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Олена Сулима є старшим юристом GOLAW. Вона спеціалізується на
цивільному, господарському, податковому, трудовому праві та праві
інтелектуальної власності. Юрист надає професійні консультації клієнтам
фірми з питань оподаткування, щодо складання господарських та цивільно-
правових договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, по захисту прав
інтелектуальної власності, оформлення трудових відносин, дотримання вимог
законодавства щодо захисту прав споживачів в різних сферах
господарювання та вимог законодавства про рекламу; здійснює аналіз і
оцінку податкових аспектів і ризиків операцій та діяльності, правовий
супровід переговорів з укладення договорів, представництво та відстоювання
інтересів клієнта в ході переговорів.

Олена має досвід і успішно представляє інтереси клієнтів фірми в податкових
та інших контролюючих органах, в тому числі при проведенні перевірок, в
ході досудового врегулювання суперечок і в судових спорах різної
спеціалізації в судах всіх інстанцій, під час виконання судових рішень.
Юрист є автором багатьох статей, в яких досліджуються питання
правозастосування в сферах її спеціалізації і постійно надає експертні

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


коментарі для професійних і ділових видань.

Практики

Международная торговля

Налоговое право

Реструктуризация и урегулирования проблемной задолженности

Банковское и финансовое право

Взаимодействие с государственными органами (GR)

Интеллектуальная собственность

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

Защита в антикоррупционной сфере

Антимонопольное и конкурентное право

Банковское и финансовое право



Комплаенс, корпоративное управление и управление рисками

Корпоративное право и M&A

Уголовное право

Разработка и внедрение системы безопасности

Трудовое право

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

Донецкий национальный университет по специальности

«Правоведение», 2013 год.

Членство в организациях

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ)

Американская торговая палата (ACC)

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA)

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


