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Олена Сулима спеціалізується на цивільному, господарському, податковому, трудовому праві та
праві інтелектуальної власності. Надає професійні консультації клієнтам фірми з питань
оподаткування, зі складання господарсько- та цивільно-правових договорів, в тому числі
зовнішньоекономічних, стосовно 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 угод та діяльності, правовий супровід переговорів щодо укладення договорів,
представництво та відстоювання інтересів клієнта в ході переговорів.
Юрист має досвід та успішно представляє інтереси клієнтів фірми у податкових та інших
контролюючих органах, в тому числі під час проведення перевірок, в ході досудового врегулювання
спорів та у судових спорах різної спеціалізації в судах всіх інстанцій, під час виконання судових
рішень.
Олена є автором багатьох статей, в яких досліджуються питання правозастосування в сферах її
спеціалізації та постійно надає експертні коментарі для фахових та ділових видань.
Освіта:
Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство», 2013 рік.
Членство в організаціях:



Американська торгово-промислова палата (ACC);
Європейська Бізнес Асоціація (EBA).

Знання мов: українська, російська, англійська.
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Olena Sulyma is specializing in civil, economic, tax, labor law and intellectual property rights. She
provides professional consulting to the firm's clients on taxation, drawing up of economic and civil
contracts, including foreign, concerning the protection of intellectual property rights of labor relations,
compliance legislation on consumer protection in various areas of management, and legislation on
advertising; carries out the analysis and assessment of tax aspects and risks of transactions and activities,
legal support of negotiations on the conclusion of contracts, representation and advocacy of client's
interests during the negotiations.
The lawyer has experience and successfully represents the interests of the firm's clients in tax and other
supervisory bodies, including during inspections, in the course of pre-trial settlement of disputes and in
litigation disputes of different specializations in the courts of all instances, during the execution of court
decisions.
Olena is the author of many articles which examine the issue of enforcement in the areas of specialization,
and she continuously provides expert commentaries for professional and business publications.
Education: Donetsk National University, specialty "Jurisprudence", 2013.
Membership in organizations:



American Chamber of Commerce and Industry (ACC);
European Business Association (EBA).

Knowledge of languages: Ukrainian, Russian, English.

