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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТАКТИКИ БАНКРУТСТВА
ДАТА МОДУЛЬ ЧАС ТЕМА ЛЕКЦІЇ СПІКЕР
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ВІДКРИТТЯ ШКОЛИ 09:00 – 09:30 ВітальнИй коктейль

LHS Discussion Hub
«Підвищення 
ефективності 
процедур 
банкрутства»

09:30 – 11:00 ТЕМИ ДО ОБГОВОРЕННЯ:

Реальні цілі банкрутства в Україні: що потрібно для повернення інституту первісної 
економічної суті

очікування від нового кодексу. Підвищення ефективності процедур банкрутства: 
чи справді зменшаться витрати грошей і часу на процес

Чи розв’яжуть процедури банкрутства фізичних осіб проблеми звільнення громадян 
від боргової залежності?

МОДЕРАТОР: 
Сергій ДОНКОВ, радник ЮФ Evris, член дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, віце-президент 
ВГо «Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу»
УЧАСНИКИ:
Юрій МОІСЕЄВ, директор департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України
Руслан СИДОРОВИЧ, народний депутат України, член комітету з питань правової політики та правосуддя
Олександр БІРЮКОВ, науковий радник Юридичної групи LCF, президент ВГо «Саморегулівна організація 
фахівців конкурсного процесу», д.ю.н.
Олена ВОЛЯНСЬКА, радник Юридичної групи LCF 
Вячеслав ЛЕЦКАН, арбітражний керуючий, голова ради Всеукраїнської саморегулівної організації 
арбітражних керуючих «асоціація антикризового менеджменту»
Ігор НІКОЛАЄВ, юридичний радник Центру комерційного права, експерт Проекту Європейського 
Союзу «Підтримка реформ юстиції і правосуддя в Україні (ПРаВо-JUSTIСE)», віце-президент 
ВГо «Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу», к.ю.н.
Олександр УДОВИЧЕНКО, радник ао ADER HABER, екс-суддя Вищого господарського суду України

Досудові, судові 
та позасудові 
процедури

11:15 – 12:30 ініціювання питання про банкрутство. нюанси, які треба враховувати, подаючи заяву Діана КОЗЛОВСЬКА, керуючий партнер Юк Elite Consult Group, арбітражний керуючий

12:45 – 14:00 Виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства: протидія 
та санкції

Юрій МОІСЕЄВ, директор департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства 
юстиції України 

14:30 – 15:45 Судовий примус та кримінальне переслідування за процесуальні зловживання 
боржників

Андрій ВОЛКОВ, керівник Центру комерційного права

16:00 – 17:15 Розшук майна та активів боржника: інструменти арбітражного керуючого 
у процедурі банкрутства. Практика спростування майнових дій боржника

Олексій СОКІЛ, керівник практики банкрутства і реструктуризації Юа «абсолют»

12.06
Вівторок

Подолання 
неплатоспроможності

10:00 – 11:30 Можливості реструктуризації заборгованості: про що (не)можна домовитись 
із банком. Що потрібно знати юрисконсульту компанії

Ігор НІКОЛАЄВ, юридичний радник Центру комерційного права, експерт Проекту Європейського 
Союзу «Підтримка реформ юстиції і правосуддя в Україні (ПРаВо-JUSTIСE)», віце-президент ВГо 
«Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу», к.ю.н.

12:00 – 13:30 Переговори з кредитором. Секрети успіху вирішення справи без суду Анатолій В’ЯЗОВЧЕНКО, голова національної професійної спілки арбітражних керуючих України

14:00 – 15:30 Судовий контроль за санацією. Важливі аспекти для суду, кредитора 
та боржника. Успішні санації українських компаній

Антон МОЛЧАНОВ, керівник практики банкрутства Arzinger

16:00 – 17:30 Застосування Закону України «Про фінансову реструктуризацію»  
для малого та середнього бізнесу

Андрій БОРОВИК, заступник голови Секретаріату фінансової реструктуризації

15.06 
П’ятниця

Окремі питання 
банкрутства

10:00 – 11:15 тактика протидії процесуальним зловживанням у справах про банкрутство Сергій ДОНКОВ, радник ЮФ Evris, член дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, віце-
президент ВГо «Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу»

11:30 – 12:45 Принцип повноти дій ліквідатора як основа рішення про припинення справи 
про банкрутство та ліквідації боржника

Борис ПОЛЯКОВ, екс-суддя Вищого господарського суду України

13:00 – 14:15 Практика Верховного Суду щодо оскарження угод у процедурі банкрутства Олена ВОЛЯНСЬКА, радник Юридичної групи LCF

15:00 – 16:15 Реалізація майна банкрута: організація проведення та встановлення 
недискримінаційних умов аукціонів

Микола ПИСАНЧИН, заступник генерального директора з юридичних питань ДП«СетаМ»

16:30 – 17:45 аргументи для визнання результатів аукціонів недійсними Юліан ХОРУНЖИЙ, старший партнер Ario Law Firm


