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ПОЗНАЙОМТЕСЯ
З НАШИМИ ЮРИСТАМИ





БАЛИЦЬКА
Ринок землі  <  Агросектор  <  Проекти у сфері  

нерухомості та інфраструктури  <  Відновлювана енергетика

Команда адвокатів під керівництвом Ольги перемогла в 
Європейському суді з прав людини у справі щодо 
неправомірності «мораторію» на продаж земель 
сільськогосподарського призначення в Україні. 

Наразі, окрім зазначеного, Ольга активно займається 
впровадженням ESG-принципів в Україні за кращими 
світовими практиками.

Балицька
Ольга є відомим експертом-юристом (із значним успішним практичним 
досвідом реалізації та менеджменту проектів) у сфері земельних 
відносин, нерухомості та будівництва, питань розвитку інженерно- 
транспортної та соціальної інфраструктури. Вона має більш ніж 20- 
річний досвід роботи у провідних міжнародних та українських компаніях, 
супроводжує реалізацію великих інвестиційних проектів регіонального та 
національного масштабу.

Ольга неодноразово обиралась Головою Комітету з нерухомості 
Європейської Бізнес Асоціації. Крім того, Ольга очолює Спеціальний 
комітет Європейської Бізнес Асоціації з ринку земель.

Виконуючи обов'язки депутата Київської міської ради (2015-2020), Ольга 
виступала ініціатором структурних реформ на місцевому та 
всеукраїнському рівнях у таких сферах: регулювання земельних 
відносин, будівництва, забезпечення прав людей з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, реформування паркувального простору, 
детінізації майнових відносин, реновації застарілого житлового фонду, 
розвитку низової демократії та ін.

Ольга є автором унікальної реформи пайової участі в місті Києві. 
Результатом саме цієї реформи було підняття України на 105 позицій у 
рейтингу Doing Business в категорії “Отримання дозволів на будівництво”, 
підняття України загалом на 4 позиції.

Ольга

 Керівник практики нерухомості та інфраструктури
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Олександра спеціалізується на корпоративному праві та 
супроводі угод M&A.

Вона має понад 16 років професійного досвіду у наданні 
юридичної підтримки українським та іноземним компаніям із 
питань, пов'язаних, зокрема, із транскордонними M&A-угодами, 
створенням структур корпоративного управління, розробкою та 
узгодженням договорів між акціонерами та договорів передачі 
акцій. Олександра також надає консультації щодо дотримання 
вимог корпоративного, антимонопольного, трудового та 
договірного законодавства України. 

Олександра має ступінь LL.M. Університету Х’юстона (США) і є 
сертифікованим корпоративним директором (Професійна 
асоціація корпоративного управління України).





МЕЛЬНИЧЕНКО
Мельниченко
Ключовими напрямами спеціалізації Ольги є консультування щодо 
процесу створення бізнесу в Україні, а також із питань 
корпоративного та трудового права і міграційного законодавства.

Протягом своєї кар'єри Ольга координувала понад 25 проектів 
для міжнародних компаній щодо створення бізнесу в Україні, 
включаючи надання консультацій щодо:

§ організаційно-правової форми для створення бізнесу в Україні, 
виходячи із запланованої діяльності іноземних інвесторів;

§ оптимальної структури корпоративного управління, враховуючи 
побажання засновників.

Досвід роботи Ольги також включає консультування з питань 
регулювання трудових відносин між компанією-роботодавцем та її 
працівниками, зокрема:

§ оформлення на роботу іноземців та громадян України;

§ розробка внутрішніх документів роботодавця, положень, 
корпоративних політик, що регулюють трудові відносини;

Консультування щодо процесу створення бізнесу в Україні < Політики корпоративного управління
Семінари у сфері комплаєнс < Міжнародні програми переміщення працівників < Трудове та міграційне право 

Внутрішні процедури комплаєнс < Ліквідація компанії та бізнесу

§ припинення трудових відносин із працівниками 
(включаючи топ-менеджерів) та медіація;

§ управління процесами масового звільнення, у тому 
числі, розробка стратегії, плану комунікації та 
необхідних документів, а також представництво 
інтересів роботодавця під час переговорів із 
профспілками та працівниками;

§ оформлення на роботу українських громадян за 
кордоном.

Ольга

Керівник практики Консультування під час виходу 
на ринок, трудового та міграційного права





РОМАНЮККерівник практики банківського та фінансового права

Романюк
Вадим має 10 років професійного досвіду, 8 з яких він 
працював у PwC Legal в Україні. Він є експертом з 
юридичного супроводження складних проектів у 
банківському та фінансовому секторі, угод злиття та 
поглинання, корпоративного та господарського права.

Вадим також має великий досвід у сфері реформи 
державного сектору України, надання консультацій 
державним органам України та співпраці з міжнародними 
фінансовими установами (Світовий банк, ЄБРР, МВФ). У 
2020-2021 роках він обіймав посаду Начальника 
управління ліцензування фінансових компаній 
Національного банку України

Зокрема, Вадим прав участь у ряді галузевих проектів 
юридичного аналізу due diligence (повного або 
обмеженого обсягу в інтересах продавця або покупця), 
відповідав за юридичний супровід декількох великих угод 
в Україні, склав численні комплексні юридичні висновки з 
питань корпоративного права (у тому числі ТОВ та АТ), 
реорганізації бізнесу (відокремлення активів, злиття, 
розділення бізнесу тощо), внутрішньої корпоративної 
реструктуризації та корпоративного комплаєнсу.

Вадим

Він брав участь у наданні послуг таким відомим 
клієнтам, як Amway Україна, Google Inc., Honda Motor 
Co., Ltd., Japan Tobacco Inc., LG Electronics, Oriflame 
Cosmetics Україна, Ощадбанк, P&G, Toshiba Corporation, 
Winner Imports Україна, Wizz Air Україна тощо.






