
 
 

09:00–09:30 Реєстрація. Ранкова кава 
Сесія 1 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ БІЗНЕСУ — 2022 
Модератор: Тарас ПОШИВАНЮК, партнер EQUITY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30–11:20 

• Антон ГЕРАЩЕНКО, 
радник міністра внутрішніх 
справ України 

• Дмитро ЖОРАВОВИЧ, т.в.о. 
голови Агентства з розшуку 
та менеджменту активів 

• Віктор МИСЯК, заступник 
начальника відділу аналізу 
інформації щодо 
протиправного втручання у 
господарську та інвестиційну 
діяльність управління захисту 
інвестицій департаменту 
кримінально-правової 
політики та захисту 
інвестицій Офісу 
Генерального прокурора 

• Ярослав ГРЕГІРЧАК, 
заступник бізнес-омбудсмена 
в Україні 

• Денис БУГАЙ, партнер 
ЮК VB PARTNERS 

• Сергій СМІРНОВ, партнер 
Sayenko Kharenko 

• Ігор ФЕДОРЕНКО, партнер 
АО AVER LEX 

• Світлана РЕНЬКАС, 
директор юридичного 
департаменту 
холдингу «Автек» 

• Захист бізнесу від рейдерства. Кейси МВС 
• Інституційні можливості АРМА щодо 

захисту прав власників арештованих 
активів 

• Захист інвестицій як пріоритетний напрям 
діяльності органів прокуратури 

• Правоохоронні органи та бізнес: діалог 
можливий? 

• Кримінально-правові ризики 
топменеджменту 

• IT-бізнес в Україні. Основні тренди 
відносин з органами правопорядку 

• Нюанси захисту інтересів компанії — 
потерпілої сторони в кримінальному 
провадженні 

• Проблемні питання захисту в разі арешту 
майна 

 

 
 

11:20–11:30 

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ 
 
ДЕВІД ЛОРЕЛЛО, радник Covington & Burling  
 
Вплив кримінально-правових ризиків на прямі іноземні інвестиції в Україні: погляд 
міжнародних партнерів 

11:30–11:45 КАВА-БРЕЙК 
Сесія 2 

АНТИКОРУПЦІЙНІ РЕАЛІЇ 
Модератор: Ольга ПРОСЯНЮК, керуючий партнер АО AVER LEX 

 
 

• Даниїла ЧОРНЕНЬКА, 
голова Апеляційної палати 

• Антикорупційний потенціал, або що 
перешкоджає ефективній боротьбі з 



 
 

 
 
 
 
 
 

11:45–13:45 

Вищого антикорупційного 
суду 

• Віра МИХАЙЛЕНКО, суддя 
Вищого антикорупційного 
суду  

• Віталій ДУБАС, суддя 
Вищого антикорупційного 
суду 

• Максим ГРИЩУК, в.о. 
керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури 

• Олександр ІВАНОВ, 
старший детектив 
Національного 
антикорупційного бюро 
України  

• Семен ХАНІН, керуючий 
партнер ЮК «АМБЕР», к.е.н. 

• Сергій ЛИСЕНКО, 
керуючий партнер GRACERS 

• ДЕНИС ШКАРОВСЬКИЙ, 
партнер ЮК VB PARTNERS 

корупцією в Україні? 
• Сучасні виклики в роботі НАБУ та САП 
• Процесуальна «ізольованість» ВАКС — 

вплив на практику 
• Проблеми досудового слідства в 

провадженнях ВАКС 
• Вектори вдосконалення процесуального 

законодавства 
• Угода зі слідством у «корупційній» справі: 

pro et contra 
• Корупція в приватному секторі та у сфері 

професійної діяльності, пов'язаної з 
наданням публічних послуг: механізми 
виявлення та особливості кваліфікації 
 

13:45–14:30 ОБІД 
Battle 3 

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ 
Модератор: ВІТАЛІЙ СЕРДЮК, старший партнер АО AVER LEX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:30–16:00 

• ОЛЕНА ПАНЧЕНКО 
прокурор Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури 

• Олександр БАННИК, 
прокурор першого відділу 
Департаменту нагляду у 
кримінальних провадженнях 
щодо злочинів, вчинених в 
умовах збройного конфлікту, 
Офісу Генерального 
прокурора 

• ДМИТРО ТЕРЬОХІН, 
керівник відділу Головного 
слідчого управління 
Державного бюро 
розслідувань  

• Олександр ЧЕРНЕНКО, 
старший слідчий в особливо 
важливих справах Головного 
слідчого управління 
Національної поліції України 

VS 
 

• ТАРАС ІВАНЕНКО, 
партнер, керівник практики у 
кримінальних провадженнях 
АО LES 

• Зловживання процесуальними правами: 
позиція сторони обвинувачення 

• Зловживання процесуальними правами: 
позиція сторони захисту 



• ЄВГЕН ГРУШОВЕЦЬ, 
партнер Ario Law Firm 
ОЛЕКСАНДР ШАДРІН, 
партнер АО Barristers 

• ЄВГЕНІЯ ТОНКОНОЖКО, 
адвокат ЮК «Алєксєєв, 
Боярчуков та Партнери» 

16:00–16:15 КАВА-БРЕЙК 
 
 

16:15–16:30 

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ 
 
Ольга ОНІЩУК, керівниця програми «Правова безпека власності» Українського 
інституту майбутнього 
 
Бій з тінню: чи варто українське рейдерство виводити із законодавчої «тіні»? 

Сесія 4 
WHITE-COLLAR CRIMES 

Модератор: Костянтин РИБАЧКОВСЬКИЙ, партнер ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:30–18:00 

• Наталія АНТОНЮК, суддя, 
секретар Першої судової 
палати Касаційного 
кримінального суду у складі 
Верховного Суду  

• Ян ВОЙНІКАНІС-
МИРСЬКИЙ, партнер 
ETERNA LAW 

• Олексій МЕНІВ, партнер 
АО «Шкребець і Партнери» 

• Олександр ЛИСАК, партнер 
EQUITY 

• Андрій ФОРТУНЕНКО, 
радник AVELLUM 

• Тетяна ПАВЛЮКОВЕЦЬ, 
керівник практики 
кримінального права та 
процесу EVERLEGAL 

• Дмитро КОНОВАЛЕНКО, 
адвокат MITRAX 

• Мирослав 
ГНИДКА, директор 
юридичного департаменту, 
керівник проєктів ГК MERX 

• Павло ПЛЬОТКА, радник із 
питань кримінально-
правового захисту 
ДП «Укрспирт» 
 

• «Білокомірцеві» злочини — актуальні 
правові позиції ККС ВС 

• Особливості захисту у справах про 
злочини, пов’язані з публічними 
закупівлями 

• Тенденції у сфері службових злочинів 
• «Білокомірцеві» злочини. Адвокат і 

клієнт: відносини у складних процесах 
• Захист інтересів клієнтів у 

транскордонних розслідуваннях 
• Зловживання процесуальними правами 

стороною обвинувачення в податкових 
справах: як діяти стороні захисту? 

• Міжнародний розшук Інтерполу у White-
Collar Crimes. Стратегія сторони захисту 

• WCC у сфері нерухомості 
• Актуальні питання розмежування законної 

господарської діяльності та господарської 
діяльності, що містить ознаки злочинів 
проти власності, в діяльності САП, НАБУ, 
ВАКС 

 

18:00–19:00 НЕТВОРКІНГ 
 
 


