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Павло Логінов – адвокат з більш ніж 14-річним професійним досвідом. Досвід
Павла поєднує успішне представництво приватних Клієнтів і публічну
діяльність у сфері нагляду за дотриманням вимог законодавства про захист
економічної конкуренції.

Адвокат фокусує свою практику на розвитку міжнародного співробітництва
фірми, консультуванні міжнародних корпорацій, інвестиційних фондів щодо
різних питань у сфері антимонопольного та конкурентного права, в тому
числі в питаннях створення і функціонування спільних підприємств,
міжнародних і національних економічних концентрацій, зловживання
монопольним становищем і питаннях, пов'язаних з недобросовісною
конкуренцією.

Павло має значний досвід у представництві інтересів Клієнтів перед
Антимонопольним Комітетом України в процесі отримання дозволів на
економічну концентрацію, а також проведення розслідувань на різноманітних
ринках.

https://golaw.ua/
mailto:info@golaw.ua


Павло був неодноразово визнаний авторитетним міжнародним довідником
Chambers Global, а також отримав рекомендації від всеукраїнського
дослідження Ukrainian Law Firms: A handbook for Foreign Clients за видатний
професійний досвід у сфері конкурентного права.

Практики

Антимонопольне та конкурентне право

Сектори

Консультування з питань господарської діяльності в морських і

річкових портах

Агробізнес

Авіація

Хімічна промисловість

Нерухомість та будівництво

Консультування у відносинах з контрагентами

Розробка та впровадження системи безпеки

Природні ресурси та охорона навколишнього середовища

Природні ресурси та охорона навколишнього середовища

Фінансові установи

Інформаційні технології та штучний інтелект

Юридичний супровід під час перебування судна в морському порту

Юридичний супровід претензій та позовів

Виробництво та промисловість

Медіа, розваги, спорт та гемблінг

Охорона здоров'я та фармацевтика



Енергетика

Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція

Транспорт і логістика

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

диплом магістра права

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

https://unba.org.ua/
https://eba.com.ua/
https://scglegal.com/about/
https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns

