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Олександр Мельник є партнером, керівником практики корпоративного права
та M&A, спеціалізується на питаннях корпоративного, антимонопольного,
банківського та фінансового права, а також у взаємовідносинах бізнесу з
контролюючими органами. Юрист має значний досвід у створенні,
реструктуризації та ліквідації бізнесу, проведенні юридичних аудитів
компаній та структур бізнесу. Консультує з питань відчуження нерухомості,
здійснює супровід угод купівлі-продажу бізнесу та нерухомості.

Олександр супроводжує процедури оренди державного та комунального
майна та його приватизації, приймає участь у реалізації проектів із
будівництва на території України об’єктів альтернативної енергетики. Юрист
надає консультації клієнтам з питань антимонопольного права, зокрема щодо
необхідності отримання дозволів на концентрацію та узгоджені дії, щодо
недобросовісної реклами та конкуренції, здійснює представництво інтересів
клієнтів у справах щодо узгоджених дій, недобросовісної конкуренції,
зловживань та цінових маніпуляцій на товарних та фінансових ринках.

Крім того, Олександр надає юридичну підтримку бізнесу та банкам з питань
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фінансування бізнесу, зокрема щодо структурування фінансування, здійснює
аналіз забезпечень та розробляє проекти договорів забезпечення
зобов’язань. Має досвід у супроводі проектів транскордонного фінансування
із залучення міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, МФК тощо), розробці
договорів між кредиторами (Intercreditor’s Agreement, Security Sharing
Agreement, Subordination Agreement).

Олександр також активно консультує бізнес сфери ритейл з питань
дотримання законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду,
оцінки відповідності, має успішний досвід у супроводженні перевірок
Держпродспоживслужби та оскарженні їх результатів в судовому порядку.

Юрист консультує клієнтів з питань реєстрації, захисту та передачі прав
інтелектуальної власності, має досвід у розробці зовнішньоекономічних
договорів комерційної концесії (франчайзингу).

Практики

Антимонопольне та конкурентне право

Корпоративне право та M&A

Трудове право

Нерухомість та будівництво

Банківське та фінансове право

Сектори

Агробізнес

Авіація

Хімічна промисловість

Нерухомість та будівництво



Природні ресурси та охорона навколишнього середовища

Фінансові установи

Інформаційні технології та штучний інтелект

Виробництво та промисловість

Медіа, розваги, спорт та гемблінг

Охорона здоров'я та фармацевтика

Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція

Транспорт і логістика

Захист в антикорупційній сфері

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

Природні ресурси та охорона навколишнього середовища

Взаємодія з державними органами (GR)

Відновлення платоспроможності та банкрутство

Інтелектуальна власність

Міжнародна торгівля

Вирішення судових спорів

Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів

Нерухомість та будівництво

Реструктуризація та врегулювання  заборгованості

Податкове та митне право



Освіта

Національний університет «Одеська юридична академія», 2013 рік

(Україна);

Інститут підготовки професійних суддів НУ «ОЮА», 2014 рік

(Україна).

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)

Американська торговельна палата (АСС)

Європейська Бізнес Асоціація (EBA)

Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)

Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)

Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Associated European Energy Consultants (AEEC)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знання мов

Українська, російська, англійська

https://www.aeec-online.com/
https://scglegal.com/about/
https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns

