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Ігор Дикунський вже більше десяти років консультує іноземні компанії, переважно, з німецькомовних 
країн. Крім поточних юридичних консультацій Ігор надає юридичну підтримку клієнтам під час придбання 
підприємств та створення нових компаній в Україні.

Ігор супроводжував чисельні міжнародні транзакції по злиттю та поглинанню в Україні, брав участь у 
проведенні юридичних аудитів (Due Diligence) цільових компаній, в отриманні дозволів антимонопольних 
органів на концентрацію, а також в структуруванні угод.

Крім цього, опираючись на свій багаторічний досвід супроводження проектів із будівництва сонячних 
електростанцій в Україні, Ігор спеціалізується на трудовому праві й альтернативній енергетиці. Він 
консультує клієнтів із питань організації ефективних систем збуту товарів і стосовно захисту прав та 
законних інтересів кредиторів. 

Статті та коментарі Ігоря Дикунського регулярно публікують в фахових німецько- та англомовних 
виданнях. Він виступає на конференціях з доповідями щодо виходу іноземних компаній на український 
ринок та з правових питань захисту інвестицій в Україні. 

ПРАКТИКИ

представництво інтересів німецького виробника обладнання з обробки пластмаси та ґуми в процесі 
банкрутства його українського контрагента;
юридичний супровід австрійського виробника деревообробного обладнання під час закриття української 
дочірньої компанії, зокрема закриття сервіс-центру та скорочення штату працівників. 

ДОСВІД 

надання консультацій великій австрійській інвестиційній компанії при виході на український ринок та 
придбанні загалом чотирнадцяти сільськогосподарських підприємств, а також проведення юридичного 
аудиту цих підприємств;
консультування та представлення інтересів одного з провідних німецьких виробників віконних профілів 
при злитті його українських дочірніх компаній;
надання консультацій одному з найбільших виробників паперових мішків у світі стосовно розширення 
виробничих потужностей та будівництва додаткових виробничих приміщень в Україні;
консультування та юридичний супровід міжнародного концерну при перенесенні підприємства з 
виробництва сухих будівельних сумішей з Румунії до України;
консультування та представництво інтересів клієнта (фізичної особи) в позасудовому врегулюванні спору 
в зв’язку з неправомірним використанням його зображення в рекламі всесвітньо відомого виробника 
спортивного одягу;
надання юридичних консультацій одному з найбільших німецьких виробників систем захисту деревини та 
фасадів при злитті його українських дочірніх компаній;
юридичний супровід чеського енергетичного концерну при будівництві сонячної електростанції 
потужністю 120 МВт;
консультування німецького інвестора при будівництві сонячної електростанції в Україні;
консультування провідної міжнародної компанії з переробки хмелю під час позасудового врегулювання 
спору, пов’язаного з поставками хмелю одному з найбільших пивзаводів України;
консультування та представництво інтересів великого європейського виробника взуття у врегулюванні 
корпоративного спору;
надання юридичних консультацій німецькому інвестору при плануванні та будівництві сонячної 
електростанції в Україні потужністю 21 МВт;
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Ігор Дикунський закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Київський 
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