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ЕНЕРГІЯ ЗНАНЬ ТА ДОСВІДУ



МОЖЛИВІСТЬ 
ЧИ ЗАГРОЗА?

ДЛЯ КОГО 
АКТУАЛЬНО

ПОСЛУГИ 
NOBILI

КОЛИ 
КОРИСНО

РОЛЬ NOBILI 

Дієвий інструмент для власника бізнесу, корпоративного юриста компанії, фінансового 
директора для управління ризиками та зниження фінансового навантаження на бізнес чи 
неплатоспроможність, борги та вихід з ринку?

ВАРТО НЕ БОЯТИСЯ БАНКРУТСТВА, АБО БАНКРУТСТВО – ЦЕ:

легітимний інструмент «вільного ринку»

виправдана необхідність для бізнесу та кредиторів 

органічна трансформація

Інструмент банкрутства для збереження ліквідності та зниження фінансового навантаження на 
бізнес ефективно використовують компанії 

Для досягнення довгострокових та короткострокових бізнес-цілей:

НЕЗАЛЕЖНО ВІД РОЛІ КЛІЄНТА NOBILI У БАНКРУТСТВІ, ПРОЦЕДУРА БУДЕ ПРОВЕДЕНА БЕЗДОГАННО, 
А БІЗНЕС-ІНТЕРЕСИ – ЗАХИЩЕНІ. 

МИ ДОСВІДЧЕНІ. 
Nobili спеціалізується на питаннях банкрутства та реструктуризації більше 10 років та 
забезпечила супровід більше 55 справ про банкрутство. 

МИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ. 
Наша команда пропонує досвід та знання 5 вузькоспеціалізованих юристів практики 
банкрутства, які працюють виключно зі справами про банкрутство, знають найменші нюанси 
процедури, судову практику, потенційні ризики для підприємств, що ліквідуються, пов’язаних з 
ними бізнесів та кредиторів.

Аграрного 
сектору

Фармацевтичної 
галузі 

Сектору FMCG 
та великі 

дистриб’ютори 
FMCG товарів

Сфери 
девелопменту та 

будівництва

Вивільнення грошових коштів

Визнання недійсними невигідних 
контрактів

Забезпечення збереження заставного 
майна боржника-банкрута

Захист від потенційної втрати контролю 
над бізнесом

Збереження заставного майна та 
активів бізнесу

Збільшення оборотного капіталу

Короткострокове (4–6 місяців) зниження 
фінансового навантаження на бізнес

Перерозподіл фінансових потоків 
бізнесу

Припинення акумуляції боргових 
зобов’язань

Управління фінансовими та 
бізнес-ризиками

Виконання 
обов’язків 
арбітражного 
керуючого 
(ліквідатора) в 
процедурі 
ліквідації

Виконання 
обов’язків 
арбітражного 
керуючого 
(розпорядника 
майна) в 
процедурі 
розпорядження 
майном

Консультування 
регіонального 
боржника у 
процедурі 
банкрутства

Консультування 
підприємств 
щодо збереження 
заставних активів

Консультування 
кредитора в 
процедурі 
банкрутства 
боржника 
(включаючи 
боржника, 
розташованого у 
регіонах України 
інших, ніж Київ та 
Київська область)

ЕНЕРГІЯ ЗНАНЬ ТА ДОСВІДУ



НАТАЛІЯ ТИЩЕНКО

Керуючий партнер 

Наталія – один з найдосвідченіших юристів в Україні в сфері банкрутства. Протягом більше ніж 

20 років практики Наталія консультувала клієнтів у більш ніж 55 справах про банкрутство на 

суму більше 400 мільйонів доларів США. Наталія супроводжує проекти, які регулярно входять 

до рейтингу «50 найбільших судових та арбітражних справ в Україні» видавництва «Юридична 

Практика».

Експертиза 

Наталія є практикуючим адвокатом, арбітражним керуючим та сертифікованим медіатором 

Українського центру медіації. Фахова підготовка Наталії у сферах права, а також економіки та 

бухгалтерського обліку дозволяє всебічно оцінити переваги та ризики процедури банкрутства. 

Наталія також має вищу економічну освіту та професійну підготовку в сфері бухгалтерського 

обліку. 

Спеціалізація

Практики: 

        Банкрутство          Вирішення спорів          Податкове право

Індустрії: 

        Агро Банки Будівництво Фарма            FMCG

Визнання

За версією професійного рейтингу «Вибір клієнта. ТОП-100 кращих юристів України» 

видавництва «Юридична Газета»:

• кращий юрист з питань реструктуризації та банкрутства 2012–2013

• серед найкращих юристів у сфері судової практики 2013–2014

• серед 100 кращих юристів України 2017

Проекти 

• > 55 проектів у сфері банкрутства, включаючи консультування іноземних інвесторів та

кредиторів (UniCredit Group, Olympic Casino, Ceragem та інші)

• > 100 проектів з вирішення судових спорів

• численні проекти, пов’язані з виконанням обов’язків розпорядника майна, ліквідатора,

юридичного радника як кредиторів, так і боржників в процедурах банкрутства

ЕНЕРГІЯ ЗНАНЬ ТА ДОСВІДУ

n.tyschenko@nobili.ua

nobili.ua

+38 (044) 200 2315

nobili.ua
https://www.facebook.com/nataliya.tyshenko
https://www.linkedin.com/in/tyschenkonatalya/


ОЛЕНА ФОМІНА 

Партнер 

Олена є визнаним фахівцем у сферах податкового і митного права, банкрутства та вирішення 

спорів.  

Олена консультує компанії корпоративного та банківського секторів з питань управління 

фінансовими та бізнес-ризиками, проходження процедури банкрутства, консультує щодо 

розпорядження майном та ліквідації майна, збереження заставного майна та активів бізнесу.

Експертиза 

Олена має фахову юридичну освіту та підготовку в сфері бухгалтерського обліку, допущена до 

адвокатської практики в Україні з 2009 року. 

Олена неодноразово виступала юридичним та бізнес-консультантом корпоративних клієнтів 

щодо ефективного проходження процедури банкрутства. Досвід участі в процедурі банкрутства 

як у ролі арбітражного керуючого, так і в ролі представника сторони – кредитора або боржника, 

дозволяє Олені використовувати знання практичних нюансів для досягнення довгострокових 

та короткострокових бізнес-цілей клієнтів. 

Спеціалізація

Практики: 

        Банкрутство          Вирішення спорів          Податкове право

Індустрії: 

        Агро              Банки              Будівництво             Фарма            FMCG

Визнання

За версією професійного рейтингу «Вибір клієнта. ТОП-100 кращих юристів України» 

видавництва «Юридична Газета»:

• серед найкращих юристів у сфері податкового та митного права 2015, 2017

Проекти 

• багаторічний досвід участі у справах про банкрутство

• консультування кредиторів у процедурі банкрутства боржника  

• консультування боржників у процедурі банкрутства

ЕНЕРГІЯ ЗНАНЬ ТА ДОСВІДУ

 
e.fomina@nobili.ua

nobili.ua

+38 (044) 200 2315

nobili.ua
https://www.facebook.com/eofomina
https://www.linkedin.com/in/olena-fomina-976b4577/



