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ЮЛІЯ КИЛЬЧИНСЬКА 
Старший̆ юрист  

Юлія фокусується на корпоративному праві та управлінні, злиттях та поглинаннях та 
трудовому праві. Вона також бере участь у практиці антимонопольного та конкурентного 
права. Юлія має більш ніж 12 років досвіду роботи з провідними юридичними фірмами в 
Україні. 

Спеціалізація: 

Корпоративне право та злиття та поглинання, корпоративне управління, трудове право, 
антимонопольне та конкурентне право 

Освіта  

• Український інститут корпоративного управління, корпоративний секретар, 2018.  

• Київський національний лінгвістичний університет, диплом спеціаліста у галузі 
права(з відзнакою),2005.  

 

Нещодавній̆ досвід включає консультування:  

Енергетика 

• UDP Renewables, українського розробника проектів відновлюваної енергетики у 
зв'язку з розробкою та експлуатацією проектів сонячної енергетики в Україні, 
продажем проектів сонячних електростанцій на користь Acciona Energy, провідного 
іспанського девелопера, а також іноземним інвесторам зі Словацької Республіки. 

• Main Group Ukraine, розробника проектів з відновлюваних джерел енергії з питань 
транзакцій, пов'язаних із продажем діючих компаній, що розробляють сонячні 
електростанції, іноземним інвесторам з Канади, Великої Британії та Туреччини, а 
також з розробки інших проектів сонячної енергетики в Україні. 

• Канадської компанії з виробництва відновлюваних джерел енергії у зв'язку з 
юридичним аудитом деяких сонячних проектів в Україні. 

• Турецької інвестиційної компанії, що зосереджує свою увагу на галузі 
відновлюваної енергетики, у зв'язку з придбанням проектів сонячної енергетики в 
Україні. 

• Одного з провідних світових виробників фотовольтаїчних модулів, щодо 
створення інноваційного рішення для розробки та будівництва проекту сонячної 
енергетики в Україні через торгове фінансування. 

• Китайського розробника проектів відновлюваних джерел енергії та виробника 
обладнання у зв'язку з придбанням деяких сонячних проектів в Україні. 
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• Провідної української логістичної та інвестиційної групи у зв'язку з юридичним 
аудитом сонячної електростанції з метою її придбання, а також стосовно 
корпоративних питань групи та поточної діяльності. 

• Ірландської компанії, що спеціалізується на розвитку екологічно чистих технологій, 
з питань продажу проекту сонячної енергетики в Україні. 

• Турецької інвестиційної компанії у зв'язку з юридичним аудитом проекту сонячної 
енергетики в Україні з метою його придбання. 

 

Інші проекти 

• Louis Dreyfus Ukraine щодо залучення фінансування від Європейського банку 
реконструкції та розвитку на суму до 35 мільйонів доларів США для фінансування 
залізничного логістичного бізнесу в Україні. 

• Провідної української інвестиційної групи з питань внутрішньої корпоративної 
реструктуризації, корпоративного управління та деяких трудових питань. 

• Австралійської консалтингової компанії у зв'язку із придбанням ІТ бізнесу в 
Україні, включаючи, з корпоративних та трудових питань. 

• Німецького фонду прямих інвестицій у зв'язку із придбанням клієнтом 
глобального бізнесу, який спеціалізується на розробці веб-стратегій і дизайну, 
стосовно компаній в Україні. 

• Провідної американської ІТ-компанії з корпоративних та трудових питань, 
включаючи юридичний аудит дочірньої компанії клієнта в Україні. 

• Провідного голландського виробника сільськогосподарської продукції стосовно 
процедури "сквіз-аут", включаючи розробку відповідного плану щодо викупу акцій 
у міноритарних акціонерів.  

• Провідної міжнародної компанії, що спеціалізується на цифрових технологіях, з 
корпоративних та трудових питань. 

• Відомого французького виробника харчових продуктів у зв’язку із заснуванням 
компанії на території̈ України, різноманітних трудових, корпоративних питань та 
питань поточної господарської̈ діяльності, а також у зв'язку із подальшим 
припиненням діяльності в Україні. 

• Провідної української компанії, що спеціалізується на розвитку та управлінні 
індустріальних парків, із земельних, регуляторних та інших пов'язаних питань.  

• Провідної ІТ-компанії з питань переходу прав інтелектуальної ̈власності. 
 
 
Юрисдикції: 
Україна 
 
Мови: 
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