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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

ЗНАННЯ МОВ

українська, російська, німецька, англійська  

Основними напрямами діяльності Дмитра Сикалюка є питання трудового, корпоративного та договірного 
права. Він займається розробленням трудових договорів із посадовими особами підприємств, 
зовнішньоекономічних договорів, у тому числі договорів поставки, франчайзингу та комплексних 
дистриб’юторських договорів. 

При виході на український ринок міжнародних компаній Дмитро консультує інвесторів щодо вибору 
оптимальної організаційно-правової форми та найефективніших інструментів фінансування їхньої 
господарської діяльності. Він має багаторічний досвід із підготовки багаторівневих договорів, у тому числі з 
використанням оптимальних способів забезпечення виконання зобов’язань, досвід податкового 
структурування угод, включаючи фаховий аналіз та оцінку можливих податкових ризиків.

У галузі корпоративного права Дмитро спеціалізується на питаннях реструктуризації та проведення 
юридичних аудитів (Due Diligence) підприємств. Крім цього, він є досвідченим фахівцем у юридичних і 
податкових питаннях розроблення й укладення багаторівневих зовнішньоекономічних угод. До того ж, він 
консультує з питань виплати дивідендів, припинення підприємницької діяльності в Україні, а також розірвання 
трудових відносин, оптимізації штату працівників та ліквідації підприємств.

Дмитро займається податковими питаннями, зокрема щодо уникнення подвійного оподаткування, податкової 
оптимізації окремих угод, оподаткування господарської діяльності іноземних представництв і захисту від 
неправомірних дій податкових органів.

Крім цього, Дмитро спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у національних судах України 
загальної та спеціальної юрисдикції (включаючи Верховний суд України), третейських процесах.  

ПРАКТИКИ

ДОСВІД

консультування чеського енергетичного концерну  стосовно фінансування його господарської діяльності 
в Україні, а також будівництва сонячної електростанції потужністю 120 МВт;
представництво інтересів світового лідера з виробництва підвісних канатних доріг у судовому процесі з 
українськими підприємствами;
представництво інтересів швейцарського машинобудівного концерну в судовому процесі зі стягнення 
заборгованості з українських підприємств;
консультування та юридичний супровід провідного світового виробника ліфтів та ескалаторів під час 
продажу його активів в Україні; 
консультування провідного світового виробника рослинних лікарських препаратів із питань 
ліцензування та розмитнення продукції в Україні;
консультування німецького виробника димохідних систем і витяжок щодо створення системи збуту в 
Україні;
консультування німецького клієнта з питань видобутку,  обробки та збагачення промислових мінералів 
під час придбання каолінового підприємства в Україні. 
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ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 

Дмитро Сикалюк закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка та отримав ступінь магістра. Крім цього, він є дипломованим перекладачем з німецької й 
англійської мов. 

2008-2010 – перекладач та помічник юриста в юридичній фірмі «CMS Reich-Rohrwig Hainz»; 2010-2012 – 
юрист в юридичній фірмі «CMS Reich-Rohrwig Hainz»; 2012-2013 – юрист в юридичній компанії «БНТ та 
Партнери»; з 2014 року юрист в юридичній компанії DLF attorneys-at-law.

Міжнародне торгове право у зв’язку зі вступом України до ВТО 
Реформування господарського законодавства. Основні нововведення щодо процедури банкрутства
Україна у ВТО

ПУБЛІКАЦІЇ


