
 
 

АНДРІЙ ПОРАЙКО 
Партнер 
 
Спеціалізація  
 
У юридичній фірмі EVERLEGAL Андрій очолює практику Вирішення Спорів. Андрій зосереджується 
на судовому представництві, арбітражі та медіації. Він активно залучений до проектів у сфері 
корпоративного, адміністративного, банківського та фінансового права, а також до земельних та 
аграрних проектів. Андрій, крім цього, управляє проектами пов’язаними з податковою 
оптимізацією та інвестиціями. У нього успішний досвід співпраці з органами влади у сфері 
законотворчості.  
 
Загалом в Андрія 12-річний професійний досвід, отриманий у владних структурах та приватних 
компаніях. Ще до заснування юридичної фірми EVERLEGAL Андрій був керуючим партнером 
юридичної фірми L.A. Group та головою Департаменту судового представництва у будівельній 
компанії. 
 

Освіта 
 

• Інститут законодавства Верховної Ради України, кандидат наук з державного управління, 
2017. 

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

 
Нещодавній досвід включає представництво інтересів: 
 

• Українського сільськогосподарського холдингу у спорі з українським банком на загальну 
суму 500 000 000 гривень.  

• Провідного українського дилера автомобілів у його мульти-юрисдикційному спорі з 
міжнародним банком в Україні та на Кіпрі на загальну суму 375 000 000 гривень.  

• Української девелоперської компанії у спорі з українським банком на суму 160 000 000 
гривень Групи вкладників у спорі з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на суму 35 
000 000 гривень.  

• Українських інвесторів у корпоративному спорі вартістю 30 000 000 доларів США.  

• Групи іноземних інвесторів у спорах із забудовником щодо правового титулу на об’єкти, 
розташовані в Автономній Республіці Крим.  

• Компанію Logoplaste Ukraine, дочірню компанію португальського Logoplaste – одного з 
найбільших виробників упаковок з жорсткого пластику в Європі – у низці податкових 
спорів. 

• Компанію «Славянка», виробника салатів та ексклюзивного постачальника McDonald's 
Ukraine, Domino's Pizza, KFC та інших компаній – у податкових та комерційних спорах  

• Великого українського банку з іноземним капіталом у спорі з податковими органами на 
загальну суму понад 100 000 000 гривень. 

• Ряду кредиторів у процедурах банкрутства.  



 
 

• Великого українського виробника свинини щодо одержання кредиту на суму 25 000 000 
доларів США від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та кредиту в розмірі до 30 000 
000 доларів США від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD). 

 
Юрисдикції 
 
Україна. 
 
Володіння мовами 
 
Англійська, українська, російська. 


