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Ярослав Анікєєв консультує українські та іноземні компанії в Україні з питань реструктуризації та 
банкрутства вже понад 13 років.
 
Завдяки своїм спеціальним знанням і великому досвіду не тільки з юридичних, але й з економічних та 
фінансових питань, Ярослав успішно провів реструктуризацію десятків підприємств із різних галузей 
економіки. Він консультує наших клієнтів із питань  реструктуризації підприємства, розробляє плани 
санації та робить усе можливе для збереження робочих місць на проблемних підприємствах та 
максимального захисту прав кредиторів.

Ярослав має значний практичний досвід у проведенні процедури банкрутства. Це допомагає йому 
компетентно й ефективно супроводжувати підприємства на будь-якій стадії процедури банкрутства. 
Ярослав докладає усіх зусиль, щоб процедура банкрутства проходила прозоро та відповідно до вимог 
законодавства, забезпечуючи при цьому захист інтересів кредитора.

Виконуючи функції арбітражного керуючого, Ярослав скликає збори та комітет кредиторів, головує на 
зборах, займається оцінкою та продажем майна боржника.

Крім цього, Ярослав Анікєєв є досвідченим фахівцем у галузі нерухомості, договірного та податкового 
права. Протягом багатьох років він консультував великі будівельні компанії з питань чіткої та надійної 
структуризації договірних відносин між інвестором, забудовником і підрядними організаціями, а також 
супроводжував увесь процес будівництва аж до моменту введення об’єкта в експлуатацію.  Ярослав 
спеціалізується на питаннях оренди, а також забезпечення договірних та законних інтересів сторін.

Ярослав Анікєєв регулярно представляє інтереси наших клієнтів у господарських та адміністративних 
судах і на стадії виконання судових рішень. 

ПРАКТИКИ

ДОСВІД

консультування і представництво інтересів німецького виробника обладнання з обробки пластмаси та 
ґуми в процесі банкрутства його українського контрагента;
консультування німецького підприємства під час банкрутства його дочірнього товариства, яке 
здійснювало будівельну діяльність в Україні, а також представництво інтересів клієнта в судових 
процесах (сума заборгованості - 300 млн. грн., приблизно 30 млн. євро);
надання юридичних консультацій шведській консалтинговій компанії стосовно закриття її дочірнього 
товариства в Україні, зокрема, шляхом ініціювання процедури банкрутства; 
управління автотранспортним підприємством у якості арбітражного керуючого, включаючи оцінку та 
продаж майна боржника;
розроблення та реалізація плану санації для виробничого підприємства, продаж нерентабельного майна 
та відновлення виробництва;
арбітражне управління підприємством, що спеціалізується на продажі хімікатів та мінеральних добрив
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ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 

Ярослав Анікєєв закінчив юридичний факультет Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана, отримавши ступінь магістра. Крім цього, він закінчив Міжнародну академію 
фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України й отримав свідоцтво арбітражного керуючого. 

Внесений до реєстру арбітражних керуючих в Україні у 2008 році. 

2001-2002 – юрист в акціонерному товаристві «Центренерго»; 2003-2005 – юрист в адвокатській компанії 
«Лідер»; 2005-2006 – юрист в акціонерному товаристві «Будмаш»; 2006-2008 – керуючий партнер у 
юридичній фірмі «Brain Group»; 2008-2013 виконання функцій арбітражного керуючого; з 2014 року 
юрист в юридичній компанії DLF attorneys-at-law.

(загальна сума заборгованості – 150 млн. грн., приблизно 15 млн. євро);
розроблення та реалізація плану санації державного цегельного заводу, завдяки якому вдалось 
відновити платоспроможність підприємства протягом одного року;
розроблення плану санації та проведення процедури санації будівельної компанії.


