
 

 
 
 
АДРІАНА КРИВЕШКО 
Юрист 

Спеціалізація 

Адріана фокусується на корпоративному праві та злиттях і поглинаннях, антимонопольному 

та конкурентному праві, комерційних справах. Адріана консультує українських та іноземних 

клієнтів щодо питань енергетики, корпоративного управління, антимонопольного та 

трудового права. Серед іншого, Адріана працювала над декількома транскордонним 

транзакціями  із злиття та поглинання в галузі відновлювальної енергетики та у нафтогазовій 

сфері. 

Освіта 

• Парламентарна програма Канада-Україна, інтерн у Кеті Вагантал, депутата Палати 
Громад Парламенту Канади, 2018. 

• Національний університет "Києво-Могилянська академія", магістр права, 2018. 

 

Нещодавній досвід включає консультування:  

Енергетика 

• Глобальної енергетичної та інвестиційної компанії зі штаб-квартирою в Досі, Катар, 

щодо отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрації у 

зв'язку із запланованим придбанням корпоративних прав у кількох компаніях із 

сонячними електростанціями в Україні. 

• UDP Renewables, українського девелопера проєктів відновлюваної енергетики щодо 

девелопмента та експлуатації проєктів сонячної енергетики в Україні, продажу 

проєктів сонячних електростанцій іноземним інвесторам та ведення спільної 

діяльності із ними. 

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

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

• Турецької інвестиційної компанії, що зосереджує свою увагу на галузі 
відновлюваної енергетики, у зв'язку з придбанням проєктів сонячної енергетики в 
Україні. 

• Української групи нафтогазових компаній щодо продажу частини свого бізнесу 
американській компанії. 



 
• Одного з провідних світових продавців вуглеводнів щодо постачання видобувної 

нафти в Україну та її продажу іноземній компанії з виробництва вітрогенераторів, а 
також питань ліцензування. 

 

Корпоративне право та злиття і поглинання 

• Німецького фонду прямих інвестицій щодо придбання міжнародної цифрової 
агенції та її ІТ бізнесу в Україні. 

• 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. 

• Австралійської компанії з питань інжинірингу та інфраструктури щодо придбання 
ІТ бізнесу в Україні, а також з питань трудового та корпоративного права. 

• Провідного українського видобувача напівдорогоцінного каміння та металів з 
питань боргового фінансування та супутніх транзакційних питань. 

Комерційні справи 

• Провідного агротрейдера щодо отримання позики від Європейського банку 
реконструкції та розвитку на розвиток власного залізничного логістичного бізнесу в 
Україні. 

• Міжнародної корпорації з виробництва сталі з питань колективного договору. 

• Великої німецької машинобудівної компанії з питань захисту довкілля та 
ліцензування стосовно проєкту реконструкції в Україні. 

• Провідного міжнародного виробника тютюну з питань валютного регулювання та 
трудових питань. 

• Провідної української сільськогосподарської компанії щодо укладення договору 
про надання послуг з підтвердження кількості товарів із ЄБРР. 

• Страхової компанії в Цюріху з питань перестрахування в Україні та пов'язаних з цим 
питань захисту даних. 

• Великого британського виробника інокулянтів для зернобобових культур щодо 
державної реєстрації агрохімікатів в Україні та пов'язаних з ними довкільних та 
митних питань. 

• Великої інвестиційної компанії із ОАЕ з певних комерційних питань, що стосуються 
її контрактів на поставку. 

Антимонопольне та конкурентне право 

• Провідної фармацевтичної компанії щодо отримання дозволу Антимонопольного 
комітету України на концентрацію у зв'язку із веденням спільної діяльності із 
міжнародним виробником лікарських засобів. 

• Провідного українського агрохолдингу щодо отримання дозволу 
Антимонопольного комітету України на концентрацію у зв'язку з продажем 
зерносховищ групі Kernel. 



 
• Одного з найбільших постачальників технологій переробки харчових продуктів та 

суміжних галузей промисловості щодо захисту від недобросовісної конкуренції у 
зв'язку з некоректною інформацією, що поширюється конкурентом. 

• Австрійської компанії з інвестицій та розвитку відновлюваної енергетики щодо 
отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у зв'язку з 
придбанням 40% корпоративних прав у компанії, що володіє правами на сонячну 
електростанцію в Україні. 

• Української інвестиційної компанії щодо отримання дозволу Антимонопольного 
комітету України на концентрацію у зв'язку з продажем корпоративних прав в 
українській компанії, що займається девелопментом об'єкта нерухомості в Україні. 

• Українського девелопера інноваційного парку щодо отримання дозволу 
Антимонопольного комітету України на концентрацію у зв'язку із запланованим 
продажем корпоративних прав у компаніях, що беруть участь у розвитку бізнес-
центрів в Україні. 

• Компанії з управління активами з кількома інвестиційними фондами щодо 
отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у зв'язку 
із запланованим придбанням корпоративних прав у компанії, що володіє та 
управляє офісним центром в Україні. 

• Української інвестиційної компанії щодо отримання дозволу Антимонопольного 
комітету України на концентрацію у зв'язку із запланованим придбанням 
промислового об'єкта в Україні. 
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