2 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1. ДИСКУСІЯ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
Модератор: Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ, партнер ЮК EQUITY
УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:
ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:
●
●
●

10:00–12:00

●

●
●

●
●
●
12:15–14:15

●
●

●

Валерія КОЛОМІЄЦЬ, заступник
● Нові економічні реалії ведення бізнесу в
міністра юстиції України з питань
Україні та ризики банкрутства
європейської інтеграції
● Кодекс України з процедур банкрутства:
Тарас ТАРАСЕНКО, народний депутат
перші висновки правозастосування
України
● Проблеми реструктуризації заборгованості за
Раїса СКОРОХОД, начальник управління
українським законодавством: що потрібно
банкрутства та ліквідації підприємств
змінити для підвищення ефективності
Фонда державного майна України
Сергій ЖУКОВ, суддя судової палати для ● Механізми забезпечення балансу інтересів
учасників процедури банкрутства
розгляду справ про банкрутство
● Напрями подальшого вдосконалення
Касаційного господарського суду у складі
нормативного регулювання інституту
Верховного Суду
неспроможності
Олена КОРОБКОВА, виконавчий
директор Незалежної асоціації банків
України
Андрій ДЖУРА, заступник директора
департаменту – начальник управління
правового забезпечення департаменту
проблемних активів ПАТ «ПУМБ»
2. ДИСКУСІЯ
ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Модератор: Роман ЗАГРІЯ, керуючий партнер ЮК PRAVO GARANT
УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:
ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:
Владислав ФІЛАТОВ, директор
Департаменту з питань банкрутства
Міністерства юстиції України
Борис ПОЛЯКОВ, суддя Північного
апеляційного господарського суду
Олексій СОБОЛЕВ, директор ДП
«Прозорро. Продажі»
Костянтин КОГАН, генеральний
директор товарної біржі
«Катеринославська»
Марина СТОЯН, заступник начальника
юридичної служби Регіональної філії
«Південно-Західна залізниця» АТ
«Укрзалізниця»
Арсен МІЛЮТІН, директор департаменту
реструктуризації заборгованості та
стягнення АТ «Ощадбанк»

●
●
●
●
●
●
●

Реструктуризація заборгованості на різних
етапах процедури банкрутства
Нюанси виконання зобов’язання боржника
третіми особами
Типові порушення під час проведення
аукціонів з продажу майна боржника
Межі судового контролю за проведенням
аукціонів
Особливості реалізації майна фізичної особи
— банкрута
Заборони на стягнення заборгованості в
період карантину
Досвід збереження можливості виконання
зобов’язання при переході процедури
банкрутства на нове законодавство

3 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
ВІДКРИТЕ ІНТЕРВ’Ю
10:00–10:30

Ведучий: Сергій БОЯРЧУКОВ, керуючий партнер ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери»
Світлана РЕКРУТ, директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Повернення заборгованості: добра війна або поганий мир?
3.1 ДИСКУСІЯ
ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Модератор: Микола КОВАЛЬЧУК, старший партнер L.I. Group
УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:




10:30–12:00

Олена ФОНОВА, суддя Господарського
суду Луганської області, суддя-спікер,
к.ю.н.
Олександр БІРЮКОВ, радник
Юридичної групи LCF, д.ю.н.
Артем САКОВЕЦЬ, начальник
управління стягнення заборгованості АТ
«Ощадбанк»



ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:









Особливості «персонального» банкрутства в
Україні
Банкрутство фізичної особи: досвід
першопрохідців
Практичний досвід роботи в сфері
банкрутства фізичної особи (ФОП) та
виявлені недоліки у застосуванні положень
Кодексу
Обставини, що виключають банкрутство
фізособи
Українська модель банкрутства фізичних осіб
у контексті міжнародних стандартів
Особливості «життя під зовнішнім
управлінням» (контроль активів, доходів,
витрат…)
Інститут банкрутства фізичних осіб:
соціально-економічний ефект

3.2 LIFE HACKING
КОРПОРАТИВНІ БАНКРУТСТВА
Модератор: Олександр БОНДАРЧУК, керуючий партнер ЮА «Абсолют»,
заступник Голови НААКУ, арбітражний керуючий
УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:



12:15–14:00






Владислав ФІЛАТОВ, директор
Департаменту з питань банкрутства
Міністерства юстиції України
Олександр БАНАСЬКО, суддя судової
палати для розгляду справ про
банкрутство Касаційного господарського
суду у складі Верховного Суду
Олена ВОЛЯНСЬКА, партнер
Юридичної групи LCF
Дмитро ТИЛІПСЬКИЙ, радник ЮК
EQUITY
Вікторія МИХАЙЛОВА, адвокат L.I.
Group
Василь ГЕЙ, виконавчий директор
департаменту правового забезпечення та
стягнення боргів АТ «Сбербанк»

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:









Професійні секрети ефективних банкрутств
Актуальні правові позиції Верховного Суду в
справах про банкрутство юридичних осіб
Процесуальні диверсії в процедурах
банкрутства — досвід протидії
Захист права арбітражних керуючих у
корпоративних банкрутствах
Правонаступництво в процедурах
банкрутства
Маркери повноти й ефективності роботи
арбітражного керуючого
Наслідки скасування рішення про визнання
банкрутом
Наявність забезпечення вимог кредитора:
гарантія погашення боргу чи передумова
конфлікту інтересів
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МАЙСТЕР-КЛАС
10:00–10:45

Діана КОЗЛОВСЬКА, керуючий партнер ЮК Elite Consult Group, арбітражний керуючий
Особливості притягнення до солідарної та субсидіарної відповідальності

4. ДИСКУСІЯ
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ
Модератор: Сергій БОЯРЧУКОВ, керуючий партнер ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери»
УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:
ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:

● Марина НАГОРНА, начальник
відділу ведення єдиних реєстрів та
діловодства Міністерства юстиції
України
●
●

11:00–13:00

Вадим КІЗЛЕНКО, радник ЮФ «Ілляшев
та Партнери», арбітражний керуючий
Довидас ВІТКАУСКАС, керівник
Проєкту ЄС «Право-Justice»

● Микола ЛУКАШУК, голова
Національної асоціації арбітражних
керуючих України
● Андрій ПАЛКІН, голова Ради
арбітражних керуючих
Дніпропетровської області
● Євген ІВАНЕНКО, голова Ради
арбітражних керуючих Харківської
області
● Мар’ян ЧОРНІЙ, голова Ради
арбітражних керуючих Львівської
області

●
●
●
●
●
●
●

СРО арбітражних керуючих: актуальні
виклики
Професійна підготовка і доступ до професії
Арбітражні керуючі та держава (Мін’юст)
Арбітражні керуючі в структурі ринку
юридичних послуг
Фінансове забезпечення роботи арбітражного
керуючого
Повноваження, гарантії та бар’єри в роботі
арбітражного керуючого
Робота арбітражного керуючого на відстані:
чого навчив нас карантин

