
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 in Dnipropetrovsk region, Ukraine. 

• 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. 

• One of the leading power producers in renewable energy on regulatory matters as well 

as shipment and transportation matters in connection with the supply of equipment for 

construction and development of three solar power plants with total capacity of 52 MW 

in the Dnipropetrovsk region, Ukraine.  

• A petroleum processing and retail business group based in Ukraine in connection with 

the sale of its business to a US based investor. 

• Canadian renewable energy company in connection with legal due diligence review of a 

number of solar power projects in Ukraine. 

• A Chinese solar power plant developer and manufacturer of equipment, in relation to 

acquisition of several solar power projects in Ukraine and their sale to a French investor.  
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• A major Ukrainian logistics and investment group on a legal due diligence review in 

connection with a potential acquisition of an under-development solar power plant in 

Ukraine, advising on corporate matters and day-to-day commercial operations.  

• Major Chinese EPC contractor in relation to construction and further development of a 

wind park in Ukraine.  

• A Ukrainian investor focused on construction geothermal energy facilities on 

improvement of Ukrainian legislation governing the development of geothermal energy in 

Ukraine, as well as implementation of the client’s commercial projects in the field of 

geothermal energy and on potential public private partnership with municipal body for 

development and construction of geothermal energy facility. 

• 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. 

• An Irish investment company specialising in Clean Technology in connection with a sale 
of solar power plant in Ukraine. 

• A major Turkish investor on intra-group transfer an operational company for construction 
of a solar power plant in Zakarpattya region, Ukraine. 

 

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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 +380 44 337 0016 
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Нещодавній досвід наших юристів включає консультування: 

• UDP Renewables, українського розробника проєктів ВДЕ, у зв'язку з розробкою та 
будівництвом Гудзовка 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 операційних 

компаніях сонячних електростанцій нашого клієнта UDPR: «Скіфія-Солар-1», 

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

Первомайськ». 

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

експлуатацію сонячної електростанції потужністю 20 МВт в Дніпропетровській 

області, Україна. 

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

• Одного із провідних виробників електроенергії з відновлюваних джерел щодо 
регуляторних питань, а також з питань відвантаження та транспортування у зв'язку 
з поставкою обладнання для будівництва та розвитку трьох сонячних 
електростанцій загальною потужністю 52 МВт у Дніпропетровській області, 
Україна.  

• Групи з переробки та роздрібної торгівлі нафтою, розташованої в Україні, щодо 
продажу свого бізнесу американському інвестору. 

• Канадської компанії, що займається відновлюваними джерелами енергії, щодо 
проведення юридичного аудиту низки проєктів з сонячної енергетики в Україні. 
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• Китайського розробника та виробника обладнання для сонячних електростанцій 
щодо придбання низки проєктів у сфері сонячної енергетики в Україні та їх продажу 
французькому інвестору. 

• Провідної української логістичної та інвестиційної групи щодо юридичного аудиту 
у зв'язку із потенційним придбанням сонячної електростанції в Україні, що 
знаходиться на стадії розробки, а також щодо консультування з корпоративних 
питань та щоденної комерційної діяльності. 

• Провідного китайського ЕРС-підрядника щодо будівництва та подальшого 
розвитку вітропарку в Україні. 

• Українського інвестора, зосередженого на будівництві об’єктів геотермальної 
енергетики, щодо вдосконалення українського законодавства, що регулює 
розвиток геотермальної енергетики в Україні, а також щодо реалізації комерційних 
проєктів замовника у сфері геотермальної енергетики та потенційного державно-
приватного партнерства з органами місцевого самоврядування з питань розвитку 
та будівництва об'єктів геотермальної енергетики. 

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

• Ірландської інвестиційної компанії, що спеціалізується на "чистих технологіях" 
щодо продажу сонячної електростанції в Україні.  

• Провідного турецького інвестора щодо здійснення внутрішньо групової передачі 
операційної компанії для будівництва сонячної електростанції в Закарпатській 
області, Україна. 
 

За більш детальною інформацією та консультаціями звертайтесь 

до наших провідних експертів: 
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