
 
 

 
 

Дата: 7 грудня 2019 року 
Місце: м. Київ, готель «ONOVO» 
Бориспільське шосе, 18 км. 

ПРОГРАМА 
Форуму молодих юристів України 2019 

 

09:00 – 9:50 Реєстрація.   

10:00 – 10:30 

Відкриття Форуму. Вітальні слова: 
 
Бутенко Андрій – заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти  
Євстєгнєєв Андрій – член Центральної виборчої комісії України  
Которобай Євген – голова Координаційної ради молодих юристів України при 
Міністерстві юстиції України  
Салова Елеонора – перший заступник голови Координаційної ради молодих юристів 
України при Міністерстві юстиції України  
 

Сесія 1. Захист бізнесу від сучасних загроз  
10:30 – 13:00 

Модератор: Катерина Ковалевська  

 Якушев Віталій, операційний директор 
«10Guards» 

Як захистити компанію від сучасних 
кібер загроз 

 
Мірошников Євгеній, адвокат практики 
кримінально-правового захисту Sayenko 
Kharenko law firm, CEO OBLAVAbot 

Оперативні заходи протидії бізнес-
загрозам. Взаємодія з 
правоохоронними органами 

 Черепаха Віталій, президент «Реєстраційної 
палати України»  

Як захиститись від рейдерства, сучасні 
виклики  

 Максименко Олександр, адвокат, АО Arzinger 
Основні ризики в кримінальному 
провадженні, як реагувати (обшук, 
тимчасовий доступ, допит) 

 Редька Руслан, адвокат, управляючий партнер 
«Legal House»  

Корпоративний договір, як інструмент 
мінімізації корпоративних конфліктів 

12:30 – 13:00 Запитання і дискусія  

13:00 – 13:30 Перерва, кава-брейк  

Сесія 2. Ефективне виконання судових рішень в Україні 
13:30 – 15:30 

Модератор: Салова Елеонора 

 Соломко Олексій, керівник практики 
виконавчого провадження АО «ADER HABER» 

Проблеми виконання судових рішень в 
Україні 

 

Семенюк Ольга, адвокат, випускниця 
міжнародної програми Мережі будинків прав 
людини "Міжнародне право для захисту 
суспільних інтересів" 

Виконання рішень Європейського суду 
з прав людини на території України  



 Суддя, Конституційного Суду України (на 
підтвердженні) 

Особливості виконання рішень щодо 
конституційних скарг  

 Володимир Боєру, голова ГО "Агенція з питань 
виконання рішень" 

 Захист інтересів бізнесу у виконавчому 
провадженні 

 Кузь Олександр, приватний виконавець 

Підводні камені початкових етапів 
примусового виконання судових 
рішень 

15:00 – 15:30 Запитання і дискусія  

Спецсесія: Фінансовий захист при роботі з банками  
15:30 – 16:30 

 Онученко Дмитро, адвокат, керівник служби 
безпеки Фінансової компанії «Актівітіс» 

Фінансовий моніторинг банку як 
загроза для бізнесу 

 Салова Елеонора, адвокат АО  «ADER HABER» Фінансова безпека бізнесу 

 Григоренко Юрій, адвокат, арбітражний 
керуючий 

Банкрутство фізичних осіб 

16.00 – 16.30 Запитання і дискусія 

16:30 Підведення підсумків Форуму 

 

Утверджуємо повагу до права через довіру до правників 

З повагою Координаційна рада молодих юристів України 

при Міністерстві юстиції України 

 


