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«Моя любов до спорту починається ще з дитинства. 
Мій батько завжди був шанувальником спортивного 
способу життя, саме він привив мені любов до спорту.

Інтерес до боксу супроводжував мене завжди, однак, на 
жаль чи на щастя, батько не дозволяв мені ним серйозно 
займатися. Він вважав, що це досить небезпечно для 
здоров’я. Тому за боксом я лише активно стежив, 
прокидався вночі, дивився поєдинки братів Кличків, 
Майка Тайсона, Роя Джонса, Флойда Майвезера, Оскара 
Де Ла Хойя, Артуро Гатті…

У часи мого дитинства виходив боксерський журнал 
«Ринг» («The Ring»). Кожен номер купував, відкладаючи з 
коштів, які давала мені мама в школу на обіди, а стіни в 
моїй кімнаті були обклеєні плакатами з чемпіонами світу». 
(Микола Ковальчук)

Дитяче захоплення



«Коли вступив до університету та пізнав смак 
самостійного життя, почав займатися боксом. 
Я не планував якусь серйозну спортивну кар’єру, 
оскільки часу катастрофічно не вистачало, адже 
я навчався одночасно на трьох факультетах.

Коли у мене з’явились фінансові можливості, 
почав відвідувати поєдинки і не лише в Україні. 

Літав по всьому світу, зустрічався та 
спілкувався з бійцями, тренерами, 
промоутерами, задовольняючи свою цікавість та 
зав’язуючи цікаві й корисні знайомства».

(Микола Ковальчук)

Дитяче захоплення



Мрія переросла у щось більше і сформувала 
оточення. Абсолютний чемпіон світу в 
напівсередній вазі Теренс Кроуфорд  став 
товаришем Миколи Ковальчука. Теренс – 
боксер з бідної родини, який зміг досягти 
неймовірного успіху.

Серед друзів і наставників – Михайло 
Михайлович Зав’ялов, який є «хресним 
батьком» українського боксу, Олександр 
Гвоздик, Денис Берінчик, Сергій 
Деревянченко, Владислав Сіренко, Сергій 
Ватаманюк.… – з цими хлопцями ніколи не 
буває сумно!

Боксери-друзі і наставники



У боксі та юридичній практиці багато спільного. 
Ви можете зробити із судового засідання шоу і 
виграти його, якщо маєте гарну правову позицію та 
ораторські навички. В юриспруденції теж треба 
тренуватися. Потрібно вивчати нормативну базу, 
стежити за судовою практикою. Це те саме, що знати 
техніку в боксі. Дуже важливо вміти тримати удар. Не 
завжди виходить вигравати, однак коли виходить, то 
задоволення та емоції подібні перемозі на рингу.

Боксерське середовище дало багато знайомств.

«Це позитивно впливає і на збільшення кількості 
клієнтів. Насамперед я знаю їх як людей, знаю їхні 
головні якості. Саме наявність таких деталей дає 
мені перевагу серед колег та своєрідне ставлення до 
клієнтів зі світу боксу». (Микола Ковальчук)

Хобі та бізнес



Микола Ковальчук кілька років поспіль 
був особистим адвокатом титулованого 
боксера Олександра Усика, займався 
багатьма питаннями його професійного 
та особистого життя. 

Багатьом бійцям допомагає і тепер. 

Серед наших клієнтів сьогодні — 
Олександр Гвоздик, Денис Берінчик, 
Сергій Дерев’янченко.

Клієнти



Знайомство з Президентом Всевітньої 
Боксерської Ради (WBC) Маурісіо Сулейманом та 
плідна систематична робота та співпраця з 
командою WBC дали змогу відкрити та очолити 
офіційне представництво WBC в Україні.

WBC Ukraine – це можливість розвитку 
професійного та аматорського боксу в регіоні. Це 
ще благодійна діяльність в рамках програми 
WBC Cares: відкриття спортивних і боксерських 
залів для дітей-сиріт та дітей з 
малозабезпечених сімей.

Ефект захоплення



L.I.Group визнана  найкращою 

юридичною компанією у 

спортивному праві.

Микола Ковальчук – лідер 

практики спортивного права.

Визнане лідерство



«Я кожному бажаю мати хобі, яке 
хвилює душу і змушує битись серце 
швидше! Життя стає значно цікавішим 
та насиченішим яскравими подіями. 
Займайтесь спортом, який вам більше 
до душі і будьте здорові!» 

(Микола Ковальчук)

Згадайте своє хобі вже сьогодні та 
отримуйте від життя ще більше 

задоволення!



Дякую за увагу :-)


