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Sustainability
Some of our lawyers' experience includes advising:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

UDP Renewables, a Ukrainian developer of renewable energy projects connected with the
development and construction of solar energy projects in Ukraine, the sale of solar power
plant projects to foreign investors.
Main Group Ukraine, a Ukrainian developer of renewable energy projects, on transactions
related to the sale of existing companies developing solar power plants to foreign
investors and developing other solar energy projects in Ukraine.
DELFAST, an electric bikes manufacturer, a Guinness World Record holder, in
connection with its business in Ukraine and provides legal support for the development
of a distribution network in the United States and Canada.
A Turkish investment company that focuses its activities in the renewable energy sector
connected with the acquisition of solar energy projects in Ukraine.
A Canadian renewable energy company in connection with a legal audit of some solar
projects in Ukraine.
German company in the field of international cooperation, on Sustainable Development
and international education matters, on issues related to the development of an
assessment of the regulatory impact of the draft law of Ukraine "On energy efficiency".
An Irish investment company with expertise in environmentally friendly technologies
connected with the sale of a solar power plant.
A Ukrainian renewable energy company, on the construction of a wind power park in
Ukraine on Lake Sivash.
A French company operating in the field of water treatment and waste management,
concerning joint projects (within the framework of public-private partnership) with Kyiv
and Lviv's municipalities, aimed at the development and construction of facilities for
water treatment and waste management.

•
•
•

Go to-U Network, to create a nationwide network of chargers for electric cars. It is one of
the few first projects aimed at improving the infrastructure for electric vehicles in Ukraine,
where electric vehicles' popularity is growing.
One of the largest metallurgical companies in the world concerning the analysis of the
impact of its activities on the environment.
Novopecherska School, in relation to a loan agreement with the Black Sea Trade and
Development Bank for the amount of up to 10 million euros for the construction of a
school in UNIT.City innovation park. 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.

Legal support of these projects is a large-scale step towards
achieving the UN Sustainable Development Goals, namely:
•
•
•
•
•

Goal 4. Quality education
Goal 6. Ensure access to water and sanitation for all
Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy
Goal 11. Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable
Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts

We strive to make our continuous contribution to sustainable
development through the reasonable use and recycling of
limited resources and support of projects that contribute to
solving environmental problems.

For more detailed information and advice, please contact our leading
experts:

Yevheniy Deyneko
Managing Partner
deyneko@everlegal.ua
+380 44 337 0016

Andriy Olenyuk
Partner
olenyuk@everlegal.ua
+380 44 337 0016

Сталий розвиток
Нещодавній досвід наших юристів включає консультування:
•

•

•

•

•
•

•
•
•

UDP Renewables, українського розробника проєктів ВДЕ, у зв'язку з розробкою та
експлуатацією проєктів сонячної енергетики в Україні, продажем проєктів сонячних
електростанцій іноземним інвесторам.
Main Group Ukraine, українського розробника проєктів ВДЕ, з питань транзакцій,
пов'язаних з продажем діючих компаній, що розробляють сонячні електростанції,
іноземним інвесторам, а також з розробки інших проєктів сонячної енергетики в
Україні.
Делфаст (DELFAST), виробника електробайків, рекордсмена книги рекордів Гіннеса,
щодо питань діяльності бізнесу в Україні, а також юридичний супровід розбудови
дистриб’юторської мережі у Сполучених Штатах Америки та Канаді.
Турецької інвестиційної компанії, що зосереджує свою діяльність на галузі
відновлюваної енергетики, у зв'язку з придбанням проєктів сонячної енергетики в
Україні.
Канадської компанії з виробництва відновлюваних джерел енергії у зв'язку з
юридичним аудитом деяких сонячних проєктів в Україні.
Німецької компанії у сфері міжнародного співробітництва, з питань сталого
розвитку та міжнародної освіти, з питань, пов'язаних з розробкою оцінки
регуляторного впливу проєкту Закону України "Про енергоефективність".
Ірландської інвестиційної компанії, яка спеціалізується на екологічно чистих
технологіях, у зв'язку із продажем сонячної електростанції.
Української компанії у галузі відновлюваної енергетики, щодо будівництва
вітроенергетичного парку в Україні на озері Сиваш.
Французької компанії, що веде діяльність в сфері очистки води та утилізації відходів,
щодо спільних проєктів (в рамках державно-приватного партнерства) з

•

•
•

муніципалітетами Києва і Львова, націленими на розвиток і будівництво споруд для
очищення води та утилізації відходів.
Go To-U Network, щодо створення загальнонаціональної мережі зарядних пристроїв
для електрокарів. Це один з небагатьох перших проєктів, спрямованих на
поліпшення інфраструктури для електромобілів в Україні, де популярність
електромобілів зростає.
Однієї із найбільших металургійних компаній світу щодо аналізу впливу діяльності
компанії на довкілля.
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.

Юридична підтримка зазначених проєктів є масштабним кроком
для досягнення Цілей Сталого Розвитку ООН, а саме:
•
•
•
•
•

Ціль 4. Якісна освіта.
Ціль 6. Забезпечення наявності та сталого управління водними ресурсами та
санітарією.
Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії
для всіх.
Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст
і населених пунктів.
Ціль 13. Вживання негайних дій для боротьби зі зміною клімату та її наслідками.

Ми прагнемо робити наш постійний вклад у сталий
розвиток через розумне використання та переробку
обмежених ресурсів та підтримку проєктів, що сприяють
вирішенню екологічних проблем.

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

Євгеній Дейнеко
Керуючий партнер
deyneko@everlegal.ua
+380 44 337 0016

Андрій Оленюк
Партнер
olenyuk@everlegal.ua
+380 44 337 0016

