȊȕȈȌȈȌțȚȤțșțȌțșȭȕȍȖȉȝȭȌȕȭȗȘȖȞȍșțȈȓȤȕȭ
ȌȖȒțȔȍȕȚȐ

<<
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СУД АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
ǻȘȈȏȭȧȒȡȖșȚȖșȖȊȕȖȊȈȠȖȮșȗȘȈȊȐ
șțȌȖȔȗȍȘȠȖȮȭȕșȚȈȕȞȭȮȊȐȕȍșȍȕȍȕȍȏȈȒȖȕȕȍȭȕȍȖȉȷȘțȕȚȖȊȈȕȍȘȭȠȍȕȕȧ
ȕȈȠȭȗȖșȓțȋȐȏșțȌȖȊȖȋȖȏȈȝȐșȚțȭ
ȗȘȍȌșȚȈȊȕȐȞȚȊȈțșțȌȭȈȗȍȓȧȞȭȑȕȖȮ
ȭȕșȚȈȕȞȭȮȉțȌțȚȤȊȈȔȖșȖȉȓȐȊȖȒȖȘȐșȕȭǨȌȊȖȒȈȚȐȕȈȠȖȮȒȖȔȗȈȕȭȮȗȘȖȊȍȌțȚȤȍȒșȗȍȘȚȐȏțȘȭȠȍȕȕȧșțȌțȗȍȘȠȖȮ

ȭȕșȚȈȕȞȭȮ ȕȈ ȗȘȍȌȔȍȚ ȑȖȋȖ ȏȈȒȖȕȕȖșȚȭȖȉȷȘțȕȚȖȊȈȕȖșȚȭȚȈȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖșȚȭșȜȖȘȔȖȊȈȕȖȮșțȌȖȊȖȮȗȘȈȒȚȐȒȐ
ȊȐȏȕȈȟȈȚȤȚȈȗȭȌȉȍȘțȚȤȌȖȌȈȚȒȖȊȭȌȖȒȈȏȐȗȭȌȋȖȚțȦȚȤȈȗȍȓȧȞȭȑȕțșȒȈȘȋțȏ
ȊȐȒȓȈȌȍȕȕȧȔȖȉȷȘțȕȚȖȊȈȕȖȮȗȖȏȐȞȭȮ
ȗȖșȗȘȈȊȭȚȈȊȭȏȤȔțȚȤțȟȈșȚȤțșțȌȖȊȐȝȏȈșȭȌȈȕȕȧȝ

<<

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ

ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ǷȍȘȍȊȭȘȒȈșȗȘȈȊȐȊȒȈșȈȞȭȑȕȖȔțȗȖȘȧȌȒțȕȍȖȉȝȭȌȕȈȌȓȧȚȖȋȖȡȖȉȊȐȧȊȐȚȐȗȖȘțȠȍȕȕȧȕȐȎȟȐȔȐșțȌȈȔȐ
ȕȖȘȔȟȐȕȕȖȋȖȏȈȒȖȕȖȌȈȊșȚȊȈǼȈȝȭȊȞȭȦȘȐȌȐȟȕȖȮȒȖȔȗȈȕȭȮ©ǨȓȫȒșȫȫȊ
ǩȖȧȘȟțȒȖȊȚȈȗȈȘȚȕȍȘȐªȊȐȏȕȈȟȈȚȤ
ȭȊȐȧȊȓȧȚȤȗȭȌșȚȈȊȐȌȓȧȏȔȭȕȐȈȉȖ

șȒȈșțȊȈȕȕȧșțȌȖȊȐȝȘȭȠȍȕȤȕȐȎȟȍșȚȖȧȡȐȝșțȌȭȊǨȌȊȖȒȈȚȐȕȈȠȖȮȒȖȔȗȈȕȭȮȗȭȌȋȖȚțȦȚȤȒȈșȈȞȭȑȕțșȒȈȘȋțȟȐ
ȊȐȒȓȈȌțȚȤȖȉȷȘțȕȚȖȊȈȕțȗȖȏȐȞȭȦȏ
ȗȘȐȊȖȌțșȗȘȈȊȐȊȭȏȤȔțȚȤțȟȈșȚȤț
șțȌȖȊȐȝȏȈșȭȌȈȕȕȧȝșțȌțȒȈșȈȞȭȑȕȖȮ
ȭȕșȚȈȕȞȭȮ

<<

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ǵǨȀǨǲǶǴǷǨǵǟȇǪǮǭǬǭǲǟǳȄǲǨǸǶǲǟǪǷǶǹǷǟǳȄ
ǨǲǺǰǪǵǶǸǶǯǪǰǪǨǝǺǨǲǰǱǵǨǷǸȇǴǶǲǬǟȇǳȄǵǶǹǺǟȇǲǲǶǸǷǶǸǨǺǰǪǵǨǹǶǾǟǨǳȄǵǨ
ǪǟǬǷǶǪǟǬǨǳȄǵǟǹǺȄ

ǯȈȊȌȧȒȐȕȈȠȭȑȌȭȧȓȤȕȖșȚȭȊșȜȍȘȭǲǹǪǹȍȘȋȭȑǨȓȫȒșȫȫȊȏȈȑȕȧȊ
ȌȘțȋȍȔȭșȞȍȊȕȖȔȭȕȈȞȭȮ©ǵȈȑȉȭȓȤȠȊȭȌȗȖȊȭȌȈȓȤȕȐȑȓȭȌȍȘȦȘȐȌȐȟȕȖȋȖȉȭȏȕȍșțªȊȒȖȕȒțȘșȭ3UR%RQR$ZDUGVǩȭȏȕȍșȒȍȑșȆǲ
©ǨȓȫȒșȫȫȊǩȖȧȘȟțȒȖȊȚȈȗȈȘȚȕȍȘȐª
©ǹȖȞȭȈȓȤȕȖȊȭȌȗȖȊȭȌȈȓȤȕȐȑȦȘȐȌȐȟȕȐȑȉȭȏȕȍșȧȒȏȈȗȖȘțȒȈȏȘȖșȚȈȕȕȧȭȕȖȏȍȔȕȐȝȭȕȊȍșȚȐȞȭȑªțȊȭȑȠȖȊȌȖȌȘțȒȖȊȈȕȖȮȏȉȭȘȒȐȉȭȏȕȍșȒȍȑșȭȊȊȭȌ©ǾȍȕȚȘțȘȖȏȊȐȚȒțǲǹǪª

МІНІ-КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ǻȘȖȞȭȕȈǬȍȕȤǲȖȕșȚȐȚțȞȭȮȆǲ
©ǨȓȫȒșȫȫȊǩȖȧȘȟțȒȖȊȚȈȗȈȘȚȕȍȘȐª
ȗȘȍȏȍȕȚțȊȈȓȐ ǴȭȕȭǲȖȕșȚȐȚțȞȭȦ
ǻȒȘȈȮȕȐ Ǿȍ ȗȍȘȠȈ ȭ ȗȖȒȐ ȫȌȐȕȈ
ȘțȒȖȗȐșȕȈȔȭȕȭȊȍȘșȭȧǶșȕȖȊȕȖȋȖ
ǯȈȒȖȕț ȕȈ ȗȖșȚȘȈȌȧȕșȤȒȖȔț ȗȘȖșȚȖȘȭȘȖȏȔȭȘȖȔȝșȈȕȚȐȔȍȚȘȐ
ǵȈșȤȖȋȖȌȕȭȠȕȭȑȌȍȕȤȒȕȐȋȈȗȖȌȈ-

ȘȖȊȈȕȈǬȍȘȎȈȊȕȖȔțȔțȏȍȦȒȕȐȋȐȭ
ȌȘțȒȈȘșȚȊȈǻȒȘȈȮȕȐȊȧȒȖșȚȭȍȒșȗȖȕȈȚȈǷȘȖȍȒȚȉțȊȭȕȭȞȭȑȖȊȈȕȐȑȏȔȍȚȖȦȏȈȓțȟȍȕȕȧțȊȈȋȐȋȘȖȔȈȌșȤȒȖșȚȭ
ȌȖȗȘȖȉȓȍȔȐȕȍȏȕȈȕȕȧǯȈȒȖȕțȈȌȎȍ
ȗȘȈȊȖȊȈȋȘȈȔȖȚȕȭșȚȤȞȍȕȍȊȭȌ¶ȫȔȕȈ
ȟȈșȚȐȕȈȎȐȚȚȧȓȦȌȐȕȐȊȗȘȈȊȖȊȭȑ
ȌȍȘȎȈȊȭ

<<

21
ǲ ǹ Ǫ

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ПРАВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
ǯȔȍȚȖȦȌȖȗȖȔȖȋȚȐȭȕȖȏȍȔȕȐȔȭȕȊȍșȚȖȘȈȔȏȉȍȘȍȋȚȐșȊȖȮȭȕȊȍșȚȐȞȭȮȊǻȒȘȈȮȕȭ
ȗȈȘȚȕȍȘȈȔȐȒȖȔȗȈȕȭȮȉțȊșȚȊȖȘȍȕȐȑ
ȊșȍțȒȘȈȮȕșȤȒȐȑȋȘȖȔȈȌșȤȒȐȑ©ǾȍȕȚȘ
ȏȈȝȐșȚțȗȘȈȊȭȕȖȏȍȔȕȐȝȭȕȊȍșȚȖȘȭȊª
ǷȍȘȠȐȔțșȗȭȠȕȐȔșȖȞȭȈȓȤȕȐȔȗȘȖȍȒȚȖȔȊȘȈȔȒȈȝȌȭȧȓȤȕȖșȚȭǾȍȕȚȘțșȚȈȊ
ȊȐȗțșȒȒȕȐȋȐ©ȗȘȈȒȚȐȟȕȐȝȗȖȘȈȌ

ȭȕȖȏȍȔȕȖȔț ȭȕȊȍșȚȖȘțª Ǿȧ ȒȕȐȋȈ
șȚȊȖȘȍȕȈșȗȍȞȭȈȓȤȕȖȌȓȧȭȕȖȏȍȔȕȐȝ
ȭȕȊȍșȚȖȘȭȊȏȔȍȚȖȦȗȖȒȈȏȈȚȐȗȘȖȉȓȍȔȐȡȖȊȓȈșȚȐȊȭȊȐȒȓȦȟȕȖțȒȘȈȮȕșȤȒȖȔțȉȭȏȕȍșțȚȈȌȖȗȖȔȖȋȚȐȕȍȚȭȓȤȒȐȕȍ
ȊȚȘȈȚȐȚȐȭȕȊȍșȚȐȞȭȮȈȑȗȘȐȔȕȖȎȐȚȐ
ȮȝȚȐȔșȈȔȐȔȘȖȏȊȐȊȈȦȟȐȍȒȖȕȖȔȭȒț
ȕȈȠȖȮȒȘȈȮȕȐ

<<

ЩОРІЧНА ПОЇЗДКА В СКЕЙТПАРК МІСТА СЛАВУТИЧ
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