IIй Міжнародний Конгрес приватних детективів
(2й день)
19 жовтня 2017 года
Український Дім вул. Хрещатик 2, Київ, 01001, Україна
Попередня програма
08:30Реєстрація учасників. Акредитація представників ЗМІ. Welcome Reception
09:30
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ПО ВІДКРИТТЮ КОНГРЕСУ
(09:30-09:45)
Модератор: Ігор ЦМІНСЬКИЙ, Президент Всеукраїнської Асоціації Приватних Детективів,
Керуючий партнер «Компанії приватних розслідувань»
Представник Верховної Ради України, автор Закон України «Про приватну детективну
09:30Закону України «Про приватну детективну
(розшукову) діяльність» - загальний погляд з
09:35
(розшукову) діяльність»
боку держави
Олександр ДЕНИСЕНКО, Президент
Закон України «Про приватну детективну
09:35Українського Детективного Союзу, директор з (розшукову) діяльність» - думка практиків та
09:40
безпеки компанії «Київстар»
представників професії
Сергій Погребний (Голова Асоціації
09:40Вітальний партнерський виступ на адресу
професіоналів корпоративної безпеки
09:45
учасників Конгресу
Україны, Партнер у ЮФ СаєнкоХаренко)
Сесія 1
КРУГЛИЙ СТІЛ
Держава vs приватний розшук: вороги чи партнери? Правові аспекти
(09:45-11:20)
Модератор: Сергій СЕНИК, Віце-президент Всеукраїнської Асоціації Приватних Детективів, керівник
детективного агенства «ОДИН»
Учасники круглого столу: Представники ВРУ, Представник Нацполіції, Представник СБУ, Представник
НАБУ, Представник органів розвідки, Представник ГПУ, Представник Міністерства Юстиції України,
Представник Всеукраїнскої Асоціації Приватних Детективів, Представник Українського Детективного
Союзу, Представник АПКБУ, Представник Всесвітньої Асоціації детективів (WAD), Представник Асоціації
Британських Слідчих (АБС), Представник Компанії «PINKERTON» (інші представники міжнародних
спільнот приватних детективів)
Як можливо зруйнувати професію, коли її долю
Сергій СЕНИК,
09:45вирішують дилетанти?
модератор круглого столу
09:55
(вступне слово модератора на основі прикладів з практики
українських приватних детективів)
В чому відмінність правоохоронної діяльності держави
09:55- Представник керуючого органу
та підприємницької діяльності у вигляді приватного
10:10 Нацполиції України
розшуку? Чи є щось спільне?
(думка керівництва Нацполіції України)
Представник керуючого органу СБ Приховані технічні засоби (ПТЗ). Погляд контролюючого
10:10України
органу (рекомендації на адресу приватних детективів на
10:25
основі діючого законодавства)
Представник Верховної Ради
Приватний детектив та держава: чи не час за стіл
10:25України, автор ЗУ «Про приватну
переговорів? (про результати дискусій на тему приватної
10:40
детективну (розшукову) діяльність» детективної діяльності)

Ігор ТИМОФІЇВ, постійний
представник Всесвітньої Асоціації
10:40Детективів (ВАД) по Україні, Віце10:50
президент Всеукраїнської Асоціації
Приватних Детективів
Учасники круглого столу,
10:50представники державних органів
11:20

Українські реалії приватного розшуку! В чому відмінність
від цивілізованих країн? (особливості відношення різних
держав до професії «приватний детектив», їх відмінності від
українських реалій)

Думка про приватний розшук з чиновницького кабінету:
чи зміниться вона коли-небудь? (виступи присутніх
представників керуючих органів державних структур)
Всі гості Конгресу
Постав питання! Отримай відповідь! (запитання з зали
засідань від гостей Конгресу учасникам круглого столу)
11:20Сергій СЕНИК, модератор круглого Підбіття підсумків круглого столу
11:40
столу
11:40КАВА-БРЕЙК.
12:00

Неформальне спілкування учасників і гостей Конгресу

Cесія 2
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ
Як з мисливця не обернутися на жертву. Практичні кейси з міжнародного детективного досвіду
(12:00-13:00)
Модератор: Олегас РІМАНАС, екс - комісар поліції м.Вільнюс, свідоцтво №1 приватного детектива Литви,
керівник компанії UAB Rimano biuras , викладач курсу приватних детективів в Приватному университеті
імені К. Симонавічуса
«200 – річні» приватні детективи: історичний досвід
12:00- Представник Компанії
професіоналів (приклади унікальних можливостей
12:10 «PINKERTON»
детективних структур в інтересах бізнесу та особистості)
12:10- Представник Всесвітньої Асоціації Про що не кажуть (не стандартні послуги приватних
12:20 Детективів (В.A.Д)
детективів, що стали актуальними за останні роки)
Брендан ТОЛАН (Brendan Tolan
З-за парти – на детективну роботу (вчити приватному
12:20- MIPI), Член Ради Керуючих Інституту
розшуку та надавати детективні послуги: складно чи це
12:30 Професійних Інвестигейторів
зробити в рамках однієї компанії?)
(Великобританія)
George HIRTL, Віце- Генеральний Як за 20 хвилин приступити до виконання замовлення на
12:30Секретар Міжнародної Комісії der
відстані в 1000 км? (міжнародні комунікації приватних
12:40
Detektiv-Verbande (Австрія)
детективів)
Резерв теми для представників
12:40- приватної детективної діяльності з
12:50 країн СНД, працюючих в інтересах
бізнесу
Резерв теми для представик
12:50- приватної детективної діяльності з
13:00 США та країн Близького Сходу,
працюючих в інтересах бізнесу
13:00- 14:00
Акредитація представників ЗМІ на Сесію 3
ОБІД для учасників і гостей Конгресу з запрошенням представників ЗМІ, акредитованих на Секцію 3
Cесія 3
Прес – конференція «Український приватний розшук розкриває таємниці»
(14:00-15:00)
Для всіх акредитованих ЗМІ, з присутністю всіх учасників и гостей Конгресу
Модератор: представників одного з інформаційних агенств України

Учасники прес - конференції: Представники ВРУ- автори Закону України «Про приватну детективну
(розшукову) діяльність», Представник Нацполіції, Представник СБУ, Представник Мінстерства Юстиції
України, Представник Всеукраїнської Асоціації Приватних Детективів, Представник Українського
Детективного Союзу, Представник АПКБУ
(інші учасники на основі результатів окремих переговорів организаторів Конгресу)
Сесія 4
Презентація учбово – методичного посібника
«Основи приватної детективної (розшукової) діяльності
(15:00-15:45)
Модератор: Валерій ЗЕМЛЯНОВ, керівник авторського колективу, який створив підручник, автор 13
посібників з приватної детективної діяльності, безпеки бізнесу та особистості.

15:0015:30

15:3015:45

Валерій ЗЕМЛЯНОВ,
керівник авторського
колективу, який створив
підручник
Ігорь ЦМІНСЬКИЙ,
співавтор учбово –
методичного посібника
Анатолій ФРАНЦУЗ,
генерал-майор МВС
Герой України, доктор
юридичних наук,
професор, заслужений
юрист України

15:45Кава-брейк.
16:00

Презентація розділів підручника. Практична цінність посібника при
підготовці професіоналів приатного розшуку. Персональне
представлення членів авторського колективу.
Актуальність материалів, розміщених в підручнику, для підготовки
українських приватних детективів

Новий час – нові кадри (про професіоналізм, моральні і ділові якості,
честь і гідність приватних детективів)

Неформальне спілкування учасників і гостей Конгресу

Cесія 5
Детективи - бізнесу: досить боятися, час захищатися та заробляти! (Правда про реальні можливості
приватних детективів в презентаціях практичних кейсів з захисту бізнесу і особистості на відчизняних і
іноземних ринках безпеки)
(16:00-17:35)
Модератор: Georgij MELIKIAN, Член Інституту Професійних Інвестигейторів Великої Британії
Резерв теми для
представників бізнесу з
16:00- України, ЄС, США та країн
16:20 Близького Сходу,
працюючих в інтересах
бізнесу
Georgij MELIKIAN, Член
Міжнародний проект «Відряджений приватний детектив».
16:20- Інституту Професійних
(дослідження безпеки світових ринків збуту. Як розкриваються таємниці
16:35 Інвестигейторів Великої
кримінальних офшорів. Дискусійний виступ)
Британії (ОК/ВБ)
Олег КОНЧАКІВСЬКИЙ,
Керівник Artan Training
Як стати приватним детективом? (міжнародний досвід практичної
16:35- Center, Голова
підготовки приватних детективів та інших спеціалістів приватного
16:50 Наглядової ради
сектору безпеки)
Професійного об’єднання Презентація Учбового Центру Безпеки
охоронців
16:50- Андрій БИГДАН, член
Сховати чи знайти інформацію в мережі (міфи і професійні
17:05 Наглядової ради
можливості приватного розшуку для захисту бізнесу та особистості)

Міжнародної палати для
альтернативного
врегулювання спорів,
Експерт з переговорів і
питань інформаційної
безпеки
Лео КАМЕНЕЦЬКІ,
Пошук підозрюваних осіб, що приховуються після внесення
17:05- Керуючий Агент у BAIL
застави (світовий досвід, Результати співробітництва з українськими
17:35 BONDS (США, Лос –
приватними детективами).
Анжелес)
Резерв теми для
представників приватної
детективної діяльності з
17:35ЄС, США та країн
17:45
Близького Сходу,
працюючих в інтересах
бізнесу
17:45Відповіді, організаторів, модераторів, спікерів Конгресу на питання
Підсумкові питання залу
18:00
Учасників засідання
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ПО ЗАВЕРШЕННЮ КОНГРЕСУ
(18:00-18:30)
Підсумкові виступи по результатам II го Міжнародного Конгресу приватних детективів
Спікери:
Олександр ДЕНИСЕНКО
Президент Українського Детективного Союзу, Директор з безпеки компанії «Київстар»)
Сергій Погребний (Голова Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України, Партнер в ЮФ
«Sayenko Kharenko»)
Ігорь ЦМІНСЬКИЙ,
Президент Всеукраїнської Асоціації Приватних Детективів, Керуючий партнер «Компанії Приватних
Розслідувань»
18:30- Учасники і гості
……… Конгресу

Гала- банкет. Неформальне спілкування учасників і гостей Конгресу

Програма є попередньою. Організатори залишають за собою право змінювати програму з метою
розширення спектру обговорених питань на основі переговорів, що проводяться в теперішній час з
окремими представниками міжнародної приватної детективної діяльності та державними органами
України.

СТАТИ УЧАСНИКОМ: https://aupd.com.ua/zayavka-dlya-uchastnikov-icpd-2017

