
 
 

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

09:30–10:00 

Спеціальна доповідь 
ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ СТЯГНЕННЯ БОРГІВ 

 
Юлія ЗАРІЧАНСЬКА, заступник начальника відділу розгляду запитів і звернень 
народних депутатів, органів державної влади та юридичних осіб Управління 
розгляду звернень та організації роботи Департаменту державної виконавчої служби 
Міністерства юстиції України  
 

1. ДИСКУСІЯ 
ГОСТРІ КУТИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Модератор: Діана ЯКОВЛЕВА, партнер ЮК AS Legal, адвокат, дисциплінарний уповноважений 
Асоціації приватних виконавців України 

10:00–12:00 

• Тарас ТАРАСЕНКО, народний 
депутат України 

• Володимир ПОГРЕБНЯК, суддя, 
секретар судової палати для 
розгляду справ про банкрутство 
Касаційного господарського суду 
у складі Верховного Суду 

• Інна РУБЕЛЬ, головний 
державний виконавець відділу 
примусового виконання рішень 
Департаменту державної 
виконавчої служби Міністерства 
юстиції України  

• Віталій ЧЕПУРНИЙ, голова 
Асоціації приватних виконавців 
України 

• Анатолій ТЕЛЯВСЬКИЙ,  
приватний виконавець, заступник 
голови Асоціації приватних 
виконавців України, заступник 
голови правління Всеукраїнського 
об’єднання приватних виконавців 
«ФАКТ» 

• Андрій АВТОРГОВ, приватний 
виконавець, к.ю.н. 

• Марія ФЕСИК, приватний 
виконавець 

• Роман РІЗУНОВ, заступник 
начальника відділу по роботі з 
проблемними активами 
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 

• Уніфікація статусу та повноважень 
державних і приватних виконавців 

• Чотири роки реформування 
примусового виконання рішень: 
здобутки, втрати, перспективи 

• Подальше реформування системи 
виконання рішень: куди рухаємось 
далі? 

• План розвитку інституту приватних 
виконавців України 
на 2021—2022 рр. 

• Банкрутство та виконавче 
провадження: конкуренція норм 

• Як підвищити рівень виконання 
судових рішень в Україні? 

• Карантинні обмеження та виконання 
судових рішень в Україні 



12:00–12:30 КАВА-БРЕЙК 

2. СЕСІЯ  
ЧИСТОТА ПРОФЕСІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ 

Модератор: Сергій САЧЕНКО, адвокат, директор з розвитку бізнесу Legal High School 

12:30–14:00 

• Валерій БОЖИК, заступник 
голови Комітету Верховної Ради 
України з питань правової 
політики  

• Олексій КУЗЬМЕНКО, головний 
державний виконавець відділу 
примусового виконання рішень 
Департаменту державної 
виконавчої служби Міністерства 
юстиції України 

• Ірина СЕРБІН, арбітражний 
керуючий, член правління 
Асоціації правників України 

• Олена ОВЧАРЕНКО, 
дисциплінарний уповноважений 
Асоціації приватних виконавців 
України, адвокат, д.ю.н. 

• Сергій ЛИСЕНКО, приватний 
виконавець, голова комітету з 
етики Асоціації приватних 
виконавців України, професор, 
д.ю.н. 
 

• Доступ до професії виконавця в Україні 
• Парадокси дисциплінарної 

відповідальності приватного 
• виконавця: судити не можна 

помилувати 
• Процесуальні та позапроцесуальні межі 

допустимої поведінки 
• державних і приватних виконавців 
• Удосконалення організації роботи 

приватних виконавців 
• (об’єднання, географія діяльності тощо) 
• Сучасні тенденції створення норм 

етики приватних виконавців 
• Проведення перевірок діяльності 

приватних виконавців 

14:00–14:45 ОБІД 

3. СЕСІЯ 
ПРОЦЕСУАЛЬНІ НОВОВВЕДЕННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА 

Модератор: Дмитро КУЛІЧЕНКО, приватний виконавець 

14:45–16:30 

• Дмитро ЖОРАВОВИЧ, т.в.о. 
голови АРМА, к.ю.н. 

• Ярослав ДЕЯК, заступник 
генерального директора з 
юридичних питань ДП «СЕТАМ» 

• Сергій БОЙКО, начальник 
відділу правової та судової роботи 
з проблемними активами НБУ 

• Олександр КРИЖНИЙ, суддя 
Господарського суду 
Дніпропетровської області 

• Олександр СИВОКОЗОВ, 
приватний виконавець 
виконавчого округу 
Дніпропетровської області, 
заступник голови Асоціації 
приватних виконавців України, 
голова правління ГО «Бюро 
приватних виконавців 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 
 

• Реалізація АРМА арештованого майна: 
судова практика оскарження 
результатів аукціонів та договорів 
купівлі-продажу  

• Оскарження електронних аукціонів із 
продажу арештованого майна 

• Судовий контроль над виконавчим 
провадженням 

• Виконавче провадження: актуальні 
питання судової практики 

• Перспективи запровадження нових 
методів і процедур у виконавчому 
процесі 
 



16:30–17:30 КЕЛИХ ШАМПАНСЬКОГО 

 
 


