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Спеціалізація: 

Андрій фокусується на банківському та фінансовому праві, та комерційних справах. Він також 
бере участь у проектах, пов’язаних з корпоративним правом та злиттям/поглинанням. У Андрія 
більше 8-ми років професійного досвіду, отриманого у провідних міжнародних юридичних 
фірмах в Україні. До заснування EVERLEGAL Андрій був старшим юристом у МЮФ Clifford 
Chance, де він працював у нью-йоркському, лондонському та київському офісах компанії. 

Освіта: 

• Юридичний центр університету Джоржтаун, диплом магістра в галузі правового 
регулювання цінних паперів. Отримувач стипендії ім. Едмунда С. Маскі (Muskie). 
Закінчено з відзнакою, 2010. 

• Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка, 
диплом магістра права, 2008. 

Нещодавній досвід включає консультування:  

Банківське та фінансове право 

• Американського транснаціонального кондитерського та харчового конгломерату 
щодо транснаціонального внутрішньогрупового залучення позики на суму до 
20 000 000 євро. 

• Великого українського виробника свинини щодо кредиту на суму 25 000 000 доларів 
США від Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) та кредиту до 30 000 000 доларів США 
від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD). 

• Одного з найбільших банків РФ щодо уступки прав вимоги за міжбанківськими 
депозитами і кредитами його дочірньому банку в Україні. 

• Провідної грецької компанії, що спеціалізується на операціях з нерухомістю, щодо 
продовження строку погашення боргових зобов’язань на суму 225 000 000 євро, 
залучених для фінансування крупного торгівельного центру в Афінах (Греція). 

• Нью-Йоркської диверсифікованої комерційної компанії, що спеціалізується на 
операціях з нерухомістю, акції якої котуються на Нью-Йоркській фондовій біржі, з 
питань щодо кредитної лінії першої черги на придбання портфелів цінних паперів 44 
крупних домоволодінь у Сполученому Королівстві.  

• Голландського постачальника послуг у сфері адміністрування субсидій, комунікацій 
та управління активами з питань проміжного фінансування його спільної діяльності з 
лондонською фінансовою компанією, що надає довготермінові та загальні страхові 
послуги. 



 
 

• Одного з найбільших банків РФ щодо серії незабезпечених кредитних ліній загальною 
вартістю 3 100 000 000 доларів США, наданих українській нафтогазовій компанії.  

• Одного з найбільших банків РФ і крупного європейського банку з питань фінансування 
великої української сільськогосподарської компанії на суму до 600 000 000 доларів 
США. 

Корпоративне право та злиття/поглинання 

• Великої міжнародної фінансової групи у зв’язку з придбанням української страхової 
компанії. 

• Провідних міжнародних фармацевтичних виробників щодо продажу частини їх 
бізнесу фонду прямого інвестування шляхом неопосередкованого придбання 
підприємства, включаючи питання нормативно-правового регулювання та 
інтелектуальної власності.  

• Більшості акціонерів однієї з найбільших українських фармацевтичних оптових 
компаній щодо викупу міноритарного пакету акцій у фонду прямого інвестування. 

• Американського транснаціонального кондитерського та харчового конгломерату з 
питань українського нормативно-правового регулювання у зв’язку з реструктуризацією 
його операцій та створенням спільного підприємства для одного з напрямків бізнесу.  

• Великої американської нафтогазової компанії у зв’язку з угодою про розподіл 
продукції в Україні з регуляторних питань, корпоративних питань, комерційних 
договорів, трудових та імміграційних питань, дотримання законодавства в галузях 
захисту персональних даних і боротьби з корупцією. 

• Однієї з найбільших сільськогосподарських компаній в РФ та Україні щодо 
первинного публічного розміщення їх акцій на Варшавській фондовій біржі, включаючи 
корпоративну та боргову реструктуризацію та рефінансування перед розміщенням 
акцій. 

• Великої міжнародної нафтогазової компанії щодо встановлення стратегічного 
партнерства з однією з великих українських нафтогазових компаній, включаючи 
комплексний юридичний аналіз і питання нормативно-правового регулювання. 

• Іноземної банківської групи у зв’язку з продажем українського банку на аукціоні. 

Комерційні справи 

• Глобальної фармацевтичної компанії щодо нормативно-правових вимог, що 
застосовуються до повернення певної продукції в Україні.  

• Міжнародної фармацевтичної компанії з різноманітних питань, що стосуються 
інтелектуальної власності та нормативно-правового регулювання. 

• Польської обслуговуючої нафтогазової компанії з питань українського нормативно-
правового регулювання щодо потенційного спору з українським контрагентом.  

• Українського підрозділу польського банку з окремих питань, пов’язаних з податками.  

Юрисдикції: 



 
 
Україна 

Володіння мовами: 

Англійська, українська, російська. 

 


