
 
Сесія 1 

ІТ-ІНДУСТРІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
Модератор: Олег ДЕРЛЮК, керуючий партнер Stron 

 
10:00 – 10:30 Реєстрація учасників. Ранкова кава 

10:30 – 12:30 
 

 
• Народний депутат України 
• Представник Міністерства 

цифрової трансформації 
України 

• Представник Міністерства 
юстиції України 

• Расім БАБАНЛИ, керівник 
департаменту аналітичної та 
правової роботи Верховного 
Суду, д.ю.н. 

• Роман РОДІН, директор із 
юридичних питань холдингу 
TECHIIA 

• Юрій ЗАРЕМБА, CEO 
AXDRAFT 

• Сергій ПАПЕРНИК, керівник 
управління із захисту 
персональних даних АТ 
«ПриватБанк» 

• Костянтин ВАСЮК, 
виконавчий директор асоціації 
IT Ukraine 

• Партнер ЮФ 
• Партнер ЮФ 

 

 
• Вплив війни на позиції української ІТ-сфери: 

національний та міжнародний виміри 
• Адаптація ІТ-сфери до роботи в умовах війни 
• ІТ-рішення щодо забезпечення правової 

визначеності і єдності судової практики 
• Форми державної підтримки ІТ та креативних 

індустрій 
• Кадрові виклики ІТ: міграція, мобілізація, 

бронювання персоналу 
• M&A транзакції в ІТ-сфері під час війни 
• Релокація ІТ-бізнесу в Україні та за кордоном: 

нюанси правового супроводу 
• Вихід у світ: як адаптувати компанію до нових 

юрисдикцій 
• Інвестиційний потенціал українського ІТ 

 

12:30 – 13:00 

 
СПЕЦДОПОВІДЬ 
Віртуальні активи (криптовалюти) — огляд підходів законодавчого врегулювання 
 

13:00 – 13:30 КАВА-БРЕЙК 

13:30 – 14:00 

 
ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ’Ю 
Кібербезпека та захист даних в умовах війни — практичні поради 
 

14:00 – 14:20 

 
МАЙСТЕР-КЛАС 
Станіслав КОВАЛЕНКО, директор із комплаєнса та захисту даних МАУ 
Кіберкомплаєнс на практиці: як вижити. Поради бізнесу 
 



Сесія 2 
«ДІЯ. СІТІ» 

Модератор: Тарас УТІРАЛОВ, партнер, керівник українського офісу PETERKA & PARTNERS 
 

14:20 – 16:20 
 

 
• Представник Міністерства 

цифрової трансформації 
України 

• Наталія КАЛЄНІЧЕНКО, 
заступник голови Державної 
податкової служби України з 
питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і 
цифровізації (уточняється) 
Представник бізнесу 

• Представник бізнесу 
• Андрій ОЛЕНЮК, партнер 

EVERLEGAL 
• Партнер ЮФ 

 

 

• Функціонування механізмів «Дія. Сіті» в 
умовах війни 

• Податковий режим «Дія. Сіті» — важливі 
нюанси 

• Гіг-контракти —переваги та недоліки 
• Захист ІР-прав: новації «Дія. Сіті» 
• «Дія. Сіті»: досвід імплементації інструментів 

англійського права 
• Законодавче вдосконалення «Дія. Сіті» — 

очікування професійної спільноти 
 

16:20 – 17:00 Келих шампанського  
 


