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ЛЮДМИЛА ДЕЙНЕКО 
Юрист 

 

Спеціалізація 
 

Людмила фокусується на різних питаннях комерційного та корпоративного права. Вона також 
бере участь у практиках трудового права та вирішення спорів. У Людмили більш ніж 10 років 
професійного досвіду, отриманого у великих компаніях та провідних юридичних фірмах України. 
Як учасник Програми сталого розвитку фірми, Людмила надає юридичну допомогу різним 
неурядовим організаціям та благодійним фондам з метою просування сталого розвитку.  

 
Освіта 

 

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр права, 2003; 

• Курси англійської мови: Юридичний аналіз та письмо; Англійська мова для юристів; та 

• Професійні тренінги та семінари (внутрішні тренінги з арбітражу та судового 
представництва). 

 

Нещодавній досвід включає консультування: 

• Canon, транснаціональної компанії зі штаб-квартирою в Японії, з низки питань трудового 
права, в тому числі вирішення спірних питань.  

• B2B Soft, американської IT-компанії, з питань оренди офісних приміщень.  

• Sitecore, великої датської IT-компанії, з питань працевлаштування.  

• Іноземних акціонерів видавництва з питань продажу їхнього бізнесу.  

• UDP Renewables, одного з провідних українських розробників проектів відновлюваної 
енергетики, з питань реєстрації торгової марки. 

• Unit.City, першого інноваційного парку в Україні, з низки комерційних питань, в тому числі 
щодо оренди приміщень, IP-ліцензування, договорів з розробки програмного 
забезпечення, використання квадрокоптерів в комерційних цілях, розробки системи 
управління взаємодії з клієнтами.  

• DelFast, інноваційного технологічного стартапу з виготовлення електричних велосипедів, з 
різних договірних питань щодо представництва, дизайну, маркетингу та PR; з питань 
трудового права (в тому числі угод про конфіденційність); розробки системи управління 
взаємодії з клієнтами, комунікацій з постачальником послуг платіжної системи, 
врегулювання спорів зі споживачами.  

• ReThink, неприбуткової організації, з питань реєстрації торгової марки в Україні.  

• Dixi Group, українського аналітичного центру, що фокусується на енергетиці, щодо правових 
аспектів розробки програмного забезпечення для надання можливості споживачам вільно 
змінювати постачальників електроенергії та газу. 
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• Експатріантів, що бажають працювати та проживати в Україні, з різних імміграційних питань 
(дозволи на роботу та посвідки на проживання, статус податкового резидента).  

• Іноземних засновників бізнесу в Україні з різних організаційних питань.  

• Української фізичної особи у зв’язку із спором відносно відшкодування комісій, сплачених 
за освітню програму.  

 
Членство: 

 

Член Асоціації правників України  
 

Юрисдикція: 
 

Україна. 
 

Володіння мовами: 
 

Англійська, українська, російська. 


