
Шановні Правники! 

ТОВ “ВіеНеС” запрошує Вас взяти участь в семінарі з підвищення кваліфікації, 

що відбудеться 24 лютого 2018 року у місті Київ 

на тему: 

«Новели Цивільного Процесуального  Кодексу. 

Актуальні питання» 

 
Заздалегідь приймаються письмові запитання слухачів  

для надання відповідей в ході або по закінченню семінару. 

Лектори: 

Швецова Лариса Анатоліївна 

Суддя апеляційного суду Харківської області. 

Викладач Національної школи суддів України. 

Калмикова Людмила Костянтинівна 

Суддя Дергачівського районного суду Харківської області. 

Члено Громадської Організації «Асоціація суддів Харківської області». Член ревізійної комісії. 

Автор статей опублікованих в провідних українських виданнях. 

 

Основні питання до розгляду: 

 

1. Питання інстанційної та територіальної підсудності. Підвідомчість справ. 

2. Представництво в суді, повноваження адвокатів. 

3. Вимоги до позовної заяви та документів, які подаються сторонами та їх представниками. 

Попередній ( орієнтовний ) розрахунок судових витрат. 

4. Судові витрати. Новели. Зміни до Закону України « Про судовий збір» 

5. Електронний суд – підстави для застосування. 

6.  Врегулювання спору за участі судді ( ВСС). Участь у процедурі ВСС адвокаті, їх статус та 

повноваження. 

7. Докази та доказування: Подання доказів; Засоби судового захисту доказів; Електронні докази; 

Експертиза як доказ, новели – висновок експерта в галузі права.  

8. Забезпечення  позову, права позивача та відповідача в контексті зустрічного забезпечення 

позову. 

9. Запобігання  зловживання правами. Можливість притягнення адвоката до відповідальності за 

зловживання правами. 

10. Порядок розгляду справи в суді першої інстанції ( спрощений та загальний порядок розгляду 

справи). 

11.  Наказне провадження. 

12.  Оскарження ухвал суду першої інстанції та рішень. Вимоги до апеляційної скарги. Порядок  

та строк подачі апеляційної скарги. 

13. Розгляд справ апеляційним судом. 

14. Повноваження  апеляційного суду як суду першої інстанції. Оскарження рішень та постанов 

апеляційного суду. 

 
Всі необхідні документи видаємо при реєстрації. 

УВАГА!!! Обов’язкова попередня реєстрація !!! (на офіційному сайті, за номером телефону або електронною 

поштою) 

При реєстрації важливо вказати яким чином Ви будете проводити оплату. Якщо Вам необхідні всі підзвітні 

документи (акти виконаних робіт, договір) тоді оплата проводиться на підприємство, рахунок Ви зможете 

отримати після реєстрації або ж завантажити на нашому сайті. Якщо Вам достатньо сертифікату про участь у 



семінарі, тоді Ви зможете здійснити оплату на картку фізичної особи ПРИВАТ БАНКУ. Надсилайте запит для 

уточнення реквізитів на електронну пошту, що вказана нижче. 

 

ВАЖЛИВО!!! 

✓ Є можливість почути відповіді на Ваші запитання. Якщо Ви хочете отримати їх на семінарі, 

відправляйте попередньо на вказану нижче електронну пошту, щоб лектори розрахували час та 

доступно Вам відповіли; 

✓ Програма буде доповнена всіма актуальними питаннями на день проведення семінару. 

✓ Для учасників з інших регіонів, при необхідності, пропонуються додаткові послуги по перебуванню у 

м. Київ (допомога з поселенням, тощо) ; 

✓ Після семінару кожному учаснику надається конспект в електронному вигляді з усіма 

матеріалами; 

✓ Кожний учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації, акредитований 

Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ , де буде вказано тривалість 

семінару 5 годин (5 балів). 

 

Семінар відбудеться :  

24 лютого 2018р. м. Київ, Венеціанський острів, 1, Гідропарк,  

Конференц-зал готелю «БАККАРА» 

Посилання на місце розташування - http://bakkara-hotel.com.ua/gotel/kontakti/ 

 

Реєстрація з 11:30 год. 

Час проведення (офіційна частина)  з 12:00 до 18:00 год. 

Обід в ресторані  з 14:30-15:30 год. 

 

Обов’язкова попередня реєстрація 

 
Вартість участі у семінарі 1280 грн.  

До вартості входить: 

- Повний день навчання, консультацій 

- Відповіді на запитання (прохання сформулювати заздалегідь) 

- Конспект семінару 

- Набір ділових аксесуарів (ручка, зошит для запису) 

- Обід в ресторані 

- Сертифікат про підвищення кваліфікації, акредитований Експертною радою з питань 

акредитації та сертифікації НААУ 

 

 * З питань участі в семінарі, звертайтесь в головний офіс за телефонами  

м. Київ тел. (044) 332-72-73 

моб. Life+38063-431-08-99 

моб. MTC +38066-038-46-47  

моб. Київстар +38067-813-19-98 

електронна пошта:   vns.lviv@gmail.com 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІЕНЕС КОНСАЛТ” 

ЄДРПОУ 39455211 

р/р 26009053822264   

 ЛВ ПАТ КБ “ПриватБанк”    

МФО 325321 

 
Мистецтво керувати результатом! 

http://bakkara-hotel.com.ua/gotel/kontakti/
mailto:vns.lviv@gmail.com

