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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ЗНАННЯ МОВ

українська, російська

Ігор Дронов консультує наших клієнтів із питань обрання оптимальної організаційно-правової форми та 
податкової структуризації договорів зі збуту продукції. Він має значний досвід реєстрації товариств із 
обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств, а також реєстрації представництв іноземних 
компаній в Україні.

У випадку ліквідації компанії Ігор надає юридичний супровід на кожному етапі здійснення цієї 
господарської процедури. Це стосується як прийняття рішення про ліквідацію компанії, припинення дії 
всіх договорів, припинення трудових відносин із працівниками підприємства, так і дотримання 
передбачених законодавством строків кожного з етапів ліквідації тощо. 

Ігор спеціалізується також на питаннях договірного та податкового права. При цьому він покладається на 
свій багаторічний досвід надання консультацій щодо ефективного забезпечення вимог клієнтів, 
розроблення різноманітних договорів, а також на досвід із податкового структурування угод, зокрема 
фаховий аналіз та оцінку можливих податкових ризиків. 

Його фахові знання з питань інтелектуальної власності охоплюють узгодження умов і розроблення 
ліцензійних договорів, юридичний супровід під час переходу права інтелектуальної власності на 
торговельну марку, реєстрацію в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, придбання 
прав інтелектуальної власності для клієнтів, аналіз документів, які стосуються питань авторського права 
та суміжних прав тощо.

Ігор проводить юридичний аналіз різного виду рекламних матеріалів (зокрема реклами в мережі 
Інтернет, на телебаченні та в друкованих ЗМІ) на предмет їх відповідності до норм українського  
конкурентного законодавства, рекламного законодавства тощо.  Він консультує клієнтів щодо 
забезпечення їхніх прав та інтересів із зазначених вище питань.

Ігор Дронов представляє інтереси клієнтів як на етапі позасудового врегулювання спорів, так і в судових 
процесах. Крім цього, Ігор отримує дозволи на працевлаштування іноземних громадян та посвідки на 
проживання в Україні. 

ПРАКТИКИ

ДОСВІД

консультування та представлення інтересів одного з провідних німецьких виробників віконних профілів 
при злитті його українських дочірніх підприємств;
консультування та юридичний супровід чеського енергетичного концерну у ході будівництва сонячної 
електростанції потужністю 120 МВт;
консультування великого австрійського концерну у сфері водопровідно-каналізаційного господарства 
стосовно припинення його господарської діяльності в Україні; 
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ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 

Ігор Дронов закінчив юридичний факультет Міжнародного науково-технічного університету імені 
академіка Юрія Бугая у м. Києві. 

2001-2002 – державний реєстратор у м. Києві; 2002-2011 – юрист у компанії «Big Golf Ukraine GmbH»; 
2011-2013 - юрист у юридичній компанії «БНТ та Партнери», з 2014 року юрист у юридичній компанії DLF 
attorneys-at-law.

представництво інтересів світового лідера з виробництва підвісних канатних доріг у судовому процесі з 
українськими підприємствами;
консультування міжнародної фармацевтичної компанії щодо розроблення та затвердження положення 
про інсайдерську інформацію;
консультування великого китайського концерну з виробництва дієтичних добавок і засобів гігієни при 
налагодженні системи збуту в Україні.


