
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some of our lawyers' experience includes advising: 

• Alfa-Bank, in more than 300 disputes with bank’s borrowers (major Ukrainian 
companies and private individuals). 

• UKRSIBBANK (BNP Paribas Group) in a number of disputes with the debtors of 
the Bank.  

• OTP Bank in a number of complex mortgage disputes with the debtor and in 
disputes with the tax authorities. 

• An international air carrier Onur Air Tasimacilik A.S. in a dispute on the recovery 

of losses incurred to the client by the Ukrainian company which failed to fulfil its 

contractual obligations to pay for the delivered aircraft for the total amount 

exceeding USD 45 million. 

• Universal Bank in the enforcement of the court decisions regarding the debts 
collection. 

• Financial company Develop Finance in pre-trial negotiations, litigation, and 
enforcement proceedings on the settlement of current and overdue credit debt. 

• Investment Company Concorde Capital in debt collection on loans in complex 
court proceedings, including bankruptcy proceedings, and extrajudicial 
procedures. 

• LLC Kredytni Initsiatyvy in a number of disputes over debt collection (22 disputes 
in the total amount of USD 200,000). 
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• A group of depositors of PJSC Khreshchatyk in dispute over the return by Bank 
Khreschatyk of funds debited by the Bank from the accounts of the plaintiffs due 
to the possible nullity of transactions. 

• Louis Dreyfus Company Ukraine in several disputes on the collection of penalties 
from the client's counterparties for improper performance of contracts for the 
supply of agricultural products and in a complex labour dispute. 

• Insurance Company WESTIN in a court dispute against one of the biggest 
Ukrainian banks relating the debt collection from the client as a guarantor. 
 

For more detailed information and advice, please contact our leading 

experts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andriy Porayko 
Partner 
 

 porayko@everlegal.ua 
  +380 44 337 0016 

 

 

Oleksandr Ruzhytskyi 
Partner 
 

 ruzhytskyi@everlegal.ua 
 +380 44 337 0016 

 

Vadym Baranivskyi 
Associate, Head of Debt Collection Department 
 

 baranovsky@everlegal.ua 
 +380 44 337 0016 
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Нещодавній досвід наших юристів включає юридичну підтримку: 

• Альфа-Банку, у понад 300 спорах з боржниками банку (великими 
українськими компаніями та приватними особами). 

• УКРСИББАНКУ (BNP Paribas Group) у спорах з боржниками банку про 
стягнення кредитної заборгованості. 

• ОТП Банку в ряді комплексних іпотечних спорів з боржниками. 
• Міжнародної авіалінії Онур Ейр (Onur Air Tasimacilik A.S.) у спорі про 

відшкодування збитків, понесених клієнту українською компанією, яка не 
виконала своїх договірних зобов'язань щодо оплати поставленого літака на 
загальну суму, що перевищує 45 мільйонів доларів США. 

• Універсал Банку, провідного українського банку, у зв'язку з виконанням 
судових рішень щодо стягнення заборгованості. 

• Фінансової компанії «ДЕВЕЛОП ФІНАНС» у досудових переговорах, судових 
та виконавчих провадженнях щодо врегулювання кредитної 
заборгованості за іпотечними кредитами. 

• Інвестиційної компанії Конкорд Капітал у процесі стягнення заборгованості 
за кредитами в позасудовому порядку і в судовому порядку, в тому числі в 
процедурі банкрутства. 

• ТОВ «Кредитні ініціативи» у спорах про стягнення кредитної заборгованості 
(22 спори на загальну суму близько 200,000 доларів США) 

• Групи вкладників АТ «Комерційний банк «Хрещатик» у спорі про 
зобов'язання повернути грошові кошти на рахунки вкладників та про 
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визнання незаконною бездіяльність Уповноваженої особи ФГВФО про не 
включення до списку вкладників, які мають право на компенсацію. 

• Луї Дрейфус Компані Україна (Louis Dreyfus Company Ukraine) у кількох 
спорах щодо стягнення пені з контрагентів клієнта за неналежне виконання 
контрактів на поставку сільськогосподарської продукції та в представлення 
інтересів клієнта у комплексному трудовому спорі. 

• Страхової компанії «Вестін» у судовому спорі проти одного з найбільших 
українських банків, що стосується стягнення боргу з клієнта як поручителя. 

 

За більш детальною інформацією та консультаціями, звертайтесь 

до наших провідних експертів: 

 

 

 

 

 

Андрій Порайко 
Партнер 
 

 porayko@everlegal.ua 
  +380 44 337 0016 

 

 

Олександр Ружицький 
Партнер 
 

 ruzhytskyi@everlegal.ua 
 +380 44 337 0016 

 

Вадим Баранівський 
Юрист, керівник відділу стягнення 
заборгованості 
 

 baranovsky@everlegal.ua 
 +380 44 337 0016 
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