
 
 

ЄВГЕНІЙ ГРЕЧКІВСЬКИЙ 

Старший юрист 
 

Спеціалізація 

Євгеній спеціалізується на вирішенні комерційних спорів та представництві інтересів бізнесу 

перед органами державної влади та місцевого самоврядування. Крім того, Євгеній займається 

питаннями ліцензування господарської діяльності та юридичним супроводженням бізнесу. 

Освіта 

• Національний університет «Києво-Могилянська академія», ступінь магістра за 
спеціальністю «Правознавство», 2016. 

 

Нещодавній досвід включає консультування: 
 

• Юридичне супроводження більше 300 судових справ за участі одного з найбільших 
українських комерційних банків із міжнародним капіталом на загальну суму понад 
5,000,000 доларів США. 

• Успішне представництво інтересів компанії з іноземними інвестиціями у спорі щодо 
недійсності договору купівлі-продажу майна банкрута вартістю понад 500,000 доларів 
США. 

• Успішне представництво інтересів української страхової компанії в суді апеляційної 
інстанції у спорі з державним банком про стягнення 40,000,000 гривень як солідарного 
обов'язку поручителя. 

• Успішне представництво контрагента українського банку, що ліквідується, у спорі щодо 
недійсності договору купівлі-продажу майна такого банку на суму понад 3,000,000 
гривень. 

• Успішне досудове представництво інтересів українського девелопера проектів у сфері 
зеленої енергетики у комунікації з іноземними компаніями, що спеціалізуються на 
залученні інвестицій, та провідним міжнародним "зеленим" інвестором. 

• Успішне досудове представництво інтересів іноземного інвестиційного фонду в 
комунікації з українською аргокомпанією щодо нормалізації виконання боргових 
зобов'язань перед фондом. 

• Консультування та розробка плану дій у корпоративному спорі за участі німецької 
компанії, яка займається концептуальним дизайном, а також проектним і 
інфраструктурним плануванням. 

• Юридичне супроводження судового спору британського девелопера програмного 
забезпечення з українським розробником мобільних застосунків. 

• Розробка умов споживчого мікрокредитування та форми публічного договору про 
споживчий мікрокредит для одного з провідних українських гравців на ринку 
небанківського мікрокредитування. 

• Консультування найбільшого у світі постачальника гнучких робочих просторів щодо 
розробки договорів оренди офісних приміщень відповідно до українського 
законодавства. 

• Консультування однієї з найбільших японських кейрецу, до якої входять компанії 
фінансового сектора, машинобудування, електротехнічної промисловості, чорної і 
кольорової металургії та багато інших, з різноманітних питань українського комерційного 
та податкового законодавства. 
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Володіння мовами 

Англійська, українська, російська 


