
 

СЕСІЯ 1. 

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВІЙНОЮ: МЕХАНІЗМИ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Модератори: Олег ВАЛЕНДЮК, керуючий партнер Benchers, Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ, партнер 

EQUITY 

10:00 – 

13:15 

 

Учасники дискусії: 

 Представник Офісу 

Генерального 

прокурора  

 Представник 

Міністерства юстиції 

України 

 Представник 

Міністерства 

закордонних справ 

України 

 Представник Служби 

безпеки України 

 Суддя Верховного 

Суду 

 Представник 

Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції 

 Представник 

Агентства з розшуку 

та менеджменту 

активів 

 Представник 

Державної служби 

фінансового 

моніторингу України 

 Олег БЕКЕТОВ, 

старший партнер та 

керівник відділу 

міжнародних судових 

спорів ETERNA LAW 

 Партнер ЮФ 

Частина 1 

(10:00-11:30) 

Питання до обговорення: 

 Міжнародно-правовий досвід 

відшкодування шкоди, 

завданої війною 

 Недоліки існуючих механізмів 

відшкодування шкоди, 

завданої війною — чому вони 

не будуть ефективними для 

України 

 Перспективи створення для 

України Міжнародної комісії з 

розгляду претензій та її 

правомочності чи іншого 

міждержавного спеціального 

органу 

 Місце інвестиційного 

арбітражу в архітектурі 

компенсаційних позові 

 Нетипові відповідачі: 

перспективи стягнення з 

російських олігархів, 

пропагадистів, колаборантів 

та інших. 

 Концепція «універсальної 

юрисдикції» та її 

застосовність до воєнних 

збитків в Україні 

Частина 2 

(11:45-13:15) 

Питання до обговорення: 

• Можливості українського 

правосуддя — 

прецедентна судова 

практика щодо імунітету 

держав 

• Інститут колективних 

позовів як інструмент 

отримання компенсацій 

шкоди, завданої 

бойовими діями 

• Питання кваліфікації 

протиправних дій, 

алгоритм фіксації та 

визначення шкоди 

кримінально-правовими 

механізмами 

• Використання 

можливостей 

міжнародно-правового 

співробітництва у 

кримінальній сфері 

• Встановлення 

місцезнаходження й 

арешт викраденого 

майна. Варіанти 

конфіскації активів рф: 

національні та 

міжнародні інструменти 

• Визначення шляхів 

оплати за викрадене 

майно, легалізації коштів, 

одержаних злочинним 

шляхом, фінансування 

тероризму 

Нюанси управління 



арештованими активами 

— кейси АРМА 

13:15-

13:30 

ПЕРЕВА 

СЕСІЯ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ: БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР 

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

13:30-

15:00 

Учасники дискусії:  

 Представник НБУ 

 Представник банку  

 Представник банку 

 Представник банку 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 

Питання до обговорення: 

 Знищення чи пошкодження майна під час 

війни — алгоритми реагування 

 Особливості обчислення та відшкодування 

шкоди в банківському секторі 

 Пошкодження або знищення нерухомого 

майна, а також втрати від пошкодження 

непрофільних активів 

 Проблеми визначення розміру збитків, 

завданих втратами фінансових 

активів,пошкодження предметів застави та 

іпотечного майна 

15:00-

15:15 

ПЕРЕВА 

СЕСІЯ 3. 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ: АГРОСЕКТОР, МЕТАЛУРГІЯ, РИТЕЙЛ 

Модератор: Олег МАЛЬСЬКИЙ, партнер, керівник відділу корпоративного права та M&A, керівник 

відділу міжнародної торгівлі ETERNA LAW 

15:15-

16:45 

Учасники дискусії:  

 Представник Міністерства 

економіки України 

 Представник Міністерства аграрної 

політики та продовольства України 

 Представник Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів 

України 

 Представник бізнесу 

 Представник бізнесу 

 Представник торгової компанії 

 Мирослав ГНАТЮК, партнер 

Benchers 

 Партнер ЮФ 

Питання до обговорення: 

 Методологічні основи фіксації пошкоджень 

та розрахунків збитків. Формування 

доказової бази 

 Окремі аспекти визначення розміру шкоди 

(в т.ч. непрямих збитків), завданих 

комерційним структурам різних галузей  

 Особливості відшкодування шкоди в 

агросекторі: інфраструктура, урожай, 

забруднення ґрунтів 

 Особливості відшкодування шкоди в галузі 

металургії 

 Нюанси відшкодування шкоди в сфері 

роздрібної торгівлі 

 Національні та міжнародні інструменти 

протидії торгівлі викраденою продукцією 

 



 


