СЕРГІЙ ОБЕРКОВИЧ
Старший партнер, адвокат
s.oberkovych@golaw.ua
T: +380 44 581 1220
F: +380 44 581 1222

Сергій Оберкович спеціалізується у сфері міжнародного права та очолює команду юристів в таких
напрямках як банківська справа та фінансування, інвестиції, злиття і поглинання, корпоративне право,
енергетика, нерухомість, державно-приватне партнерство та інфраструктура. Він має великий досвід
представництва фінансових та корпоративних установ усіх типів з різних перспектив фінансової
індустрії.
Сергій консультує клієнтів з питань проведення міжнародних трансакцій, фінансування та випуску
цінних паперів, придбання та продажу активів, реструктуризації бізнесу та оптимізації корпоративної
структури підприємств. Він має значний досвід фінансового планування та розвитку проектів у сфері
енергетики, особливо у великомасштабних проектах з відновлюваної енергетики. Серед його клієнтів –
українські та міжнародні компанії, що представляють різні сектори економіки, серед яких фінанси,
рітейл,
енергетика,
виробництво,
технології,
охорона
здоров’я,
тощо.

Освіта:



Інститут міжнародних відносин Національного університету ім. Тараса Шевченка, диплом
магістра міжнародного права (Україна);
Юридична школа ім. Джона Маршалла, ступінь LLM (Чикаго, Іллінойс, США).

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю:


Україна, Німеччина

Визнання:





Legal 500 EMEA 2018 - отримав визнання у сфері комерційного, корпоративного права та M&A,
енергетики та приватних клієнтів;
Legal 500 EMEA 2014 – рекомендований в числі кращих юристів України у сфері банківського і
фінансового права, корпоративного права і злиттів та поглинань, нерухомості і будівництва;
Best Lawyers in Ukraine 2018 – визнаний одним з найкращих юристів в Україні в наступних
практиках: земельне право, податкове право, банківське та фінансове право, корпоративне
право та M&A, судова практика, нерухомість, інвестиції;
Legal Experts EMEA, видання 2012 року – рекомендований як провідний юристі у сфері
корпоративного права і злиттів та поглинань;




Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients, видання 2015 року – рекомендований у числі
кращих юристів у сфері енергетики і природних ресурсів;
Рейтингова програма «50 провідних юридичних фірм України 2016 року» - рекомендований в
числі кращих юристів для супроводу проектів в аграрному секторі та природних ресурсів.

Членство в організаціях:








Федеральна палата адвокатів Німеччини (Bundesrechtsanwaltskammer);
Член комітету з міжнародних зв’язків Національної Асоціації адвокатів України;
Асоціація адвокатів України;
Асоціація Українських Правників Америки;
Міжнародна Асоціація адвокатів (IBA);
Американська торгово-промислова палата;
Європейська Бізнес Асоціація.

Знання мов:


Українська, російська, англійська

SERGIY OBERKOVYCH
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s.oberkovych@golaw.ua
T: +380 44 581 1220
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Sergiy Oberkovych is Senior Partner at GOLAW. He is recognized as one of the leading professionals in
business law in Ukraine, including banking & finance, foreign investments, energy and natural resources. He
has extensive experience in representing financial institutions and corporate entities of all types and sizes from
various perspectives of the finance industry.
Sergiy also regularly advises clients on a broad range of transactional matters, including mergers and
acquisitions, corporate and business restructuring, securities, and real estate transactions. He has experience
handling both project finance and development matters for clients in the energy sector with particular emphasis
on large-scale power, renewables and infrastructure projects. Among his clients are Ukrainian and
multinational companies in the energy, financial, consumer, industrial, technology, health care and other
sectors.
Admissions: Ukrainian Bar; German Bar.
Education:


Master of Laws, National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations (Ukraine);



LLM in Comparative Legal Studies from The John Marshall Law School in Chicago, Illinois (USA).

Recognition:






Legal 500 EMEA 2018 – recognised in Commercial, corporate and M&A, Energy, and Private clients
practices;
Best Lawyer in Ukraine, 2018 edition – recommended among best Ukrainian lawyers for Litigation,
Investment, Real Estate, M&A, Corporate, Tax, Land Use and Zoning, Banking and Finance Law;
Top-100 Client Choice 2017 – best lawyer in international law;
Ukrainian Law Firms. A handbook of Foreign Clients, 2017 edition – recommended among the best
lawyers in the areas of energy and natural resources;
TOP 50 Law Firms in Ukraine 2016 – named among the top practitioners for law issues in energy and
natural resources.

Membership:








German Federal Bar Association (Bundesrechtsanwaltskammer);
Member of the International relations committee of the Ukrainian National Bar Association;
Ukrainian American Bar Association (UABA);
Ukrainian Lawyers’ Association;
International Bar Association;
American Chamber of Commerce;
European Business Association.

Languages: Ukrainian, Russian, English.

