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Блок I. Банкрутство сьогодні: чи варто поспішати? Новий Кодекс та вплив
процесуальних кодексів на процедуру банкрутства.





Як ефективно прожити до набрання Кодексом чинності? Розпочинати процедуру
зараз чи терпіти до Кодексу?
Ефективний захист інтересів кредиторів відповідно до практики ВС
Роль та місце виконавчого провадження в новому Кодексі. Конкуренція виконавчого
провадження та банкрутства. Роль та місце приватних виконавців
Нові процесуальні кодекси і їх вплив на процедури банкрутства

Блок ІІ. Новели нового Кодексу про банкрутство







Досудова санація боржника – спроба номер 2. Чи замінить процедура санації мирову
угоду
Відкриття провадження у справі про банкрутство
Розгляд спорів у справі про банкрутство, оскарження рішень
Роль та повноваження арбітражного керуючого. Призначення та відсторонення
арбітражних керуючих.
Попереднє засідання суду. Поточні та забезпечені кредитори
Мораторій – більше не форевер. Як діяти боржнику та кредиторам в контексті змін по
мораторію.

БЛОК III. Фінальний етап – реалізація майна




Продаж майна у процедурах банкрутства - чого чекати від електронної революції, яку
передбачає Кодекс про банкрутство.
Англійські та голландські аукціони у системі Prozorro. Як це працює?
Електронні аукціони як перспективний бізнес.

БЛОК IV. ЗМІ на допомогу. Як інформаційний супровід може допомогти сторонам
справи про банкрутство




Слово дорожче за гроші: інформаційні війни у справах про банкрутство
Цілі, методи та засоби інформаційного супроводу справ про банкрутство на прикладі
найбільш резонансних кейсів
Інформаційний захист у справах про банкрутство
Лектори:
Сербін Ірина, Партнер Ario Law Firm

Хорунжий Юліан, старший партнер Ario Law Firm. Адвокат
Юридична практика з 2002 року.







 До заснування Ario Law Firm працював у різних
державних структурах, обіймав посаду директора
 Державного департаменту з питань банкрутства.
 Має 5 (п`ятий) ранг державного службовця.
 Член правління Асоціації правників України.
 Член правління Асоціації Антикризового управління.
 Член Асоціації юристів України.
Член Громадської ради при Міністерстві Юстиції України.
Член робочих груп Ради з питань судової реформи при Адміністрації Президента
України.
Спеціалізується у наступних практиках: судова практика,
банкрутство/реструктуризація,банківське та фінансове право, господарське та
корпоративне право, M&A,GR.
Бере активну участь у розробці профільних законопроектів та підзаконних
нормативно-правових актів.

Бойко Володимир, Керівник департаменту комунікацій Ario
Law Firm. Журналіст, PR-консультант
До роботи в Ario Law Firm працював журналістом у провідних
українських ЗМІ та держсекторі
Понад 10 років досвіду журналістики у друкованих та
інтернет-медіа, а також на телебаченні: був телеведучим на
телеканалі ZIK, ведучим програми новин "Вікна" на телеканалі
СТБ, кореспондентом інформагентства РБК-Україна, каналу
24, а також відділу "Фінанси" у журналі "Бізнес" (у 2005-2017




рр).
Очолював управління преси та інформації у Львівській облдержадміністрації (2010 р.).
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
2100 грн. без ПДВ
-10% знижка абонентам ЛІГА:ЗАКОН
Кожен учасник отримує іменний сертифікат.
Регламент проведення заходу:
Тривалість: 7 годин
9: 30-10: 00 реєстрація
10:00 -11: 30 перша частина семінару
11: 30-12: 00 кава - брейк
12: 00-14: 00 друга частина семінару
14:00 -15: 00 обід
15: 00-17: 00 третя частина семінару
Зареєструватися і (або) отримати більш детальну інформацію можна у менеджера ЛІГА:
ЗАКОН за тел. 044 538-01-05 або на сайті Практикуми ЛІГА: ЗАКОН
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1418.htm

