
 

09:00–09:30 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ. РАНКОВА КАВА 

1. Дискусія 
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В УКРАЇНІ 

Модератор: Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ, партнер EQUITY 

09:30–11:30 

 Валерія КОЛОМІЄЦЬ, заступник 
міністра юстиції України з 
питань європейської інтеграції 

 Даніїл ФЕДОРЧУК, директор із 
правових питань ДК 
«Укроборонпром», к.ю.н., 
доцент 

 Юрій МОІСЕЄВ, радник 
ЮК L.I.Group 

 Олександр УДОВИЧЕНКО, 
радник ADER HABER, адвокат, 
к.ю.н. 

 Володимир КЛИМЕНКО, голова 
наглядової ради 
ПАТ «Українська інноваційна 
компанія» 

 Наталія ТИЩЕНКО, керуючий 
партнер ЮК Nobili  

 «Карантинні» банкрутства: правове регулювання та 
виклики правозастосування 

 Чи стане 2021-й роком банкрутств в Україні? 

 Що перешкоджає ефективній реструктуризації 
заборгованості в Україні? 

 Невирішені питання банкрутства держпідприємств 

 Подальше вдосконалення інституту 
неплатоспроможності в Україні (законопроєкт № 
4409) 

 Як новий Кодекс змінив світ банкрутства в Україні 

 Інформаційно-технічне забезпечення процедур 
банкрутства в Україні 

11:30–12:00 КАВА-БРЕЙК 

2. Практичний досвід 
БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Модератор: Артур МЕГЕРЯ, старший партнер ЮК L.I.Group, арбітражний керуючий 

12:00–13:30 

 Олександр БАНАСЬКО, суддя 
судової палати для розгляду 
справ про банкрутство 
Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду 

 Роман ЗАГРІЯ, керуючий 
партнер ЮК PRAVO GARANT 

 Олена ВОЛЯНСЬКА, партнер 
Юридичної групи LCF 

 Дмитро ТИЛІПСЬКИЙ, радник 
EQUITY 

 Олег ЧИЧВА, арбітражний 
керуючий 

 Дмитро МОШЕНЕЦЬ, 
начальник відділу зі 
супроводження банкрутств 
ФК «Інвестохіллс Веста» 

 Андрій ДЖУРА, заступник 
директора департаменту — 
начальник управління 
правового забезпечення 
департаменту проблемних 

 Санація боржника: кому це потрібно? 

 Протидія зловживанням у процедурах банкрутства 

 Проблемні питання заставних кредиторів у 
процедурах банкрутства 

 Види й межі контролю за діяльністю арбітражних 
керуючих 

 Судова процедура банкрутства: баланс між КУзПБ та 
ГПК 

 Дискусійні питання заміни арбітражного керуючого 

 Кримінально-правові аспекти процедур банкрутства 

 Фінансування процедур банкрутства 

 Рік продажів майна банкрутів за новими правилами. 
Що змінилося 

 Практика супроводження банкрутств із позиції 
кредитора 

 Наступ на права кредиторів в процедурах банкрутства 

 Відповідальність менеджменту підприємств банкрутів 



активів АТ «ПУМБ»  

13:30–14:30 ОБІД 

3. Новітня практика 
ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Модератор: Олександр БОНДАРЧУК, керуючий партнер ЮА «Абсолют» 

14:30–16:00 

 Тарас ТАРАСЕНКО, народний 
депутат України 

 Владислав ФІЛАТОВ, директор 
департаменту з питань 
банкрутства Міністерства 
юстиції України 

 Олена ФОНОВА, суддя-спікер 
Господарського суду Луганської 
області, к.ю.н. 

 Олександр ОНУФРІЄНКО, 
партнер Asters  

 Андрій СПЕКТОР, партнер 
ЮФ LB 

 Олексій СОЛОМКО, радник 
ADER HABER  

 Юлія ДОРОШЕНКО, начальник 
управління департаменту 
реструктуризації заборгованості 
та стягнення АТ «Ощадбанк» 

 Особливості реструктуризації та погашення боргів 
фізичної особи 

 Подальше вдосконалення інституту банкрутства 
фізичних осіб 

 Відновлення платоспроможності  фізичних осіб – 
валютних позичальників 

 Авансування витрат і винагорода арбітражного 
керуючого: актуальна судова практика 

 Конкуруючі процеси: виконавче провадження та 
банкрутство 

 Особиста майнова відповідальність менеджерів у 
процесі банкрутства 

 Реструктуризація валютних іпотечних кредитів. 
Баланс інтересів 

 Шляхи розвитку інституту банкрутства фізичних осіб в 
Україні 

16:00–16:30 КАВА-БРЕЙК 

4. Дискусія 
ПРОФЕСІЯ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 

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

 
16:30–18:00 

 Тарас ТАРАСЕНКО, народний 
депутат України 

 Олег ВАСЬКОВСЬКИЙ, суддя 
судової палати для розгляду 
справ про банкрутство 
Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду 

 Олександр БОНДАРЧУК, в.о. 
голови Національної асоціації 
арбітражних 
керуючих України 

 Вадим КІЗЛЕНКО, член 
Дисциплінарної комісії 
арбітражних керуючих 

 Арне ЕНГЕЛЬС, радник GÖRG 
Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB 

 Руслан БАНДУРИСТИЙ, 
арбітражний керуючий 

 СРО: перемоги та поразки, план дій — 2021 

 Професійна підготовка арбітражних керуючих 

 Етичні норми арбітражних керуючих: курс на 
оновлення 

 Практичні кейси захисту прав арбітражних керуючих 

 Дисциплінарна практика 

 Межі професійної етики 

 Відповідальність арбітражних керуючих 

18:00–19:00 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 

 


