09:30–10:00

10:00–12:00

12:00–12:30

12:30–14:00

Реєстрація учасників. Ранкова кава
1. ДИСКУСІЯ
ХІТ-ПОРАД:
ОЧІКУВАННЯ & РЕЗУЛЬТАТ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
Модератор: Віталій СЕРДЮК, старший партнер АО AVER LEX
● Максим ГРИЩУК, в.о.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
керівника Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури
● Роль парламенту в боротьбі з корупцією
● ВАКС-популі: результати піврічної роботи
● Максим КОСТЕЦЬКИЙ,
експерт Комітету з питань
Вищого антикорупційного суду. Чи
антикорупційної політики
виправдав він очікування суспільства?
Верховної Ради України,
● Досудове розслідування корупційних і
адвокат
пов’язаних із корупцією злочинів: маркери
● Інна БІЛОУС, суддя-спікер
ефективності
Вищого антикорупційного
● НАБУ і САП: сучасні виклики
суду
● Робота ДБР: наслідки законодавчого
● Євген КРУК, заступник
«перезапуску»
голови Вищого
● Викривачі корупції: як працює цей інститут?
антикорупційного суду
● Антикорупційна реформа в Україні: на які
України
законодавчі зміни варто очікувати?
● Індекс сприйняття корупції — 2020: чи є
● Олександр СЕРЬОГІН,
колишній член Національного
приводи для оптимізму?
агентства з питань запобігання
● ВАКС: Типові проблеми при обранні
корупції
запобіжного заходу
● Костянтин
РИБАЧКОВСЬКИЙ,
партнер ЮК «Алєксєєв,
Боярчуков та Партнери»
● Денис НЄНОВ, координатор
практики кримінального права
ЮФ «Ілляшев та Партнери»
КАВА-БРЕЙК
2. КРУГЛИЙ СТІЛ
СRIME TIME:
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
Модератор: Тарас ПОШИВАНЮК, партнер ЮК EQUITY
● Станіслав КРАВЧЕНКО,
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
голова Касаційного
● Розвиток кримінального права: в якому
кримінального суду у складі
напрямку рухатися Україні?
Верховного Суду
● Реформа кримінальної юстиції: ключові
(уточнюється)
напрацювання експертного середовища
● Законодавчий курс на зменшення «силового»
● Микола ХАВРОНЮК,
заступник голови робочої
впливу на бізнес: здобутки та прорахунки
групи з питань розвитку
● Проблеми застосування гарантій свідка не
кримінального права Комісії з
давати показання

●

●
●

●
●

14:00–15:00

питань правової реформи,
професор, д.ю.н.
Костянтин
РИБАЧКОВСЬКИЙ,
партнер ЮК «Алєксєєв,
Боярчуков та Партнери»
Сергій СМІРНОВ, партнер
Sayenko Kharenko
Євген ПЕТРЕНКО, партнер,
керівник практики
кримінального права та
процесу Юридичної групи
EUCON
Ганна ШИШКО, асоційована
партнерка Юридичної групи
EUCON
Тетяна ПАВЛЮКОВЕЦЬ,
керівниця практики
кримінального права та
процесу EVERLEGAL

● Останні тренди судової практики щодо
недопустимості доказів
● Основні проблеми чинного Кримінального
кодексу та їх вирішення шляхом підготовки і
прийняття нового кримінального
законодавства
● Доступ захисника до ЄРДР — мрія чи
об’єктивна необхідність?

ОБІД

16:00–16:15

3. ДІАЛОГ
SIMPLY THE WEST:
КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
Модератор: Ігор ФЕДОРЕНКО, партнер АО AVER LEX
Хайме КАМПАНЕР, керуючий
Угода про визнання винуватості та викривачі:
партнер Campaner Law (Іспанія),
європейський досвід співпраці з правоохоронними
почесний член консультативної ради органами
Європейської асоціації адвокатів із
кримінальних справ)
Участь адвоката в екстрадиційному провадженні в
Володимир АНГЕЛЬСЬКИЙ,
координатор практики кримінального Республіці Білорусь
права АБ REVERA (Республіка
Білорусь), к.ю.н.
Ігор ФЕДОРЕНКО, партнер АО
«Санкційні» провадження
AVER LEX
Денис БУГАЙ, партнер ЮК VB
Екстрадиція: погляд українського адвоката
PARTNERS
Сергій ГРЕБЕНЮК, партнер Asters Особливості захисту в транскордонних WCC

16:15–16:45

КАВА-БРЕЙК

15:00–15:15

15:15–15:30

15:30–15:45
15:45–16:00

16:45–18:30

4. HARDtalk
КРИМІНАЛЬНІ ВПРАВИ:
ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ТАКТИКА ЗАХИСТУ
Модератор: Олексій МЕНІВ, партнер АО «Шкребець і Партнери»
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
● Микола МАЗУР, суддя
● Незаконне збагачення: кримінальна
Третьої судової палати
відповідальність & цивільна конфіскація
Касаційного кримінального
● Судовий розгляд кримінальних проваджень:
суду у складі Верховного
знакові рішення ВС і нові тенденції в судовій
Суду
практиці
● Сергій ЛИСЕНКО, керуючий
● Використання матеріалів негласних слідчих
партнер GRACERS law firm
(розшукових) дій в інтересах сторони захисту
● Олександр ЛИСАК, партнер
● Судовий контроль під час проведення НСРД:
ЮК EQUITY
як це працює?
● Скасування арешту майна: практика
● Денис ПОНОМАРЕНКО,
партнер АО Barristers
оскарження ухвали слідчого судді

18:30–19:30

● Тарас ІВАНЕНКО,
заступник керуючого
партнера АО LES
● Денис ШКАРОВСЬКИЙ,
радник ЮК VB PARTNERS
● Сергій ПЕРЕСУНЬКО,
адвокат ЮК «АМБЕР»
КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО

● Захист інтересів бізнесу як потерпілої
сторони
● Повідомлення про підозру та арешт майна:
оцінка доказів та вмотивованість рішень
слідчих суддів
● Окремі аспекти міжнародної правової
допомоги у кримінальному провадженні

