Практикум
15 лютого 2019 р.
Одеса, Готель "Олександрівський"

Суди з нерухомістю 2018
Семінар акредитовано Експертною радою з питань акредитації та сертифікації при
Національній асоціації адвокатів України ( рішення № 146 від 29.10.18) та передбачає
надання адвокатам - учасникам семінару Сертифікату про підвищення кваліфікації.
Тривалість заходу - 5 годин.

1. Аналіз реформ 2014-2018 років, спрямованих на відновлення довіри до судової
системи. Закон «Про Вищу Раду правосуддя». Новий Закон «Про Конституційний
Суд» - Чи зможе КСУ відтягнути на себе частину потоку скарг до ЄСПЛ?
2. Нові вимоги до документів що підтверджують повноваження адвоката. Нові можливі
санкції до адвокатів. Адвокат як штатний юрист підприємства.
3. Нові Правила Адвокатської Етики. Аналізуємо Президентський проект 2018 року змін

до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
4. Нові процесуальні кодекси. Аналізуємо практику застосування 2018 року.

5. Спори з підвідомчістю: чи стала судова практика передбачуваною з початком роботи
нового Верховного Суду? Аналіз рішень Великої палати Верховного Суду в 2018 році
з приводу підвідомчості спорів.
6. Особливості розгляду касаційних скарг в 2018 році. Новий формат рішень Верховного
суду.
7. Що таке Єдина інформаційна телекомунікаційна судова система та коли і як вона
почне працювати. Особливості роботи з електронними доказами.
8. Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та його вплив

на вирішення корпоративних спорів.
9. Спори стосовно реєстрації речових прав на нерухомість: діяльність комісії при

Мін'юсті, актуальна судова практика.
10. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відновлення кредитування»: вплив на вирішення кредитних спорів.
11. Кредитні та іпотечні спори: практика 2018 року.
12. Спори у зв'язку з визнанням угод недійсними. Коли добросовісний набувач
недобросовісний?
13. Спори у зв'язку з будівництвом: чи зупинить суд затвердження нових ДБН? Яким
чином змінено процедуру будівництва в населених пунктах в 2018 році?
14. Найбільш часті порушення при житловому багатоквартирному будівництві. На що
звертати увагу, аналізуючи об'єкт?
15. Актуальна практика у спорах у зв'язку з перевірками органів архітектурнобудівельного контролю.

16. Спори у зв'язку з орендою будівель та приміщень: невід’ємні поліпшення, поновлення
дії договору та ін.
17. Спори у зв'язку з земельними відносинами.
18. Спори у зв’язку із орендою землі. Актуальна судова практика.
19. Практика застосування рішень Європейського Суду з прав людини в українських
судах.
Практикум проводить:
Правдюк Віталій
Керуючий партнер юридичної компанії «Бізнес Форс»
Адвокат. Експерт у сфері юридичного супроводу нерухомості,
будівництва та земельного права. Кандидат юридичних наук.
Досвід практичної діяльності в спеціалізації близько 20 років. Працював
в найбільших будівельних і девелоперських компаніях України.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:
1900 грн. (без ПДВ)
знижки від -10% абонентам систем ЛІГА: ЗАКОН
У вартість входить кава-брейк і ланч. Кожен учасник отримує іменний сертифікат,

Зареєструватися або отримати більш детальну інформацію можна
по тел. (044) 538-01-05 або за посиланням

http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1430.htm

