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Валентин Гвоздій є адвокатом та керуючим партнером GOLAW.
Практика Валентина сфокусована на вирішенні судових спорів, банкрутстві,
реструктуризації заборгованості, роботі з непрацюючими кредитами (NPL), а
також сфері корпоративного управління, комплаєнсу, ризик-менеджменту,
фінансового моніторингу (AML), антикорупції та оподаткування.
Валентин Гвоздій також займає посаду заступника Голови Національної
асоціації адвокатів України (НААУ), яка є регулятором адвокатської професії в
Україні.
У 2019 році Валентина обрано незалежним директором та головою
Наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго».
Валентин Гвоздій має державну нагороду – почесне звання «Заслужений
юрист України» (2017) та є доктором філософії за спеціальністю
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
(2020).

Практики
Протидія корупції
Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
Відновлення платоспроможності та банкрутство
Кримінальне право
Взаємодія з державними органами (GR)
Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
Вирішення судових спорів
Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
Податкове право

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

Освіта
Юридичний факультет Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича (Україна)
ICA Professional Postgraduate Diploma з курсу “Корпоративне
управління, ризик-менеджмент, комплаєнс”, Manchester Business
School (Великобританія)
Науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії)
за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право»

Визнання
The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендований серед кращих юристів України у
наступних сферах: Банківське та фінансове право, Ринки капіталів,
Вирішення судових спорів, Практика приватних клієнтів, Податкове право;
Best Lawyers in Ukraine 2022 - визнаний серед кращих юристів України у
наступних сферах: Банківське та фінансове право, Корпоративне управління
та комплаєнс, Корпоративне право, Взаємодія з державними органами (GR),
Інвестиції, Земельне право, Вирішення судових спорів, Злиття та поглинання
(M&A), Нерухомість, Податкове право;
Who’s Who Legal 2021 - став єдиним адвокатом України, якого визнали
провідним спеціалістом з вирішення спорів у сфері корпоративного
оподаткування;
Ukrainian Law ﬁrms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - визнаний серед
кращих юристів України у наступних сферах: Оподаткування та трансфертне
ціноутворення: консультування, Судова практика;

50 провідних юридичних фірм України - рекомендований серед кращих
юристів України у наступних сферах: Вирішення податкових спорів та
податкове консультування; Судова практика;
Юридична премія 2021 - визнаний юристом року з корпоративного
управління.

Членство в організаціях

Заступник Голови Національної асоціації адвокатів України (НААУ)
Палата адвокатів Берліна (Rechtsanwaltskammer Berlin)
Міжнародна асоціація юристів (IBA)
Американська торговельна палата (ACC)
Європейська Бізнес Асоціація (EBA)
Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)
Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)
Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Знання мов

Українська, російська, англійська

