
 

ПРОГРАМА 

семінару з питань відновлення платоспроможності боржників або визнання їх 

банкрутами 

з 11 по 13 червня 2020 року 

 

11 червня  – четвер 

 

09.30 – 10.00  Реєстрація учасників 
10.00 – 11.30 Особливості процедури банкрутства державних підприємств. 
 

Радник юридичної фірми «Евріс», член правління 

Національної асоціації арбітражних керуючих 

України, арбітражний керуючий, експерт проекту 

ЄС «Право-Justice» 

Донков Сергій Вікторович 

11.30 – 12.00  Перерва 

 

12.00 – 15.00   Практичний аспект розгляду вимог кредиторів, складання, затвердження і 

ведення реєстру вимог кредиторів. Практичний аспект вибору комітету 

кредиторів. Вплив комітету кредиторів на перебіг справи про банкрутство.  

Забезпечення грошової винагороди арбітражного керуючого, а також 

передбачене обов'язкове авансування кредитором і боржником за новим 

законодавством. 

 

Порядок подання  арбітражними керуючими обов’язкових відомостей 

(інформації), необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких 

порушено провадження у справі про банкрутство.  

 

Правове регулювання та практичні аспекти здійснення ліквідаційної процедури. 

Судова практика у справах про банкрутство. 

 

Арбітражний керуючий  

Приходько Дмитро Володимирович 

 

 

12 червня  – п’ятниця 

 

10.30 - 11.30   План санації та план реструктуризації. Економічна та юридична сутність.  

 

Радник юридичної фірми «Евріс», член правління 

Національної асоціації арбітражних керуючих 

України, арбітражний керуючий, експерт проекту 

ЄС «Право-Justice» 

Донков Сергій Вікторович 

 

 

11.30 – 12.00     Перерва 

 

12.00 – 15.00     Виконавче провадження. 

Приватний виконавець виконавчого округу м. Києва 

Кузь Олександр Родіонович 

 

 

 



13 червня – субота  

 

10.00 – 12.00

 

 

Використання даних бухгалтерської, статистичної, податкової звітності для 

аналізу фінансово-майнового стану підприємства-банкрута. Аудит 

бухгалтерської звітності. Практичні аспекти. 

 

                                         Провідний юрисконсульт управління юридичної                 

                                         підтримки Державного концерну «Укробонпром» 

 

Прудь Оксана Валеріївна 

 

12.00 – 12.15 

     

 

 

Перерва 

  

 

12.15 – 14.00  Організація діяльності арбітражного керуючого. Коментар до змін в 

законодавстві, що регулює діяльність арбітражного керуючого. Порядок 

контролю за діяльністю арбітражних керуючих відповідно до чинного 

законодавства. Наслідки за результатами здійснення контрою за результатами 

діяльності арбітражного керуючого. Види дисциплінарної відповідальності 

арбітражних керуючих. Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності 

арбітражного керуючого. Практичні аспекти ведення діловодства та архіву 

арбітражного керуючого. 

Головний спеціаліст відділу банкрутства 

Центрального міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Київ) 

                                                                                            Доценко Ганна Петрівна 

 

 
 

з 14.30  

 

Залік 

 
 

 

 


