
09:30–10:00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ. РАНКОВА КАВА
09:30-10:00

10:00–10:30
ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ’Ю      СУЧАСНИЙ МІСТОБУДІВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД: ПОЗИЦІЯ ЗАКОНОДАВЦЯ 

(ЗАКОНОПРОЄКТ 5655)
Олена ШУЛЯК, голова партії «Слуга народу», заступниця голови Комітету ВРУ з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
Ведучий: Ернест ГРАМАЦЬКИЙ, президент АФ «Грамацький і Партнери»

09:30-10:00

СЕСІЯ  1. СТАН РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Модератор: Ернест ГРАМАЦЬКИЙ, президент АФ «Грамацький і Партнери»

10:30–12:30 Олена ШУЛЯК, голова партії «Слуга народу», 
заступниця голови Комітету ВРУ з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування
Дар’я ВОЛОДІНА, народний депутат України, член 
Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної 
політики, голова підкомітету з питань правового 
забезпечення діяльності податкових органів
Михайло НЕПРАН, перший віцепрезидент Торгово-
промислової палати України
Олена КОРОБКОВА, голова ради Незалежної асоціації 
банків України
Сергій МАМЕДОВ, голова правління АТ «КБ «ГЛОБУС»
Ігор НІКОНОВ, президент KAN Development
Анна ЛАЄВСЬКА, комерційний директор  
ТОВ «БК «ІНТЕРГАЛ-БУД»
Ніна ТАРАСЕНКО, комерційний директор групи 
компаній DIM
Мирослав ГНИДКА, директор юридичного 
департаменту, керівник проєктів ГК MERX

  Відновлення України: законодавче підґрунтя 
відбудови та реформа містобудування 

  Відновлення інфраструктури після перемоги.  
Партнерство з країнами ЄС

  Програма з відновлення України:  
фінансування, проєкти, виконавці

  Втрати від війни і банківська система:  
як розв’язати проблему знищеного майна 
максимально безболісно?

  «Доступна іпотека» та інші форми держпідтримки
  Ринок нерухомості у воєнний та післявоєнний час
  Будівництво під час війни та майбутнє заморожених 

будівельних проєктів
  Житлове будівництво під час війни. Купівельна 

спроможність і партнерство з інвесторами
  Зміщення пріоритетів інвесторів у нерухомість

09:30-10:00

12:30–12:50 ПЕРЕРВА
09:30-10:00

СЕСІЯ  2. МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
Модератор: Ян ЛЕВІТАС, керуючий партнер JN Legal

12:50–14:50 Наталія КОЗЛОВСЬКА, заступник міністра розвитку 
громад та територій України
Тетяна ДРОБОТОВА, секретар судової палати для 
розгляду справ щодо земельних відносин та права 
власності Касаційного господарського суду у складі 
Верховного Суду
Олександра ФЕДОТОВА, партнер ADER HABER
Олександр КОВАЛЬ, керівник практики захисту 
бізнесу АФ «Грамацький і Партнери»
Володимир КАРПЛЮК, голова інвестиційної ради 
Ірпеня, директор ГО «Фонд відновлення Ірпеня»
Володимир КРЕХОВЕЦЬКИЙ, директор  
ТОВ «Індустрія ЛВ»
Олександр ГЕРАСИМЕНКО, юрист групи компаній City 
One Development, адвокат

  Виклики для будівельної галузі в умовах воєнного 
стану та повоєнної відбудови

  Спори із забудовниками: огляд практики ВС
  Отримання погодження будівництва від органу 

охорони культурної спадщини
  МОН в ОНБ: законодавчий авангардизм
  Як створити місто, в якому хочеться жити
  Сучасне укриття: необхідність для безпеки бізнесу 

та власного життя
  Непоширення законодавчих змін на об’єкти,  

щодо яких дозвіл на будівельні роботи був  
отриманий раніше

09:30-10:00

14:50–15:10 ПЕРЕРВА
09:30-10:00

СЕСІЯ  3. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ СЬОГОДНІ ТА ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ
Модератор: Антон МАРТИНЕНКО, керівник київського офісу АО « Шкребець і Партнери», адвокат

15:10–16:40 Юрій ГОРДА, радник практики нерухомості 
та будівництва AEQUO
Ігор КАСЬЯНОВ, адвокат АФ «Грамацький і Партнери»
Ярослава ЛАГАН, адвокат ADER HABER
Тетяна ПОНОМАРЬОВА, керівник юридичного відділу 
ДП «АДІДАС-УКРАЇНА»
Ольга МИЦИК, заступник директора юридичного 
департаменту ТОВ «ЕКО»

  Інвестиційні бар’єри для західного капіталу на ринку 
нерухомості України та шляхи їх подолання

  Застосування форс-мажору у сфері нерухомості
  Останні податкові нововведення, що стосуються 

первинного та вторинного ринків житла
  Оренда в часи війни
  Як зберігати комерційну нерухомість  

та її прибутковість під час війни
09:30-10:00

16:40–17:00 НЕТВОРКІНГ


