
12 липня відбудеться безкоштовний освітній семінар"Банкрутство по-

новому, що необхідно знати кредитору та боржнику. Перевірки бізнесу: 

підготовка та можливі наслідки" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце проведення: м. Київ, проспект Голосіївський, 42. 

Час: 14:00 -16:00 

Контакти: тел. (044) 281 66 38 або v.pushina@gmail.com 

Організатори: Департамент промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), адвокатська фірма «Рragnum» та Голосіївська районна в місті 

Києві державна адміністрація. 

В рамках заходу будуть розкриті наступні питання: 

1. Діалог бізнесу та міської влади. Окремі питання захисту та сприяння розвитку 

бізнесу. (Н. Кондрашова) 

2. Набуття чинності кодексом та порядок розгляду раніше відкритих проваджень 

про банкрутство. (Н. Харчук) 

3. Корпоративне банкрутство (банкрутство юридичних осіб). (Н. Харчук) 

    - Право чи обов’язок ініціювати відкриття провадження у справі про 

банкрутство? 

    - Підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство. 

    - Солідарна та субсидіарна відповідальність  у справах про банкрутство. 

4.  Банкрутство фізичних осіб. (Н. Харчук) 

   - Порядок провадження у справах про банкрутство фізичних осіб. 

   - Погашення проблемних боргів фізичних осіб. 

   - Наслідки банкрутства фізичних осіб. 

5. Скасування мораторію на перевірки бізнесу. Підготовка та можливі наслідки. 

(О.Мостовий) 

6. Законність перевірок Держпраці після скасування Постанови №295. 

(О.Мостовий) 

 

Участь у заході є БЕЗКОШТОВНА. Попередня реєстрація - обов'язкова! 

 

Доповідачі:  

mailto:v.pushina@gmail.com


Наталія Кондрашова – заступник директора Департаменту – начальник 

управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Наталія Харчук – партнер адвокатської фірми Pragnum 

Олександр Мостовий –адвокат, старший юрист адвокатської фірми Pragnum 

Реєстрація на навчання: для реєстрації на захід необхідно заповнити 

реєстраційну форму за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjKFmSrHFGx4385vMz4A7dI8_l4egwz

EhwnkMH1Yv0_29uYw/viewform та натиснути кнопку "Відправити". 

 

Реєстрація на захід припиняється 11 липня 2019 року о 17:00. 

 

Інформація про АФ Pragnum: Pragnum – вузькоспеціалізована адвокатська фірма, 

яка працює на ринку України з 2006 року. Фірма входить в число кращих 

юридичних компаній України і визнана авторитетними міжнародними та 

національними юридичними рейтингами одною з провідних компаній в 

питаннях судового супроводу та захисту бізнесу в Україні. АФ Pragnum є членом 

Київської торгово-промислової палати та Торгово-промислової палати України. 

 

Підготовлено відповідно до листа Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва КМДА від 03.07.2019 №052-3646 




