
 
 

I-й ПРАКТИКУМ: 

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПО 

ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСЬКИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
 

 II-й ПРАКТИКУМ: 
 

МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА, 

ПРАКТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ 

 

11 грудня  2018 р. 

Час проведення: 09.00-18.00 

 

м. Київ, вул. Інститутська 4, готель «Україна»  пов. 2, зал «Маріїнський» 

 

   СПІВОРГАНІЗАТОРИ: 

     

                                                                                                             

                                                                                    ПАРТНЕР:                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               



 

Спікери: 

 

Тетяна Захарченко – заступник Голови Міжнародного комерційного 

арбітражного суду і Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій 

палаті України, заслужений юрист України 

 

Ольга Костишина – радник Голови Міжнародного комерційного арбітражного 

суду і Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України  
 

Зоя Литвиненко – Генеральний секретар Міжнародного комерційного 

арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України 

 

Cуддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 

                                                

Ігор Наконечний – приватний виконавець виконавчого округу м. Києва 

 

Олексій Соломко – радник адвокатського об’єднання «Адер Хабер» 

 

Ельміра Міцкене – головний експерт-юрисконсульт відділу адміністрування 

інформаційної системи виконавців Державного підприємства «Регістр центрас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         



Роздатковий матеріал: 

 Збірник «Судова практика міжнародного комерційного арбітражного суду 

при ТПП України», електронний журнал «Виконавче провадження: теорія 

та практика» 

 Сертифікат на користування та доступ упродовж 7 днів до єдиного порталу 

аналітики судової практики RatioDecidendi (ІТ-платформа,  о  рунтується 

на аналітичній обробці правових позицій, викладених у рішеннях ви их 

судових інстанцій України та міжнародних судових інституцій  

 Доступ до відеозапису практикуму 

 Сертифікат учасника для правників, суддів, викладачів 

 Сертифікат про підви ення кваліфікації та зарахування 8 балів для 

адвокатів-учасників 

 Сертифікат учасника для приватних виконавців 

 

Увага! 

Просимо всіх учасників при оформленні участі у практикумі сформувати і 

надіслати перелік запитань для спікерів на електронну адресу: 

pravo.ukrainu.praktukum@gmail.com 

 

 

Практикум акредитовано Експертною радою з питань акредитації і сертифікації 

при Національній асоціації адвокатів України. Адвокати-учасники отримують 

сертифікат про підви ення кваліфікації та зарахування 8 балів 

 

 

 

 

 

Наші контакти: 

сайт: http://www.practicum.pravoua.com.ua 

email: pravo.ukrainu.praktukum@gmail.com 

facebook: https://www.facebook.com/pravovipracticumy 

телефони: 068  420 13 36,  044 537 51 00 

 

mailto:pravo.ukrainu.praktukum@gmail.com


ПРОГРАМА  

09.00 – 9.30 Реєстрація учасників. Ранкова кава 

 
9.30 – 9.35 

 

 

Відкриття практикуму та вітальне слово 
 

Глу енко С.В, 

заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби  

 

 

 

9.35 – 10.20 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10.20 – 10.35 

 

10.35 – 11.20 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11.20 – 11.35 
 
 

11.35 – 12.00 

 

12.00 – 12.45 

 

 

 

 

 

 

 12.45 – 13.00   

 

13.00 – 13.45 

 

 

 

 

 

I-й ПРАКТИКУМ 

Захист прав сторін у виконавчому провадженні: практичні аспекти. 

Практика Європейського суду з прав людини з питань примусового виконання 

рішень 

ДОПОВІДАЧ: 

Соломко О.В., 

радник адвокатського об’єднання «Адер Хабер» 

 
 

Питання та відповіді 

Заходи примусового виконання судових рішень та їх реалізація: особливості 

проведення виконавчих дій у справах господарської юрисдикції та - цивільному 

процесі; межі поведінки виконавця при вчиненні виконавчих 

дій;недопустимість зловживання правом у виконавчому провадженні 

 

ДОПОВІДАЧ: 

Наконечний І.М.,  

приватний виконавець виконавчого округу м. Києва 

 
Питання та відповіді 

 
 

ПЕРЕРВА НА КАВУ 

Особливості застосування судами господарської юрисдикції законодавства у 

справах щодо дій або бездіяльності державної виконавчої служби та 

приватних виконавців 

ДОПОВІДАЧ: 

Суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 

Питання та відповіді 

 

Автоматизація процесу виконавчого провадження та створення 

інформаційних систем (AIS та PLAIS) – як правового інструменту для 

ефективного виконавчого провадження в Україні 

ДОПОВІДАЧ: 

Ельміра Міцкене, 

головний експерт-юрисконсульт відділу адміністрування інформаційної 

системи виконавців Державного підприємства «Регістр центрас» 
 

Анонс нового тематичного розділу Єдиного порталу аналітики судової 



13.45 – 14.00 

 

 

14.10 – 14.45 

 

 

 

 

 

 

14.45 – 15.00 

 

15.00 – 15.45 

 

 

 

 

 

 

15.45 – 16.00 
 

16.00 – 16.30 
 

16.30 – 16.45 

 

 

16.45 – 17.30 

 

 

 
 

17.30 – 17.45 

 

17.45– 18.00 

практики «Ratio Decidendi  «Виконавче провадження» 

 

II -й ПРАКТИКУМ 

Арбітраж як альтернативний спосіб вирішення спорів. Новели процесуального 

законодавства і перспективи розвитку арбітражу в Україні. Практика 

складання арбітражних застережень при укладанні зовнішньоекономічних 

контрактів. Порядок виконання державними судами функцій сприяння 

міжнародному комерційному арбітражу 

 

ДОПОВІДАЧ: 

Костишина О.М., 

радник Голови Міжнародного комерційного арбітражного суду і Морської 

арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України 

 
Питання та відповіді 

 

Обов`язковість арбітражної угоди та судова практика щодо цього питання. 

Виконання судами функцій контролю щодо арбітражу: оспорювання, визнання 

та виконання арбітражних рішень. Практика застосування Конвенції ООН 

про договори міжнародної купівлі-продажу (м. Відень,1980) при розгляді спорів 

МКАС при ТПП України 

 

ДОПОВІДАЧ: 

Захарченко Т.Г., 

заступник Голови Міжнародного комерційного арбітражного суду і Морської 

арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України, заслужений 

юрист України 
 

Питання та відповіді 

 
ПЕРЕРВА НА КАВУ 

 

Презентація Єдиного порталу аналітики судової практики «Ratio Decidendi  

та його нової юрисдикції «Практика Міжнародного комерційного 

арбітражного суду» 
 
 

Процедура розгляду спорів МКАС при ТПП України (новели Регламенту МКАС 

при ТПП України 2018 року) 

 

ДОПОВІДАЧ: 

Литвиненко З.В., 

генеральний секретар Міжнародного комерційного арбітражного суду при  

Торгово-промисловій палаті України 

 
Питання та відповіді 

 

 
 

Підведення підсумків 

 


