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UNITED LAW COMPANY

Про юридичну  компанію «Юнайтед»

Ми маємо значний досвід у створенні українських 
та міжнародних юридичних інструментів для 
створення і розвитку бізнесу, в утвердженні 
Вами позиції і встановленні Ваших взаємин у 
бізнесі, а також практику захисту Ваших інтересів 
та інтересів Вашої компанії в податкових та 
господарських спорах.

З моменту заснування юридична компанія 
«Юнайтед» задовільняє запити клієнтів на 
високому рівні. Ми ставимося до Ваших питань як 
до власних. Кожен з наших юристів і співробітників 
не шкодує часу для Вас і для співробітників Вашої 
компанії. Виконуючи нашу роботу, роз’яснюючи 
законодавство, аналізуючи або створюючи для 
Вас документи, ми розуміємо, що Ваш успіх це і 
наш успіх.

Команда компанії «Юнайтед» – це юристи з  досвідом 
роботи в ІТ, судових та державних органах, які 

мають, крім юридичної, економічну, бухгалтерську 
та технічну освіту, а також  необхідний досвід 
роботи. Наші юристи  навчались в кращих 
зарубіжних університетах і пройшли практику 
у відомих юридичних компаніях всього світу. 
Компанією «Юнайтед»  встановлено широкий круг 
взаємин як з висококваліфікованими науковими 
співробітниками (професорами, викладачами 
університетів світового рівня), так і з юристами-
практиками з вузькою спеціалізацією, для 
найбільш повного і якісного надання юридичних 
послуг в області спеціалізації нашої компанії як в 
Україні, так і за кордоном.

Ми вже зараз готові відповідати на питання, що у 
Вас виникли,  вирішувати завдання і допоможемо 
уникнути потенційних юридичних проблем 
надалі. Зв’яжіться з нами для отримання більш 
детальної інформації.
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Інформаційні технології

Команда «Юнайтед» є однією з небагатьох в Україні, яка може 
претендувати на справжню спеціалізацію у вирішенні спорів у галузі IT і 
телекомунікацій завдяки більш ніж 10-річному досвіду роботи партнерів 
компанії у сфері інформаційних технологій.

Наш досвід у сфері інформаційних технологій допоможе Вам вирішити 
найнесподіваніші проблеми і успішно реалізувати найскладніші проекти 
як в Україні, так і за кордоном.

Наша команда допоможе Вам досягти реальних результатів, успішно 
реалізувати подальші стратегії розвитку з дотриманням необхідних 
українських та зарубіжних нормативних вимог до оформлення документів.

Розуміння сфери IT допомагає нам у розумінні особливостей 
розробки та економічної сторони цього сектора. Це дозволяє нам 
грамотно запропонувати інноваційні, практичні та цінні рішення 
у конкурентоспроможній сфері IT, а також бути лідером на ринку 
юридичних фірм.

Нашими клієнтами є: високопоставлені особи, компанії-розробники 
ПЗ, холдингові компанії і т.д. Ми безперервно надаємо для них весь 
пакет послуг і регулярно вирішуємо повний комплекс договірних,  
нормативних питань та питань стосовно ліцензій.

Приклади документів у галузі інформаційних технологій розроблених 
ЮК «Юнайтед»:

• Контракт про надання послуг комп’ютерного програмування
• Контракт на здійснення технічної підтримки програмних продуктів
• Авторський договір
• Ліцензійний договір
• Ліцензія на використання програмного забезпечення

Зверніться до наших фахівців за більш детальною інформацією з вищевикладеного 
питання.

НАША ПРАКТИКА

Програмування

IT аутсорсинг

Технічна підтримка

Краудфандинг

Онлайн - бізнес

Платіжні системи

Телекомунікації

Цифрове мовлення і мас 
медіа

Ліцензування програм

Онлайн ігри

SaaS - системи

Мікростоки
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Юридичні особи та інвестиції

Юристи компанії «Юнайтед» володіють діловими навичками та 
досвідом роботи в нашій сфері діяльності.

Наше розуміння відмінностей законів допомагає вирішити 
проблеми пов’язані з управлінням транзакціями, з якими так часто 
стикаються наші клієнти.

Наші фахівці стежать за всіма деталями на кожному етапі процесу, 
починаючи з попереднього аналізу ризику, структурування угод і 
до завершення проекту та реалізації бізнес-плану. Це дозволяє 
нам обробляти численні запитання, які можуть виникнути в єдиній 
корпоративної угоді.

Приклади документів розроблених ЮК «Юнайтед»:

• Term Sheet
• Unsecured Promissory Note
• Promissory Note
• Convertible Promissory Note
• Convertible Promissory Note Purchase Agreement
• Term Sheet for Private Equity Financing
• Investment Agreement
• Debt Financing Term Sheet
• Venture Capital Due Diligence Checklist

Зверніться до наших фахівців за більш детальною інформацією з вищевикладеного 
питання.

НАША ПРАКТИКА

Створення компаній в 
Україні та за кордоном

Вихід на зарубіжні ринки

Бізнес-стратегія розвитку

Інвестиції в інтелектуальну 
власність

Корпоративне та бізнес-
право

Прямі інвестиції

Управління 
капіталовкладеннями

Злиття та поглинання

Венчурне інвестування

Ангельське інвестування 
(Angel Invesments)
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Інтелектуальна власність (IP)

Наші юристи поєднують в собі якості ретельного планування 
і оцінювання ситуації з метою забезпечення захисту прав 
інтелектуальної власності.

Міжнародний характер спорів у сфері IP вимагає широкого знання 
місцевого законодавства в різних юрисдикціях і глибоке розуміння 
предмета обговорення.

Юристи нашої фірми шануються за хороше освідомлення в нашій 
сфері діяльності та міцні відносини з клієнтами. Ми пишаємося 
сумлінним підходом до управління бюджетом та забезпеченням 
економічно ефективних і вигідних послуг для наших клієнтів.

Приклади документів інтелектуальної власності, розроблених ЮК 
«Юнайтед»:

• Контракт про надання послуг комп’ютерного програмування
• Контракт на здійснення технічної підтримки програмних 

продуктів
• Авторський договір
• Ліцензійний договір
• Ліцензія на використання програмного забезпечення

Зверніться до наших фахівців за більш детальною інформацією з вищевикладеного 

питання.

НАША ПРАКТИКА

Реєстрація і захист прав IP

Управління 
інтелектуальною 
власністю

Стратегія розвитку 
інтелектуальної власності

Анти-піратські стратегії

Транзакції інтелектуальної 
власності

Програмне забезпечення та 
ліцензійні договори

Спори в сфері IP

Дью - ділідженс у сфері IP

Ноу-Хау і комерційна 
таємниця
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Податки

Наші юристи мають великий досвід у наданні юридичної підтримки 
в області оподаткування в Україні та оподаткування міжнародних 
транзакцій.

Ми допомагаємо нашим клієнтам прорахувати податкове 
навантаження для кожної із запропонованих ідей і ситуацій, 
оцінити структуру оподаткування та розробити детальну стратегію 
подальших дій.

Податкова складова в міжнародному структуруванні має одне 
з основних значень і ми допоможемо Вам врахувати це при 
організації вашої міжнародної діяльності.

Наші юристи мають досвід, аналітичні та правові навички, 
щоб розробити рекомендації і представити складну податкову 
консультацію в ясній і доступній формі.

Юридична компанія «Юнайтед», завдяки розумінню економічних, 
бухгалтерських та правових аспектів податкового права виграла 
судові податкові спори на суму понад 300 млн. гривень.

Зверніться до наших фахівців за більш детальною інформацією з вищевикладеного 

питання.

НАША ПРАКТИКА

Перевірка контрагентів

Моніторинг законності 
операцій

Податкові консультації

Супровід перевірок 
податкових органів

Оптимізація 
оподаткування

Взаємодія з офшорними 
компаніями

Трансферне ціноутворення

Адміністративне 
оспорювання дій та рішень 
податкових органів

Оцінка перспективності 
судового розгляду

Судові спори з податковими 
органами
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Судові спори та забезпечення виконання зобов’язань

Юристи компанії «Юнайтед» відмінно розуміють специфіку сфери 
послуг, на яких спеціалізується компанія.

Юридичний досвід компанії в сферах IT, IP, оподаткування та 
комерційних взаємовідносин у поєднанні з профільними,  включа-
ючи технічні, знаннями фахівців, дозволяє грамотно збалансувати 
юридичну позицію при участі в суперечках.

Безпосередній минулий досвід роботи наших співробітників в ІТ 
сфері, податкових та судових органах внесе значну перевагу на 
Вашу користь як на етапі оцінки ризиків, так і під час самого розгляду 
справи.

Для отримання інформації по успішним судовим розглядам справ зробіть запит на 

надання такої інформації.

НАША ПРАКТИКА

Аналіз документів і оцінка 
позиції

Представництво в судах

Судові спори з податковими 
органами

Виконання зобов’язань 
сторонами

Судові спори за кордоном
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Юридичний супровід бізнесу

Юридична компанія «Юнайтед» пропонує Вам максимум свободи 
вибору - Ви можете звертатися до фахівців компанії, як з виникнення  
необхідності (окремо в кожному випадку), так і укласти договір на 
абонентський юридичний супровід.

Найбільша користь договору на юридичне обслуговування полягає 
в тому, що Ви, так само як і кожен із співробітників Вашої компанії, 
стаєте нашими постійними клієнтами в рамках одного підписаного 
договору і у всіх Ваших авторизованих співробітників з’явиться 
можливість звертатися за юридичною допомогою з питань Вашої 
компанії до наших юристів.

Якщо у Вас виникне необхідність в організації угоди, перевірки 
правомірності укладеного контракту, просто питання до 
кваліфікованого фахівця у будь-якого із співробітників Вашої 
компанії – все це Ви можете отримати у нас.

Ви отримуєте найкращий юридичний  супровід не доплачуючи 
нічого понад тієї суми, що фігурує в абонентському договорі.

Система юридичного документообігу в якій передаються і 
зберігаються всі документи коли-небудь замовлені та отримані 
Вами від нас і нами від Вас, на сьогоднішній день дозволяє з 100% 
упевненістю говорити про повну збереженість  конфіденційності 
документів і взаємовідносин.

НАША ПРАКТИКА

Усні та письмові 
консультації

Аналіз наданих документів

Підготовка договорів та 
інших документів

Адвокатські послуги

Юридичний супровід ЗЕД

Юрист в офісі

Тендерні процедури

Готові юридичні рішення

Супровід перевірок

Переговори з закордонними 
замовниками

Due Dilligence (Юридичний 
аудит)

Процесуальні документи

Юридичне представництво

Представництво в судах
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НАШ ОФІС

ПРИХОДЬТЕ ДО НАС

Ми знаходимось у самому центрі Києва - в трьох 
хвилинах від м. Театральна і м. Золоті Ворота і в 
10 хвилинах від м. Льва Толстого, через дорогу 
від Оперного театру і навпроти Національного 
науково-природничого музею. 

Запрошуємо Вас в наш офіс (за попереднім 
записом), де Ви зможете отримати юридичну 
підтримку, безкоштовну консультацію і чашечку 
бадьорої, ароматної кави. 

МИ ПРАЦЮЄМО

Понеділок - П’ятниця 9:00 - 18:00,
Субота, Неділя - вихідні.

Богдана Хмельницького, 26
Київ,  Україна,  01030
Тел.:   (044) 227-37-30
Факс:  (044) 466-37-30
office@united-law-company.ua
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Андрій Поліщук
Освіта:
• Юридичний факультет Каліфорнійського університету в м. Берклі;
• Інститут Інтелектуальної Власності Національного Університету Одеської Юридичної Академії в м.Києві;
• Київська Національна Академія Внутрішніх Справ;
• Київський Національний Економічний Університет.

Спеціалізація:
• IT, бізнес та інвестиції, інтелектуальна власність, взаємодія з зарубіжними партнерами.
• Відкриття, структурування, інвестування та розвиток бізнесу в Україні і за кордоном.
• Супровід, захист і представлення інтересів клієнтів в Україні та за кордоном.

Колос Броніслав
Освіта:
• Міжнародний Соломонів Університет, бакалавр права;
• Київський національний університет ім. Т. Шевченка, магістр права;

Спеціалізація:
• IT -право, інтелектуальна власність, комерційне право.
• Супровід і захист інтересів клієнтів у судових процесах.

Юлія Борщ
Освіта:
• Київський Національний Університет імені Т.Г. Шевченко;
• Київська Національна Академія Внутрішніх Справ.

Спеціалізація:
• Інтелектуальна власність.
• Комерційне (Господарське) право.

Іван Мірчук
Освіта:
• Київський національний економічний університет.

Спеціалізація:
• Корпоративное право
• Господарське право
• Право інтелектуальної власності.

Апонащенко Сергій
Освіта:
• Донецький національний університет
• Донецький університет економіки та господарського права.
Спеціалізація:
• Адвокат
• Надання послуг щодо захисту та безпеки бізнесу
• Господарське право та процес
• Операції з нерухомістю.


