
 

  

Дата: 8 червня 2018 р.  
Адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 (2 поверх) 

Організатор: Експертно-правова група «Незалежний інститут судових експертиз» 

 
ПРОГРАММА ЗАХОДУ 

 
09:15 – 09:45 
 

Реєстрація учасників.  
Вітальна кава. 

09:45 – 10:00 Відкриття конференції.  
Вітальне слово Організаторів та партнерів.  

 
СЕСІЯ I: Кредитні спори та шляхи їх вирішення 

Модератор: Геннадій Пампуха  
 

10:00 – 10:30 Особливості доказування за новим ЦПК при розгляді кредитних спорів. 
Доповідач:  Ірина Маліцька, адвокат 
 

10:30 – 11:00 Застосування висновку економічної експертизи у кредитних спорах. 
Правова експертиза в кредитному спорі. 
Доповідач: Юлія ЗВЄРЄВА, судовий експерт за фахом «Економічна 
експертиза» 
 

11:00 – 11:30 Наслідки недійсності правочину у кредитних правовідносинах 
Доповідач: Євген Валерійович БЕРНАДА, суддя Вінницького міського 
суду Вінницької області. 
 

11:30 – 12:00 Комерційні банки в Україні: фінансова допомога чи фінансова кабала? 
Доповідач: Тетяна КАБАЦІЙ-БІЛАК, фінансовий консультант 
 

12:00 – 12:30  Діючі кредити фізичних осіб в банках України та законодавчі акти, що 



регулюють роботу банків при виникненні заборгованості по 
обслуговуванню кредиту зі сторони позичальника. 
Доповідач: Людмила ДЕМЧУК, радник з питань фінансового 
консалтингу  
 

12:30 – 13:00 Господарські спори за участю банків: огляд узагальнення Касаційного 
господарського суду 
Доповідач: Олексій МУРАВЙОВ, адвокат, колишній суддя 
 

13:00 – 13:30 Як повернути депозит з урахуванням протидій фонду гарантування 
вкладів. Ноу-хау 
Доповідач: Дмитро Анатолійович КОРНІЙЧУК 
 

13:30 – 14:00 Порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки 
адвоката, яка може бути наслідком його дисциплінарної 
відповідальності.  
Доповідач: Любов КРУПНОВА, адвокат 
 

14:00 – 15:00  
 

ОБІДНЯ ПАУЗА 

 
СЕСІЯ ІІ: Панельна дискусія: юристи в політиці. Політичний інтенсив. 

 

15:00 – 15:30 Як «зламати» стару політичну систему і привести в політику нових 
лідерів? 
Доповідач: Ірина Сєрова, політичний і PR-консультант бізнесменів із 
списку Forbes, кандидат юридичних наук, доцент. 
 

15:30 – 16:00 Юристи в політиці: алгоритм кар'єри, потенціал впливу. 
Доповідач: Володимир ФЕСЕНКО, політолог, директор Центру 
політичних досліджень «Пента». 
 

16:00 – 16:15 Підведення підсумків.  
Вручення сертифікатів. 

 
 

ОНЛАЙН- ТРАНСЛЯЦІЯ 
Гарна новина для тих, хто не зможе відвідати конференцію – трансляція конференції буде 

проходити онлайн! Вартість участі у режимі також становить 500 грн. 
Посилання на участь у вебінарі буде надіслано за  30 хвилин до початку 

 
У вартість включено: лекції, роздаткові матеріали, сертифікат, кава-пауза. 

 

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ МОЖНА: 
За тел.050 360 16 82 / 067 5555 222 

По електронній пошті: office@nise.com.ua 
або онлайн: https://goo.gl/forms/rhEblu8p7lYAMu4P2 
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