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Анастасія Клян є старшим юристом практики вирішення судових спорів
GOLAW. Вона має великий досвід роботи в консультуванні клієнтів з
вирішення спорів в сферах адміністративного, господарського права,
зовнішньоекономічної діяльності та банкрутства. Анастасія надає комплексні
юридичні консультації з питань українського та міжнародного права,
представляє інтереси клієнтів, як на стадії досудового врегулювання спорів,
так і під час судового провадження в судах всіх інстанцій та юрисдикцій.

Анастасія успішно займається вирішенням спорів щодо стягнення
заборгованості, суперечок з іноземним елементом і консультує клієнтів з
питань, пов'язаних з визнанням і виконанням судових рішень.

Серед інших спеціалізацій Анастасії - комплексний супровід інтересів клієнтів
в міжнародних комерційних арбітражах, міжнародних судових установах і
органах виконавчої влади.
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Трудове право

Вирішення судових спорів

Відновлення платоспроможності та банкрутство

Нерухомість та будівництво

Міжнародна торгівля

Сектори

Агробізнес

Захист в антикорупційній сфері

Антимонопольне та конкурентне право

Авіація

Банківське та фінансове право

Хімічна промисловість

Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками

Нерухомість та будівництво

Корпоративне право та M&A

Кримінальне право

Розробка та впровадження системи безпеки

Трудове право

Природні ресурси та охорона навколишнього середовища

Природні ресурси та охорона навколишнього середовища

Фінансові установи

Взаємодія з державними органами (GR)

Відновлення платоспроможності та банкрутство

Інтелектуальна власність

Міжнародна торгівля



Інформаційні технології та штучний інтелект

Вирішення судових спорів

Виробництво та промисловість

Медіа, розваги, спорт та гемблінг

Охорона здоров'я та фармацевтика

Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів

Нерухомість та будівництво

Реструктуризація та врегулювання  заборгованості

Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція

Податкове та митне право

Транспорт і логістика

Освіта

Інститут міжнародних відносин Київського національного

університету імені Тараса Шевченка, диплом спеціаліста із

міжнародного права та перекладача з англійської мови.

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)

Американська торговельна палата в (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)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

https://scglegal.com/about/


Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знання мов

Українська, російська, англійська

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

