
ПРОГРАМА семінару  

з підвищення кваліфікації арбітражних керуючих  

з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника 

 

Дата занять Час занять 
ПІП викладача, звання, посада та 

місце роботи 
Зміст навчання 

Розподіл 

навчального 

часу, годин 

Перший день семінару 

30.09.2016 13
25

–14
45

 Мартиненко І.М., колишній 

начальник відділу з питань 

банкрутства Головного управління 

Юстиції у Сумській області 

«Новели у законодавстві України»: 

Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та обов’язки 

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 

санацією, ліквідатора) на кожній стадії провадження. 

2 

30.09.2016 15
00

–16
20

 

 

Мартиненко І.М., колишній 

начальник відділу з питань 

банкрутства Головного управління 

Юстиції у Сумській області 

«Новели у законодавстві про банкрутство»: 

Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). 

Призначення та усунення арбітражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у 

справі про банкрутство. Відповідальність арбітражних 

керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією, 

ліквідатора). Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). 

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих 

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). 

2 

30.09.2016 16
20

–16
35

  Кава-брейк 15 хв. 

30.09.2016 16
35

–19
20

 Костенко Л.А., суддя господарського 

суду Сумської області 

«Новели у законодавстві України»: 

Підвідомчість, підсудність та підстава для порушення 

провадження у справі про банкрутство. Порушення 

провадження у справі про банкрутство. Припинення 

провадження у справі про банкрутство. Кредитори 

конкурсні, поточні та забезпечені. 

4 

30.09.2016 19
25

–20
45

 Костенко Л.А., суддя господарського 

суду Сумської області 

Санація боржника до порушення провадження у справі про 

банкрутство.  

Відчуження майна боржника шляхом заміщення активів. 

Продаж у процедурі санації частини майна боржника. 

2 



Дата занять Час занять 
ПІП викладача, звання, посада та 

місце роботи 
Зміст навчання 

Розподіл 

навчального 

часу, годин 

Другий день семінару 

01.10.2016 13
25

–14
45

 Мартиненко І.М., колишній 

начальник відділу з питань 

банкрутства Головного управління 

Юстиції у Сумській області 

«Новели у законодавстві України»: 

План санації боржника: зміст, строки розробки, порядок 

погодження та затвердження. Продаж у процедурі санації 

майна боржника як цілісного майнового комплексу. 

2 

01.10.2016 15
00

–16
20

 

 

Мартиненко І.М., колишній 

начальник відділу з питань 

банкрутства Головного управління 

Юстиції у Сумській області 

«Новели у законодавстві України»: 

Ліквідаційна маса: формування, статус майна підприємства-

банкрута. Порядок оцінки майна банкрута, загальний 

порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі. 

Особливості продажу майна в провадженні у справі про 

банкрутство. Порядок розрахунків з кредиторами. 

Черговість задоволення вимог кредиторів. Визнання 

недійсними правочинів (договорів) та спростування 

майнових дій боржника. Державна реєстрація прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

2 

01.10.2016 16
20

–16
35

  Кава-брейк 15 хв. 

01.10.2016 16
35

–17
55

 Мартиненко І.М., колишній 

начальник відділу з питань 

банкрутства Головного управління 

Юстиції у Сумській області 

«Новели у законодавстві України»: 

Виявлення кредиторів, розгляд вимог кредиторів, попереднє 

засідання господарського суду, затвердження вимог 

кредиторів. Реєстр вимог кредиторів. Збори кредиторів та 

комітет кредиторів: створення, склад, компетенція, порядок 

організації засідань. Мирова угода. Поняття та особливості 

укладання. Схвалення мирової угоди забезпеченими 

кредиторами.  

2 

01.10.2016 18
00

–19
20

 

 

Костенко Л.А., суддя господарського 

суду Сумської області 

«Новели у законодавстві України»: 

Особливості процедури банкрутства з точки зору загального 

господарського права України. Комунікаційність та ділове 

спілкування з клієнтом та інші питання, пов’язані з 

діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, 

керуючого санацією, ліквідатора), знання яких потребують 

постійного оновлення та удосконалення. 

2 

01.10.2016 19
25

–20
45

 Костенко Л.А., суддя господарського «Новели у законодавстві України»: 2 



Дата занять Час занять 
ПІП викладача, звання, посада та 

місце роботи 
Зміст навчання 

Розподіл 

навчального 

часу, годин 

суду Сумської області Банкрутство фізичної особи-підприємця. Особливості 

провадження санації боржника його керівником. 

Третій день семінару 

02.10.2016 11
25

–14
45

 Литвиненко О.О., начальник 

Сумського міського управління 

Юстиції 

Порядок визначення організатора аукціону. Порядок 

підготовки і подання для розміщення на веб-сайті Мін’юсту 

оголошення про проведення аукціону. 

Продаж цілісного майнового комплексу боржника та 

частини його майна. Проведення повторних аукціонів.  
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02.10.2016 14
50

–17
30

 Литвиненко О.О., начальник 

Сумського міського управління 

Юстиції 

Виникнення податкових зобов’язань у банкрута. 

Порядок подання арбітражними керуючими 

(розпорядниками майна, керуючими санацією, 

ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації), 

необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо 

яких порушено провадження у справі про банкрутство, 

порядок та строки, встановлені законодавством. 

4 

02.10.2016 17
30

–17
45

  Кава-брейк 15 хв. 

   Разом за тематиками 29 

02.10.2016 17
45

–18
15

  Підсумковий залік 30 хв. 

   Усього 29 год. 30 хв. 

 


