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Катерина має успішний досвід комплексного вирішення спорів клієнтів. Такий досвід включає не тільки
повний супровід справ у судах всіх інстанцій та юрисдикцій, а й претензійне врегулювання спорів та
супровід процедури виконання судових рішень.
Катерина успішно представляє інтереси клієнтів у складних податкових спорах, спорах, що виникають із
договірних правовідносин та у сфері захисту права власності. Крім того юрист має значний досвід
супроводу процедури банкрутства як за рішенням власника, так і за ініціативою кредиторів.
Катерина успішно захищає клієнтів під час врегулювання трудових конфліктів та спорів, а також
спеціалізується на проведенні процедури медіації.
Катерина Манойленко є співавтором аналітично-практичного посібника «Методичні рекомендації з
надання правової допомоги суб’єктам господарювання під час податкових перевірок», виданого
Національною асоціацією адвокатів України (НААУ). Також вона постійно готує статті та коментарі для
ділових та юридичних видань, веде власний юридично-консультаційний блог і регулярно виступає із
доповідями на бізнес-заходах, семінарах і конференціях.
Освіта:
Юридичний факультет Київського університету права Національної академії наук України, диплом з
відзнакою, 2008 рік.
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю: Україна
Визнання: 2018 - отримала високе визнання у сфері вирішення судових спорів та увійшла до відомого
міжнародного довідника The Best Lawyers in Ukraine 2019.
Членство в організаціях:




Асоціація правників України;
Американська торгово-промислова палата;
Європейська Бізнес Асоціація.

Знання мов:


Українська, російська, англійська, польська
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Kateryna Manoylenko heads the Dispute Resolution practice. She has a proven track record of complex clients'
disputes settlement. Such experience includes not only the complete lead of cases in the courts of all instances
and jurisdictions, but also the pretentious settlement of disputes and the lead of the court decisions execution.
Kateryna successfully represents the interests of clients in complex tax disputes, disputes arising from
contractual relationships and in the area of property rights protection. In addition, Kateryna has a significant
experience in maintaining bankruptcy procedures, both on the owner's decision and on the creditors'
initiative. Kateryna successfully protects clients in the settlement of labour disputes and conflicts, as well as
specializes in conducting the mediation procedures.
Kateryna Manoylenko is a co-author of the analytical practical manual “Methodological Recommendations for
Providing Legal Aid to Economic Entities During Tax Inspections” issued by the Ukrainian National Bar
Association. She keeps her own legal advisory blog and regularly writes expert comments and articles for
periodicals, and speaks regularly at different business events, conferences and seminars.

Education:
Law Faculty, Kyiv University of Law, National Academy of Sciences of Ukraine, 2008.
Recognition:
2018 - Kateryna Manoylenko have been included to the The Best Lawyers in Ukraine 2019 edition for her
significant achievemnts in the field of Litigation practice.
Bar Admission: Ukraine
Recognition:

2018 - Kateryna Manoylenko has been included to the The Best Lawyers in Ukraine 2019 edition for her
significant achievemnts in the field of Litigation practice.
Membership:




Ukrainian Lawyers’ Association;
American Chamber of Commerce;
European Business Association.

Knowledge of languages: Ukrainian, Russian, English, Polish.

