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Професійний досвід
•
•
•
•

Керівник практики міжнародного арбітражу
Визнаний експерт з 17-ти річним досвідом роботи в сфері міжнародного арбітражу, судової
практики та міжнародної торгівлі.
З 2003 року брала участь у близько 90 арбітражних провадженнях у більше ніж 10 юрисдикціях
за такими арбітражними регламентами - ICC, LCIA, SCC, SCAI, МКАС і МАК при ТПП України,
GAFTA, FOSFA, LMAA, UNCITRAL та ін .
В якості арбітра взяла участь у понад 70 арбітражах з місцем арбітражу в Алмати, Бішкеку,
Києві, Лондоні, Парижі, Стокгольмі та Відні

Індустрії
•
•
•

Агропромисловий сектор
Хімічна промисловість
Енергетика

Членство і професійні призначення
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Президент Української Арбітражної Асоціації (з 2016)
Віце-президент Польсько-українського відділення Іспанського Клубу Арбітражу (з 2020)
Член Комісії Міжнародної торгової палати (ICC) з арбітражу та альтернативного врегулювання
спорів (з 2018)
Голова арбітражної комісії Українського національного комітету МТП (ICC Ukraine) (з 2021
року)
Член Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати (ICC) (з 2018)
Член Арбітражного суду Ташкентського міжнародного арбітражного центру (TIAC) (з 2019)
Член глобального керівного комітету ініціативи за рівну представленість жінок в арбітражі (з
2019)
Член Дорадчого комітету Балтійського судового фонду (BLF) (з 2021 року)
Керівник комітету з питань альтернативного врегулювання спорів, що діє в складі НААУ (з
2021)
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Професійне членство
•
•
•

Член Національної асоціації адвокатів України.
Член Королівського інституту арбітрів Великобританії (FCIArb) і член затвердженого списку
викладачів CIArb (AFL)
Член Міжнародної асоціації юристів (IBA), Міжнародної Ради з комерційного арбітражу (ICCA),
Української Арбітражної Асоціації (UAA), Іспанського арбітражного клубу (CEA), Швейцарської
арбітражної асоціації (ASA), асоціації ArbitralWomen, Австрійської арбітражної асоціації
(ArbAut)

Олена Перепелинська включена до списку арбітрів:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Азіатського міжнародного арбітражного центру (AIAC)
Шанхайської арбітражної комісії (SHAC)
Арбітражного суду при Економічній палаті Чеської Республіки та Аграрній палаті Чеської
Республіки
Арбітражного суду Lewiatan
Арбітражного центру Національної палати підприємців Республіки Казахстан «Атамекен»
Віденського арбітражного центру (VIAC)
Гонконзького міжнародного арбітражного центру (HKIAC)
Грузинського міжнародного арбітражного центру (GIAC)
Казахстанського Міжнародного Арбітражу
Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП Румунії
Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України (ICAC)
Міжнародного третейського суду при Торгово-промисловій палаті Киргизької Республіки
Тихоокеанського міжнародного арбітражного центру
Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України
Постійно діючого третейського суду при АУБ

Публікації та виступи
Повний перелік публікацій
•

•

Олена Перепелинська є автором і співавтором понад 120 публікацій українською, російською,
англійською та іспанською мовами. Вона бере участь в різних арбітражних заходах в країнах
СНД, Європи, Латинської Америки і США, а також в онлайн-заходах в якості спікера,
модератора або лектора. Повний список публікацій
Член редакційної ради журналу ICC Bulletin (з 2021 року)

Освіта
•
•
•

Магістр міжнародного права (диплом з відзнакою), Інститут міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, 2005
Диплом з міжнародного арбітражу, Королівський інститут арбітрів Великобританії, 2014
Арбітражна Академія для Центральної та Східної Європи, Міжнародна Торгова Палата, 2015
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Визнання
•
•
•
•
•
•
•
•

Рекомендована у сфері вирішення міжнародних спорів в Україні (Band 1), Chambers Global
2022 та Chambers Europe 2022
Відзначена як Thought Leader-Arbitration 2021 та Global Leaders-Arbitration 2022, Who`s Who
Legal
Відзначена як «Юрист року» у сфері арбітражу та медіації, Best Lawyers 2022
Відзначена у сферах арбітражу та медіації, міжнародного арбітражу та вирішення судових
спорів, Best Lawyers 2022
Відзначена як Leading Individual у сфері вирішення спорів, The Legal500 EMEA 2021
Включена до списку Arbitration Powerlist 2020: CIS and Caucasus, опублікований редакцією
The Legal500
Лідер серед юристів у сфері міжнародного арбітражу, а також один з найкращих юристів у
сфері вирішення транскордоних спорів в Україні, Ukrainian Law Firms 2021. А Handbook for
Foreign Clients
Включена до списку найуспішніших жінок-юристів в Україні, Women in Law 2021

Ключові проекти
Радник в міжнародному арбітражі
• Успішне представлення інтересів ДП «Укрхімтрансаміак» в арбітражі за регламентом МКАС
при ТПП України проти ПАТ «Тольятіазот» на суму близько USD 190 млн. Арбітражний
трибунал задовольнив ключову позовну вимогу клієнта INTEGRITES та відмовив в
задоволенні зустрічного позову. Українські суди всіх інстанцій залишили арбітражне рішення
в силі, відхиливши заяву ПАТ «Тольяттіазот» про скасування арбітражного рішення
• Успішне представлення інтересів англійського ексклюзивного дилера Jereh в Україні MOSTON Properties Limited - в арбітражі LCIA в спорі проти найбільшої української
газовидобувної компанії - ПАТ «Укргазвидобування» на загальну суму USD 8 млн.
Арбітражний трибунал задовольнив позов клієнта INTEGRITES та відмовив в задоволенні
зустрічного позову. Українські суди всіх інстанцій підтвердили визнання та надання дозволу
на виконання арбітражного рішення в цій справі на території України
• Успішний захист інтересів українського державного підприємства в суперечці проти
російського хімічного гіганта в трьох взаємопов'язаних арбітражах в МКАС при ТПП України на
загальну суму близько USD 60 млн. Команда INTEGRITES виграла у всіх трьох справах
• Успішне представлення інтересів одного з провідних українських металургійних заводів в
арбітражі на суму 1,5 мільйона доларів США проти російського покупця по Швейцарському
регламенту (Swiss Rules). Трибунал задовольнив 100% позовних вимог її клієнта та відхилив
всі заперечення відповідача щодо зменшення суми штрафних санкцій.
• Успішний захист інтересів українського клієнта в багатосторонньому арбітражному розгляді,
ініційованому іноземним металлотрейдером за регламентом SCC. Сума спору становила USD
80 млн. Команда INTEGRITES домоглася зменшення суми багатомільйонних штрафних
санкцій проти клієнта на 70%
• Успішний
захист інтересів
провідного
українського металургійного
заводу в
багатосторонньому арбітражі за регламентом LCIA в спорі за договором позики. Арбітражний
трибунал погодився з аргументом команди INTEGRITES про пропуск позивачем строку
позовної давності за англійським правом та відмовив в задоволенні позовних вимог на суму
USD 7 млн
• Представництво інтересів провідного українського металургійного заводу в арбітражі за
регламентом ICC в спорі з кіпрським кредитором на суму понад USD 180 млн
• Успішне представництво швейцарського зернотрейдера в арбітражі GAFTA проти
швейцарського покупця. Арбітражний трибунал задовольнив вимоги клієнта INTEGRITES,
після чого покупець добровільно сплатив суму за арбітражним рішенням
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Радник в транскордонних та внутрішніх судових спорах
• Консультування провідної мережі супермаркетів в Україні щодо судових розглядів в кіпрських
та українських судах на загальну суму близько USD 25 млн. Спір був врегульований мирним
шляхом на користь клієнта INTEGRITES
• Консультування з питань українського права сторони судового розгляду у Високому суді Англії
на загальну суму USD 2 млрд
• Консультування українського клієнта у зв’язку із судовим розглядом в судах Кіпру на суму
близько USD 40 млн
• Консультування акціонера провідної української агрокомпанії в рамках судового розгляду в
суді БВО у справі про змову та шахрайство на суму понад USD 20 млн. Спір був врегульований
мирним шляхом на користь клієнта INTEGRITES
• Консультування швейцарського зернотрейдера в рамках судового розгляду в кіпрських судах
у справі про змову та шахрайство, ініційованого проти української агропромислової групи та її
бенефіціара
• Представництво інтересів швейцарського зернотрейдера у справі ЄСПЛ на суму USD 55 млн
Участь у якості арбітра
• Участь у якості арбітра в арбітражі ICC між європейським банком та компанією з Середньої
Азії
• Участь у якості арбітра в арбітражі між казахстанськими сторонами за регламентом
Арбітражного центру «Атамекен» за договором поставки обладнання
• Участь у якості одноосібного арбітра в арбітражі між болгарською та українською сторонами
за регламентом МКАС при ТПП України за договором купівлі-продажу олії
• Участь у якості голови складу в арбітражі за регламентом МТС при ТПП Киргизької Республіки
за договором купівлі-продажу

Громадська діяльність
•
•
•

Бере активну участь в удосконаленні арбітражного законодавства України.
Координує Арбітражну школу УАА - щорічну платформу для студентів та лекторів з різних
країн, основною метою якої є обмін досвідом та знаннями в сфері міжнародного арбітражу.
Підтримує глобальну ініціативу гендерної різноманітності в арбітражній сфері в рамках ERA
Pledge, а також інші міжнародні та місцеві ініціативи
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