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Семінар  

 

Відшкодування збитків, завданих 

війною українському бізнесу 
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Програма семінару: 

 
Дата: 30 червня 2022, 10:00-13:00 

Платформа: Zoom, посилання буде направлене на пошту після реєстрації 

Безкоштовно  

10:00 – 10:20  

Вступне слово  

 

Амінат Сулейманова, керуюча партнерка AGA Partners  

  

10:20 – 10:50  

Історичний досвід компенсації збитків понесених в результаті війн на прикладі:  

 Другої світової війни  

 Турецького вторгнення на Кіпр   

 Американсько-іранського конфлікту   

 Вторгнення Кувейту в Ірак   

 Війни в Афганістані  

  

Іван Касинюк, партнер AGA Partners  

   

10:50 - 11:30  

Огляд військових та окупаційних дій в Україні.   

Рішення міжнародних організацій та судів щодо військової агресії російської федерації та їхнє 

значення.  

Обсяги арештованих активів росії за кордоном та можливості їх використання для майбутньої 

компенсації.  

 

Євген Боярський, старший юрист AGA Partners  

  

11:30 – 12:30  

Доступні шляхи отримання компенсації збитків в:  

 українському суді,   

 міжнародному інвестиційному арбітражі та   

 Європейському суді з прав людини   

 

Дмитро Ізотов, юрист AGA Partners  

Іван Касинюк, партнер AGA Partners  

Ірина Мороз, партнерка AGA Partners  

  

12:30 - 13:00  

Рекомендації щодо документування та підготовки доказів понесення збитків в результаті бойових 

дій  

 

Поліщук Анастасія, юристка AGA Partners  
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Спікери 

 
  

Амінат Сулейманова, керуюча партнерка AGA Partners  

 

Провідний юрист у галузі вирішення спорів, визнаний 

світовими юридичними рейтингами (Chamber and Partners, 
The Legal 500). Іван спеціалізується на торгівлі сировинними 

товарами та міжнародних арбітражах GAFTA, FOSFA та 

LMAA. Завдяки глибоким знанням англійського права та 

особливостей торгівлі сировинними товарами, Іван регулярно 
бере участь в англійських судових процесах у якості експерта.  

 

Іван, разом з Іриною Мороз, є першим українським юристом, 
запрошеним в якості лектора навчальних курсів GAFTA з 

питань міжнародної торгівлі у рамках Програми 

безперервного професійного розвитку GAFTA (CPDP). 
 

 

Іван Касинюк, партнер AGA Partners 

 

Іван визнаний провідним юристом у галузі вирішення спорів, 

міжнародного арбітражу та торгового права (за версією 
Chambers and Partners, The Legal 500 та Best Lawyers 2022).   

 

Іван спеціалізується на торгівлі сировинними товарами та 
представляє клієнтів у таких арбітражних установах, як ICC, 

SCC, LCIA тощо, a також GAFTA, FOSFA, LMAA, RSA. 

Завдяки його експертизі у сфері англійського права та торгівлі 

сировинними товарами, Іван регулярно бере участь в 
англійських судових процесах у якості експерта. 

 

 

 

Ірина Мороз, партнер AGA Partners.   

 
Ірина є визнаною експерткою у галузі міжнародного 

арбітражу, міжнародної торгівлі та вирішення судових спорів 

(за версією Best Lawyers, The Legal 500).  

 
Ірина володіє унікальним досвідом і знаннями, які дозволяють 

їй консультувати клієнтів у сфері міжнародної торгівлі з усіх 

питань укладення експортних контрактів та міжнародних 
вантажних перевезень. Величезний досвід Ірини Мороз в 

практиці вирішення спорів включає супровід складних 

комерційних арбітражів у таких арбітражних установах як 
ICC, SCC, LCIA тощо, a також вирішенні торгових і морських 

спорів в GAFTA, FOSFA, LMAA, RSA. 
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Євген Боярський, старший юрист AGA Partners 

 

Євген є визнаним експертом у галузі міжнародного 

комерційного та інвестиційного арбітражу та транскордонних 
судових спорів (за версією Best Lawyers 2020, Best Lawyers 

2022).   

 
Євген має значний досвід надання юридичних послуг щодо 

складних мультиюрисдикційних спорів, що передаються на 

розгляд до міжнародного арбітражу, як інституційного (ICC, 
LCIA, SCAI, VIAC, LMAA, GAFTA, FOSFA, МКАС при ТПП 

України та інші), так і ad hoc, та /або судових органів міста 

Лондон та/або країн СНД.   

 
Окрім цього, в ході стажування в Паризькому офісі 

міжнародної юридичної фірми, Євген діяв у якості помічника 

одноособового арбітра у двох арбітражних процесах LCIA.   
 

 

Дмитро Ізотов, юрист AGA Partners 

 

Дмитро спеціалізується на міжнародній торгівлі, 
комерційному та інвестиційному арбітражі. Він представляв 

клієнтів в арбітражних провадженнях відповідно до 

арбітражних правил LCIA, UNCITRAL, GAFTA, FOSFA та 
МКАС. Дмитро також регулярно бере участь в 

консультуванні клієнтів з широкого кола питань міжнародної 

торгівлі, цивільного та господарського права.  

 
У 2021 році Асоціація правників України номінувала Дмитра 

на премію «Кращий молодий юрист».  

 

Анастасія Поліщук, юристка AGA Partners 

 
 

 

Анастасія спеціалізується на міжнародному комерційному та 
інвестиційному арбітражі та транскордонних судових спорах.   

 

Анастасія регулярно представляє українських та іноземних 

клієнтів в арбітражних провадженнях відповідно до 
арбітражних правил LCIA, UNCITRAL, GAFTA, FOSFA та 

МКАС. Також Анастасія має досвід участі у транскордонних 

спорах, що розглядалися в Англії, США, Ізраїлі, на Кіпрі та в 
Німеччині, у якості член команди українських радників. 

 

 


