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Катерина представляє інтереси клієнтів у складних судових спорах в судах всіх інстанцій та юрисдикцій.
Її професійний досвід включає успішне представництво інтересів великих іноземних та українських
банків при стягненні проблемної заборгованості та зверненні стягнення на заставне майно.
До компетенцій Катерини входить супровід господарських, цивільних та адміністративних спорів,
зокрема, спорів у сфері захисту права власності, реєстрації прав на нерухоме майно, договірних
відносин, справ про банкрутство, оскарження рішень, дій та бездіяльності державних органів.
Крім того, однією з ключових сфер діяльності Катерини є трудове право, зокрема, юрист консультує
іноземні та українські компанії щодо складних випадків звільнення топ-менеджерів та інших працівників,
розробляє трудові договори та контракти, надає послуги з повного аудиту дотримання трудового
законодавства, супроводжує перевірки контролюючих органів.
Катерина є лектором Вищої школи адвокатури при Національній асоціації адвокатів України, автором
публікацій у професійних виданнях, а також регулярно виступає на бізнес-заходах з темами щодо
трудових відносин.

Освіта:
Київський національний торговельно-економічний університет, за спеціалізацією «Комерційне право»,
2008 рік.
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю: Україна
Членство в організаціях:
• Національна асоціація адвокатів України (НААУ);
• Американська торгово-промислова палата (ACCA);
• Європейська Бізнес Асоціація (EBA).
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Kateryna is successful at representing her customers’ interests in complicated litigations in courts at all levels
and jurisdiction. Her professional experience includes effective representation of interests of the largest foreign
and Ukrainian banks in the cases related to the collection of bad debts and foreclosure on the collateral.
Kateryna’s competence includes support in commercial, civil and administrative disputes, namely the ones
related to the protection of rights to the property, registration of real estate rights, contractual relations,
bankruptcy proceedings and appeal from decisions, actions and omission of public authorities.
Among other Kateryna’s focus areas is labour law. In particular, the lawyer advises foreign and Ukrainian
companies on complex cases related to the dismissal of top managers and other employees, drafts employment
agreements and contracts, as well as provides consultations on the comprehensive labour law audit. She also
assists her clients in audits conducted by regulatory authorities.
Kateryna is a lecturer at the Higher School of Advocacy of the Ukrainian National Bar Association. She is
regularly published in professional and business periodicals and speaks at various business events on labour
relations.
Education:
Kyiv National University of Trade and Economics, Commercial Law, 2008.
Bar Admissions: Ukraine
Membership:
• Ukrainian Lawyers’ Association;
• American Chamber of Commerce;
• European Business Association.
Knowledge of languages: Ukrainian, Russian, English.

