
 
08:15–09:00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ. РАНКОВА КАВА 

 

 

 

09:00–09:15 

ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 

 

 Рустам КОЛЕСНИК, шеф-редактор газети «Юридична практика» 

 Геннадій ТРУХАНОВ, міський голова м. Одеси 

 Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, голова Одеської обласної державної адміністрації 

 

СЕСІЯ 1. ДИСКУСІЯ 

 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Модератор: Володимир ЗУБАР, керуючий партнер АО «Юрлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

09:15–11:15 

 Юрій ВАСЬКОВ, заступник 

міністра інфраструктури України 

 Ірина НОВІКОВА, заступник 

міністра економіки України 

 Ольга МАГАЛЕЦЬКА, керівник 

Офісу Національної інвестиційної 

ради при Президентові України 

 Андрій КОСТІН, голова Комітету 

Верховної Ради України з питань 

правової політики 

 Олександр ІЛЬКО, заступник 

голови Одеської районної 

державної адміністрації Одеської 

області 

 Артем ШАМРАЙ, директор 

Правової групи «Домінанта»  

 Олег КУТАТЕЛАДЗЕ, 
співзасновник групи компаній 

«ТІС» 

 Олексій МЯСКОВСЬКИЙ, в.о. 

директора ДП «Одеський морський 

торговельний порт» 

 Андрій КУЗЬМЕНКО, 
генеральний директор ZIM 

Integrated Shipping Ukraine Services 

 Станіслав КОВАЛЕНКО, офіцер з 

комплаєнса та захисту даних 

авіакомпанії «Міжнародні авіалінії 

України» 

 Політика залучення інвесторів в 

Україну: плани vs реальність 

 Заходи зі стимулювання інвестування в 

українську інфраструктуру 

 Потенціал внутрішніх інвесторів 

 Юрисдикційні ризики України для 

інвесторів 

 Реформування судової системи як спосіб 

покращення інвестиційного клімату 

 Соціальна інфраструктура як індикатор 

розвитку держави та відповідальності 

бізнесу 

 Державна підтримка vs інвестиції в 

авіації: світовий досвід і Україна 

 

 

11:15–11:30 КАВА-БРЕЙК 

СЕСІЯ 2  

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ 

Модератор: Олександр КИФАК, керуючий партнер ЮФ «АНК» 



 

 

 

 

 

 

 

11:30–13:30 

 Леонід АНТОНЄНКО, заступник 

голови Фонду державного майна 

України 

 Віталій ЧЕРЕПАХА, радник 

міністра економіки України 

 Григорій ТРІПУЛЬСЬКИЙ, 

керуючий партнер ЮКК «Де-Юре» 

 Сергій НЕДІЛЬКО, адвокат, 

керівник одеського офісу ЮФ 

«Ілляшев та Партнери» 

 Максим МАКСИМЕНКО,  

 партнер ЮФ AVELLUM 

 Світлана ГУРЄЄВА, партнер 

Sayenko Kharenko 

 Ярослав ДАБІЖА, адвокат ЮК 

Legrant 

 Родіон ТАНУРКОВ, директор 

юридичного департаменту Risoil-

Kherson 

 Віталій БЄЛІКОВ, директор 

департаменту з правових питань АТ 

«Укрпошта» 

 Андрій КИМАН, начальник 

дирекції залізничних перевезень з 

організації взаємодії портів та 

припортових станцій регіональної 

філії «Одеська залізниця» АТ 

«Укрзалізниця» 

 Анна ВАЛЮШКО, керівник групи 

забезпечення операційної 

діяльності юридичного 

департаменту авіакомпанії SkyUp 

Airlines 

 

 Причини непопулярності концесій в 

Україні: які можуть бути дієві 

альтернативи 

 Перспективи інвестування арабських 

країн в інфраструктурні об’єкти 

України 

 Погодження планів будівництва в 

межах інфраструктурних проєктів — 

ризики для інвесторів 

 Новий порядок розрахунку збитків за 

забруднення моря: новели та можливий 

вплив на привабливість українських 

портів 

 Концесія та інші механізми будівництва 

доріг — потенціал України 

 Перспективи інвестиційних проектів в 

Україні 

 Приватизація майна морських портів, 

що перебуває в оренді: правовий аспект 

 Концесії в портах України — перший 

досвід, перспективи і ризики під час 

реалізації для інвесторів 

 Залучення інвестицій у логістичні 

центри під державні гарантії 

 Залізничний транспорт як невід'ємний 

елемент інфраструктури 

 Правова форма співробітництва з 

лоукостами для розвитку ринку 

регіональних перевезень 

  

13:30–14:15 ОБІД 

 

 

14:15–14:45 

СПЕЦДОПОВІДЬ 

 

Розвиток діджитал-інфраструктури в Україні: проникнення технологій 4G та 5G 

Станіслав ПРИБИТЬКО, керівник розвитку мобільного інтернету Міністерства 

цифрової трансформації 

СЕСІЯ 3 

 ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ 

Модератор: Максим АНДРЄЄВ, керуючий партнер АО AS Legal 

 

 

 

 

 

14:45–16:45 

 Марчін СВЄНЧІЦЬКИЙ, бізнес-

омбудсмен України 

 Євген КРУК, заступник Голови 

Вищого антикорупційного суду 

 Галина ДІБРОВА, суддя-спікер 

Південно-Західного апеляційного 

господарського суду, член Ради 

суддів України 

 Олексій БОНЮК, начальник 

департаменту кримінально-

правової політики захисту 

 Офіс бізнес-омбудсмена як інструмент 

захисту інвесторів 

 Антикорупційна практика щодо захисту 

інвестицій 

 Практика Верховного суду в справах 

щодо реалізації інфраструктурних 

проєктів 

 Діяльність Офісу Генерального 

прокурора України у сфері захисту прав 

інвесторів 



інвестицій Офісу генерального 

прокурора 

 Юрій СЕРГЄЄВ, керуючий 

партнер АО «Юридичне бюро 

Сергєєвих» 

 Сергій ЛИСЕНКО, керуючий 

партнер GRACERS  

 Євгеній ДИХНЕ, СЕО авіакомпанії 

«Міжнародні авіалінії України» 

 Михайло ЧАЙКІН, керівник 

напряму СУІБ АТ «Укрексімбанк» 

 Людмила СИЗОНЕНКО, адвокат 

АО «ЛІГАЛ ГРАН.ТТ» 

 Ольга ПІЩАНСЬКА, голова 

Антимонопольного комітету 

України 

 Анжеліка КОНОПЛЯНКО, 
державна уповноважена 

Антимонопольного комітету 

України 

 Правові позиції ВС щодо захисту 

власності та інвестицій 

 Кримінально-правові ризики для 

інвесторів 

 Кібербезпека об’єктів критичної 

інфраструктури 

 Захист економічної конкуренції в 

портовій галузі: case study 

 

 

16:45–17:30 

ТРЕНІНГ ЗА КЕЛИХОМ ШАМПАНСЬКОГО 

 

Залучення клієнтів за допомогою емоційного інтелекту 

Вікторія ЄСАУЛЕНКО, директор з маркетингу Asters 

 


