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Тарас Литовченко, радник практики корпоративного права та M&A в GOLAW,
має більше 8 років професійного стажу в сфері корпоративного, комерційного
та трудового права. Тарас консультує міжнародні та українські компанії в
різних галузях і секторах економіки, з особливим фокусом на інформаційні
технології, енергетику, рітейл, медицину і фармацевтику.

Тарас регулярно консультує клієнтів з питань створення та ліквідації бізнесу
в Україні, реструктуризації та корпоративної реорганізації, корпоративного
управління, загальних питань корпоративного та комерційного права,
валютного контролю і різноманітних трудових питань, включаючи зміну топ-
менеджменту. Він також проводить юридичний due diligence компаній і
нерухомості, консультує з усіх транзакційних питань, а також з питань
міжнародного корпоративного структурування.

Тарас забезпечує повний юридичний супровід проектів відновлюваної
енергетики в Україні, представляючи інтереси інвесторів, девелоперів і EPC-
підрядників на всіх етапах проекту: від юридичного due diligence і покупки
проекту до отримання «зеленого» тарифу та фактичного запуску
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електростанції в експлуатацію.

Крім цього, Тарас має великий досвід в питаннях регуляторного комплаенсу у
сфері виробництва, виведення на ринок і дистрибуції медичних виробів. Він
консультує виробників і дистриб'юторів з питань оцінки відповідності
медичних виробів та взаємодії з Державною службою України з лікарських
засобів та контролю за наркотиками під час перевірок.

Практики

Антимонопольне та конкурентне право

Банківське та фінансове право

Корпоративне право та M&A

Трудове право

Захист навколишнього середовища

Нерухомість

Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів

Сектори економіки

Агробізнес

Авіація

Хімічна промисловість

Будівництво і нерухомість

Енергетика і природні ресурси

Фінансові установи

Інформаційні технології

Виробництво та промисловість

Медіа та телекомунікації



Медицина та фармацевтика

Ритейл та FMCG

Транспорт та інфраструктура

Протидія корупції

Антимонопольне та конкурентне право

Банківське та фінансове право

Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками

Корпоративне право та M&A

Кримінальне право

Розробка та впровадження системи безпеки

Трудове право

Захист навколишнього середовища

Взаємодія з державними органами (GR)

Відновлення платоспроможності та банкрутство

Інтелектуальна власність

Міжнародна торгівля

Вирішення судових спорів

Морське право

Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів

Нерухомість

Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості

Податкове право

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

спеціальність «Правознавство», магістр, 2014 рік.



Визнання

Best Lawyers in Ukraine 2021 - визнаний серед кращих юристів України у сфері
Корпоративного права;

The Legal 500 EMEA 2019 - рекомендований у сфері Трудового права.

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)

Американська торговельна палата (АСС)

Європейська Бізнес Асоціація (EBA)

Знання мов

Українська, російська, англійська


