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Спеціалізація:
Ольга фокусується на корпоративному праві та злитті/поглинанні, а також на комерційних
питаннях. Ольга у складі команди університету представляла Україну на Міжнародних
змаганнях з публічного права, а саме Telders International Law Moot Court Competition
(Гаага, 2018), а також у Міжнародних змаганнях з міжнародного комерційного арбітражу
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Відень, 2019; Онлайн мут-корт,
2020). Ольга є тренером команди Національного університету "Києво-Могилянська
академія" у Міжнародних змаганнях з міжнародного комерційного арбітражу Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot.
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Національний університет «Києво-Могилянська академія», бакалавр права (2019)

•

Національний університет «Києво-Могилянська академія», магістр права (2021)

Нещодавній досвід включає консультування:
Енергетика та природні ресурси
•

•

•

•

•
•

UDP Renewables, українського розробника проектів відновлюваної енергетики у
зв'язку з розробкою та експлуатацією проектів сонячної та вітрової енергетики в
Україні, продажем проектів сонячних електростанцій іноземним інвесторам з
Іспанії, Словацької Республіки, а також продажем проектів сонячних та вітрових
електростанцій іноземному інвестору з Республіки Катар.
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, Іспанії та
Туреччини, а також з розробки інших проектів сонячної енергетики в Україні,
Румунії та Греції.
Одного з провідних світових виробників фотовольтаїчних модулів, щодо
створення інноваційного рішення для розробки та будівництва проекту сонячної
енергетики в Україні через торгове фінансування.
Турецької інвестиційної компанії, що зосереджує свою увагу на галузі
відновлюваної енергетики, у зв'язку з придбанням проектів сонячної енергетики в
Україні.
Канадської компанії з виробництва відновлюваних джерел енергії, у зв'язку з
юридичним аудитом деяких сонячних проектів в Україні.
Одного з індійських провідних розробників проектів відновлюваної енергетики, у
зв'язку з придбанням проектів сонячної енергетики в Україні.

•
•
•

Інвестора у відновлювальну енергетику, розташованого у Австрії, щодо
отримання дозволу Антимонопольного комітету України на проведення транзакції.
Провідної української інвестиційної групи щодо придбання проектів сонячної
енергетики в Україні.
Kolak Energy щодо структурування проектів із застосування технології ноу-хау та
спеціального концентрату на обводнених нафтових та газових свердловинах для
збільшення їхньої продуктивності.

Банківське та фінансове право
•

UNIT.City, українського інноваційного праву, щодо договору про фінансування з
Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ) на загальну суму до 50 млн. євро.

•

Novopecherska School, щодо договору позики на проектне фінансування з Чорноморським
банком торгівлі та розвитку (ЧБТР) на загальну суму до 10 млн. євро.

•

Lviv Standartbud щодо будівництва та розвитку інноваційного парку у м. Львів.

Інші
•

•

Провідної української інвестиційної групи з питань придбання часток цільової
компанії, залученої у сферах ІТ та Інноваційних технологій з подальшим створенням
спільного підприємства з міжнародною ІТ групою; стосовно питань, пов'язаних з
договором кол-опціону щодо передачі акцій у іноземній проектній компанії, що
опосередковано володіє проектами з комерційної нерухомості, що реалізуються
українською інвестиційною групою; з питань внутрішньої корпоративної
реструктуризації, корпоративного управління та деяких трудових питань.
Громадських та благодійних організацій з питань заснування та ведення громадської і
благодійної діяльності в Україні.

•

ГО "ReThink" щодо розробки та просування законопроекту про запобігання утворенню
побутових пластикових відходів та зменшення обсягів обігу одноразових пластикових
виробів на території України та законопроекту про заборону обігу пластикових пакетів в
Україні з метою дотримання міжнародних зобов'язань України, зокрема Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

•

Французької компанії з управління водопостачанням та очищенням відходів стосовно
перспективних спільних проектів (в рамках державно-приватного партнерства) з містами
Києвом та Львовом, спрямованих на розвиток та будівництво споруд для очищення води та
переробки відходів.

Юрисдикції:
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