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Андрій Навроцький консультує клієнтів, зокрема іноземних, із питань антимонопольного, трудового та 
договірного права.

В галузі злиття та поглинання Андрій Навроцький спеціалізується на проведенні юридичних аудитів 
(Legal Due Diligence), підготовці юридичних висновків та податковій оптимізації угод. Андрій здійснює 
юридичний супровід транзакції не лише на етапі проведення злиття компанії та отримання відповідних 
дозволів Антимонопольного комітету України, він також надає комплексну юридичну допомогу під час 
транзакції та після її завершення.

Не в останню чергу завдяки своїй роботі в Антимонопольному комітеті України, де Андрій брав участь у 
розробленні ключових законів та нормативно-правових актів, він має значний досвід у консультуванні 
інвесторів щодо різноманітних питань конкурентного права та права зі захисту від недобросовісної 
конкуренції. Він супроводжував чисельні міжнародні угоди із злиття та поглинань.

Крім цього, Андрій представляє інтереси клієнтів у антимонопольних органах і в суді, зокрема в справах зі 
звинувачення у зловживанні монопольним становищем, у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій, 
недобросовісній конкуренції (серед інших, справи порушення рекламного законодавства).

Ще однією сферою спеціалізації Андрія Навроцького є консультування та представництво інтересів наших 
клієнтів у судових і третейських спорах, а також на етапі примусового виконання судових рішень та 
рішень третейських судів. Крім цього, Андрій є досвідченим фахівцем з питань визнання та виконання в 
Україні рішень іноземних судів та арбітражів.

Андрій Навроцький має багаторічний практичний досвід консультування та представництва приватних 
вкладників у спорах із українськими банками, як у судовому, так і позасудовому порядку. 

ДОСВІД

участь у розробленні етапів злиття одного з найбільших німецьких банків і міжнародної страхової 
компанії в Україні, супроводження злиття на етапі одержання дозволів антимонопольних органів 
України;
консультування та юридичний супровід діяльності великого українського холдингу в сфері оптової та 
роздрібної торгівлі при виконанні рішень українських судів в Німеччині;
представництво інтересів одного з найбільших китайських виробників сталі в судовому спорі проти 
українського замовника;
представництво інтересів шведського підприємства в сфері роздрібної торгівлі при порушенні 
Антимонопольним комітетом справи у зв’язку із несанкціонованим злиттям;

ПРАКТИКИ

консультування та юридичний супровід одного з найбільших німецьких видавництв під час продажу 
бізнесу в Україні;
підготовка документів та подача заяви в Антимонопольний комітет України про реєстрацію злиття 
німецького інвестора й українського аграрного підприємства;
реструктуризація німецького дочірнього товариства українського холдингу з метою зменшення ризиків 
при імпорті та експорті товарів із ЄС в Україну;
консультування аграрного холдингу стосовно зміни його корпоративної структури та реструктуризації 
активів, а також стосовно податкової оптимізації діяльності підприємства; 
представництво інтересів німецького інвестора в корпоративному спорі з іншими учасниками 
німецько-українського підприємства;
представництво інтересів підприємства в судовому спорі з українським банком стосовно стягнення 
банківського вкладу та виконання судового рішення. 
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Андрій Навроцький закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана 
Франка. В 2005 році він здобув ступінь магістра права (Magister Legum, LL.M.) в університеті Аугсбург 
(Німеччина) за спеціалізацією «Міжнародне приватне право», захистивши магістерську роботу на тему: 
«Визнання та виконання рішень іноземних судів в Німеччині та Україні».

2000-2003 – державний службовець в Антимонопольному комітеті України в Києві; 2006-2007 – керівник 
юридичного департаменту компанії «Софт Сервіс Холдинг» («Декор Сервіс»); 2007-2009 – юрист в 
юридичній фірмі „Beiten Burkhardt“ в Києві; 2009-2012 – керівник виробничого підприємства «ЛАННА»; 
2012-2013 – юрист в міжнародній юридичній компанії «БНТ та Партнери», з 2014 року партнер в 
юридичній компанії DLF attorneys-at-law.


