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Юрій Заремба 
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ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД  

 
Засновник та директор AXDRAFT (Київ, Україна) Лютий 2017 – по сьогодні 

https://axdraft.com 

AXDRAFT – це перше українське рішення для автоматизації документів. Юридичні документи часто 
типові і юридичні фірми вимагають несправедливо високої оплати за досить просту юридичну роботу. 
AXDRAFT пропонує доступну автоматизацію юридичної роботи малим, середнім та великим 
підприємствам, що дозволяє знизити юридичні витрати на 30-60% та підвищити якість документів. 

• Запустив бета-версію платформи безкоштовних юридичних документів (https://business.axdraft.com), 
щоб допомагати підприємцям вести бізнес законно та прозоро. 

• Започаткував ринок автоматизації юридичних документів в Україні, за 1 рік залучив близько 400 
користувачів до платформи автоматизації AXDRAFT, включаючи провідні українські компанії, такі як 
Миронівський Хлібопродукт, SoftServe, ELEKS, Avellum та Василь Кісіль та партнери. 

• Розпочав партнерські проекти з Офісом Ефективного Регулювання (regulation.gov.ua), “Будуй Своє” 
(проект Ощадбанку) та працюю над початком партнерства з проектом “Я маю право” Міністерства 
Юстиції, щоб просувати соціальну платформу AXDRAFT. 

Старший юрист в AVELLUM (Київ, Україна) 2011 – Жовтень 2017 

www.avellum.com 

Одна з провідних юридичних фірм в Україні. 

• Розробив проект закону “Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”. Брав участь в розробці 
законопроектів щодо покращення регулювання акціонерних товариств та товариств з обмеженою 
відповідальністю. 

• Надавав юридичні консультації на міжнародних угодах, включаючи угоди із злиття  та поглинання, 
кредитні угоди, первинні емісії акцій, емісії єврооблігацій. 

• Рекомендований юрист в Україні згідно міжнародними рейтингами Chambers Europe та Legal500 у 
2016, 2017 та 2018 році. 

• З 2013 по 2017 рік організував та брав участь як лектор у щорічному курсі лекцій про злиття та 
поглинання для студентів провідних університетів України. 

 
Юрист в юридичному департаменті Nexia ДК (Львів, Україна) 2010 – 2011 

Nexia International – це провідна міжнародна мережа незалежних аудиторських та консалтингових 
компаній, яка посідає 7 місце у світі згідно з рейтингом International Accounting Bulletin World Survey. 
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ОСВІТА 

Львівський національний університет ім. І. Франка  

Юридичний факультет, магістр права (середній бал – 4,7/5) 2011 – 2012 

Юридичний факультет, бакалавр права (середній бал – 4,5/5) 2007 – 2011 

  

НАГОРОДИ 

Фіналіст Falling Walls Lab 2017 (Берлін, Німеччина) Листопад 2017 

Переможець на конкурсі інновацій і праві Гаазького інституту інновацій у праві 
2017 (Київ, Україна) 

Листопад 2017 

Переможець Falling Walls Lab Україна 2017 (Київ, Україна) Вересень 2017 

Фіналіст змагання стартапів на Lviv IT Arena 2017 (Львів, Україна) Вересень 2017 

 
ПУБЛІКАЦІЇ 

• “Початок AXDRAFT” – інтерв’ю для юридичного видання “Юридична Газета”, липень 2017; 

• “Що таке автоматизація документів” – юридичне видання “Юридична Газета”, червень 2017; 

• “Захист персональних даних під час корпоративних розслідувань”, Березень 2017; 

• Більше 30 публікацій на різну юридичну тематику для провідних юридичних видань, 2012 – 2016. 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Володіння мовами: українська – рідна, російська – вільне володіння, англійська – вільне володіння (TOEFL 
IBT– 112 із 120) 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yuriy-zaremba/  

 


