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Спеціалізація
Олександр фокусується на вирішенні спорів (судове представництво та арбітраж), а також на
питаннях захисту прав людини. Олександр також активно бере участь в корпоративних і
комерційних питаннях та проектах , пов'язаних з банківським і фінансовим правом.
Освіта
Міжрегіональна Правозахисна група (HRHN), Програма електронної освіти по правах людини
для юристів, 2015. • Львівський національний університет ім. І. Франка, диплом магістра
права, 2008.
Нещодавній досвід включає консультування:
















Консультував Makita Ukraine – глобального виробника електрокерованих
інструментів – у трудовому спорі із колишнім працівником.
Великого українського виробника свинини щодо кредиту на суму 25,000,000 доларів
США від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та кредиту у розмірі до 30,000,000
доларів США від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (EBRD).
Провідного українського дилера автомобілів у його міжюрисдикційному спорі на
суму 375,000, 000 гривень з міжнародним банком в Україні та на Кіпрі.
Українського сільськогосподарського холдингу у спорі з українським банком на суму
500, 000,000 гривень.
Надавав консультації великому іноземному банку у спорі з Державною фіскальною
службою України на суму понад 100,000,00 гривень.
Консультував ІТ компанію ADYAX з конкретних корпоративних, трудових та
податкових питаннях.
Представляв інтереси швейцарського інвестора в спорі щодо права власності на
нерухомість проти її колишнього власника.
Консультував компанію-забудовника з питань, що стосуються земельних ділянок,
включаючи комплексний юридичний аналіз для цілей придбання земель.
Представляв інтереси іноземного інвестора в спорі з компанією-забудовником, який
стосувався права власності на об'єкти, розміщені в АР Крим.
Представляв українського постачальника фермерської продукції в спорі на суму
більше, ніж 3,000,000 гривень із сільськогосподарською компанією щодо їх платіжних
зобов'язань.
Представляв фізичних осіб у справі проти провідного українського банку щодо
дострокового погашення боргу на загальну суму більше 1,000,000 доларів США.
Представляв інтереси глави представництва великої німецької фармацевтичної
компанії в трудовому спорі у зв'язку із звинуваченням в незаконному звільненні.
Консультував українську компанію-забудовника при складанні проектів договорів
іпотеки для наступного укладення з великим іноземним банком.








Консультував іноземного інвестора в Україні в спорі, який стосувався комплексних
корпоративних питань і нерухомості.
Консультував великий український банк і декількох фізичних осіб при подачі скарги
в Європейський Суд з прав людини.
Представляв інтереси українського вантажоперевізника в спорі з орендодавцем.
Консультував іноземного інвестора щодо політики і структуризації оренди для
великих офісних центрів, торгових центрів, логістичних парків тощо, надавав
консультації з різних трансакцій, пов'язаних з управлінням нерухомістю.
Консультував іноземного інвестора з різних юридичних і нормативно-правових вимог
до відкриття промислових підприємства в Україні, включаючи введення таких
підприємств в експлуатацію, отримання ліцензій та експлуатаційних дозволів.

Юрисдикції
Україна.

Мови
Англійська, українська, російська, польська.

