
Олена Сулима
Старший юрист, адвокат

 O.SULYMA@GOLAW.UA |  +38 044 581 1220

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
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коментарі для професійних і ділових видань.

Практики

Міжнародна торгівля

Податкове право

Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості

Банківське та фінансове право

Взаємодія з державними органами (GR)

Інтелектуальна власність

Сектори економіки

Агробізнес

Авіація

Хімічна промисловість

Будівництво і нерухомість

Енергетика і природні ресурси

Фінансові установи

Інформаційні технології

Виробництво та промисловість

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

Донецький національний університет за спеціальністю

«Правознавство», 2013 рік.

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)

Американська торговельна палата (АСС)

Європейська Бізнес Асоціація (EBA)

Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)

https://unba.org.ua/
https://eba.com.ua/


Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)

Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Знання мов

Українська, російська, англійська


