
 

 

 

ПРОГРАМА  
конференції 

на тему:  

«Процедура врегулювання спору за участю судді: міжнародний та 

український досвід» , 

організованого 

Всеукраїнською асоціацією адміністративних суддів 

 та  

Національною асоціацією адвокатів України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лютого 2018 року 

(м. Київ, вул. Госпітальна 4, Premier Hotel Rus) 



 

09:30–10:00 Реєстрація учасників. Ранкова кава  

10:00–10:20 Відкриття конференції 

 

Блажівська Наталія, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри адвокатської майстерності та міжнародної судової 

практики Академії адвокатури України, суддя, віце-президент 

Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів, віце-

президент Асоціації податкових радників 

 

Ситюк Владислав, адвокат, керуючий партнер ЮФ 

«Владислав Ситюк і партнери», голова Комітету з питань 

медіації Національної асоціації адвокатів України   

 

Вітальні промови  

 

Князєв Всеволод, кандидат юридичних наук, доцент, 

Секретар Великої Палати Верховного Суду  

 

Пасенюк Олександр, Президент Всеукраїнської асоціації 

адміністративних суддів, професор кафедри адміністративного 

права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, голова Вищого адміністративного суду України 

(2004-2011 роки)  

 

Ізовітова Лідія, голова Національної асоціації адвокатів 

України та Ради адвокатів України 

 

Гетманцев Данило, д.ю.н., президент Асоціації податкових 

радників, експерт Taxlink, профессор кафедри фінансового 

права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

 

Підписання меморандуму про співпрацю 

 

ПЕРША ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 

Правові аспекти врегулювання спору за участю судді в Україні 

(10.20 – 12.00) 

 

Модератори: 

Блажівська Наталія, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

адвокатської майстерності та міжнародної судової практики Академії 

адвокатури України, суддя, віце-президент Всеукраїнської асоціації 

адміністративних суддів, віце-президент Асоціації податкових радників 

 

Ситюк Владислав, адвокат, керуючий партнер ЮФ «Владислав Ситюк і 



партнери»,  голова Комітету з питань медіації Національної асоціації 

адвокатів України   

 

Тема  Доповідачі 

Врегулювання спору за участю судді 

за Цивільним процесуальним 

кодексом України 

Ткачук Олег, доктор юридичних наук, 

доцент, суддя Верховного Суду  

Бартащук Любов, адвокат, партнер 

АО «Національна колегія адвокатів» 

Врегулювання спору за участю судді 

за Кодексом адміністративного 

судочинства України 

Желтобрюх Ірина, кандидат 

юридичних наук суддя Верховного 

Суду, член Правління громадської 

організації “Всеукраїнська асоціація 

адміністративних суддів” 

Верланов Сергій, кандидат 

юридичних наук, адвокат, партнер АФ 

«Саєнко Харенко», віце-президент 

Асоціації податкових радників 

Врегулювання спору за участю судді 

за Господарським процесуальним 

кодексом України 

Кібенко Олена, доктор юридичних 

наук, професор, суддя Верховного 

Суду 

Павленко Олександра, засновник 

юридичної компанії Pavlenko Legal 

Group 

12.00-12.30      Кава-брейк 

ДРУГА ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 

Досвід Грузії в питанні врегулювання спору за участю судді  

(13:00–13:30) 

Модератори: 

Епель Оксана, кандидат юридичних наук, суддя Київського апеляційного 

адміністративного суду, член  Всеукраїнської асоціації адміністративних 

суддів,  

 

Санін Богдан, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва віце-

президент Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів 

 

Тема  Доповідачі 

Судова медіація - модель Грузії Кандашвілі Іраклі, адвокат, медіатор, 



член правління Асоціації адвокатів 

Грузії, член правління Асоціації судових 

медіаторів  Грузії  

13:30–13:45 Підведення підсумків конференції та вручення 

сертифікатів 

 

Блажівська Наталія, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри адвокатської майстерності та міжнародної судової 

практики Академії адвокатури України, суддя, віце-президент 

Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів, віце-

президент Асоціації податкових радників 

 

Ситюк Владислав, адвокат, керуючий партнер                                    

ЮФ «Владислав Ситюк і партнери», голова Комітету з питань 

медіації Національної асоціації адвокатів України   

 
 

 

 


