
 

Шановні колеги!

У межах дослідження «Вибір клієнта. ТОП-100 юристів України 2019» пропонуємо Вашій
юридичній фірмі взяти в ньому участь та допомогти визначити найкращих представників
українського юридичного бізнесу. Необхідно заповнити цю анкету та надіслати її до редакції.

Заповнювати анкету мають право лише представники українських юридичних компаній
(партнери або уповноважені ними особи). Анкети, заповнені іншими особами, допускатися
до завершального етапу дослідження не будуть. Від однієї юридичної компанії повинна бути
надіслана лише одна анкета.

АНКЕТА
 

Учасник анкетування  
(Ім’я та прізвище)

Назва юридичної компанії 

Посада

E-mail (робоча адреса) 

Контактний телефон

ВИБІР КЛІЄНТА
ТОП-100

ЮРИСТІВ УКРАЇНИ 2019

АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ



Запитання: 
Кого з українських юристів Ви могли б назвати одним  
з найкращих фахівців у перелічених нижче сферах практики?
Пропонуємо керуватися такими критеріями:
 •  досвід та кваліфікація;
 •  інноваційність та креативність;
 •  публічність та громадська активність.

Для об’єктивності дослідження, будь ласка, не вказуйте представників своєї компанії,
оскільки такі дані не будуть зараховуватися. У разі складності вибору між кількома
кандидатами можна вказати двох осіб.

Практика Юрист Юридична компанія,  
яку представляє юрист

1 Аграрне та земельне право

2 Антимонопольне право

3 Банківське та фінансове право

4 Неплатоспроможність
Банкрутство

Реструктуризація

5 Будівництво та нерухомість 

6 Державно-приватне партнерство / 
Інвестиції

7 Енергетика та природні ресурси

8 Інтелектуальна власність

9 ІТ-право

10 Корпоративне право /  
Злиття та поглинання (M&A)

11 Комплаєнс / GR (Government Relations)

12 Кримінальне право

12.1 White Collar Crime



ДЯКУЄМО ЗА ВАШ ВИБІР!

Заповнену анкету надішліть, будь ласка, не пізніше 06 червня 2019 року на електронну 
скриньку оргкомітету: client.choice@yur-gazeta.com

У разі виникнення додаткових запитань пишіть на електронну адресу anna@yur-gazeta.com
або телефонуйте за номером: (044) 364-83-85.

Контактна особа: Анна Родюк, редактор «Юридичної Газети»

З повагою
редакція «Юридичної Газети»

Дата заповнення  __________________    

12.2 Захист бізнесу

13 Медичне право / Фармацевтика

14 Міжнародне право / Міжнародна торгівля

15 Міжнародний арбітраж

16 Податкове право

17 Сімейне право

18 Спортивне право

19 Судова практика

20 Транспорт та інфраструктура

20.1 Авіація

20.2 Морське право

21 Трудове право

22 Private Clients

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI надаю згоду 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Юридична Газета» на обробку моїх персональних даних  
з метою внесення їх до підсумкового довідника ТОП-100 найкращих юристів України 2019.
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