
Шановні Правники! 

ТОВ “ВіеНеС” спільно з  Національною асоціацією адвокатів України запрошують 

Вас взяти участь в оглядово-тематичному семінарі,  

що відбудеться 24 червня 2017 року у місті Хмельницький 

на тему: 

«Проблемні питання при застосуванні деяких норм Кримінального 

процесуального Кодексу, Кримінального Кодексу та Кодексу України 

про адміністративні правопорушення.  

Застосування запобіжних заходів, проведення обшуків,  питання 

кваліфікації службових злочинів та дослідження повноважень 

працівників національної поліції.  

Судова практика 2016-2017.» 

 
Заздалегідь приймаються письмові запитання слухачів  

для надання відповідей в ході або по закінченню семінару. 

Лектори: 

Іванов Андрій Петрович 

Суддя Перевальського районного суду Луганської області.  

Член Правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування. 

Член  Комітету захисту прав людини при Національній асоціації адвокатів України. 

Автор статей опублікованих в провідних українських виданнях. 

Колесник Ганна Миколаївна 

Голова Комітету захисту прав людини при НААУ, адвокат. 

Член робочої групи з впровадження змін до кримінально – процесуального законодавства України та Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» при Комітеті Верховної Ради України з питань правової 

політики та правосуддя. 

Член робочої групи при Адміністрації Президента України з питань судової реформи 

Основні питання до розгляду: 

1. Які докази свідчать про необхідність застосування запобіжного заходу? 

  Щодо обґрунтованості підозри. 

  Щодо ризиків. 

  Допустимість доказів. 

  Можливість затримання чи взяття особи під варту з точки зору Європейської Конвенції з прав 

людини.  

2. Проблемні питання при проведення обшуку.  

 Правила огляду місця події. 

 Проникнення до житла чи іншого володіння особи.  

3. Проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності.  

 Помилки, або намір законотворців при прийнятті відповідних змін до КК України. 

 Тяжкість наслідків при кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності.  

4. Проблемні питання в діяльності національної поліції, щодо притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності.  

 Адміністративне затримання.  

 Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.  

 Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

 

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. Хмельницький (допомога з поселенням, тощо)  

 Після семінару кожному учаснику надається конспект в електронному вигляді з усіма 

матеріалами.  

 

Семінар відбудеться :  

24 червня 2017р.  м.Хмельницький, вул. Нижньоберегова 2/4  

Конференц-зал  Кінно-спортивного клубу  «Тамерлан» 

Посилання на місце розташування – 

http://tamerlan.km.ua/node/4 

Реєстрація з 11:30 год. 

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

Обід з 14:30-15:30 год. 

 Обов’язкова попередня реєстрація                               

     
Вартість участі у семінарі 780 грн.  
До вартості входить: 

- Повний день навчання, консультацій 

- Відповіді на запитання (прохання сформулювати 

заздалегідь) 

- Конспект семінару 

- Набір ділових аксесуарів (ручка, зошит для запису) 

- Обід  

- Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

* 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://tamerlan.km.ua/node/4
mailto:vns.lviv@gmail.com

