
 

 
15 березня 2023 року 

 

9:30–10:00 Реєстрація. Ранкова кава 

10:00–10:30 

Відкрите інтервʼю «Узгодження регулювання у сфері банкрутства зі стандартами ЄС»  
Валерія КОЛОМІЄЦЬ, заступниця міністра юстиції України з питань європейської 

інтеграції 

Ведучий: Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ, керуючий партнер EQUITY 

Сесія 1. DISCUSSION 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ 

Модератор: Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ, керуючий партнер EQUITY 

 

10:30–12:00 

 Олексій МОВЧАН, 
народний депутат України 

 Валерія КОЛОМІЄЦЬ, 
заступниця міністра 

юстиції України з питань 

європейської інтеграції 

 Олег ВАСЬКОВСЬКИЙ, 

секретар судової палати 

для розгляду справ про 

банкрутство КГС ВС 

 Олена КОРОБКОВА, 
голова ради Незалежної 

асоціації банків України 

 Віталій ЧЕПУРНИЙ, 

голова Ради приватних 

виконавців України 

 Василь ГЕЙ, експерт 

комітету НАБУ з питань 

правового забезпечення 

діяльності банків та 

захисту прав кредиторів, 

керівник судового центру 

департаменту 

реструктуризації та 

стягнення заборгованості 

АТ «Укрексімбанк» 

 Законодавче впорядкування інституту банкрутства: 

невирішені завдання 

 Вектори державної політики у сфері 

неплатоспроможності та банкрутства 

 Банкрутства воєнного часу: ключові правові позиції 

Верховного Суду 

 Процедури банкрутства у виконавчому провадженні 

під час війни 

 Проблемні питання кредиторів у процедурах 

банкрутства 
 Функціонування інститутів реструктуризації 

заборгованості та банкрутства в умовах війни 

 Застосування процедур банкрутства для бізнесу, який 

постраждав від збройної агресії рф 

 Реструктуризація заборгованості українського 

бізнесу в Україні та за кордоном — реалії воєнного 

часу 

 Повоєнні банкрутства: можливі сценарії 

12:00–12:30 ПЕРЕРВА 

Сесія 2. HARD TALK 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЇ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО 

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

 



12:30–14:00 

 Владислав ФІЛАТОВ, 

директор департаменту з 

питань банкрутства 

Міністерства юстиції 

України 

 Юрій МОІСЕЄВ, 

заступник директора 

департаменту юридичного 

забезпечення Міністерства 

економіки України 

 Олександр БОНДАРЧУК, 

голова Національної 

асоціації арбітражних 

керуючих України 

 Сергій ДОНКОВ, член 

ради НААКУ, радник 

Юридичної групи LCF, 

арбітражний керуючий 

 Арне ЕНГЕЛЬС, радник 

GÖRG Partnerschaft von 

Rechtsanwälten mbB 

 Олег ЧИЧВА, 

арбітражний керуючий 

 

 Дисциплінарна практика: межі відповідальності 

арбітражних керуючих 

 Індикатори ефективності роботи арбітражного 

керуючого: виклики воєнного часу 

 НААКУ — актуальні питання порядку денного  

 Перспективи розвитку саморегулювання 

арбітражних керуючих  

 Провадження у справі про «малу» неспроможність 

і проблеми, що випливають із цього для 

адміністраторів із банкрутства в Європі 

 Комунікація арбітражного керуючого з 

кредиторами: мотивація і взаємовигідні умови 

 

14:00–14:30 ПЕРЕРВА 

Сесія 3. PRACTICAL TALK 

БАНКРУТСТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ 

Модератор: Олена ВОЛЯНСЬКА, партнер Юридичної групи LCF 

14:30–16:00 

 Олена ФОНОВА, суддя-

спікер Господарського 

суду Луганської області, 

к.ю.н. 

 Назарій АДАМЧУК, 

партнер ЮК «Алєксєєв, 

Боярчуков та Партнери» 

 Дмитро ТИЛІПСЬКИЙ, 

радник EQUITY  

 Павло БОГОМАЗОВ, 

радник Ario Law Firm, 

адвокат  

 Арсен МІЛЮТІН, 

заступник голови 

правління АТ «Ощадбанк» 

 Марія ЗАХАРЕНКО, 

керівник відділу взаємодії 

з органами державної 

влади 

ДП «Прозорро.Продажі» 

 

 Розширення процесуальних повноважень 

господарського суду в справах про банкрутство 

боржників із майном на непідконтрольних територіях 

 Практика визнання правочинів боржника недійсними 

та наслідки такої недійсності 

 Солідарна відповідальність у процедурах 

банкрутства: розвиток практики 

 Тактика захисту та процесуальна стратегія у справах 

про визнання правочинів фраудаторними 

 Проблемні питання звернення стягнення на 

заставлене майно 

 Реалізація активів у процедурі банкрутства під час 

війни 

16:00–16:30 ПЕРЕРВА 



Сесія 4. INNOVATIVE TALK 

ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Модератор: Микола КОВАЛЬЧУК, старший партнер L.I.Group 

16:30–18:00 

 

 Владислав ФІЛАТОВ, 

директор департаменту з 

питань банкрутства 

Міністерства юстиції 

України 

 Олександр БАНАСЬКО, 

суддя КГС ВС 

 Юрій МОІСЕЄВ, 

заступник директора 

департаменту юридичного 

забезпечення Міністерства 

економіки України 

 Олег ГОРЕЦЬКИЙ, 

керуючий партнер 

ЮФ «Горецький і 

Партнери» 

 Андрій ДЖУРА, 
заступник директора 

департаменту — 

начальник управління 

правового забезпечення 

департаменту проблемних 

активів АТ «ПУМБ» 

 

 

 Функціонування інституту відновлення 

платоспроможності фізичних осіб в умовах 

воєнного стану 

 Судова практика щодо банкрутства фізичних осіб 

 Перспективи розвитку інституту відновлення 

платоспроможності фізичних осіб в Україні  

 Податкові перевірки боржника в процедурах 

банкрутства та їх наслідки 

 Звільнення фізичних осіб від боргів, які виникли 

внаслідок вчинення злочинів  

18:00–18:30 NETWORKING 

 


