
CMS КОНСУлЬТУВАлА SCaTeC SOlaR У 
ЗВ’ЯЗКУ З БУДІВНИцТВОМ СОНЯчНИх 
ЕлЕКТрОСТАНцІй В УКрАїНІ

CMS надала юридичні консультації 
Scatec Solar ASA (Scatec Solar), норвезькій 
компанії у галузі сонячної енергетики, у 
зв’язку з двома проектами з будівництва 
сонячних електростанцій в Черкаській 
області України. Проекти потужністю 
33 МВт та 50 МВт стануть першим кроком 
у напрямі збільшення портфоліо сонячних 
електростанцій у країні для Scatec Solar. 

Віталій Радченко, партнер і керівник 
практики енергетики та проектів в Украї-
ні, разом із Наталією Кушнірук, старшим 
юристом та координатором практики не-
рухомості, очолили роботу над цією уго-
дою за підтримки Ігоря Павлюкова, Тетяни 
Довгань, Віталія Майнаровича, Діани Пи-
саренко, Христини Корпан, Марини Ільчук, 
Володимира Кольваха, Вікторії Ставчук, а 
також з допомогою Грема Конлона та Ва-
лентини Сантамброгіо з аспектів угоди, які 
регулюються за англійським правом.

aeqUO ВИСТУПИлА юрИДИчНИМ 
рАДНИКОМ ЄБрр щОДО ТрАНСАКцІї 
КОМПАНІї «ЕргОПАК»

ЮФ Aequo консультувала Європей-
ський банк реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) з питань українського законо-
давства у зв’язку з придбанням його 
боржника компанії «Ергопак», одного з 
лідируючих в Україні виробників засобів 
для прибирання та підтримання чистоти, 
компанією Sarantis Group. Sarantis Group 
є провідним виробником брендової кос-
метики та засобів особистої гігієни, то-
варів для дому та парфумерії, яка пред-
ставлена на десяти регіональних ринках. 
Надані ЄБРР юридичні послуги включали 
підготовку та погодження трансакційних 
документів щодо питань українського за-
конодавства, серед яких договір купівлі-
продажу корпоративних прав компанії 
«Ергопак» та угода про відступлення пра-
ва вимоги за кредитом ЄБРР.

Проектна команда Aequo працюва-
ла у складі старшого юриста Богдана 
Дмуховського і юриста Валерія Савви 
під керівництвом Юлії Кирпи, партнера, 

керівника практики банківського та фі-
нансового права.

SayenkO khaRenkO — юрИДИчНИй 
рАДНИК У ПИТАННЯх ЗАхИСТУ БІЗНЕСУ 
КОМПАНІй грУПИ «ПОрШЕ УКрАїНА»

ЮФ Sayenko Kharenko виступає юри-
дичним радником з питань правової без-
пеки компаній групи «Порше Україна», 
серед яких ТОВ «Порше Україна» і ТОВ 
«Порше Інтер Авто Україна». Команда 
практики кримінально-правового захисту 
надаватиме комплексну правову допо-
могу з усіх питань, що можуть виникати 
у зв’язку з діяльністю компаній в Україні. 
Проект супроводжує команда Sayenko 
Kharenko у складі радника Сергія Смірно-
ва, юристів Ігоря Воронова та Володими-
ра Адоніна під загальним керівництвом 
партнера Сергія Погребного.

«ДУБИНСЬКИй І ОШАрОВА» ВИСТУПИлА 
ЕКСКлюЗИВНИМ юрИДИчНИМ 
рАДНИКОМ УЄФА

Агенція «Дубинський і Ошарова» 
виступила ексклюзивним юридичним 
партнером УЄФА і з успіхом завершила 
комплекс проектів, пов’язаних з прове-
денням у м. Києві фінальних футбольних 
матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги чемпіо-
нів УЄФА серед жінок сезону-2017/2018. 
Команда агенції «Дубинський і Ошарова» 
супроводжувала розробку і прийняття 
спеціального закону, здійснювала кому-
нікацію, переговори і супровід договірних 
відносин з різними органами влади та 
Федерацією футболу України, виступала 
консультантом (з аутсорсингом колег по 
ринку) в різних галузях права, розробила 
і імплементувала антиконтрафактну стра-
тегію, супроводжувала програму проти 
паразитичного маркетингу і здійснювала 
захист комерційних прав УЄФА.

Комплексом проектів керував парт-
нер Ярослав Огнев’юк, до команди вхо-
дили: юрист Петро Шпакович, адвокати 
Дмитро Нікулеско і Сергій Кочкарьов та 
юрист Марія Курбатова.

pavlenkO legal gROUp УСПІШНО 
ЗАхИСТИлА ІНТЕрЕСИ ПрАТ 
«ДНІПрОМЕТИЗ» У ПОДАТКОВОМУ СПОрІ

Pavlenko Legal Group успішно за-
хистила інтереси великого платника 
податків — ПрАТ «Дніпрометиз» — у 
спорі щодо оскарження податкових 
повідомлень-рішень на суму 35 млн грн. 
Судовий спір розглядався Дніпропетров-
ським окружним адміністративним судом 
за позовом ПрАТ «Дніпрометиз». Зокре-
ма, ПрАТ «Дніпрометиз» не погоджува-
лося з донарахуваннями Офісу великих 
платників податків Державної фіскальної 
служби України, який вважав, що частина 
операцій підприємства не мали характеру 
реальної угоди. Разом із тим адвокатам 
Pavlenko Legal Group вдалося довести по-
милковість позиції ДФС, що мало наслід-
ком задоволення позову в повному обся-
зі і скасування податкових донарахувань 
на 35 млн грн.

«АНТІКА» СТАлА юрИДИчНИМ 
рАДНИКОМ АСОцІАцІї МІжНАрОДНИх 
АВТОМОБІлЬНИх ПЕрЕВІЗНИКІВ УКрАїНИ

Юридична фірма «Антіка» та Асоціа-
ція міжнародних автомобільних перевіз-
ників України (АсМАП) підписали угоду 
про надання правової допомоги.

У рамках угоди ЮФ «Антіка» забез-
печуватиме повний юридичний супровід 
АсМАП. Зокрема, представлятиме інте-
реси Асоціації в судах, контролюючих 
та інших державних органах, а також 
у відносинах з третіми особами. Окрім 
цього, ЮФ «Антіка» надаватиме АсМАП 
юридичні консультації, розроблятиме 
проекти договорів та інших документів. 
АсМАП України створена в 1991 році. 
Сьогодні у її складі — майже три тисячі 
організацій, що надають послуги з пере-
везень вантажів і пасажирів у міжнарод-
ному сполученні. З 1992 року Асоціація 
є дійсним членом Міжнародного союзу 
автомобільного транспорту (IRU, Жене-
ва) та визнана 170 об’єднаннями міжна-
родних автоперевізників — учасниками 
Конвенції МДП у 73 країнах на п’яти кон-
тинентах.
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