
VII Форум із реструктуризації та банкрутства 
Попередня програма 

13 липня 2022 року 

(онлайн) 
Сесія 1. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО В УКРАЇНІ: 

ПЕРЕНАЛАШТУВАННЯ НА ВОЄННІ РЕЙКИ 

(11:00-12:30) 

Модератор: Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ, партнер EQUITY 

11:00-12:30 

 

 

 Валерія КОЛОМІЄЦЬ, 
заступник міністра юстиції  

України з питань 

європейської інтеграції 

 Олексій МОВЧАН, голова 

підкомітету з питань 

регулювання публічних 

закупівель та ефективного 

управління державним і 

комунальним майном 

Комітету Верховної Ради 

України з питань 

економічного розвитку 

 Олександр БОНДАРЧУК, 
голова Національної 

асоціації арбітражних 

керуючих України 

 Олена КОРОБКОВА, 
голова Ради Незалежної 

асоціації банків України 

 Андрій ДЖУРА, 
заступник директора 

департаменту – начальник 

управління правового 

забезпечення 

департаменту проблемних 

активів АТ «ПУМБ» 

 

 Законодавче впорядкування 

інституту банкрутства (з-т № 

7442) 

 Можливості застосування 

процедур неплатоспроможності 

для бізнесу, який постраждав 

від збройної агресії рф 

 Реструктуризація 

заборгованості: умови воєнного 

часу 

 «Санаційний» потенціал 

українських боржників 

 Шляхи підвищення 

ефективності процедур 

банкрутства в післявоєнній 

Україні 

12:45-13:15 

Спеціальне інтерв’ю: «Продаж майна боржників-банкрутів в «Прозорро. 

Продажі» 

Олексій СОБОЛЕВ, директор  ДП «Прозорро. Продажі» 

Вадим КІЗЛЕНКО, радник ЮФ «Ілляшев та Партнери» 

Сесія 2. РОЗВИТОК ПРАКТИКИ 

(13:30-15:00) 

Модератор: Вікторія МИХАЙЛОВА, молодший партнер L.I. Group 

13:30-

15:00 

 

 Олександр 

БАНАСЬКО, суддя судової 

палати для розгляду справ про 

банкрутство Касаційного 

господарського суду у складі 

Верховного Суду 

 Владислав ФІЛАТОВ, 
директор Департаменту з 

питань банкрутства 

 Банкрутство під час війни: 

законодавчі приписи vs реальність 

 «Воєнні» виклики арбітражного 

керуючого 

 Зловживання в процедурах 

банкрутства та особливості 

відповідальності під час дії 

воєнного стану 

 Практика визнання правочинів 

боржника недійсними та наслідки 



Міністерства юстиції України  

 Олена ФОНОВА, суддя-

спікер Господарського суду 

Луганської області, к.ю.н  

 Дмитро МОШЕНЕЦЬ, 

начальник відділу по 

супроводженню банкрутств 

Департаменту по роботі з 

особливими активами ТОВ 

«ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС 

ВЕСТА» 

 

такої недійсності 

 Проблемні питання притягнення до 

субсидіарної та солідарної 

відповідальності керівників / 

бенефіціарів позичальників-

банкрутів 

 Яким підприємствам загрожує 

банкрутство та як його попередити 

 Зловживання правами під час 

прилюдних торгів 

 


