
 
09:30–10:00 РЕЄСТРАЦІЯ 

СЕСІЯ 1. АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 
Модератор: Олег ВАЛЕНДЮК, керуючий партнер Benchers Law Firm 

10:00–12:00 

• Валерія КОЛОМІЄЦЬ, заступник 
міністра юстиції України з питань 
європейської інтеграції 

• Олександр ПРОКОПОВ, 
прокурор відділу забезпечення 
діяльності у сфері запобігання та 
протидії корупції Офісу 
Генерального прокурора 

• Олександр СКОМАРОВ, 
заступник керівника Головного 
підрозділу детективів — керівник 
другого підрозділу детективів 
Головного підрозділу детективів 
НАБУ, к.ю.н.  

• Ілля МИХАЙЛОВ, голова 
наглядової ради 
ДП «Прозорро.Продажі» 

• Андрій ПАСІЧНИК, керівник 
управління проведення повних  
перевірок НАЗК  

• Олександр ЛИСАК, партнер 
EQUITY 

  

• Протидія корупції в умовах воєнного 
стану: виклики правозастосування 

• Досягнення та провали України у 
сфері протидії корупції. Подальші 
кроки 

• Корупційні ризики в діяльності 
політиків і топменеджменту 
держкомпаній в умовах війни 

• Євроінтеграційні вектори 
антикорупційної політики України 

• Способи запобігання корупції: що 
справді працює 

• Розвиток антикорупційної 
інфраструктури в Україні 

• Декларування під час війни 
• Публічність і прозорість як запорука 

антикорупційної політики 
• Вплив оновленої антикорупційної 

політики на роботу адвоката та 
діяльність правоохоронних органів 

 

12:00–12:15 ПЕРЕРВА 

СЕСІЯ 2. ЗАХИСТ В АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 
Модератор: В’ячеслав КРАГЛЕВИЧ, партнер EQUITY 

12:15–14:00 

• Олександр СЕМЕННИКОВ, 
голова Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду 

• Катерина ШИРОКА, суддя 
Вищого антикорупційного суду 

• Віталій ПОЛОЖИШНИК, 
керуючий партнер АО «Адрем», 
адвокат 

• Ольга ШАПОВАЛОВА, 
партнерка Benchers Law Firm 

• Людмила КУСА, партнер 
GRACERS 

• Євген ГРУШОВЕЦЬ, партнер 
Ario Law Firm 

• Практикотворчі правові позиції ВАКС 
• Практика перегляду рішень ВАКС 

Верховним Судом: ключові 
розбіжності 

• Процесуальні наслідки мобілізації 
учасників процесу 

• Процесуальні недоліки 
антикорупційних проваджень та 
шляхи їх подолання 

• Проблемні питання повідомлення про 
підозру та оголошення в розшук за 
відсутності особи 

• Застава як альтернативний запобіжний 
захід: проблеми застосування 



• Запобіжні заходи в корупційних 
провадженнях: проблеми застосування 

• Маніпуляції з підслідністю: в чиїх 
руках справи НАБУ? 

14:00–14:15 

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ 
«Санкційні» провадження ВАКС: практичні виклики стягнення в дохід держави 
активів підсанкційних осіб 
Мирослав ГНАТЮК, партнер Benchers Law Firm 

14:15–14:30 ПЕРЕРВА 

СЕСІЯ 3. РОБОТА З ДОКАЗАМИ 
Модератор: Антон МАРТИНЕНКО, молодший партнер АО «Шкребець і Партнери» 

14:30–16:15 

• Сергій ФОМІН, суддя 
Касаційного кримінального суду у 
складі Верховного Суду 

• Дмитро МИХАЙЛЕНКО, суддя 
Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду 

• Денис ГЮЛЬМАГОМЕДОВ, 
керівник відділу детективів НАБУ 

• Ігор ГРИНЕНКО, судовий 
експерт, завідувач відділу 
досліджень фінансово-кредитних 
операцій та економічної діяльності 
підприємств Київського науково-
дослідного інституту судових 
експертиз 

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

• Доказування факту корупції — типові 
помилки органів досудового 
розслідування 

• Недопустимість доказів у практиці 
ВАКС 

• Належність і допустимість доказів: 
дискусійні питання, межі оцінки 
доказів 

• Електронні докази та їх оцінка 
• Економічні експертизи в 

антикорупційних справах  

16:15–16:45 NETWORKING 

 


