
 

 

 

ЛІДІЯ ВАТУТІНА 

Юрист 

 

Спеціалізація: 

Лідія фокусується на корпоративному праві та злитті/поглинанні, а також на 
комерційних питаннях та питаннях щодо розвитку проектів. Лідія також розвивається у 
сфері медіації та переговорів. Для покращення своїх навичок у цій сфері, вона брала 
участь у міжнародних змаганнях з медіації, зокрема ICC International Commercial 
Mediation Competition (Париж, Франція, 2018), Mediate'18 (Київ, Україна, 2018), INADR 
International Law School Mediation Tournament (Афіни, Греція, 2019 та Чикаго, США, 2020). 

Освіта: 

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр права,  
2021. 

• Київський національний університет імені Тараса  Шевченка, бакалавр права, 
2019. 

 

Нещодавній досвід включає консультування: 

Енергетика 

• UDP Renewables, українського розробника проектів відновлюваної енергетики 
у зв'язку з розробкою та експлуатацією проектів сонячної та вітрової енергетики 
в Україні, продажем проектів сонячних та вітрових електростанцій іноземним 
інвесторам з Іспанії та Словацької Республіки. 

• Main Group Ukraine, розробника проектів з відновлюваних джерел енергії з 
питань транзакцій, пов'язаних з 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. 

• Провідного китайського генпідрядника з питань будівництва та подальшої 
експлуатації вітропарку в Україні. 

• Одного із найбільших індійських виробників відновлювальної енергетики 
щодо придбання сонячних електростанцій в Україні, а також підготовки та 
ведення переговорів щодо договору генерального підряду та договору 
поставки обладнання. 

• Провідну українську компанію у сфері аграрної промисловості та логістики з 
питань придбання сонячної електростанції, а також ряду регуляторних питань. 

• Канадську компанію з виробництва відновлюваних джерел енергії, у зв'язку 
з юридичним аудитом деяких сонячних проектів в Україні. 

• Одного із провідних виробників фотовольтаїчних модулів в Китаї та 



 

 

 

потенційного інвестора проектів сонячної енергетики в Україні у зв'язку із 
розвитком таких проектів, а також особливостей придбання проектів сонячної 
енергетики в Україні. 

Банківське та фінансове право 

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

Комерційні питання 

• Міжнародний агрохолдинг у зв'язку з потенційним придбанням цілісних 
майнових комплексів для будівництва та розвитку зернових елеваторів. 

• Провідну українську інвестиційну групу щодо будівництва та розвитку 
індустріального парку. 

• Французьку корпорацію у сфері поводження з відходами у зв'язку із 
розвитком проекту державно-приватного партнерства щодо переробки 
відходів та управління комунальними послугами в Україні. 

Інше 

• Українську девелоперську компанію щодо будівництва та розвитку 
інноваційного парку у м. Львів. 

• Triosan Holding Ukraine щодо вдосконалення українського законодавства, що 
регулює розвиток геотермальної енергетики в Україні. 

• Громадські та благодійні організації з питань заснування та ведення 
громадської і благодійної діяльності в Україні. 

 

Юрисдикції: 

Україна 

Володіння мовами: 

Англійська, українська, російська, французька, польська 


