Юлія Кирпа
Партнер, керівник практики банківського та фінансового права

Практика:
Основними галузями спеціалізації Юлії Кирпи є злиття та
поглинання у банківському та фінансовому секторі, банківське
кредитування, транскордонні фінансові угоди, угоди на ринках
позикового капіталу, операції з проблемними активами та
процедури реструктуризації заборгованості. Юлія також має
значний досвід у вирішенні складних регуляторних питань у
банківському секторі, у сфері операцій з цінними паперами і
страхування.
Практики:
Банківське та фінансове право
Нерухомість та будівництво
Реструктуризація та банкрутство
Ринки капіталу

Індустрії:
Спів-керівник:
Агробізнес
Нерухомість та будівництво
Транспорт та інфраструктура
Фонди прямих інвестицій
Керівник:
Фінансові установи та страхування

Під час фінансової кризи під керівництвом Юлії було розроблено
цілу низку інноваційних юридичних послуг, що користуються
попитом серед банків, фінансових установ і корпорацій.
Вона також має визначний досвід консультування міжнародних
фінансових організацій з питань надання макрофінансової
допомоги Україні, експертизу у вирішенні складних регуляторних
питань в українському фінансовому секторі, і неодноразово
представляла Європейську комісію та ЄБРР.
Провідні банкіри, регулятори та експерти ринку регулярно
називають Юлію видатним фахівцем у галузі банківського та
фінансового права не лише за її якісні та ефективні юридичні
консультації, а й за професіональну аналітику у ЗМІ і відстоювання
інтересів банківського сектору.
Членство в асоціаціях:
Асоціація правників України (АПУ)
Київська міська колегія адвокатів (з 2007 року)
Міжнародна асоціація юристів (International Bar Association)
Визнання:
Юлію Кирпу регулярно рекомендують шановані міжнародні та
національні рейтинги, такі як FT Innovative Lawyers, Best Lawyers,
Chambers Europe/Global, The Legal 500, IFLR 1000, Who's Who
Legal, The Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients,
«ТОП-100 найкращих юристів України. Вибір клієнта»,
Юридична премія, тощо.
Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр
права, Київ, 2006
University of Edinburgh Business School, MBA, 2014-2016
Володіння мовами:
Українська, англійська, російська
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