
 

 
08:30–09:30 РЕЄСТРАЦІЯ. РАНКОВА КАВА 

1. ВІДВЕРТА РОЗМОВА 
LANDSCAPE УКРАЇНСЬКОГО БАНКІНГУ 

(09:30–11:00) 
Модератор: Денис БУГАЙ, партнер ЮК VB PARTNERS 

09:30–11:00 

 Ольга БЄЛЬКОВА, голова підкомітету з 
питань банківської діяльності, монетарної 
стабільності, взаємодії з Національним 
банком України та захисту прав 
споживачів фінансових послуг Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики  

 Василь ФУРМАН, член Ради 
Національного банку України 

 Кирило ШЕВЧЕНКО, голова правління АТ 

«АБ «УКРГАЗБАНК» 
 Сергій МАМЕДОВ, голова правління АТ 

«КБ «ГЛОБУС» 

 Олена КОРОБКОВА, виконавчий 
директор Незалежної асоціації банків 
України 

 Сергій  БОЯРЧУКОВ, керуючий партнер ЮК 
«Алєксєєв, Боярчуков та Партнери» 

 Ігор ОЛЕХОВ, партнер МЮФ CMS Cameron 
McKenna Nabarro Olswang 

 Семен ХАНІН, керуючий партнер ЮК 
«АМБЕР» 

 Всеволод ВОЛКОВ, партнер ЮК EVERLEGAL 

 Законодавче забезпечення банківського 
сектору 

 Регуляторні новації НБУ 

 Банки з українським капіталом: перспективи та 
можливі стратегії розвитку 

 Макроекономіка і реалії кредитування в 
Україні 

 Шляхи запровадження правової системи pro 
creditor 

 Проблемні питання повернення «зомбі-
банків» 

 Ключові правові питання для українських 
банків у 2020 році 

11:00–11:30 КАВА-БРЕЙК 

11:30–12:00 
МАЙСТЕР-КЛАС 
Олександр ВЕРНИГОРА, CEO Deals 
Хмарні технології, що забезпечують електронний документообіг vs безпека банку 

2. НОВИЙ ПОГЛЯД 
КОНКУРЕНЦІЯ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ 

Модератор: Наталія СЕЛЯКОВА, партнер МЮФ Dentons 

12:00–12:15 
Олександр БЕВЗ, директор департаменту 
ліцензування Національного банку України 

Спліт: один регулятор – різні ринки 

12:15–12:30 
Андрій КИСЕЛЬОВ, голова правління АТ 

«ФОРВАРД БАНК» 
Вплив технологій на сферу фінансових послуг 

 

12:30–12:45 
Олександр ГОРОБЕЦЬ, керівник проєктів 
практики безпеки бізнесу АО Juscutum 

Нові банківські послуги та сервіси очима клієнта-
юриста 

12:45–13:00 
Віталій БЄЛІКОВ, директор департаменту з 
правових питань АТ «Укрпошта» 

Альтернативні постачальники фінансових послуг 

13:00–13:15 
Олена ПОЛЯНЧУК, заступник голови правління, 
начальник юридичного департаменту АТ 
«УКРСИББАНК» 

Регулювання впровадження фінтех-рішень  

13:15–13:30 ОБГОВОРЕННЯ 

13:30–14:30 ОБІД 



3. ПАРАЛЕЛЬНІ СЕКЦІЇ 
ПРОБЛЕМНІ АКТИВИ: НАСЛІДКИ ДЛЯ БАНКІВ І КЛІЄНТІВ 

 3.1. OUTSIDE 
Модератор: Олена ВОЛЯНСЬКА,  

партнер Юридичної групи LCF 

3.2. INSIDE 
Модератор: Наталія ТИЩЕНКО, керуючий партнер 

ЮФ NOBILI 

14:30–14:45 

Валерія КОЛОМІЄЦЬ, 
заступник міністра 
юстиції України 

Запровадження 
Кодексу України з 
процедур 
банкрутства 

Владислав 
ДАНИЛІШИН, 
начальник відділу 
пакетних продажів 
та операційного 
управління Фонду 
гарантування 
вкладів фізичних 
осіб 

Продаж активів 

неплатоспроможних банків 

 

14:45–15:00 

Юрій ЧУМАК, суддя 
судової палати для 
розгляду справ щодо 
земельних відносин та 
права власності 
Касаційного 
господарського суду в 
складі Верховного Суду 

Новації судової 
практики в 
кредитних спорах 

Юлія 
ПОДГОРНИЦ, член 
наглядової ради АТ 
«УКРАЇНСЬКИЙ 
БУДІВЕЛЬНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК» 

Потреба реформування 
судової системи та системи 
виконання судових рішень 
для покращення роботи з 
проблемною 
заборгованістю в 
банківській сфері 

15:00–15:15 

Денис БУГАЙ, партнер 
ЮК VB PARTNERS 

Правоохоронні 
органи як нові 
виклики для 
банкірів. Мінімізація 
ризиків 

Арсен МІЛЮТІН, 
директор 
департаменту 
реструктуризації 
заборгованості та 
стягнення АТ 
«Ощадбанк» 

Організація роботи з 
проблемною 
заборгованістю  
 

15:15–15:30 

Василь ГЕЙ, виконавчий 

директор департаменту 

правового забезпечення 

та стягнення боргів АТ 

«Сбербанк» 

 

Правові позиції 
Верховного Суду 
щодо нарахування 
процентів за 
кредитами та їх 
вплив на учасників 
кредитних 
правовідносин: 
передумови, 
обґрунтованість, 
справедливість, 
інтерпретація, 
наслідки  

Дмитро СИРКО, 

партнер,  керівник 

практики захисту 

бізнесу MITRAX 

 

Проблемні активи та 

боротьба за них 

15:30–15:45 

Анатолій 
ТЕЛЯВСЬКИЙ, приватний 
виконавець, заступник 
голови правління ГО 
«Всеукраїнське 
об’єднання приватних 
виконавців «ФАКТ» 

Примусове стягнення 

заборгованості 

приватним 

виконавцем за 

участю банку 

Антон 
КОРОБЕЙНІКОВ, 
партнер Sayenko 
Kharenko 

 

Проблемні активи банків: 
додаткові стимули для 
розширення ринку 
 

15:45–16:00 ОБГОВОРЕННЯ Євген ДУДНИК, 

менеджер проєктів 

YouControl 

Превентивні заходи щодо 

зменшення портфелю 

проблемних активів банку 

16:00–16:30 КАВА-БРЕЙК 

4. ДИСКУСІЯ  
БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР: ГЛОБАЛЬНИЙ ПОШУК І ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ 



Модератор: Ден AРМСТРОНГ, радник Hogan Lovells International (Великобританія) 

16:30–18:00 

 Віктор КУРЦЕВ, начальник управління 
комплексних проектів юридичного 
департаменту Національного банку України 

 Філіп ПРОНІН, заступник голови Агентства з 
розшуку та менеджменту активів (АРМА) 

 Алекс СЦІАННАКА, партнер Hogan Lovells 
International (Великобританія) 

 Джеймс ХАРТ, партнер Hillmont Partners 
(Великобританія) 

  Юлія ЗОРІНА, керівник напряму правового 
забезпечення проєктів, міжнародних 
операцій та складних угод АТ «Альфа-Банк» 
(Україна) 

 Михайло ЛАСТОВСЬКИЙ, керуючий 
директор, керівник практики фінансових 
розслідувань Ankura Consulting (Europe) 
Limited (Великобританія) 

 Державна політика щодо повернення активів, 
виведених із банківської системи України в 
інші юрисдикції 

 Роль АРМА в системі розшуку активів та 
представництва в закордонних юрисдикційних 
органах 

 Особливості юридичної стратегії міжнародного 
пошуку і повернення активів 

 Використання механізму глобальної 
заморозки активів 

 Основні інструменти проведення міжнародних 
розслідувань щодо шахрайства в банківській 
сфері 

 Особливості збору доказів у рамках супроводу 
судових процесів, пов'язаних із пошуком і 
поверненням активів 

18:00–18:15 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ФОРУМУ 

18:15–18:45 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 

18:45–21:00 ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ «БАНКИ 2020 РОКУ» 
 
 


