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Крістіна Кольчинська є радником, адвокатом практики кримінального права
GOLAW. Юрист спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у
кримінальних провадженнях щодо правопорушень в галузі службової
діяльності, господарської діяльності, злочинів проти власності.
Крістіна займається юридичним консультуванням з питань економічних
злочинів, забезпечуючи ефективний і комплексний захист інтересів
українських та іноземних компаній, а також їх посадових осіб.
Крістіна має багаторічний досвід представництва інтересів бізнесу у
відносинах з контролюючими та правоохоронними органами як в ході
перевірок, так і під час розслідування в рамках кримінальних проваджень.
Юрист неодноразово супроводжувала справи щодо успішного оскарження
неправомірних дій співробітників правоохоронних органів, звільнення з-під
арештів майна клієнтів, захисту клієнтів від незаконного захоплення бізнесу
(рейдерство). Адвокат захищає інтереси як підозрюваних, обвинувачених, так
і потерпілих і цивільних позивачів на всіх стадіях кримінального
провадження.

Практики
Трудовое право
Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
Интеллектуальная собственность
Решение судебных споров
Налоговое право
Уголовное право
Противодействие коррупции

Сектора экономики
Агробизнес
Авиация
Химическая промышленность
Строительство и недвижимость
Энергетика и природные ресурсы
Финансовые учреждения
Информационные технологии
Производство и промышленность
Медиа и телекоммуникации
Медицина и фармацевтика
Ритейл и FMCG
Транспорт и инфраструктура
Противодействие коррупции
Антимонопольное и конкурентное право
Банковское и финансовое право

Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками
Корпоративное право и M&A
Уголовное право
Трудовое право
Разработка и внедрение системы безопасности
Защита окружающей среды
Взаимодействие с государственными органами (GR)
Восстановление платежеспособности и банкротство
Интеллектуальная собственность
Международная торговля
Решение судебных споров
Услуги для владельцев бизнеса и частных клиентов
Недвижимость
Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности
Налоговое право

Образование
Киевский национальный экономический университет имени
Вадима Гетьмана, специальность «Правоведение», диплом
магистра по специальности «Правовое регулирование
экономикой».

Признания
Членство в организациях

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)
Американская торговая палата (АСС)
Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА)
Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine)
Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса (UNIC)
Международная ассоциация украинских и турецких бизнесменов
(TUID)

Знание языков

Украинский, русский, английский

