ПОРЯДОК РОБОТИ:
Час
10:00-10:10

10:10-11:30
11:30-11:50
11:50-12:30
12:30-13:00
13:00-14:20
14.20-15.00
15.00-16.00

Захід
Вступне слово
Чернега Андрій
(завідувач ЮК Астрея)
Виступ 1 спікера
Коржук Ігор
Кава-брейк
Виступ 2 спікера
Подосінов Андрій
Аля-фуршет
Виступ 3 спікера
Волошин Олексій
Виступ гостей та підведення підсумків
Урочисте закриття та вручення сертифікатів

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Факультет права та міжнародних відносин
ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «АСТРЕЯ»
НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
АРТІЛЬ АДВОКАТІВ
адвокатське об’єднання
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
КООРДИНАЦІЙНА РАДА МОЛОДИХ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДРУГИЙ КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЗОПЛАТНОЇ
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛІГА СТУДЕНТІВ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО
АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

ПРОГРАМА
І ШКОЛИ
З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
УКРАЇНИ
26 листопада 2016 року

АДРЕСА:
Україна, 04212, м. Київ,
вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 102 А,
т./ф.: (044) 485-21-45; 093 707 12 11
Анна Тарко
astrea@kubg.edu.ua

м. Київ-2016

І Школа з кримінального процесуального
права України
Дата проведення – 26 листопада 2016 р.
Місце проведення – Київський університет імені Бориса Грінченка
(м. Київ, вул. Тимошенка 13-б, метро Мінська).
Організатори – ЮК
«АСТРЕЯ»,
Факультет
права
та
міжнародних відносин Київського університету
імені Бориса Грінченка, Національна асоціація
адвокатів України, Адвокатське об’єднання
«Артіль адвокатів», Координаційна рада молодих
юристів України, Ліга студентів АПУ, Київський
міський центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги при МЮУ, Юридичний
інститут НАУ, Оболонська районна в місті Києві
державна адміністрація.
Учасники – спікери, гості, студенти-правознавці старших
курсів, адвокати, юристи, працівники інших сфер
діяльності та благодійні організації.
Питання – заходи
забезпечення
кримінального
провадження; запобіжні заходи – проблемні
аспекти застосування; особливості застосування
арешту майна. Правовий статус потерпілого та
його представника: проблемні аспекти; інші
учасники кримінального провадження. Негласні
слідчі розшукові дії; провокація злочину під час
здійснення негласних слідчих розшукових дій, як
підстава для звільнення від кримінальної
відповідальності.

МЕТА ЗАХОДУ
-

підвищення кваліфікації та
акредитація
придатності для адвокатів та юрисконсультів;

професійної

-

здобуття нових теоретичних та практичних знань та умінь у
сфері
кримінального процесуального права України
студентами-правниками старших курсів ВНЗ;

-

ознайомлення з актуальними питаннями та проблемами
кримінального процесуального права України професорськовикладацьким складом ВНЗ юридичної спрямованості;

-

навчання завершується сертифікацією знань та умінь: для
адвокатів та юрисконсультів виданням Сертифікатів про
підвищення рівня кваліфікації; для студентів та правників –
Сертифікатів про участь у Школі.

СПІКЕРИ
КОРЖУК Ігор – адвокат, керуючий партнер Адвокатського
об’єднання «АРТІЛЬ АДВОКАТІВ»
ПОДОСІНОВ Андрій – адвокат, старший партнер Адвокатського
об’єднання «АРТІЛЬ АДВОКАТІВ»
ВОЛОШИН Олексій – адвокат, старший партнер Адвокатського
об’єднання «АРТІЛЬ АДВОКАТІВ»

ЗАПРОШЕНІ ГОСТІ
БУТЕНКО Андрій – Голова Координаційної ради молодих
юристів України.
МИХАЙЛЕНКО Олександр – професор кафедри приватно-правових
дисциплін Університету сучасних знань,
доктор юридичних наук.
МОСЬОНДЗ Сергій – доктор юридичних наук, проректор
Університету сучасних знань
ЗАГИНЕЙ Зоя – начальник відділу науково-методичного
забезпечення прокурорської діяльності у
сфері запобігання та протидії корупції,
доктор юридичних наук, доцент.
ХІМ’ЯК Юрій – начальник відділу нормативно-правової
роботи Вищого спеціалізованого суду
України
з
розгляду
цивільних
і
кримінальних справ.
КУШНІР Богдан – директор Другого київського міського
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Міністерства юстиції
України.
КОРОЛЕНКО Микола – адвокат Одеської обласної колегії адвокатів
України.
ДІДИЧ Тарас – доцент кафедри теорії права та держави
Юридичного
факультету
Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка, кандидат юридичних наук,
адвокат.
МАЦКО Анатолій – адвокат, професор кафедри публічноправових дисциплін Університету сучасних
знань, кандидат юридичних наук.

МАЦКО Максим – адвокат.
НЕРСЕСЯН Армен – адвокат, старший партнер ТОВ
«Юридична компанія, Майоров, Нерсесян
та партнери», кандидат юридичних наук.
БОЙЧУК Дмитро – адвокат
Кіровоградської
обласної
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури, доцент кафедри публічного і
приватного права Юридичного факультету
права та міжнародних відносин, кандидат
юридичних наук.
СОЦЬКИЙ Ігор – старший слідчий в особливо важливих
справах Головного слідчого управління
Національної поліції України.
КЛИМЮК Вадим – провідний спеціаліст, юрист міжнародного
благодійного
фонду
«Healthright
International».
ТЕПЛОВ Анатолій – Голова Громадянської організації «Чуйність
життя».
ДРОЗДОВА Юлія – начальник юридичного відділу міжнародної
компанії «Top Film Distribution»
БЕЗУГЛА Ольга – заступник начальника відділу з організації
надання безоплатної вторинної правової
допомоги та роботи з адвокатами.
СИТНИК Дмитро – виконавчий директор Юридичної компанії
«Аргумент».

УМОВИ УЧАСТІ
ДЛЯ ЗАМІТОК
Реєстрація за посиланням
https://docs.google.com/a/kubg.edu.ua/forms/d/1OV5rQAytkZv8VqaP__l36AsriUgJdIYJMLx1jZ-pTY/edit

Учасники Школи повинні внести кошти на рахунок, вказаний в
кінці тексту брошури:
 для молодих юристів – 150 грн.
 для студентів-правників – 100 грн.
Учасники майстер-класу мають здійснити оплату до початку
заходу, включаючи день його проведення, до 26 листопада 2016 р.
Оплата проводиться з розрахунку за кожного учасника
майстер-класу.
РАХУНОК ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ВНЕСКУЗА ШКОЛУ:
Для студентів та молодих юристів
Приватбанк:

5168 7573 0507 6194
Тарко Анна

