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З 2002 року

20 юристів

7 практик

Адвокат року у сфері антимонопольного та конкурентного права 2019
Адвокат року у сфері іноземних інвестицій 2018
Адвокат року у сфері корпоративного права 2017

500 клієнтів

Найкраща юридична
фірма в агробізнесі 2018

Юридична фірма року в
агросфері 2018 та 2020

Адвокат року у сфері аграрного та земельного права 2019 та 2018
Адвокат року у сфері корпоративного права 2018
Адвокат року у сфері господарського (комерційного) права 2017
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один із найбільш авторитетних довідників, який з 1991 року щорічно надає незалежну думку щодо провідних юридичних фірм та
юристів у 81 країні

ALEXANDROV&PARTNERS рекомендовані довідником The Legal 500 EMEA 2018 та 2017 як одна з кращих
юридичних компаній України в сфері комерційного, корпоративного права та M&A. Команда
ALEXANDROV&PARTNERS відмічена як така, що «володіє великим досвідом та знаннями». Крім цього,
було окремо відзначено досвід у сфері міжнародного бізнес-структурування лідерів практики Дмитра
Александрова та Оксани Крижанівської.
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гід серед провідних юридичних фірм у сфері фінансового та корпоративного права з 1990 р., дослідження охоплює понад 120
юрисдикцій

Міжнародний довідник IFLR 1000 визнав ALEXANDROV&PARTNERS однією з найкращих юридичних
компаній України в сфері фінансів та корпоративного права у 2018 та 2017 роках.

2016

2017

o
o
o

Юридична фірма року в агросфері
Дмитро Александров визнаний Адвокатом року в аграрному та земельному праві
Увійшли до ТОП-50 провідних юридичних фірм України

o
o
o
o
o

Найкраща юридична фірма у практиці «Аграрне та земельне право»
Найкраща юридична фірма у сфері «Агросектор»
Увійшли до трійки кращих практики «Земельне право»
Дмитро Александров визнаний Адвокатом року у сфері комерційного права
Дмитро Александров увійшов до сотні кращих юристів України, а також визнаний одним із провідних
фахівців країни у сферах аграрного, земельного права, будівництва та нерухомості
Оксана Крижанівська увійшла до п’ятірки кращих юристів з міжнародного структурування бізнесу та
визнана Адвокатом року в корпоративному праві
Оксана Крижанівська увійшла до сотні кращих юристів України, а також визнана одним із провідних
фахівців країни в сфері інвестицій
Увійшли до ТОП-10 лідерів практик «Інвестиції» та «Нерухомість/Будівництво»

o

o
o

2018

o
o
o
o

o
o

o

2019

o

o
o
o
o

Юридична фірма року в агросфері
Найкраща юридична фірма у практиках «Агросектор» та «Земельне право»
Дмитра Александрова та Оксану Крижанівську відзначено як одних з кращих юристів у сфері агробізнесу
Дмитро Александров визнаний міжнародним рейтинговим агентством Best Lawyers лідером практики
«Земельне право та регулювання забудови», а також рекомендований як один з кращих юристів України у
практиках «Будівництво», «Земельне право та регулювання забудови» і «Нерухомість»
Спеціалісти ALEXANDROV&PARTNERS визнані Адвокатами року у 6 практиках, включаючи аграрне та земельне
право
Увійшли до ТОП-50 провідних юридичних фірм України

Дмитро Александров рекомендований міжнародним рейтинговим агентством Best Lawyers як один із
найкращих юристів України у практиках «Будівництво», «Земельне право та регулювання забудови», і
««Нерухомість», Оксана Крижанівська – у практиці «Злиття та поглинання», а Олександр Сидоренко – у
практиці «Кримінальне право»
Александров Дмитро увійшов до ТОП-100 кращих юристів України та визнаний лідером практик «Аграрне та
земельне право» й «Будівництво і нерухомість»
Олександра Сидоренка визнано лідером практики «Захист бізнесу», а Олега Шевцова – практики «ІТ право»
Дмитра Александрова визнано Адвокатом року у сфері аграрного та земельного права, Оксану Крижанівську –
у сфері антимонопольного та конкурентного права, а Олега Шевцова – у сфері ІТ права
Найкраща юридична фірма у практиках «Агросектор» та «Земельне право»
Увійшли до ТОП-50 провідних юридичних фірм України за фінансовою ефективністю

o
o

2020

o

Юридична фірма року в агросфері
Дмитро Александров рекомендований міжнародним рейтинговим агентством Best Lawyers як один із
найкращих юристів України у практиках «Будівництво», «Земельне право та регулювання забудови»,
«Нерухомість» і «Аграрне право / Сільське господарство», Оксана Крижанівська – у практиці «Злиття та
поглинання», а Олександр Сидоренко – у практиці «Кримінальне право та процес»
Увійшли до ТОП-3 юридичних фірм у номінації «Юридична фірма року у сфері земельного права»

АГРОБІЗНЕС, ЗЕМЛЯ

НЕРУХОМІСТЬ,
БУДІВНИЦТВО

ІНВЕСТИЦІЇ, M&A

СУДОВА
ПРАКТИКА

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ,
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

IT&IP ПРАВО,
КРИПТОВАЛЮТИ

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ

Здійснено юридичний супровід відкриття першого в Україні ресторану швидкого
обслуговування мережі KFC (Kentucky Fried Chicken). Бренд KFC належить найбільшій
ресторанній компанії Yum! Brands, яка входить в ТОП-200 компаній у щорічному
рейтингу Fortune 500 Top Companies.

Надано супровід виведення з ринку ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ» та
перекладення всіх його активів і зобов’язань на АБ «УКРГАЗБАНК».
Надані юридичні консультації АБ «УКРГАЗБАНК» та юридичний супровід у ході
стягнення проблемної заборгованості у розмірі понад 180 млн грн.

Розроблено стратегію злиття й структуровано угоду злиття Укртелеком та
Utel.

Здійснюється юридичний супровід стягнення заборгованості у розмірі близько
8 млрд грн. на користь АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із понад 50 боржників.

Здійснено супровід урегулювання боргових відносин у позасудовому порядку,
завдяки якому прострочена заборгованість по кредитному договору перед
ПроКредит Банк у розмірі понад 20 мільйонів гривень була частково погашена у
найкоротші строки. ПроКредит Банк – частина міжнародної групи ПроКредит,
акціонерами якої є великі міжнародні фінансові організації і компанії.

Здійснено супровід судових процесів одного з найбільших агровиробників України,
у результаті яких було стягнуто близько 50 млн грн (попередня оплата та санкції за
непоставлений товар) з виробника мінеральних добрив, що входить до складу
групи компаній OSTCHEM Дмитра Фірташа.

Забезпечено консультування інвестора, який приєднався до проекту з будівництва
одного з найбільших у столиці торгово-розважальних центрів – ТРЦ SKY MALL,
загальною площею більше 90 000 кв. м.

Надано юридичний супровід врегулювання конфлікту між відомим українським
забудовником та ПАТ «Альфа-банк». Спір між сторонами стосувався одного з
найбільших торгово-розважальних центрів АР Крим, вартість якого склала близько 30
млн доларів США.

Консультували інвестора з юридичних питань будівництва і фінансування київського
торгово-розважального центру ART MALL загальною площею 50 000 кв.м.

З 2007 забезпечуємо юридичний супровід діяльності в Україні агрохолдингу Agromino
(у минулому – Trigon Agri), зокрема, ALEXANDROV&PARTNERS:
•
•
•
•
•
•

супроводили інвестиції в Україну у розмірі понад 100 млн дол. США;
супроводили збільшення земельного банку групи компаній на 40 000 га;
провели реєстрацію близько 5 000 договорів оренди землі;
провели 24 юридичних аудити сільськогосподарських підприємств;
отримали 19 дозволів Антимонопольного комітету України
на концентрацію;
супроводили угоди щодо придбання 3 елеваторів.

Понад 6 років ми є постійним консультантом з питань інвестицій ПрАТ «Луцьк
Фудз», українського виробника бакалійної продукції, який спеціалізується на
виробництві високоякісної харчової продукції з 1945 року.

Надано юридичний супровід будівництва житлового масиву «Піонерський
Квартал» у Київській області з площею комерційної та житлової забудови понад
100 000 тис. кв. м. Розмір інвестиції сягав 1,5 млрд грн.

Забезпечено консультування інвесторів з питань виходу на український ринок
торгової марки De Beers. De Beers – компанія, відома в усьому світі завдяки
створенню найвишуканіших діамантових обручок, весільних каблучок та інших
елегантних ювелірних виробів.

п р о

A L E X A N D R O V & P A R T N E R S
•

Співпрацюючи з ALEXANDROV&PARTNERS з дня нашого виходу на
український ринок у 2006 році, ми акумулювали земельний банк, що
перевищує 60 000 га.
A gromino A / S ( Trigon A gri A / S)

•

ALEXANDROV&PARTNERS сконцентрували понад 60 земельних ділянок,
супроводили ряд унікальних операцій, що дозволило нам реалізувати
проект «Піонерський Квартал» з площею забудови понад 100 000 кв. м та
інвестицією в розмірі 1,5 млрд грн.
Петро Гайдайчук
ЖК «Піонерський Квартал»

•

Вдячні ALEXANDROV&PARTNERS за швидкість і якість послуг, що надаються.
Фахівці ALEXANDROV&PARTNERS довели свій високий професіоналізм і
успішно супроводили відкриття першого в Україні ресторану мережі KFC.
ТОВ «Українська харчова компанія» (ресторан KFC)

•

Компанія ALEXANDROV&PARTNERS проявила себе як надійний партнер,
націлений на досягнення результату. Спеціалісти ALEXANDROV&PARTNERS
відрізняються креативним підходом до вирішення найскладніших завдань
та високим рівнем професійної етики.
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

п р о

A L E X A N D R O V & P A R T N E R S

•

Команда юристів ALEXANDROV&PARTNERS завжди виявляє найкращі
професійні якості і використовує нестандартні підходи при вирішенні
складних завдань.
АБ «УКРГАЗБАНК»

•

Вдячний Дмитру Александрову за високоякісну роботу та вирішення
складних ситуацій за допомогою професіоналізму та рішучим діям.
Мярковський Анатолій Іванович
Заступник Міністра ф інансів У країни 2002 -2014 рр.

•

Оксана Крижанівська завжди забезпечує грамотний і ефективний супровід
наших проектів. Кожен раз переконуємося, що інвестиції групи у надійних
руках.
Trigon Capital A S

•

Висловлюємо подяку Олександру Сидоренко за експертний підхід під час
супроводу комплексу питань законотворчої діяльності.
Всеукраїнський союз розвитку букмекерства

A L E X A N D R O V & P A R T N E R S
компанія, яка у своїй діяльності керується принципами ефективності та інноваційності. У 2017 ми
запровадили Scrum методику у роботі нашого офісу.
Використання Scrum надало нам змогу підвищити цінність послуги для клієнта шляхом:
•
•
•

зниження собівартості надання послуг за рахунок оптимізації часових витрат та комплексної
перебудови роботи команд спеціалістів;
підвищення якості послуг, що надаються, за рахунок залучення до виконання кожного
замовлення клієнта кількох профільних спеціалістів;
скорочення строків надання клієнтові необхідного результату.

Засновник та старший партнер ALEXANDROV&PARTNERS, адвокат,
бізнесмен з понад 20-річним

• Увійшов до списку 100 найкращих юристів України за результатами дослідження «Вибір клієнта. Топ-100 найкращих юристів
України» (у 2017, 2018 та 2019 роках). У 2019 тим же дослідженням був визнаний одним із кращих юристів України у сферах
аграрного та земельного права, а також будівництва та нерухомості.
• За результатами двоетапного конкурсу Асоціації адвокатів України у 2019 та 2018 році був визнаний Адвокатом року у практиці
аграрного та земельного права, у 2018 – також у практиці корпоративного права, а у 2017 році – у практиці господарського
(комерційного) права.
• У 2017 та 2018 роках визнаний міжнародним довідником Legal 500 EMEA одним із кращих юристів України у сфері
корпоративного права та М&А.
• Визнаний міжнародним рейтинговим агентством Best Lawyers лідером практики «Земельне право та регулювання забудови» (у
2019 році), а також рекомендований як один із кращих юристів України у практиках «Будівництво», «Земельне право та
регулювання забудови», «Нерухомість» (у 2019, 2020 і 2021 роках) та «Аграрне право/Сільське господарство» (у 2021 році).
• Відзначений як один із кращих юристів у сфері агробізнесу згідно з даними Ukrainian Law Firms 2019. A Handbook for Foreign
Clients («Українські юридичні фірми. Довідник для іноземного клієнта»).
• Посів друге місце серед кращих партнерів юридичних фірм згідно з рейтинговим дослідженням видавництва «Юридична
практика» (2013 рік).
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