
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some of our lawyers' experience includes legal support of: 

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

• UKRSIBBANK (BNP Paribas Group) in more than 100 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 debt 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. 
• A group of the depositors of Eurogasbank in court proceedings between a group of 

depositors of the insolvent Eurogazbank and the State Deposit Guarantee Fund of Ukraine 
regarding the validity of the claims of the State Deposit Guarantee Fund of Ukraine to 
Eurogazbank. 

• Private individual in a dispute with the President of Ukraine regarding declaring illegal and 
cancelling the decree issued by the President on the dismissal of a private individual and 
his reinstatement. 

• Agromino (Danish agriculture holding) in a complex dispute (over 350 court cases) 
regarding the restoration of lease rights on 800 hectares of land illegally taken from the 
client as a result of resonance raider attacks in 2018. 
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• The National Bank of Ukraine regarding carrying out procedural actions within the 
framework of criminal proceedings and proceedings on cases of administrative offenses. 

• LLC Kredytni Initsiatyvy in a number of disputes over debt collection. 
• A group of depositors of PJSC Khreshchatyk in a 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. 

• State Joint Stock Holding Company “ARTEM” (leading Ukrainian state enterprise of the 
engineering and supply of special purposes and military equipment) in the arbitration 
process regarding the opposition to the execution in Ukraine of four arbitration awards 
rendered in favour of Avia Fed Service LLC after the termination of cooperation of the 
defence sector between Ukraine and Russia. 

• Unilever, a multinational consumer goods company, in court in a dispute over the ban 

on the operation of the building. 

• Embassy of Japan in Ukraine in the process of supporting the client during the 

construction of the new office building of the Embassy and support in negotiations 

regarding the lease agreement of the specified building.  

• Adidas Ukraine in several disputes connected with cancellation of tax notice-decision; 
recovery of a fine; shutdown of the premises where the client’s store is located; wage 
recovery. 

• 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 
over debt collection from the client as a guarantor. 

• SDGs Trading (SDGs Corporation) in a dispute regarding the obligations of the 

construction customer, the general contractor, and the previous owner of the property to 

carry out all necessary actions for the proper commissioning of the property; and out-of-

court disputes with the suppliers regarding the fulfilment of the obligations for the 

supply of corn under the forward contracts. 

• Private individual in complex cross-border litigation proceedings on the enforcement of 
the judgments rendered by Ukrainian courts for the total amount up to USD 3,7 billion. 

• A large Ukrainian agricultural company in a dispute over the completion of the 
reconstruction of the grain elevator complex; and in foreclosure of the harvest of grain 
accordingly to the crop receipts by making executive inscriptions of the notary. 

• A leading real estate developer in Ukraine on obtaining the right to lease the land, 
purchase infrastructure objects and real estate in big development project. 

• A Ukrainian agriculture company in the bankruptcy case of another agriculture company, 
a lessor of about 400 land plots. 

 

 

 

 



 
 

For more detailed information and advice, please contact our leading 

experts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andriy Porayko 
Partner 
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  +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 понад 100 спорах з боржниками банку про 
стягнення кредитної заборгованості. 

• ОТП Банку в ряді комплексних іпотечних спорів з боржниками та в спорах з 
податковими органами. 

• 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. 

• Групи вкладників АТ «Єврогазбанк» у спорі про визнання недійсним договору 
цільової позики між АТ «Єврогазбанк» і Фондом гарантування вкладів фізичних 
осіб та про виключення ФГВФО з третьої черги кредиторів АТ «Єврогазбанк» в 
частині вимог за вказаним договором. 
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• Фізичної особи щодо визнання протиправним та нечинним указу Президента 
України, яким було звільнено клієнта із займаної посади, а також поновлення 
останнього на відповідній посаді. 

• Агроміно (Agromino) (данський сільськогосподарський холдинг) у комплексному 
спорі (понад 350 судових справ) щодо відновлення права оренди на 800 гектарів 
землі, незаконно відібраної у клієнта в результаті рейдерських атак у 2018 році. 

• Національного Банку України у зв'язку з проведенням процесуальних дій в рамках 
кримінальних проваджень та проваджень у справах про адміністративні 
правопорушення. 

• ТОВ «Кредитні ініціативи» у спорах про стягнення кредитної заборгованості. 

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

• Державної акціонерної холдингової компанії «АРТЕМ» щодо протидії виконанню 
в Україні арбітражного рішення, винесеного на користь ТОВ «Авіа ФЕД Сервіс» 
після припинення військового співробітництва між Україною та Росією. 

• Унілевер (Unilever), одного з світових лідерів на ринку продуктів харчування та 

товарів побутової хімії, у суді у спорі щодо заборони експлуатації будівлі. 

• Посольства Японії в Україні під час будівництва нового офісного будинку 

Посольства та підтримка в переговорах щодо договору оренди зазначеної 

будівлі.  

• Адідас Україна (Adidas Ukraine) у спорах пов’язаних із скасуванням податкового 
повідомлення-рішення; стягнення штрафу; закриття приміщення, де знаходиться 
магазин клієнта; стягнення заробітної плати. 

• 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 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. 

• СДГС Трейдинг (Корпорація СДГС) (SDGs Trading) у спорі щодо зобов’язань 

замовника будівництва, генерального підрядника та попереднього власника 

майна щодо здійснення всіх необхідних дій для належного введення майна в 

експлуатацію; та у позасудових спорах з постачальниками щодо виконання 

зобов’язань з постачання кукурудзи за форвардними контрактами. 

• Фізичної особи у комплексних транскордонних судових процесах щодо виконання 
рішень, винесених українськими судами на загальну суму до 3.7 мільярдів доларів 
США. 

• Великої української агрокомпанії у спорі щодо завершення реконструкції 
зернового елеваторного комплексу та у зверненні стягнення на урожай зернових 
відповідно до агарних розписок та форвардних контрактів через виконавчі написи 
нотаріуса. 

• Провідного українського девелопера у спорах щодо отримання права на оренду 
землі, придбання об’єктів інфраструктури та нерухомості у великому проєкті 
забудови в Києві. 

• Української агрокомпанії у справі про банкрутство іншої агрокомпанії, 
орендодавця близько 400 земельних ділянок. 
 



 
 

За більш детальною інформацією та консультаціями, звертайтесь 

до наших провідних експертів 
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