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Тарас Литовченко спеціалізується на корпоративному праві, національних та транскордонних угодах
M&A. В рамках M&A він проводить юридичні аудити компаній та нерухомості, супроводжує угоди
купівлі-продажу. Тарас часто консультує клієнтів з питань реструктуризації та корпоративної
реорганізації, трудових питань, створення та ліквідації бізнесу в Україні, зміни топ-менеджменту.
Тарас також має досвід в регуляторних питаннях та питаннях відповідності законодавству щодо
виробництва, виводу на ринок та розповсюдження медичних виробів. Він має великий досвід супроводу
процедур оцінки відповідності медичних виробів та взаємодії з Державною службою України з
лікарських засобів та контролю за наркотиками у зв'язку з перевірками виробників та дистрибуторів
медичних виробів.
Останніми роками Тарас бере активну участь у юридичному супроводі проектів відновлюваної
енергетики в Україні. Він задіяний на стадіях розробки проектів, підключення до електричних мереж,
отримання необхідних дозволів, будівництва та фінансування проектів альтернативної енергетики,
зокрема з біомаси та енергії сонця.
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2014 рік.
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Taras Lytovchenko specializes in corporate law and national and cross-border M&A transactions. In the
scope of M&A transactions he conducts due diligence of target-companies and real estate, supports
agreements on sale and purchase. Taras frequently advises clients on restructurings and corporate
reorganizations, labour issues, creation and liquidation of businesses in Ukraine, top management changes.
Taras has also experience in regulatory and compliance matters concerning manufacturing, market entry and
distribution of medical products. He has extensive experience of supporting conformity assessment
procedures and dealing with State service of Ukraine on medicines and drugs control in relation to
inspections of manufacturers and distributors of medical products.
For recent years Taras has been involved in support of renewable energy projects in Ukraine. He acts in
project development, grid connection, permitting, construction and financing of biomass and solar projects
in particular.
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