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Максим Лебедєв є визнаним експертом у сфері корпоративного та
комерційного права, очолює практику корпоративного права та M&A, а також
практику приватних клієнтів GOLAW. Крім того, Максим активно розвиває
практику зеленої енергетики і вже має успішний досвід реалізації таких
проектів.

Максим успішно консультує іноземні компанії і локальний бізнес по виходу на
український ринок, реорганізації бізнесу, захисту інвестицій. Трансакційний
досвід Максима Лебедєва включає повний супровід угод з придбання або
продажу активів в Україні, в тому числі проведення юридичного аудиту,
податкове і корпоративне структурування інвестицій з урахуванням
іноземних юрисдикцій, здійснення валютних операцій.

Також серед основних напрямків діяльності Максима - побудова міжнародних
моделей володіння бізнесом і активами в Україні та за кордоном, створення
персональних холдингових структур (з використанням трастів, приватних
трастових компаній та фондів), торгових компаній і розробка механізмів
передачі капіталу і бізнесу спадкоємцям. Ексклюзивним досягненням

https://golaw.ua/
mailto:info@golaw.ua


Максима Лебедєва є створення family office для кількох заможних українських
сімей.
Трансакційний досвід Максима охоплює повну підтримку реалізації проектів у
сфері сонячної та вітряної енергетики і унікальний досвід супроводу проекту
з будівництва потужної біопаливної електростанції.

У 2018 році Максим Лебедєв був обраний до Ради Європейсько-українського
енергетичного агентства.

У грудні 2021 року Макс Лебедєв переобраний заступником Голови Ради
Європейсько-українського Енергетичного Агентства (ЄУЕА) на 2022 рік.

Практики

Банківське та фінансове право

Корпоративне право та M&A

Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів

Нерухомість

Сектори економіки

Агробізнес

Авіація

Хімічна промисловість

Будівництво і нерухомість

Енергетика і природні ресурси

Фінансові установи

Інформаційні технології

Виробництво та промисловість

http://euea-energyagency.org/uk/
http://euea-energyagency.org/uk/


Медіа та телекомунікації

Медицина та фармацевтика

Ритейл та FMCG

Транспорт та інфраструктура

Захист в антикорупційній сфері

Антимонопольне та конкурентне право

Банківське та фінансове право

Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками

Корпоративне право та M&A

Кримінальне право

Розробка та впровадження системи безпеки

Трудове право

Захист навколишнього середовища

Взаємодія з державними органами (GR)

Відновлення платоспроможності та банкрутство

Інтелектуальна власність

Міжнародна торгівля

Вирішення судових спорів

Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів

Нерухомість

Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості

Податкове право

Освіта

Юридичний факультет Національного авіаційного університету,

диплом магістра



Postgraduate certificate in Laws, University of London (United

Kingdom)

Визнання

The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендований серед кращих юристів України у
наступних сферах: Енергетика, Комерційне, корпоративне право та M&A,
Практика приватних клієнтів, Нерухомість та будівництво;

Best Lawyers, Ukraine 2022 - визнаний серед кращих юристів України у
наступних сферах: Трудове право, Злиття та поглинання (M&A);

Ukrainian Law firms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - визнаний серед
кращих юристів України у наступних сферах: Енергетика та природні ресурси;

50 провідних юридичних фірм України - рекомендований серед кращих
юристів України у сфері Енергетики.

Членство в організаціях

Міжнародна асоціація юристів (IBA)

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)

Американська торговельна палата (ACC)

Європейська Бізнес Асоціація (EBA)

Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)

Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)

Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Associated European Energy Consultants (AEEC)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

https://www.ibanet.org/
https://unba.org.ua/
http://www.chamber.ua/uk
https://eba.com.ua/
https://www.aeec-online.com/
https://scglegal.com/about/


Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знання мов

Українська, російська, англійська

https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns

