
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some of our lawyers' experience includes legal support of: 

• Agromino, the Danish agricultural holding, which is in the TOP-100 landowners of Ukraine, 
in a complex dispute regarding the restoration of lease rights on 800 hectares of land 
illegally taken from the client as a result of resonance raider attacks in 2018 (over 350 
court cases). 

• Agromino, the Danish agricultural holding, which is in the TOP-100 landowners of Ukraine, 
in a number of land disputes, including disputes over the right of ownership of land plots, 
renewal, termination of land lease agreements, recovery of damages in connection with 
illegal seizure of land plots. 

• Ukrainian subsidiary company of one of transnational agro-industrial corporation in 
several disputes on the collection of penalties from the client's suppliers of agricultural 
products due to default of supply contracts totaling more than 1 250 000 USD. 

• One of the global leaders among manufacturers of chemical plant protection products 
in connection with securing contracts for the supply of crop protection products.  

• Louis Dreyfus Company Ukraine, a subsidiary company of leading global merchant and 

processor of agricultural goods, in several disputes on the collection of penalties from 

the client's suppliers of agricultural products due to default of supply contracts totaling 

almost 500 000 USD.  

• A large Ukrainian agricultural company with Japanese investments in dispute over the 

completion of the reconstruction of the grain elevator complex.  

• SDGs Trading, a Ukrainian agricultural trade company, a subsidiary of the Japanese 

corporation SDGs, within the program of financing agricultural products suppliers through 

the mechanism of the crop receipts. 
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• A large real estate developer in Ukraine on obtaining the right to lease the land, purchase 
infrastructure objects and real estate in big development project in Kyiv Region.  

• Ukrainian subsidiary of Piraeus Bank, which specialises in sale of assets of the debtors 
acquired by the bank, in preparation for sale of one of its assets – over 60 hectares of 
agricultural lands.  

 

For more detailed information and advice, please contact our leading 

experts: 
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Нещодавній досвід наших юристів включає юридичну підтримку: 

• Агроміно (Agromino), данського агроходингу, що входить до ТОП-100 
латифундистів України, у складному спорі щодо відновлення прав на оренду 800 га 
землі, незаконно відібраної у клієнта в результаті рейдерських атак у 2018 році 
(більше 350 судових справ). 

• Агроміно (Agromino), данського агроходингу, що входить до ТОП-100 
латифундистів України, у низці земельних спорів, зокрема щодо права власності 
на земельні ділянки, поновлення, розірвання договорів оренди землі, стягнення 
збитків у зв'язку з незаконним захопленням земельних ділянок. 

• Української дочірньої компанії однієї з провідних азійських агропромислових 
груп, що займається в Україні переробкою тропічних масл та олійних культур, у 
кількох спорах щодо стягнення штрафних санкцій з постачальників 
сільськогосподарської продукції у зв'язку з неналежним виконанням ними 
договорів поставки на загальну суму більше 1 250 000 доларів США.  

• Одного зі світових лідерів серед виробників засобів агрохімічного захисту рослин 

у процесі укладення контрактів на поставку засобів агрохімічного захисту рослин.  

• Луї Дрейфус Компані Україна (Louis Dreyfus Company Ukraine), дочірній компанії 
провідного світового продавця та переробника сільськогосподарської продукції, у 
кількох спорах щодо стягнення штрафних санкцій з постачальників 
сільськогосподарської продукції у зв'язку з неналежним виконанням ними 
договорів поставки на загальну суму майже 500 000 доларів США. 

• Великої української агрокомпанії з японськими інвестиціями у спорі щодо 

завершення реконструкції зернового елеваторного комплексу.  
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• СДГС Трейдинг (SDGs Trading), української сільськогосподарської торгової 

компанії, що є дочірньою компанією японської корпорації SDGs, у межах реалізації 

програми щодо фінансування постачальників сільськогосподарської продукції 

через механізм аграрних розписок. 

• Провідного українського девелопера у спорах щодо отримання права на оренду 

землі, придбання об’єктів інфраструктури та нерухомості у великому проєкті 

житлової забудови у Київській області.  

• Української дочірньої компанії Піреус Банку, яка спеціалізується на продажі 

активів боржників, придбаних банком, під час підготовки до продажу понад 60 га 

сільськогосподарських угідь.  

 

За більш детальною інформацією та консультаціями, звертайтесь 

до наших провідних експертів: 
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