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9:30–10:00 

 

Реєстрація. Ранкова кава 

1. EXPERTtalk  

РЕГУЛЯТОРНИЙ ЛАНДШАФТ 

Модератор: Армен ХАЧАТУРЯН, старший партнер Asters 

9:00–10:10 

 

ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Рустам КОЛЕСНИК, шеф-редактор газети «Юридична практика» 
 

 

10:10–

11:30 

 

 Віктор НОВІКОВ, заступник 

директора-розпорядника Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб  

 Роман ШПЕК, голова наглядової 

ради АТ «Альфа-Банк Україна» 

 Апін БАЙБА, голова наглядової ради 

АТ «Ощадбанк» 

 Оляна ГОРДІЄНКО, голова 

наглядової ради АТ «Укрексімбанк» 

 Семен ХАНІН, керуючий партнер 

ЮК «АМБЕР», к.е.н.  

 Денис ШКАРОВСЬКИЙ, партнер 

ЮК VB PARTNERS 

 

 Курс на превенцію: раннє втручання 

та напрацювання судової практики як 

запобіжники банківських криз 

 Виклики для банківської системи 

в 2022 році 

 Розвиток систем ризик-менеджменту. 

Ціна порушення для банку 

 Нові виклики для банків у контексті 

санкційної політики держави  

 Тренди посилення норм банківського 

законодавства в частині майнової 

 відповідальності менеджерів і 

власників банків  

 

11:30–

11:45 

КАВА-БРЕЙК 

2. INNOVATIVEtalk 

НЕОБАНКІНГ: ПРАВОВИЙ ВИМІР 

Модератор: Андрій НІКІФОРОВ, партнер ЮФ Redcliffe Partners 

11:45–

13:30 

 

 Ольга ВАСИЛЕВСЬКА-

СМАГЛЮК, голова підкомітету з 

питань функціонування платіжних і 

інформаційних систем та запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, 

Комітету Верховної Ради України з 

питань фінансів, податкової та митної 

політики 

 Олена КОРОБКОВА, голова ради 

Незалежної асоціації банків України 

 Сергій ПАНОВ, голова правління АТ 

«Банк Кредит Дніпро» 
 Артур ЗАГОРОДНИКОВ, заступник 

голови правління АТ «ПУМБ» 

 Роман ФІЛОНЕНКО, директор 

 

 Практичні та юридичні аспекти 

цифрової трансформації банків 

 Небанківські платіжні системи — 

вихід на міжнародний ринок 

 Необанкінг та диджитал для 

корпоративних клієнтів 

 Вектори розвитку банківського 

сектору: змінюйся або… 

 Необанки в Україні: нові можливості 

 FinTech очима юриста: можливості vs 

ризики  

 Банки та небанківські фінансові 

установи: конкуренти чи союзники? 
 



юридичного департаменту 

фінансової компанії NovaPay 

ГК «Нова Пошта» 
 Юлія КИРПА, виконавча партнерка 

Aequo 

 Олег ДЕРЛЮК, керуючий партнер 

Stron  

 Олександр ОСТАПЧУК, керівник 

відділу договірної підтримки 

Moneyveo 
13:30–

14:30 

ОБІД 

3. HARDtalk 

РОБОТА З ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ 

Модератор: Олена ВОЛЯНСЬКА,  партнер Юридичної групи LCF 

14:30–

16:15 
 Юрій ЧУМАК, суддя судової палати 

для розгляду справ щодо земельних 

відносин та права власності 

Касаційного господарського суду у 

складі Верховного Суду  

 Ольга БІЛАЙ, заступник директора-

розпорядника ФГВФО 

 Денис ГРИЩЕНКО, керівник із 

питань юридичного забезпечення 

департаменту проблемних активів АТ 

«Райффайзен Банк» 

 Дарина МАРЧАК, операційний 

директор ДП «Прозорро.Продажі» 

 Владислав ВАЛЕНДЮК, радник 

Benchers Law Firm 

 Олександр ПАШИНІН, радник 

EVERLEGAL  

 Владислав СКИРДА, адвокат 

MITRAX 

 Анатолій ТЕЛЯВСЬКИЙ, заступни

к голови Асоціації приватних 

виконавців України, заступник 

голови правління Всеукраїнського 

об’єднання приватних виконавців 

«ФАКТ», приватний виконавець 
 

 Вирішення кредитних спорів: 

актуальна практика ВС 

 Відчуження NPL банками, що 

ліквідуються: особливості 

постаукціонного періоду 

 Забезпечувальні заходи в спорах із 

банками 

 Інститут поруки через призму судової 

практики 

 Ефективний продаж NPL для 

державних та комерційних банків 
 Банки в процедурі банкрутства. Новели 

практики 

 Особливості звернення стягнення на 

заставне майно 

 Інструменти позасудового 

врегулювання заборгованості 

 Перспективи повернення 

заборгованості банкам в умовах нового 

законодавства у сфері примусового 

виконання рішень 

 

16:15–16:30 КАВА-БРЕЙК 

4. PRACTICALtalk 

СПОРИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 

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

16:30–

18:00 
 Сергій МАРТЮШЕВ, начальник 

відділу аналізу інформації щодо 

протиправного втручання у 

господарську та інвестиційну 

діяльність управління захисту 

інвестицій департаменту 

кримінально-правової політики та 

захисту інвестицій Офісу 

Генерального прокурора 

 Іван ПРІЦАК, старший 

юрисконсульт відділу судового 

 Порушення регуляторних вимог — 

практика оскарження санкцій НБУ 

 Застосування Закону № 590-ІХ від 

13.05.2020 у судовій практиці 

 Цифровізація банківського сектору: 

проблеми та шляхи вирішення 
 Відмова в обслуговуванні: 

перспективи врегулювання спору 

 Судова практика банківського і 

небанківського сектору. Основні 

відмінності 



захисту регуляторних функцій 

управління претензійно-позовної 

роботи юридичного департаменту 

НБУ 

 Олена СОСЄДКА, засновник першої 

в Україні відкритої фінтех-

екосистеми Concord Fintech Solutions, 

голова Наглядової ради АТ «АКБ 

«КОНКОРД», заступник голови 

НАБУ 

 Маріанна СОБОЛЄВА, заступник 

голови правління з юридичних 

питань АТ «Банк Кредит Дніпро» 

 Ірина СТАРОДУБ, керівник 

судового відділу Moneyveo  

 Павло МЕЛЬНІЧЕНКО, директор 

департаменту стягнення кредитів 

АТ «ПУМБ» 

 Віталій БЄЛІКОВ, директор 

департаменту з правових питань 

АТ «Укрпошта» 

 

 Інструменти позасудового 

врегулювання спору 
 Які перспективи держави як 

бенефіціара приватного банку? 

 

18:00–

18:30 

Келих шампанського 

18:30–

21:00 

Церемонія «Банки року — 2022» 

 


