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Випробовування війною

— Які наслідки мало вторгнення рф для 
роботи вашої компанії?
— Після початку повномасштабного 
вторгнення 24 лютого нашими з парт-
нером Максимом Кобзовим головними 
завданнями були збереження колективу 
та допомога ЗСУ. 

У лютому — березні наш офіс при-
зупинив роботу в стандартному режимі 
через відсутність задач від клієнтів, а 
також задля безпеки співробітників. Не-
численні поточні питання вирішувались 
у режимі онлайн, але ми продовжили 
виплачувати зарплатню співробітникам 
за рахунок резервних накопичень і фон-
ду розвитку.

— Як та коли ви почали повертатись до 
повноцінної роботи?
— Ключовими практиками для нас є су-
дова, нерухомість і будівництво, корпо-
ративна практика та M&A, банкрутство і 
реструктуризація. 

У квітні судова система України від-
новила роботу в режимі онлайн, що дало 
змогу адвокатам судової практики про-
довжити надавати юридичні послуги клі-
єнтам у поточних судових справах.

У травні було запущено реєстр не-
рухомого майна та реєстри юридичних 
осіб, що було довгоочікуваною новиною 
для юристів корпоративної практики і 
дало їм можливість розпочати виконан-
ня завдань, які накопичились із 24 люто-
го 2022 року.

Разом із запуском реєстрів та від-
новленням роботи судів ми почали по-
вертатися до штатної роботи офісу, звіс-
но, враховуючи нові загрози та постійні 
повітряні тривоги. Телефонували клієн-
там, щоб дізнатися, хто з них залишив-
ся в Україні, хто виїхав за кордон і які 
потенційні юридичні кейси в них існують 
наразі.

— Як ви загалом оцінюєте вплив війни 
на ринок юридичних послуг?
— Повномасштабна війна стала най-
більшим викликом для українського 
юридичного ринку за весь час його іс-
нування. І це не дивно, адже юридич-
ний ринок віддзеркалює стан справ в 
економіці України. Попри всі намагання 
бізнесу відновитися, з об’єктивних при-
чин, серед яких постійні повітряні три-
воги, руйнування інфраструктури, відтік 
кадрів і споживачів, зробити це просто 
неможливо. Ми бачимо, як складно ви-
живати дрібному та середньому бізне-
су, які є основними рушіями економіки 
країни і показниками добробуту україн-
ців. Прем’єр-міністр Шмигаль в одному 
зі своїх інтерв’ю відверто визнав, що 
економіка України вичерпала ресурс 
і працює на межі. Якщо не буде регу-
лярних дотацій, фінансової допомоги 
від закордонних партнерів, то настане 

колапс. У цій ситуації юристи, радники, 
адвокати повинні стати партнерами 
бізнесу, допомогти знайти вихід — десь 
порадою, а десь — надати свої контак-
ти, відстрочити та зменшити гонорар, у 
кожній ситуації максимально включи-
тись у допомогу клієнту як партнеру. 
Адже клієнти — це один із головних 
стовпів юридичного бізнесу.

Для одеських юридичних компаній 
найбільш суттєву частину прибутку тра-
диційно формували практики, пов’язані 
з портовою інфраструктурою та нерухо-
містю. Зрозуміло, що в умовах повного 
блокування морських портів і відклю-

чення реєстрів нерухомого майна на-
дання юридичних послуг у цих сферах 
було, по суті, унеможливлено. Тобто 
юристи в нашому регіоні, крім загаль-
нодержавних викликів, зіткнулися ще й 
з регіональними особливостями, які їх 
посилили.

— Яка наразі ситуація на одеському 
юридичному ринку? Які практики в ре-
гіоні почали відновлюватися?
— Можемо впевнено сказати про част-
кове відновлення корпоративної практи-
ки, M&A та Real Estate. Так, наші клієнти 
після початку роботи реєстрів нерухомо-
сті в червні — липні стали проявляти біз-
нес-активність та інтерес до придбання 
бізнесу, що працює, і комерційної не-
рухомості. Пов’язано це здебільшого з 
тим, що сьогодні бізнес чи нерухомість 
в Одеському регіоні можна купити сут-
тєво дешевше на тлі загального спаду. 

Завдяки супроводу таких угод ми 
забезпечили офіс, зокрема корпоратив-
ний відділ, роботою майже на безпе-
ребійній основі: закінчивши одну угоду 
з купівлі бізнесу, наприклад готелю чи 
бізнес-центру, одразу бралися за іншу, 
а інколи супроводжували й по декілька 
проєктів M&A одночасно.

Є іноземні інвестори, які навіть у та-
кий складний період продовжують вкла-
дати кошти в українські компанії, комер-
ційну нерухомість. Наприклад, уже після 
початку повномасштабного вторгнення 
ми супроводжували купівлю інозем-
ним інвестором компанії зі складським 
комплексом у порту Рені із загальним 
обсягом інвестицій 2,9 млн доларів США.

Також сьогодні важливим для нас 
напрямом роботи став супровід угод 
із придбання активів за межами Укра-
їни, зокрема в найближчих до Одесь-
кого регіону країнах — у Румунії та 
Болгарії. Здебільшого це угоди у сфері 
девелопменту житлової та комерцій-
ної нерухомості, придбання заводських 
виробничих потужностей. Наприклад, у 
жовтні ми супроводжували інвестування 
в девелоперський проєкт із будівництва 
двох багатоквартирних житлових комп-
лексів, відпочинкового комплексу з рес-
тораном і басейном у Болгарії на загаль-
ну суму 27 млн доларів США.

Вважаю, нам пощастило, що біль-
шість наших клієнтів — сміливі та пат-
ріотичні люди, які вірять у перемогу 
України та продовжують розвивати 
бізнес- проєкти в нашій країні. Це допо-
могло нам зберегти наш юридичний ко-
лектив майже повністю.

— У яких іще сегментах практики ви 
бачите потенціал швидкого відновлен-
ня та зростання?
— Українська економіка переживає 
період найбільшої у своїй історії тур-

булентності. Цілком закономірно, що в 
таких умовах практика злиття та погли-
нання (M&A) є однією з найбільш попу-
лярних. Не втрачає актуальності й судо-
ва практика, яка є ключовою для нашого 
об’єднання, особливо щодо питань бан-
крутства, зокрема фізичних осіб. У май-
бутньому, після нашої перемоги, дуже 
перспективним, на мою думку, буде 
судовий захист із питань відшкодуван-
ня шкоди, заподіяної майну, життю та 
здоров’ю внаслідок військової агресії 
рф. Також я вірю в майбутній динаміч-
ний розвиток юридичних практик у сфері 
супроводу нового будівництва, нерухо-
мості та інфраструктурних будівельних 
проєктів.

— Невіддільною частиною нашого жит-
тя стало волонтерство. Які ініціативи 
реалізують одеські юристи, зокрема 
ваша фірма?
— Я пишаюся одеситами, які об’єдна-
лися в різні волонтерські центри. Кожен 
на своєму місці та у своєму напрямі 
допомагає біженцям, постраждалим 
родинам, які залишились без житла, та 
нашим воїнам. Це свідчить про нашу 
єдність і силу. Так, в Одесі на базі Ради 
адвокатів з’явився волонтерський центр 
із потужним медичним напрямом, до ро-
боти якого ми активно долучаємося. Ми 
регулярно виділяємо кошти на форму-
вання тактичних аптечок і взводних ме-
дичних комплектів, які передаються на 
фронт нашим захисникам. 

Окрім цього, на базі нашого адво-
катського об’єднання «Консалтингова 
фірма «ДОМІНАНТА», я би сказав, діє 
власний волонтерський центр. Ми з 
колективом із перших днів розпочали 
волонтерську діяльність і заохочували 
наших клієнтів до неї. Загалом за пе-
ріод війни ми витратили на волонтерські 
цілі приблизно 2 млн гривень, із яких 
1,4 млн — це особисті внески, мої та 
мого партнера Максима Кобзова.

Це різноманітна допомога: від по-
стачання питної води жителям Мико-
лаєва, які залишились без неї через 
ворожі обстріли, до придбання авто-
мобіля для спецпідрозділу, приборів 
оптики та квадрокоптерів для прикор-
донників, одягу, взуття, павербанків і 
акумуляторів для старлінків, бронежи-
летів та кевларових касок для ЗСУ. За-
галом я для себе вирішив, що повинен 
регулярно особисто їздити в Миколаїв-
ську область і на позиції наших воїнів, 
щоби почути безпосередньо від них 
запити та підтримати їх. Така особиста 
підтримка — зустрічі в полях, у блін-
дажі — дуже важлива. Для мене честь 
потиснути руку, виказати свою повагу і 
підкреслити, що вони Герої та що ми їх 
не залишимо сам на сам із російською 
навалою!
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