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Наталія Матвійчук спеціалізується на цивільному, торговому, трудовому і
морському праві. Вона успішно супроводжує судові процеси в області захисту
трудових прав, честі, гідності та ділової репутації клієнтів, володіння рухомим
і нерухомим майном, в спорах, що виникають із земельних відносин, в тому
числі між юридичними особами і державними органами.
Крім того, Наталія успішно представляє інтереси клієнтів в сімейних спорах,
зокрема, щодо поділу майна подружжя, отримання дозволу на виїзд дітей за
кордон, спадщини; в суперечках з контролюючими органами, державними
реєстраторами, у випадках, пов'язаних з оскарженням рішень про дії і
бездіяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, а також
судових розглядів іншої спеціалізації.
Вона консультує клієнтів компанії з питань реєстрації трудових відносин,
дотримання законодавства про захист прав споживачів, оренду землі,
договірних відносинах і захисту прав інтелектуальної власності. Наталя
супроводжує проекти по найму і звільнення працівників, оренду та
приватизацію державного та комунального майна, реєстрації та ліквідації

суб'єктів господарювання.
Наталія є співавтором методичних рекомендацій щодо оподаткування
адвокатської діяльності, виданих Національною асоціацією адвокатів України,
а також автором ряду статей та публікацій у фахових виданнях.

Практики
Трудове право
Вирішення судових спорів
Нерухомість

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
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
Захист 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
Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
Податкове право

Освіта
Національний університет «Одеська юридична академія» за
спеціальністю «Правознавство», 2017 рік.

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)
Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знання мов

Українська, російська, англійська

