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Real Estate
and Construction
Some of our lawyers' experience includes advising:
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Unilever, a multinational consumer goods company, in a court dispute over the ban on
the operation of the building.
Embassy of Japan in Ukraine in supporting the client during the construction of the new
office building of the Embassy and support in negotiations regarding the lease agreement
of such building.
UDP Renewables in connection with the development and construction of wind projects
in Ukraine.
Hero Future Energies, one of the leading independent power producers in renewable
energy on construction and development of three solar power plants with a total capacity
of 52 MW in the Dnipropetrovsk region of Ukraine.
UNIT.City, first innovation park in Ukraine in an EUR 50 million finance contract with
European Investment Bank for the purposes of UNIT.City development.
Novopecherska School in relation to a loan agreement with the Black Sea Trade and
Development Bank for construction and development of innovation school in innovation
park UNIT.City.
Major Chinese EPC contractor in relation to construction and further development of a
wind park in Ukraine
A Ukrainian renewable energy developer on implementation and development of
renewable energy projects in Romania, in particular, several photovoltaic power plants
with a total capacity approx. 60 MW.
A leading real estate developer in Ukraine on obtaining the right to lease the land,
purchase infrastructure objects and real estate in a big development project.

•
•
•

One of the leading Ukrainian companies specialising in development and management
of industrial parks in Ukraine on the construction and development of an industrial park.
Ukrainian agro company on the purchase of real estate in Kyiv including conducting due
diligence of real estate and related matters.
Ukrainian investment company on obtaining merger clearance of the Antimonopoly
Committee of Ukraine in connection with the planned acquisition of 50% of corporate
rights in the real estate project.

For more detailed information and advice, please contact our leading
experts:
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Нерухомість
та будівництво
Нещодавній досвід наших юристів включає консультування:
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Унілевер (Unilever), одного з світових лідерів на ринку продуктів харчування та
товарів побутової хімії, у судовому спорі щодо заборони експлуатації будівлі.
Посольства Японії в Україні під час будівництва нового офісного будинку
Посольства та підтримку в переговорах щодо договору оренди зазначеної будівлі.
UDP Renewables щодо будівництва та розвитку вітрових електростанцій в Україні.
Hero Future Energies, одного із провідних виробників електроенергії з
відновлюваних джерел щодо будівництва та розвитку трьох сонячних
електростанцій загальною потужністю 52 МВт у Дніпропетровській області,
Україна.
UNIT.City, першого інноваційного парку в Україні, щодо залучення фінансування
від Європейського інвестиційного банку в розмірі до 50 мільйонів євро для
будівництва та розвитку інноваційного парку UNIT.City.
Новопечерської школи щодо залучення фінансування від Чорноморського банку
торгівлі і розвитку для будівництва та облаштування інноваційної школи в
інноваційному парку UNIT.City.
Провідного китайського ЕРС-підрядника щодо будівництва та подальшого
розвитку вітропарку в Україні.
Українського розробника проєктів ВДЕ щодо впровадження та розвитку проєктів
відновлюваної енергетики в Румунії, зокрема, декількох сонячних електростанцій
загальною потужністю близько 60 МВт.
Провідного українського девелопера у спорах щодо отримання права на оренду
землі, придбання об’єктів інфраструктури та нерухомості у великому проєкті
забудови в Києві.

•
•
•

Однієї з провідних українських компаній, що спеціалізується на девелопменті та
управлінні індустріальними парками в Україні щодо питань будівництва та
розвитку індустріального парку.
Української агрокомпанії щодо придбання об'єкта нерухомості у Києві включаючи
проведення юридичного аудит включаючи проведення юридичного аудиту
нерухомості і пов'язаних з цим питань.
Української інвестиційної компанії щодо отриманням попереднього дозволу
АМКУ у зв'язку з планованим продажем 50% корпоративних прав у проєкті
нерухомості.

За більш детальною інформацією та консультаціями, звертайтесь
до наших провідних експертів:
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