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09:00−09:30 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ. РАНКОВА КАВА 

Сесія 1. Investment Discussion 

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК НЕРУХОМОСТІ 

Модератор: Ернест ГРАМАЦЬКИЙ, президент АФ «Грамацький і Партнери» 

09:30−11:30 

 Олексій ЧЕРНИШОВ, міністр 
розвитку громад та територій 

України (уточнюється) 

 Олена ШУЛЯК, народний 

депутат України 

 Ігор НІКОНОВ, президент 
KAN Development 

 Марк ГІНЗБУРГ, засновник, 

президент Українського 

інвестиційного холдингу  

 Олег БОЙЧУК, партнер Asters 

 Раміль МЕХТІЄВ, виконавчий 
директор девелоперської 

компанії ENSO 

 Сергій МАМЕДОВ, голова 

правління АТ «КБ «ГЛОБУС» 

 

 Політика держави у сфері будівництва 
та нерухомості 

 Потенціал українського ринку 

нерухомості — яких об’єктів бракує 

 Хронічні проблеми у сфері будівництва 

та нерухомості: чи є світло в кінці 
тунелю? 

 Захист інвестицій у будівництво та 

нерухомість 

 Юридичні стратегії рестарту 

заморожених об’єктів 

 Інвестування в нерухомість — 2021: 
порівняльний аналіз використовуваних 

механізмів 

 Реалії нового іпотечного кредитування 

 Шляхи відновлення довіри приватних 

інвесторів 

 

11:30–12:00 КАВА-БРЕЙК 

12:00−12:30 

Спеціальна доповідь  

Олександр СТРОКАНЬ, партнер, керівник практики вирішення спорів MITRAX 

Антирейдерський захист власників нерухомості 

 

Сесія 2. EXPERT Talk 

МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ 

Модератор:  Мирослав ГНИДКА, директор юридичного департаменту,  

керівник проєктів ГК MERX 
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12:30–14:00 

 Віктор СКОК, партнер AO LES 

 Юрій ГОРДА, радник 
АФ «Грамацький і Партнери» 

 Дмитро НІКОЛОВ, адвокат 

практики нерухомості та 

будівництва ADER HABER 

 Віталій ПРАВДЮК, радник 

АК «Коннов і Созановський» 

 Анна ЛАЄВСЬКА, 

комерційний директор ТОВ «БК 

«ІНТЕРГАЛ-БУД» 

 Олексій КУЛАГІН, керуючий 

власник девелоперської 

компанії ТОВ «ОМОКС» 

 Роман РАТУШНИЙ, активіст 

ГО «Захистимо Протасів Яр» 

 

 Реформи у сфері містобудування: 

запроваджені механізми та невирішені 
питання 

 Взаємодія з місцевою владою 

 Оренда земель державної (комунальної) 

власності: ДЗК, РДА — партнери чи 

опоненти бізнесу 

 «Генпланові» ризики та можливості 
Києва 

 Виклики для забудовників через призму 

судової практики 

 Встановлення обмежень щодо 

проєктування та будівництва об’єктів під 

приводом нібито збереження та охорони 
історико-культурної спадщини міста 

Києва 

 Як захистити територію від незаконної 

забудови — досвід активіста 

 Проблеми забудови передмість 
мегаполісів (за мотивами судового кейсу 

(постанова Шостого апеляційного 

адміністративного суду від 01.09.2021 у 

справі № 640/17011/20) 

 

14:00–15:00 ОБІД 

15:00−15:30 Відкрите інтерв'ю  

Олександра ФЕДОТОВА, партнер, керівник практики нерухомості та будівництва ADER 

HABER 

Олександра ФУРСЕНКО, COO Quarter Partners 

Smart city в Україні 

 Інноваційні технології у сфері будівництва 

 «Розумний дім» — технічне оснащення 

 «Розумний дім» — регуляторні проблеми 

 Екосистема «розумного міста» — перспективи в Україні 

15:30–15:45 КАВА-БРЕЙК 

 

Сесія 3. PRACTICAL Talk  

КОМЕРЦІЙНИЙ ОБІГ НЕРУХОМОСТІ 

Модератор: Максим МАКСИМЕНКО, партнер, голова практики нерухомості та інфраструктури 

ЮФ AVELLUM 

15:45−17:15 

 Юрій ЧУМАК, суддя-спікер 

судової палати для розгляду 

справ щодо земельних відносин 

та права власності Касаційного 
господарського суду у складі 

Верховного Суду 

 Юлія БЄЛОВА, заступниця 

голови Фонду державного 

майна України 

 Ростислав ЛЕВІНЗОН, 

генеральний директор компанії 

Quinn Properties Ukraine 

 Ілля КЕНІГШТЕЙН, 

засновник та СЕО Creative States 

 Олександр КОВАЛЬ, керівник 
практики захисту бізнесу 

 Приватизація та аукціони — стратегія і 

тактика перемоги 

 Правові проблеми торгів арештованою 

нерухомістю 

 Робота Сервісу автоматичної оцінки 

вартості нерухомості 

 Сакральна іпотека іпотекодержателя (за 

мотивами судового кейсу (постанова 

ВП ВС від 15.06.2021 у справі 

№ 922/2416/17) 

 Правові проблеми придбання 

нерухомого майна з відкритих торгів 

(аукціонів) ФГВФО 

 Купівля-продаж нерухомості: як 

мінімізувати ризики сторін 

 Розвиток судової практики з орендних 
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АФ «Грамацький і Партнери»  

 Олександра ФЕДОТОВА, 
партнер, керівник практики 

нерухомості та будівництва 

ADER HABER 

 Олександр ТКАЧУК, партнер 

ALEXANDROV&PARTNERS 

 Сергій ДАХНОВСЬКИЙ, 
керівник практики 

девелопменту та будівництва 

JN Legal 

відносин 

 Коворкінг як бізнес-проєкт: створення 
відкритого простору та управління ним 

 Успішний БЦ — ведення бізнесу в 

сучасних умовах 

 

17:15–18:00 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО  

 


