
 
 

10:00–10:30 Реєстрація учасників. Ранкова кава 

КРУГЛИЙ СТІЛ  

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

(10:30–12:30) 

Модератор: Партнер ЮФ 

 

10:30–12:30 

 

УЧАСНИКИ:  

 Міжнародний експерт 

 Світлана ГЛУЩЕНКО,  

заступник міністра юстиції 

України з питань виконавчої 

служби 

 Суддя Верховного Суду 

 Андрій КОШМАН, керівник 

експертної групи у сфері 

примусового виконання рішень 

Директорату правової політики у 

сфері судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів 

Міністерства юстиції України 

 Приватний виконавець 

 Роман РІЗУНОВ, заступник 

керівника відділу примусового 

стягнення управління по роботі з 

проблемними активами  АТ 

«Піреус Банк МКБ» 

 Олександр РУЖИЦЬКИЙ, 
партнер ЮК EVERLEGAL 

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ: 

 Чому рівень виконання судових 

рішень все ще залишається на 

низькому рівні 

 Організаційно-технічне забезпечення 

виконавчого провадження в Україні 

 Вектори міжнародної співпраці 

 Бар’єри допуску до професії 

 Дисциплінарна практика як індикатор 

зрілості інституту приватних 

виконавців 

 Виконавче провадження очима бізнесу 

 Напрямки подальшого вдосконалення 

системи виконання судових рішень в 

Україні 

12:30–13:30 ОБІД 

СЕСІЯ 1  

НОВЕЛИ ВИКОНАВЧОЇ ПРАКТИКИ 

(13:30–14:45) 

Модератор: Сергій ЛИСЕНКО, керуючий партнер Gracers Law Firm 

13:30–13:45 Представник Міністерства юстиції 

України 

Практичні аспекти розмежування компетенції 

державних і приватних виконавців 

13:45–14:00 Партнер ЮФ Особливості транскордонного розшуку та 

звернення стягнення  

14:00–14:15 Максим СЕЛЕЗНЬОВ, приватний 

виконавець виконавчого округу 

Дніпропетровської області, голова 

правління ГО «Бюро приватних 

виконавців «Альтернатива», к.ю.н. 

Маніпуляції у виконавчому провадженні – як 

спосіб перешкоджання здійсненню 

правосуддя. Втручання у професійну 

діяльність виконавців шляхом ухвалення 

судових рішень 

14:15–14:30 Партнер ЮФ / Приватний виконавець Фінансові аспекти роботи приватних і 

державних виконавців  / Підводні рифи 

використання електронних торгових 

майданчиків — досвід виконавця 

14:30–14:45 Представник майданчика електронних 

торгів 

Підводні рифи використання електронних 

торгових майданчиків — рекомендації 

організатора торгів 

14:45–15:15 КАВА-БРЕЙК 



14:15–15:30 Майстер-клас від АРМА з управління арештованим майном (уточнюється) 

СЕСІЯ 2 

ОКРЕМІ ВИКОНАВЧІ ПРОВАДЖЕННЯ 

(15:30–17:00) 

Модератор: Партнер ЮФ 

15:30–15:45 Суддя Верховного Суду Судова практика у «виконавчих» справах — 

правові позиції ВС 

15:45–16:00 Представник Міністерства юстиції 

України 

Типові помилки приватного виконавця 

16:00–16:15 Анатолій ТЕЛЯВСЬКИЙ, приватний 

виконавець (м. Київ), заступник 

голови правління ГО «Всеукраїнське 

об’єднання приватних виконавців 

«ФАКТ» 

Захист інтересів бізнесу у виконавчому 

провадженні: переваги приватних виконавців 

16:15–16:30 Представник бізнесу Оскарження результатів торгів — можливості 

боржника / Виконавче провадження vs. 

Мораторії  / Перешкоди у проведенні 

виконавчих дій та шляхи їх усунення 

16:30–16:45 Партнер ЮФ / Приватний виконавець «Екзотичні» виконавчі провадження — 

український та зарубіжний досвід 

16:45–17:00 ОБГОВОРЕННЯ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ФОРУМУ 

17:00–18:00 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 

 


