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Спеціалізація 

Олександр фокусується на вирішенні спорів, а 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: 

• Представництво інтересів міжнародної авіалінії Онур Ейр (Onur Air Tasimacilik A.S.) у 

спорі про відшкодування збитків, понесених клієнту українською компанією, яка не 

виконала своїх договірних зобов'язань щодо оплати поставленого літака на загальну 

суму, що перевищує 45 мільйонів доларів США. 

• Представництво інтересів Національного банку України у здійсненні процесуальних 

дій в рамках кримінального провадження та провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

• Представництво інтересів УкрСиббанку (BNP Paribas Group) у низці спорів з 

боржниками банку. 

• Представництво інтересів Альфа-Банку у понад 300 спорах з боржниками банку 

(великими українськими компаніями та приватними особами) на загальну суму понад 

72 мільйони доларів США. 

• Комплексна юридична підтримка Делфаст (DELFAST), виробника електробайків, 

рекордсмена книги рекордів Гіннеса, щодо питань діяльності бізнесу в Україні, а також 

юридичний супровід розбудови дистриб’юторської мережі у Сполучених Штатах 

Америки та Канаді. 

• Представництво інтересів Посольства Японії в Україні під час будівництва нового 

офісного будинку Посольства та підтримка в переговорах щодо договору оренди 

зазначеної будівлі.  

• Тривалий консультаційний проект з питань трудового права для Японського агентства 

міжнародного співробітництва, що включає комплексний юридичний аналіз 

документів, що стосуються діяльності клієнта, з особливим акцентом на трудовому 

законодавстві. 

• Представництво інтересів фінансової компанії «ДЕВЕЛОП ФІНАНС» у досудових 

переговорах, судових та виконавчих провадженнях щодо врегулювання кредитної 

заборгованості за іпотечними кредитами.  



 

• Представництво інтересів Універсал Банку, провідного українського банку, у зв'язку з 

виконанням судових рішень щодо стягнення заборгованості. 

• Консультування Сумітомо Мото (Sumitomo Moto), однієї з провідних японських 

кейрецу, інтегрованої торгової компанії, що займається різноманітними бізнесами на 

основі своєї глобальної мережі, з питань українського договірного та податкового 

законодавства. 

• Представництво інтересів Адідас Україна (Adidas Ukraine) у кількох спорах, пов’язаних 

з правами оренди комерційної нерухомості, включаючи, зокрема, захист прав клієнта 

як орендаря такого майна. 

• Представництво інтересів Унілевер (Unilever), одного з світових лідерів на ринку 

продуктів харчування та товарів побутової хімії, у суді у спорі щодо заборони 

експлуатації будівлі. 

• Представництво інтересів СДГС Трейдинг (Корпорація СДГС) (SDGs Trading) у спорі 

щодо зобов’язань замовника будівництва, генерального підрядника та попереднього 

власника майна щодо здійснення всіх необхідних дій для належного введення майна 

в експлуатацію; та у позасудових спорах з постачальниками щодо виконання 

зобов’язань з постачання кукурудзи за форвардними контрактами. 

• Представництво інтересів найбільшої в Україні інтегрованої металургійної компанії у 

низці кримінальних справ та консультування клієнта з податкових питань 

• Консультування найбільшого у світі постачальника гнучких рішень для робочого 

простору з мережею майже 3000 бізнес-центрів, що охоплює майже 900 міст у 120 

країнах, з різних питань, що стосуються бізнесу клієнта, зокрема щодо законодавчого 

та договірного регулювання оренди нерухомості. 

• Консультування одного з найбільших європейських розробників та інтеграторів 

сучасних цифрових систем транспортного планування та моделювання щодо 

запобігання можливим несанкціонованим використанням інтелектуальної власності 

клієнта. 

• Представництво інтересів великої української агрокомпанії у спорі щодо завершення 

реконструкції зернового елеваторного комплексу. 

• Консультування міжнародного виробника товарів для кур’єрських служб доставки, 

щодо зміни директора, отримання дозволів на роботу для топ-менеджменту та 

надання юридичних консультацій щодо зміни директора.  

• Консультування провідної компанії, що спеціалізується на цифровому маркетингу та 

комунікаціях щодо працевлаштування громадянина Іспанії в Україні.



 

 

Юрисдикції 

Україна. 

 
Мови 

Англійська, українська, російська, польська. 


