
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some of our lawyers' experience includes advising: 

• UDP Renewables, a Ukrainian developer of renewable energy projects, in connection 
with the development and construction of 24.4 MW HUDZOVKA SES project in Odesa 
region, Ukraine. 

• UDP Renewables in connection with an investment partnership agreement with Nebras 

Power, a global power development and investment company headquartered in Doha, 

Qatar, which contemplates acquisition by Nebras Power of a controlling stake in 6 (six) 

companies operating solar power plants of our client UDPR: "Scythia-Solar-1", "Scythia-

Solar-2", "Free-Energy Henichesk", "Port-Solar", "Terslav" and "Sun Power Pervomaisk". 

• UDP Renewables in connection with the development and construction of a 20 MW 

Terslav solar power plant, which our client has successfully commissioned in the 

Dnipropetrovsk region of Ukraine on 6 May 2020. 

• Main Group Ukraine, a Ukrainian developer of renewable energy projects, on selling a 
majority stake in an 85 MW solar power plant to an Indian investor, Hero Future Energies, 
in the Dnipro region of Ukraine. 

• UNIT.City, a Ukrainian innovation park, with regard to attracting financing from the 
European Investment Bank for the construction and development of the first innovation 
park in Ukraine in the amount of up to EUR 50 million. 

• Novopecherska School, in relation to a project finance loan agreement with the Black Sea 
Trade and Development Bank (BSTDB) for the amount of up to 10 million euros. This 
agreement will allow the school to increase the number of students from 500 to 1,200 
and provide them with all modern and equal study conditions. 

• Louis Dreyfus Company Ukraine on attracting financing from the European Bank for 

Reconstruction and Development in an amount of up to US$ 35 million for a railcar 

logistics business in Ukraine. 
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• A leading Ukrainian investment group in connection with the construction and 
development of an industrial park in Ukraine. 

• A global agricultural holding in connection with potential acquisition of integral property 
complexes located at Khmelnytskyi region, Ukraine, by the client for development and 
construction of grain elevators. 

• One of the leading power producers in renewable energy in connection with further 
development of the project on construction and development of three solar power plants 
with total capacity of 52 MW in Dnipropetrovsk region, Ukraine. 

• Leading Korean provider of equipment for solar power plants in connection with creating 
an innovative solution for financing solar power project development and construction in 
Ukraine via trade financing in connection with supply of modules to EPC contractor with 
on-supply to a Ukrainian developer. 

• A German private equity fund, in connection with acquisition of a group of companies in 
IT business with significant R&D presence in Ukraine and continue to provide advice on 
day-to-day business matters. 

• A leading management company of several industrial parks in Ukraine in connection with 
the construction and development of an industrial park. 

• One of the largest technology suppliers for food processing on its contractual 
arrangements for promotion of sales into Ukraine and with the service providers. 

 

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 розробника проєктів ВДЕ, у зв'язку з розробкою та 
будівництвом СЕС загальною потужністю 24,4 МВт в Одеській області, Україна. 

• UDP Renewables в масштабній угоді з катарською енергетичною компанією 

Nebras Power, що передбачає придбання контрольного пакету акцій в шести 

компаніях-операторах сонячних електростанцій нашого клієнта UDPR: «Скіфія-

Солар-1», «Скіфія-Солар-2», «Фрі-Енерджі Генічеськ», «Порт-Солар», «Терслав» і 

«Сан Пауер Первомайськ». 

• UDP Renewables в проекті «Терслав», який передбачав будівництво та введення в 

експлуатацію сонячної електростанції потужністю 20 МВт в Дніпропетровській 

області, Україна, та який клієнт успішно завершив 6 травня 2020 року. 

• Main Group Ukraine, українського розробника проєктів ВДЕ, щодо продажу 
контрольного пакету акцій сонячної електростанції потужністю 85 МВт індійському 
інвестору Hero Future Energies у Дніпропетровській області. 

• UNIT.City, українського інноваційного парку, щодо залучення фінансування від 
Європейського інвестиційного банку для будівництва та розвитку інноваційного 
парку в Україні на загальну суму 50 млн євро. 

• Новопечерської школи в угоді з Чорноморським банком торгівлі та розвитку щодо 
кредиту на суму до 10 млн. євро на будівництво школи у столичному інноваційному 
парку UNIT.City. Ця угода дозволить школі збільшити кількість учнів з 500 до 1200, 
одночасно забезпечуючи їх усіма сучасними та рівними умовами. 

• Louis Dreyfus Company Ukraine щодо залучення фінансування від Європейського 

банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). ЄБРР надав LDCU позику на суму до 35 

мільйонів доларів США для фінансування залізничного логістичного бізнесу в 

Україні, який повністю належить LDCU. 

Корпоративне   
 

 

 

 

 

 

право та M&A 

 

 

 

 

 



 
 

• Провідної української інвестиційної групи щодо будівництва і розвитку 
індустріального парку в Україні. 

• Світового агрохолдингу щодо потенційного придбання клієнтом майнових 
комплексів, розташованих у Хмельницькій області, для розробки та будівництва 
зернових елеваторів. 

• Одного з провідних виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії у 
зв'язку з подальшим розвитком проекту будівництва та розвитку трьох сонячних 
електростанцій загальною потужністю 52 МВт у Дніпропетровській області, 
Україна. 

• Провідного корейського виробника обладнання для сонячних електростанцій зі 
створення інноваційного рішення для фінансування проекту з розробки і 
будівництва сонячної електростанції в Україні через торгове фінансування в 
зв'язку з постачанням модулів генеральному підряднику з наступною поставкою 
українському девелоперу. 

• Німецького фонду прямих інвестицій щодо придбання групи компаній, що 
займаються ІТ-бізнесом зі значною R&D присутністю  в Україні, і подальші 
консультації з поточних питань діяльності компанії. 

• Провідної керуючої компанії кількох індустріальних парків в Україні у зв'язку з 
будівництвом та розвитком індустріального парку. 

• Одного з найбільших постачальників технологічних рішень для харчової 
промисловості відносно домовленостей по просуванню продажів в Україні та 
відносинах з постачальниками послуг. 

 

За більш детальною інформацією та консультаціями, звертайтесь 

до наших провідних експертів: 
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