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Крістіна Кольчинська має глибокі теоретичні знання та значний практичний досвід у сфері
господарського, податкового та трудового права, в тому числі повний супровід процедур
працевлаштування та звільнення співробітників на підприємстві.
Юрист спеціалізується на питаннях пов’язаних з договірними відносинами, включаючи розробку,
супровід укладення та виконання договорів оренди комерційної нерухомості, консультування суб’єктів
господарювання щодо проведення як національних, так і зовнішньоекономічних угод.
Крістіна Кольчинська має успішний досвід супроводу податкових перевірок, починаючи від
попереднього податкового аудиту та закінчуючи адміністративним та судовим оскарженням рішень
контролюючих органів. Вона успішно захищає інтереси клієнтів під час вирішення господарських спорів,
а також під час досудового врегулювання конфліктів та виконання судових рішень.
Крістіна має значний досвід консультування клієнтів FMCG & Retail сектору з питань оренди нерухомості
та інших питань ведення бізнесу в Україні, а також захисту інтересів банків та інших фінансових
установ, пов’язаних з порушенням умов кредитних договорів.
Освіта:
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціальність
«Правознавство», диплом магістра за спеціалізацією «Правове регулювання економікою».
Членство в організаціях:




Асоціація правників України;
Американська торгово-промислова палата;
Європейська Бізнес Асоціація.

Знання мов: українська, російська, англійська.
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Kristina is an Associate at GOLAW and has a profound theoretical knowledge and considerable practical
experience in the field of commercial, tax and labour law, including support for employment and dismissal of
employees.
She also specialises in issues related to contractual relations, including development of the commercial real
estate contracts, as well as representation of clients’ interests in the process of conclusion and execution of
such contracts. Her expertise also includes support of national and cross-border transactions, conducting due
diligence and comprehensive support of companies’ economic activities.
Kristina Kolchynska has vast experience in providing a full support of tax audits, starting from preliminary tax
inspections and ending with administrative and judicial appeals against the decisions of the controlling bodies
decisions. The lawyer also has successful experience in resolving commercial disputes, as well as representing
clients’ interests during the pre-trial settlement of conflicts and enforcement of judicial decisions.
Kristina is constantly advising her clients from FMCG & Retail sectors on real estate rental and business
activities issues in Ukraine, as well as on protecting interests of banks and other financial institutions related to
breach of loan agreements.
Education:
Law Faculty, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, 2011.
Membership:




Ukrainian Lawyers’ Association;
American Chamber of Commerce;
European Business Association.

Knowledge of languages: Ukrainian, Russian, English.

