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Катерина Манойленко очолює практику вирішення судових спорів. Вона має
успішний досвід комплексного вирішення складних спорів клієнтів, який
 охоплює не тільки повний супровід справ в судах всіх інстанцій та
юрисдикцій, а й досудове врегулювання спорів і процедур виконання судових
рішень.

Багаторічний досвід Катерини охоплює представництво інтересів клієнтів в
складних адміністративних спорах з суб’єктами владних повноважень,
корпоративних спорах, спорах, що виникають з договірних правовідносин, у
сфері захисту права власності, складних трудових спорах  тощо.

Катерина є заступником Голови Комітету з адміністративного права та
процесу  Національної асоціації адвокатів України, лектором Вищої школи
адвокатури, автором публікацій у професійних виданнях, а також регулярно
виступає з доповідями на бізнес-заходах, семінарах та конференціях.

https://golaw.ua/
mailto:info@golaw.ua


[/block] [block type = intro]

«Судочинство в Україні»  – новий інформаційний ресурс GOLAW, створений
для того, щоб допомогти бізнесу краще зрозуміти основні тренди та тенденції
судочинства.
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Практики

Відновлення платоспроможності та банкрутство

Трудове право

Взаємодія з державними органами (GR)

Реструктуризація та врегулювання  заборгованості

Інтелектуальна власність

Вирішення судових спорів

Сектори

Агробізнес

Авіація

Хімічна промисловість

Нерухомість та будівництво

Природні ресурси та охорона навколишнього середовища

Фінансові установи

https://litigationinukraine.com/


Інформаційні технології та штучний інтелект

Виробництво та промисловість

Медіа, розваги, спорт та гемблінг

Охорона здоров'я та фармацевтика

Роздрібна торгівля, FMCG та електронна комерція

Транспорт і логістика

Захист в антикорупційній сфері

Антимонопольне та конкурентне право

Банківське та фінансове право

Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками

Корпоративне право та M&A

Кримінальне право

Розробка та впровадження системи безпеки

Трудове право

Природні ресурси та охорона 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 та будівництво

Реструктуризація та врегулювання  заборгованості

Податкове та митне право



Освіта

Юридичний факультет Київського університету права

Національної академії наук України, диплом з відзнакою, 2008 рік.

Визнання

The Legal 500 EMEA 2023 - отримала індивідуальне визнання "Лідер" у сфері
Трудового права;

Who's Who Legal 2022 - визнана серед кращих юристів України у сфері
Трудового права;

Членство в організаціях

Міжнародна асоціація юристів (IBA)

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)

Американська торговельна палата (АСС)

Європейська Бізнес Асоціація (EBA)

Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)

Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)

Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знання мов

Українська, російська, англійська, польська

https://www.ibanet.org/
https://unba.org.ua/
https://eba.com.ua/
https://scglegal.com/about/
https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns

