
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some of our lawyers' experience includes advising: 

• UDP Renewables, a Ukrainian developer of renewable energy projects on matters related 
to separation with top management of its operational group companies and appointment 
of the new directors, as well as advising on the optimal labour organisation. 

• Main Group Ukraine, a Ukrainian developer of renewable energy projects, on a number of 
various employment matters, including, appointment of and separation with top 
management in a number of group companies. 

• Louis Dreyfus Company Ukraine in a number of cases related to the contentious 
termination and representing interests of the client in a complex labour dispute. 

• Japanese Embassy in Ukraine in relation to labour law issues, holidays, and 
compensation for employees; dismissal of the employee, negotiating the conditions of 
dismissal, drafting termination agreements, orders, drafting the amendments to 
employment agreements, etc. 

• Adidas Ukraine in connection with employment contracts, tax risks regarding legal 
relations with the outstaffing company based on providing the customer with necessary 
staff. 

• Japan International Cooperation Agency in a long-lasting employment matters 

consulting project which includes comprehensive legal analysis of the documents 

related to the client's activities with a special focus on labour law. 

• Sumitomo Moto, one of the leading Japanese keiretsu, an integrated trading company 
engaged in diverse businesses based on its global network, on Ukrainian contractual and 
tax law related matters. 

• A global engineering, design, and advisory company on identification of hidden employ-
ment risks in relation to service agreements with sole traders (individual entrepreneurs). 

• A leading global IT company with focus on IT solutions for travel industry on various 
employment law related issues in connection with its Ukrainian offices. 
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• A global company specialising on production of optics, office equipment, IT solutions 
on various employment law related issues in connection with its Ukrainian office. 

• A global provider of online payment solutions regarding change of the top management 
of the Ukrainian target company, including, preparing corporate approvals and necessary 
employment documents. 

• A Ukrainian developer of an innovation park in connection with a number of employment 
matters; negotiating employment agreement for the CEO of the innovation park and 
advising on the related employment matters. 

• A Ukrainian IT company on employment law matters, including agreements with 
employees and independent contractors and on matters regarding relocation of staff to 
Estonia. 
 

 

For more detailed information and advice, please contact our leading 

experts: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yevheniy Deyneko 
Managing Partner 
 

 deyneko@everlegal.ua 
  +380 44 337 0016 
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Partner 
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Нещодавній досвід наших юристів включає консультування: 

• UDP Renewables, українського девелопера проєктів ВДЕ, з питань, пов'язаних з 
припинення трудових відносин з топ-менеджментом групи операційних компаній 
та призначення нових директорів, а також консультування з питань оптимальної 
організації трудових відносин. 

• Main Group Ukraine, українського девелопера проєктів ВДЕ, з різних питань 
трудового права, включаючи припинення трудових відносин з топ-менеджментом 
групи операційних компаній та призначення нових директорів. 

• Луї Дрейфус Україна (Louis Dreyfus Company Ukraine) у справах, пов'язаних з 
проблемним розірванням трудових відносин та представництвом інтересів 
клієнта у комплексному трудовому спорі. 

• Посольства Японії в Україні з питань трудового законодавства, відпусток та 
компенсацій працівникам; звільнення працівника, узгодження умов звільнення, 
складання договорів про припинення трудових відносин, наказів, внесення змін до 
трудових договорів тощо. 

• Адідас Україна (Adidas Ukraine) у зв'язку з трудовими договорами та податковими 
ризиками щодо правових відносин з аутстаффінговою компанією. 

• Японського агентства міжнародного співробітництва у тривалому 
консультаційному проєкті з питань трудового права, що включає комплексний 
юридичний аналіз документів, що стосуються діяльності клієнта, з особливим 
акцентом на трудовому законодавстві. 

• Сумітомо Мото (Sumitomo Moto), однієї з провідних японських кейрецу, 

інтегрованої торгової компанії, що займається різноманітними бізнесами на 

основі своєї глобальної мережі, з питань українського договірного та податкового 

законодавства. 

Трудове право 

 

 

 

 

 



 
 

• Світової інжинірингової, проєктної та консультаційної компанії з питань 
виявлення ризиків прихованого працевлаштування під час надання послуг 
фізичними особами-підприємцями за договорами про надання послуг. 

• Провідної глобальної ІТ-компанії, орієнтованої на ІТ-рішення для туристичної 
галузі з різних питань трудового законодавства стосовно офісів компанії в Україні. 

• Глобальної компанії, що спеціалізується на виробництві оптики, офісного 
обладнання, ІТ-рішень з різних питань трудового законодавства, що пов'язані з 
діяльністю українських офісів. 

• Глобального провайдера рішень для онлайн-платежів щодо зміни топ-
менеджменту української компанії, включаючи підготовку корпоративних 
схвалень та необхідних трудових документів. 

• Українського девелопера інноваційного парку у зв'язку з низкою питань трудового 
законодавства; зокрема складання трудового договору для генерального 
директора інноваційного парку та консультування з відповідних питань трудового 
законодавства. 

• Української ІТ-компанії з питань трудового законодавства, включаючи договори 
з працівниками та незалежними підрядниками, а також з питань переміщення 
персоналу в Естонію. 

 

За більш детальною інформацією та консультаціями, звертайтесь 

до наших провідних експертів: 
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