


Комерційні спори

Податкові та митні спори

Економічні злочини 

Спори у сфері 
інтелектуальної власності

Банкрутство

Судові
експертизи

Pragnum – вузькоспеціалізована адвокатська фірма, 

створена в 2006 році. Фірма входить в перелік найкра-

щих юридичних компаній України, та з 2017 року має 

міжнародне визнання як один із лідерів у питаннях су-

дового супроводу бізнесу в Україні.

Повертаємо віру
в українську адвокатуру
– те, чим займаємось ми
в Pragnum щодня,
з 2006 року
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Юристи Pragnum детально 

вивчили особливості нашої 

бізнес-діяльності та надали 

цінні консультації з питань 

оподаткування, зокрема 

в розрізі використання 

об’єктів авторського права. 

Крім того, їх глибоке 

розуміння особливостей 

захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності 

дало змогу ефективно 

захистити наші об’єкти 

промислової власності. 

Рекомендуємо Pragnum як 

надійного і 

високопрофесійного 

юридичного радника в галузі 

податкового права та 

інтелектуальної власності

«

»
Тетяна Горобець,

генеральний директор

Житомирської кондитерської

фабрики (ТДВ «ЖЛ»)

Визнання

Prag

практики в українській юрисдикції 2017, 2018

num була відзначена як одна з лідерів судової  

(міжнародне рейтингове дослідження The Legal 

500 Europe, Middle East and Africa)

Компанія входить до 100 провідних

Віталій Бобриньов визнаний Клієнтами 

одним із кращих юристів у сфері судової 

практики та судового процесу, 2012-2013

(рейтинг «Вибір клієнта. Топ-100 найкращих 

юристів України», видавництво «Юридична 

газета»)

Проекти фірми відзначені у списку 25 

найбільших податкових спорів у рейтингу 

«ТОП-50 провідних юридичних фірм 

України», 2013

(видавництво «Юридична практика»)
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Компанія входить в ТОП-10 юридичних фірм

у сфері захисту інтелектуальної власності, 2016

(

(видавництво «Юридична практика» /

Forbes-Україна / Комерсант-Україна / Бізнес)

компаній України», видавництво «Юридична газета»)

дослідження «Лідери ринку: рейтинг юридичних

юридичних фірм України 2013-2016

Висловлюємо свою щиру 

вдячність Pragnum 

за виявлений професіоналізм і 

оперативність при вирішенні 

наших проблем. У результаті 

грамотних дій спеціалісти 

фірми завжди досягають 

бажаних для нас результатів. 

Хотілося б відмітити високу 

якість наданих послуг, а також 

оперативність, творчий підхід 

до справи та уважність 

до Клієнтів...

«

»
Андрій Поцелуєнко,

директор «DSV Logistics»



Ми економимо час Клієнта

Наша первинна мета — уникнути суду.            

За більш ніж 10 років активної судової прак- 

тики ми напрацювали значний арсенал засо-

бів, що дозволяють вирішити конфлікт у досу-

довому порядку. Більше 50% спорів, з якими 

до нас зверталися Клієнти, були вирішені   

без доведення їх до суду.

Ми економимо кошти Клієнта

Pragnum забезпечує Клієнтам відшкодування 

витрат на адвокатську допомогу не в симво-

лічному, а в реальному обсязі. У кінцевому 

підсумку, послуги Pragnum оплачуються не 

Клієнтом, а його опонентом.

Ми бережемо здоров’я Клієнта

Pragnum створює максимально комфортні 

умови співпраці. Ми робимо судову справу 

настільки передбачуваною для Клієнта, 

наскільки це об'єктивно можливо.

В результаті співпраці ми 

здобули стабільного 

партнера, який надає 

необхідні варіанти рішення

при врегулюванні проблем 

та питань, що виникають 

у ході діяльності нашої 

компанії. Pragnum показав 

свою здатність з повною 

відповідальністю підходити 

до поставлених задач, 

надавати послуги 

організовано, якісно і 

вчасно. Компанія «Три 

ведмеді» рекомендує 

Pragnum як надійного 

професіонала і ділового 

партнера

«

»
Олександр Сейранов,

директор «Три ведмеді»

Чому послуги Pragnum 
унікальні та кориснi для   

Будемо відверті: коли 

починалася наша співпраця, 

ми були скептично 

налаштовані щодо 

можливості виграти спір

із податковою службою, 

однак, у результаті, ми 

змогли отримати бажаний 

ефект і залишилися повністю 

задоволеними 

взаємовигідною співпрацею. 

Зі своєї сторони вважаємо, 

що в компанії Pragnum ми 

знайшли гідного партнера, 

до якого можна звертатися 

з питань вирішення судових 

спорів навіть у самих 

складних випадках

«

»
Сергій Шилюк,

генеральний директор «ОМЗ-Україна»

(Група Уралмаш-Іжора)

Ми працюємо на репутацію Клієнта

Своєю роботою ми формуємо репутацію Клі-

єнта як компанії, з якою не бажано зустрічати-

ся в суді. З нашими Клієнтами воліють сідати 

за стіл переговорів.

Ми сприяємо розвитку бізнесу Клієнта

Кожний спір ми розглядаємо як стратегію, що 

є невід’ємною складовою загальної стратегії 

бізнесу Клієнта. Кожна наша дія здійснюється 

відповідно до цієї стратегії і спрямована          

на досягнення найважливіших бізнес-цілей 

Клієнта.

Ми забезпечуємо результат

Незважаючи на 90% статистику виграшних 

справ, позитивне рішення суду не завжди є 

для нас кінцевою метою. Головне – це резуль-

тат. Тому, про виконання судового рішення ми 

починаємо думати ще до подачі позову             

до суду.
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Віталій
Бобриньов

Ми перші з провідних юридичних фірм України обрали шлях вузької 
спеціалізації і зосередили всі наші зусилля на супроводі бізнес-спорів. 
Коли команда з 10 юристів щоденно займається лише спорами, Клієнт 
це відчуває. Поки інші юристи ставлять експерименти, ми вже 
впроваджуємо єдине вірне рішення.

Комерційні
спори
Ми починаємо роботу з вивчення можливості 
ефективного досудового врегулювання 
спору. Більшість конфліктних ситуацій,              
з якими стикаються наші Клієнти, вирішують-
ся нами до суду.

Якщо суд неминучий, то ще до подачі позову 
ми ретельно перевіряємо перспективу вико-
нання судового рішення. Як правило, Клієнт 
отримує від нас достатній обсяг інформації, 
щоб зрозуміти, чим закінчиться справа.

У суді ми робимо усе, щоб довести опонентові 
хибність його позиції. Застосування нестан-
дартних рішень дозволяє з оптимізмом диви-
тися навіть на найбезнадійніші ситуації.

Відстоюючи позицію Клієнта, ми не обмежує-
мось юридичними аргументами. Своєчасна 
судова експертиза з вірною постановкою 
питань у деяких випадках має вирішальне 
значення.

Можливість оперативного адвокатського 
доступу до закритої інформації і застосування 
кримінально-процесуального впливу є додат-
ковими інструментами, які ми застосовуємо   
в інтересах Клієнтів.

Ми знаємо усі хитрощі, до яких вдаються 
боржники, тому до виконання судового 
рішення готуємося заздалегідь. Якщо госпо-
дарсько-правові механізми не мають належ-
ного впливу на опонента, то найближча його 
перспектива – стати фігурантом криміналь-
ного провадження.
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«

»
Олександр Санін,

ген. директор «Volvo Ukraine»

... В особі Pragnum ми знайшли 

радника, який дає зважені

і об'єктивні рішення, що 

базуються на великому досвіді

і глобальному знанні предмета, 

зокрема в сфері будівництва.

Хотілося б виділити прагнення 

адвокатів (незважаючи на судову 

спеціалізацію) використовувати 

всі можливості для вивчення 

всіх обставин в спірній ситуації

і запропонувати обгрунтовані 

варіанти вирішення для 

попередження конфліктних 

ситуацій і мінімізації витрат 

Клієнта ...



Дмитро
Жуков

Нас можна порівняти з крафтовою броварнею, незалежною від гігантів, 
метою якої є не прибуток, а творчий процес пивовара. Pragnum — 
«крафтова» судова фірма, адже вузька спеціалізація дозволяє 
вигравати найзаплутаніші справи, а участь партнерів у кожному 
проекті свідчить про вкладання у спір не тільки інтелекту, а й душі.

Податкові
та митні спори

Titan Machinery Ukraine рада 

співпраці з Pragnum. 

Професіоналізм, спеціалізація 

у сфері податкового права, 

виключна компетентність 

співробітників і ділова 

надійність юридичної фірми 

в цілому сприяють ефективній 

реалізації наших проектів. 

Фірма на практиці підтвердила 

свій статус експерта в галузі 

податкового права, юридичним 

рішенням якого можна довіряти

«

»
Сергій Гарбуз,

директор «Titan Machinery Ukraine»

Спір із Державною фіскальною службою 
України починається, як правило, з перевірки. 
Запорука успіху такого спору — серйозна 
підготовка до перевірки і прискіплива участь        
у ній. Тому ми починаємо роботу з навчання 
наших Клієнтів оптимальній взаємодії                 
з контролюючими органами.

Не кожна перевірка має законні підстави. Ми 
оперативно вживаємо заходи для запобігання 
таких перевірок і закладаємо підґрунтя для 
нейтралізації їх наслідків для Клієнтів.

Супроводжуючи перевірку, ми проводимо 
ретельний аудит первинної документації та 
операцій, які будуть її об'єктом. Це дає Клієн-
ту розуміння ризиків і дозволяє заздалегідь 
вжити заходів щодо їх мінімізації. В окремих 
випадках ми також забезпечуємо особливий 
режим доступу до документації Клієнта.

Адміністративне оскарження рішень ДФС,         
в більшості випадків, ми починаємо з метою 
виправити допущені в акті арифметичні та 
методологічні помилки. Крім того, це дає нам 
і Клієнту час, необхідний для належної підго-
товки до ефективного судового спору.

Можливість адвокатського доступу до закри-
тої інформації дозволяє нам з високою точні-
стю оцінити перспективи справи у суді.             
А застосування процесуальних хитрощів 
поряд із глибоким знанням актуальної судо-
вої практики дозволяє впливати на перспек-
тиву і забезпечувати, в кінцевому підсумку, 
потрібний Клієнту результат.
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Наталія
Харчук

З моменту свого створення Pragnum зазнав кардинальних змін.            
І коли ти з самого початку приймаєш безпосередню участь у цій 
трансформації, компанія стає частиною тебе. Я з упевненістю можу 
сказати, що Pragnum сприяє свободі самовираження, надає своїм 
співробітникам безмежні можливості для зростання і часто є 
каталізатором особистісних змін.

Процедура банкрутства в Україні ускладню-

ється з року в рік і сьогодні регламентована 

не стільки законом, скільки судовою практи-

кою Вищого господарського суду. Ми тримає-

мо руку на пульсі цієї практики і допомагаємо 

Клієнтам дотримуватися всіх формальнос-

тей, необхідних для ефективного застосуван-

ня даного механізму.

Ключове завдання Pragnum – максимально 

можливий контроль над процедурою бан-

крутства з запобіганням порушень і зловжи-

вань з боку опонентів Клієнта.

Представляючи у процедурі банкрутства кре-

дитора, ми ініціюємо залучення до справи 

незалежних аудиторів та арбітражних керую-

чих. Ретельний аналіз фінансового стану 

боржника дозволяє оскаржити вчинені ним 

сумнівні угоди і виявити ознаки доведення до 

банкрутства (ст. 219 Кримінального кодексу).

Діючи в інтересах підприємства-боржника, 

ми робимо усе необхідне для захисту його 

власників і керівників. Їх безпека забезпечу-

ється виваженою роботою з активами і паси-

вами підприємства, а також продуманою вза-

ємодією з кредиторами.

Результат банкрутства – ліквідація підприєм-

ства і списання усіх його боргів.

Банкрутство
Висловлюємо глибоку 

вдячність Pragnum за 

кваліфіковані юридичні 

консультації, надані ДП 

«Укрспирт» з питань 

оскарження рішень щодо 

застосування фінансових 

санкцій, накладених 

Міністерством доходів і зборів 

України

«

»
Михайло Лабутін,
генеральний директор «Укрспирт»
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Експертиза – королева спорів з інтелектуальної власності. Але часом 
забувають, що навіть простий пішак може перемогти королеву. 
За останні роки Pragnum виріс до повноцінного офіцера і може собі 
дозволити ходити по діагоналі для захисту інтересів своїх Клієнтів.

Андрій
Пономарьов

Спори у сфері
інтелектуальної
власності
Інтелектуальна власність – це те, що робить 

бізнес наших Клієнтів унікальним і конкурен-

тоспроможним.

Немає жодного сенсу у реєстрації об'єктів 

інтелектуальної власності, підписанні безлічі 

угод і регламентів, якщо дотримання цих 

формальностей не забезпечено механізмами 

їхнього належного захисту.

Захист у нашому випадку носить комплекс- 

ний характер. Поряд із судовим супроводом, 

який дозволяє відшкодувати збитки, ми ефек-

тивно відстоюємо позицію Клієнта в органах 

поліції та Антимонопольному комітеті Украї-

ни, а також супроводжуємо реєстрацію об'єк-

тів Клієнта у Митному реєстрі.

Вирішальне значення в більшості патентних 

конфліктів має експертиза. Тому ми забезпе-

чуємо Клієнтам проведення незалежних     

експертиз із ретельно підготовленими питан-

нями і оскарженням сумнівних експертних    

висновків.

Патентна адвокатура Pragnum дає можли-

вість задіяти механізми кримінально-право-

вого реагування та оперативно присікти 

порушення.
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« Серед рис, які виділяють 

Pragnum на ринку юридичних 

послуг, ми можемо 

з впевненістю відмітити 

системність у вирішенні 

правових колізій, чітку 

та продуману стратегію 

юридичного захисту, 

застосування інноваційних 

юридичних технологій, 

бездоганне процесуальне 

супроводження... »
Олексій Кущ,

директор «Перша Дніпровська

Інвестиційна Компанія»



Олексій
Некрасов

Економічні
злочини
Спеціалізацією Pragnum є захист у справах 

про економічні та посадові злочини (white 

collar crime), а також відшкодування завдано-

го злочином збитку підприємствам, що 

постраждали у подібних справах.

Ми акцентуємо увагу на попередженні ризи-

ків, тому маємо широку практику впрова-

дження ефективних інструкцій з безпеки та 

взаємодії з правоохоронними та контролюю-

чими органами. Наші Клієнти знають, як себе 

вести у нестандартних ситуаціях.

Каральний характер кримінального переслі-

дування і низька статистика виправдуваль-

них вироків в Україні зобов'язують нас вжива-

ти всі можливі і неможливі заходи для того, 

щоб справа була закрита без доведення її         

до суду.

Ретельна підготовка і грамотний адвокат-

ський супровід слідчих дій, продумана робота 

зі свідками, ініціювання авторитетних неза-

лежних експертиз – це ті механізми, що забез-

печують нашим Клієнтам захист їх прав та 

інтересів.

Гордістю Pragnum є той факт, що за 9 років 

практики жодна з кримінальних справ, які ми 

супроводжували, не була доведена до суду. 

Усі вони закривалися на етапі досудового 

слідства.
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Судові спори - як повітря для кожного практикуючого юриста. 
Вони, з одного боку, постійно підтримують його в тонусі і підвищу-
ють кваліфікацію, а з іншого - дозволяють щодня покращувати 
якість наданих Клієнту послуг. Саме в Pragnum - компанії, яка 
спеціалізується виключно на судових спорах - я занурився в рідну 
для себе стихію.

Київський завод 

безалкогольних напоїв 

«Росинка» висловлює свою 

вдячність колективу юристів 

Pragnum за довготривалу і 

плідну співпрацю... 

Багаторічний досвід наших 

відносин дозволяє 

рекомендувати Pragnum як 

команду професіоналів, які не 

тільки знають, але й люблять 

свою справу, роблячи її краще 

за інших

«

»
Сергій Герман,

голова Правління

«Київський завод безалкогольних

напоїв «Росинка»



Партнери Pragnum

Віталій Бобриньов
керуючий партнер, адвокат

комерційні спори, економічні злочини, 
спори у сфері інтелектуальної власності

bobrynev@pragnum.ua

Дмитро Жуков
партнер

комерційні спори,
податкові та митні спори

zhukov@pragnum.ua

Наталія Харчук
партнер

супровід процедури банкрутства

harchuk@pragnum.ua

Андрій Пономарьов
патентний повірений, к. ю. н.

спори у сфері інтелектуальної власності

ponomarev@pragnum.ua
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Адвокатська фiрма Pragnum
+38 044 287 28 77

pragnum.ua
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