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

СЕСІЯ  1. БІЗНЕС В УМОВАХ ВІЙНИ
Модератор: Ольга ПРОСЯНЮК, керуючий партнер АО AVER LEX

10:00–11:30 Раїса ХАНОВА, секретар судової палати з розгляду 
справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів Касаційного адміністративного суду у складі 
Верховного Суду
Володимир ЛЕПУШИНСЬКИЙ, директор 
департаменту монетарної політики та економічного 
аналізу Національного банку України
Роман ВАЩУК, бізнес-омбудсмен України
Алла МАКСИМЕНКО, директор юридичного 
департаменту Антимонопольного комітету України
Олексій МЕНІВ, партнер АО «Шкребець і Партнери»
Юлія ОСМОЛОВСЬКА, директор київського офісу 
GLOBSEC, виконавчий директор, член правління 
ГО «Інститут безпеки Східної Європи»
Віталій БЄЛІКОВ, директор департаменту з правових 
питань АТ «Укрпошта»
Олена БІЗЯЄВА, головний юрисконсульт 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

  Особливості здійснення правосуддя у воєнний час: 
адаптація судової системи до нових умов

  Перелаштування економіки на воєнні рейки:  
місія здійсненна?

  Підтримка бізнесу під час війни — законодавчий 
ландшафт

  Взаємодія бізнесу та влади: новий формат відносин 
в умовах війни

  Звернення до АМКУ як інструмент захисту бізнес-
інтересів

  Післявоєнна відбудова України та залучення 
інвестицій

  Війна як криза та нові можливості: потенціал 
українського бізнесу до більшої інтеграції в ЄС 
і заміщення російських компаній на європейському 
ринку

  Релокація бізнесу — державна підтримка через 
Укрпошту

  Юридичні проблеми бізнесу: зміщення акцентів 
під час війни

09:30-10:00

11:30–12:00 ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ’Ю   КІБЕРБЕЗПЕКА БІЗНЕСУ: РЕАЛЬНІ ПРИКЛАДИ КІБЕРАТАК, ЗАХИСТ 
ВІД СТЕЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ІНФОРМАЦІЙНОЮ ГІГІЄНОЮ В КОМПАНІЇ

Микита КНИШ, експерт з інформаційної безпеки, CEO HackControl 
Ведучий: Олег ВДОВИЧЕН, керуючий партнер АО «Вдовичен та Партнери»

09:30-10:00

12:00–12:30 ПЕРЕРВА
09:30-10:00

СЕСІЯ  2. ЗАХИСТ АКТИВІВ
Модератор: Семен ХАНІН, керуючий партнер ЮК «АМБЕР», к.е.н.

12:30–14:00 Ірина КІРЄЄВА, заступник директора департаменту 
санкційної політики — начальник управління 
міжнародного співробітництва Міністерства юстиції 
України
Віктор ДУБОВИК, керівник Офісу протидії рейдерству 
Міністерства юстиції України
Дмитро ЖОРАВОВИЧ, т.в.о. голови Агентства 
з розшуку та менеджменту активів 
Олександр МАКСИМЕНКО, начальник управління 
захисту інвестицій та запровадження спеціалізації 
прокурорів департаменту кримінальної політики 
та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора 
Сергій ЛИСЕНКО, керуючий партнер GRACERS
Олександр СТРОКАНЬ, партнер, керівник практики 
вирішення спорів Mitrax 

  Міжнародний компенсаційний механізм: створення та 
впровадження 

  Антирейдерський захист бізнесу: рішення воєнного 
часу

  Проблема ідентифікації арештованих активів рф/рб: 
локальні рішення vs системний підхід

  Механізми захисту інвестицій в Офісі Генерального 
прокурора

  Підготовка до відшкодування: фіксація пошкоджень, 
розрахунок заподіяної шкоди, формування доказової 
бази

09:30-10:00

14:00–14:30 ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ’Ю   САНКЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС — МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ДОБРОЧЕСНОГО БІЗНЕСУ
Мирослав ГНИДКА, директор юридичного департаменту, керівник проєктів ГК MERX 
Ведучий: Віталій СЕРДЮК, старший партнер АО AVER LEX

09:30-10:00

14:30–15:00 ПЕРЕРВА
09:30-10:00

СЕСІЯ  3. РОЗВИТОК СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
Модератор: Людмила КУСА, партнер, керівник практики вирішення спорів GRACERS

15:00–16:30 Наталія БЛАЖІВСЬКА, суддя Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду, д.ю.н.
Ганна ВРОНСЬКА, суддя Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду
Олена ФОНОВА, суддя-спікер Господарського суду 
Луганської області, к.ю.н.
Микола МАКСИМОВ, партнер, керівник судової 
практики ЮК RIYAKO & PARTNERS
Арсен МІЛЮТІН, заступник голови правління 
АТ «Ощадбанк», відповідальний за роботу з NPL   
Світлана РЕНЬКАС, директор юридичного 
департаменту холдингу «Автек»
Лілія ТІМАКІНА, директор із юридичних і земельних 
питань ТОВ «Аграрні системні технології»

  Тенденції спорів у сфері оподаткування
  Нюанси банкрутних проваджень в умовах війни
  Форс-мажор у практиці українських судів та інші 

спори щодо виконання договірних зобов’язань
  Міжнародний арбітраж як дієвий механізм 

відшкодування шкоди, заподіяної агресією рф  
(case study)

  Відшкодування шкоди, заподіяної збройною агресією: 
можливості українського правосуддя 

  Зупинення реєстрації податкової накладної та статус 
ризиковості

09:30-10:00

16:30–17:00 NETWORKING


