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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 заступником Голови Комітету з трудового права Національної

асоціації адвокатів України, лектором Вищої школи адвокатури , автором
публікацій у професійних виданнях, а також регулярно виступає на бізнесзаходах з темами щодо трудових відносин.

Практики
Банківське та фінансове право
Трудове право
Взаємодія з державними органами (GR)
Інтелектуальна власність
Міжнародна торгівля
Вирішення судових спорів

Сектори економіки
Агробізнес
Авіація
Хімічна промисловість
Будівництво і нерухомість
Енергетика і природні ресурси
Фінансові установи
Інформаційні технології
Виробництво та промисловість
Медіа та телекомунікації
Медицина та фармацевтика
Ритейл та FMCG
Транспорт та інфраструктура
Протидія корупції

Антимонопольне та конкурентне право
Банківське та фінансове право
Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
Корпоративне право та M&A
Кримінальне право
Трудове право
Розробка та впровадження системи безпеки
Захист навколишнього середовища
Взаємодія з державними органами (GR)
Відновлення платоспроможності та банкрутство
Інтелектуальна власність
Міжнародна торгівля
Вирішення судових спорів
Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
Нерухомість
Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
Податкове право

Освіта
Київський національний торговельно-економічний університет, за
спеціалізацією «Комерційне право», 2008 рік.

Визнання
The Legal 500 EMEA 2020 - отримала особливу відзнаку «Нове покоління
лідерів» у сфері Трудового права;

Who's Who Legal 2020 - названа серед кращих юристів України у сфері
трудового права.

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)
Американська торговельна палата (ACС)
Європейська Бізнес Асоціація (EBA)
Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)
Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)
Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Знання мов

Українська, російська, англійська

