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Сучков Олександр супроводжує судові спори, що виникають в процесі ведення господарської
діяльності і виникають з податкових, корпоративних, трудових відносин, з приводу захисту прав
інтелектуальної власності. Має значний досвід врегулювання конфліктів у сфері договірних
відносин, зокрема, поставки товарів, надання послуг, оренди державного і комунального майна. Є
спеціалістом з питань стягнення проблемної заборгованості, у тому числі, шляхом звернення
стягнення на іпотечне майно.
Крім того, Сучков Олександр консультує приватних клієнтів з питань цивільного та сімейного права,
захисту прав споживачів.
Успішно представляє клієнтів фірми у спорах в судах всіх інстанцій, виконавчій службі та інших
державних органах.
Сучков Олександр приймає активну участь у проектах практики Безпеки бізнесу.
Освіта:



Донецький національний університет, спеціальність «Правознавство», 2014 рік;
Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2017 рік.

Членство в організаціях:



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

Знання мов: українська, російська, англійська.

OLEKSANDR SUCHKOV
Junior Associate
Kyiv
o.suchkov@golaw.ua
T: +380 44 581 1220
F: +380 44 581 1222
Oleksandr Suchkov accompanies court disputes that arise in the course of economic activity and arise from
tax, corporate, labor relations, regarding the protection of intellectual property rights. He has considerable
experience in resolving conflicts in the field of contractual relations, in particular, the supply of goods, the
provision of services, lease of state and communal property. He is a specialist in the collection of bad
debts, including through foreclosure of mortgages.
In addition, Oleksandr Suchkov provides the advices to private clients on civil and family law, consumer
rights protection.
He successfully represents clients of the firm in disputes in courts of all instances, the executive service and
other state bodies. Oleksandr Suchkov takes an active part in the projects of business security practice.
Education:



Donetsk National University, specialty "Jurisprudence", 2014;
Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017.

Membership in organizations:



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

Knowledge of languages: Ukrainian, Russian, English

