
 

 

ЄВГЕНІЙ ДЕЙНЕКО  
Керуючий партнер  

Спеціалізація  

Євгеній фокусується на корпоративному праві та угодах M&A (злиття і поглинання), 
антимонопольному та конкурентному праві, а також юридичних аспектах загальних 
комерційних питань. Він також бере участь у проектах, пов’язаних з банківським і 
фінансовим правом. У Євгенія 18 років професійного досвіду, отриманого у провідних 
міжнародних юридичних фірмах із штаб-квартирами у Лондоні та Нью-Йорку та 
аудиторській фірмі “великої четвірки”. До заснування EVERLEGAL Євгеній був радником у 
практиці корпоративного права та угод M&A у київському офісі міжнародної юридичної 
фірми Clifford Chance, де також певний час очолював практику антимонопольного права.  

Освіта  

• INSEAD, Програма з розвитку бізнесу, 2015.  
• Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, диплом магістра 

фінансів, 2009.  
• Школа права Університету штату Коннектикут, диплом магістра права (LLM). 

Отримувач стипендії ім. Едмунда С. Маскі (Muskie), нагороди CALI Excellence Award 
за академічні досягнення в курсі Антимонопольне право та торгівельне 
регулювання, 2002.  

• Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка, диплом 
спеціаліста з правознавства (з відзнакою), 2000.  

• Британський центр англійських і європейських правових досліджень, Варшавський 
університет, сертифікат про завершення 1-річної програми з англійського та 
європейського права (з відзнакою), 1999.  

Нещодавній досвід включає консультування:  

Енергетика 

• UDP Renewables, українського девелопера проектів відновлюваної енергетики щодо 
девелопмента та експлуатації проектів сонячної енергетики в Україні, продажу 
проектів сонячних електростанцій іноземним інвесторам з Іспанії та Словацької 
Республіки. 

• Main Group Ukraine, українського девелопера проектів відновлюваної енергетики з 
питань транзакцій, пов'язаних з продажем діючих компаній, що здійснюють 
девелопмент сонячних електростанцій, іноземним інвесторам з Канади, Великої 
Британії та Туреччини, а також з девелопменту інших проектів сонячної енергетики 
в Україні. 

• Одного з провідних світових виробників фотовольтаїчних модулів з Південної 
Кореї щодо розробки та втілення інноваційного рішення для фінансування через 
механізм торгового фінансування девелопменту та будівництва проекту сонячної 
електростанції в Україні. 

• Турецьку інвестиційну компанію, що фокусується на галузі відновлюваної 
енергетики, у зв'язку з придбанням проектів сонячної енергетики в Україні. 



 

 

• Канадську інвестиційну компанію, що фокусується на галузі енергетики, зокрема 
відновлюваної енергетики, у зв'язку з придбанням проектів сонячної енергетики в 
Україні. 

• Німецьку установу у сфері міжнародного співробітництва з питань сталого розвитку 
та міжнародної освіти, з питань, пов'язаних з розробкою оцінки регуляторного 
впливу проекту Закону України "Про енергоефективність". 

• Велику американську нафтогазову компанію, у зв'язку з проектом угоди про 
розподіл продукції в Україні з питань транзакційного супроводу, конкуренції, 
галузевих регуляторних питань, корпоративних питань, контрактів на поставку, 
трудових відносин та питань імміграційного права, комплаєнсу у сфері 
персональних даних, а також дотримання антикорупційного законодавства. 

Корпоративне право та M&A угоди  

• Провідного українського аграрного холдингу щодо придбання 
сільськогосподарських бізнесів в українських та іноземних продавців, зокрема 
підготовка транзакційних документів та структурування транзакцій.  

• Провідного міжнародного виробника фармацевтичної продукції щодо продажу 
частини його бізнесу фонду прямого інвестування шляхом продажу певних активів, 
в тому числі регуляторні питання та питання інтелектуальної власності.  

• Великої іспанської IT компанії з окремих питань корпоративного управління.  
• Провідної американської IT компанії з корпоративних питань, в тому числі 

комплексний юридичний аналіз її українських операцій і надання рекомендацій за 
результатами такого аналізу.  

• Мажоритарних акціонерів одного з найбільших українських фармацевтичних 
дистриб’юторів щодо зворотного викупу міноритарного пакету акцій від фонду 
прямого інвестування.  

• Американського транснаціонального кондитерського та харчового конгломерату 
щодо реорганізації його кавового бізнесу.  

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

Антимонопольне та конкурентне право  

• Чеського інвестора у сільське господарство в Україні щодо отримання 
попереднього дозволу Антимонопольного комітету України на економічну 
концентрацію у зв’язку із придбанням акцій публічної компанії.  

• Світового лідера у сфері машинобудування, важкої промисловості та енергетики з 
комплексних антимонопольних питань у зв’язку з набуттям контролю над іншим 
бізнесом та створенням спільного підприємства.  

• Великої міжнародної фінансової групи при отриманні дозволу на концентрацію у 
зв’язку з придбанням української страхової компанії.  

• Європейського фонду прямого інвестування щодо подання заяви для отримання 
дозволу на концентрацію в Україні у зв’язку з придбанням міжнародного виробника 
лікарських препаратів.  

• Міжнародного фонду прямого інвестування щодо отримання дозволу на 
концентрацію у зв’язку з придбанням IT бізнесу і технологій.  

 



 

• Глобальної фармацевтичної компанії перед українським антимонопольним 
відомством у зв’язку з ініційованим ним розслідуванням.  

• Міжнародний банк розвитку при отриманні дозволу на концентрацію в Україні у 
зв’язку з інвестицією в статутний капітал одного з найбільших українських банків.  

Комерційні угоди 

• Глобальної фармацевтичної компанії щодо регуляторних вимог, які застосовуються 
до відкликання лікарських засобів в Україні.  

• Міжнародної фармацевтичної компанії з різноманітних питань, що стосуються 
інтелектуальної власності та регуляторних вимог.  

• Польської обслуговуючої нафтогазової компанії щодо потенційного спору з 
українським контрагентом.  

• Провідної американської IT компанії з трудових питань, включаючи щодо питань 
надання опціонів для українського персоналу.  

• Українського підрозділу польського банку з окремих питань оподаткування.  

 

Членство:  

Член Асоціації правників України 

Член Асоціації юристів штату Нью-Йорк 

Юрисдикції:  

Україна, Штат Нью-Йорк (США).  

Володіння мовами:  

Англійська, українська, російська.  

 


