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BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND Z 

NOWYMI OSOBAMI W DZIALE WYCEN 

 

 

W połowie marca Yana Lytvynchuk i Anastasiia Kliatska dołączyły do zespołu zajmującego się Wycenami 

Nieruchomości w firmie doradczej BNP Paribas Real Estate Poland. Dotychczas, dwie wysokiej klasy i 

bardzo doświadczone ekspertki prowadziły oraz nadzorowały kompleksowe usługi doradztwa w zakresie 

wycen różnych typów nieruchomości dla właścicieli, inwestorów oraz najemców obsługiwanych przez 

wiodącą agencję nieruchomości w Ukrainie. 

 

Yana Lytvynchuk objęła posadę Associate Director i zajmie się doradztwem w zakresie wycen portfeli nieruchomości 

oraz najbardziej złożonych projektów na potrzeby m.in. fuzji, przejęć czy zabezpieczeń kredytowych 

opracowywanych dla kluczowych klientów firmy. Do zadań nowej dyrektorki będzie również należeć: wspieranie 

zespołu rzeczoznawców majątkowych, przygotowywanie analiz rynku, wykonalności projektów a także 

opracowywanie rekomendacji dla firm inwestujących w różne sektory rynku nieruchomości w Polsce, w 

szczególności na rynku hotelowym. Yana jest ekspertką z ponad 17-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości 

komercyjnych, które zdobywała przede wszystkim na rynku ukraińskim, w ostatnich latach zajmując wysokie 

stanowiska kierownicze. Z jej doradztwa korzystały największe banki i instytucje finansowe, inwestorzy, deweloperzy 

oraz sieci handlowe działające w Ukrainie. Realizowała również projekty dla placówek dyplomatycznych, w tym dla 

ambasad m.in.: Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Kanady oraz Wielkiej Brytanii. 

 

W połowie marca nowym rzeczoznawcą w szeregach BNP Paribas Real Estate Poland została również Anastasiia 

Kliatska, ekspertka z ponad 15-letnim doświadczeniem rynkowym. W firmie będzie koncentrować się na m.in. na: 

wycenach różnych typów nieruchomości w Polsce, sporządzaniu analiz inwestycyjnych, raportów i rekomendacji 

pomagających klientom w szacowaniu i maksymalizowaniu potencjału nieruchomości. W swojej dotychczasowej 

karierze Anastasiia doradzała właścicielom największych obiektów handlowych i sieci DIY w Ukrainie. Z jej wiedzy i 

doświadczenia przy wycenie portfelowej korzystał m.in. inwestor i deweloper, firma NHood. W przeszłości nowa 

rzeczoznawczyni BNP Paribas Real Estate Poland pracowała także dla placówek dyplomatycznych w Ukrainie – 

ambasad Stanów Zjednoczonych, Danii oraz Kanady. 

 

– Z Yaną i Anastasiią w zespole możemy znacznie poszerzyć zakres naszych usług doradczych związanych z 

wycenami i specjalistycznym doradztwem w zakresie nieruchomości komercyjnych a w szczególności nieruchomości 

hotelowych. Wierzę, że ich doświadczenie, wiedza i kompleksowość w działaniu pozwolą nam szybko reagować na 

potrzeby naszych klientów – mówi Izabela Mucha, Dyrektor ds. Wycen Nieruchomości w BNP Paribas Real Estate.   
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O BNP Paribas Real Estate 

 

BNP Paribas Real Estate jest jedną z wiodących międzynarodowych firm doradczych w zakresie nieruchomości. Oferuje swoim klientom 

kompleksowy zakres usług obejmujący cały cykl życia nieruchomości: inwestycje budowlane, transakcje, doradztwo, wyceny, 

zarządzanie nieruchomościami oraz zarządzanie inwestycjami. Zatrudniająca 5400 pracowników, BNP Paribas Real Estate wspiera 

inwestorów instytucjonalnych, najemców/wynajmujących, deweloperów, sektor publiczny oraz inwestorów prywatnych dzięki doskonałej 

znajomości lokalnych rynków w 32 krajach (poprzez swoje oddziały i firmy partnerskie) w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. BNP 

Paribas Real Estate, jako część grupy BNP Paribas, wygenerowało w 2019 roku przychody na poziomie 1,01 bln €. 

Śledź nas na           

 

Więcej informacji:www.realestate.bnpparibas.pl   

Twitter: @BNPPRE_PL 

Real Estate for a changing world 

 

Kontakt dla mediów : 

JUSTYNA MAGRZYK-FLEMMING – Head of Marketing & PR  

Tel: +48 22 653 44 00 Mobile: +48 511 155 274 E-mail: justyna.magrzyk-flemming@realestate.bnpparibas 
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