ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА
ІV Щорічного Форуму Української академії медіації
«МЕДІАЦІЯ І ПРАВО»
1 червня 2018 року
конференц-зал готелю “GAGARINN”, м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5Б
9:30 – 10:00 Реєстрація учасників
10:00 – 10:15 Відкриття форуму. Вітальна промова
Сесія І
10:15 – 11:45

Медіація в нотаріальній практиці
Нові можливості для нотаріусів: використання альтернативних методів
вирішення спорів. Чому нотаріуси можуть бути провайдерами медіації?
Доповідач: Хорхе Володимир Понс і Гарсія – доктор права, професор Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, публічний нотаріус, головний юридичний радник "Caza S.A. de C.V.
Caza Energy Services Division", зовнішній радник "Corporativo Jurídico Integral Premier",
секретар Комісії з деонтології нотаріата Міжнародної спілки латинського нотаріата.

Медіація у спорах між спадкоємцями про розподіл спадкового майна.
Доповідач: Клаудія Марсела Прієго Кустодіо – професор Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, экс-асистент магістрату у Другій цивільній палаті Вищого суду штату Табаско
(Мексика), докторант за темою: методи вирішення конфліктів прав людини.

Медіація як інструмент розширення компетенції нотаріуса.
Доповідач: Ольга Оніщук , перший віце-президент Нотаріальної палати України,
заступник Голови Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції
України, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Нотаріат та медіація – перспективи розвитку в Україні.
Доповідач: Юрій Орзіх - к.ю.н., доцент, доцент Кафедри цивільного права Національного
Університету "Одеська юридична академія", приватний нотаріус Лиманського РНО
Одеської області, член Комісії з міжнародного співробітництва Нотаріальної палати
України, член Комісії з деонтології нотаріату Міжнародного союзу латинського нотаріату
Питання та дискусія

КАВА – ПАУЗА
11:45 – 12:00

Сесія ІІ
12:00 – 13:30

Можливості вибору процедур альтернативного вирішення спорів
Медіація або врегулювання спору за участю судді. Відмінність процедур,
доцільність та порядок застосування.
Доповідач: Андрій Костін - адвокат, заступник Голови Ради адвокатів Одеської області,
заступник голови Президії АО «Одеська обласна колегія адвокатів», член Правління ВГО
«Спілка адвокатів України», член Міжнародної асоціації адвокатів (IBA) з 2000 року,
рекомендований арбітр Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті
України.

Демонстрація процедури врегулювання спору за участю судді за новими
процесуальними кодексами України.
Доповідач: Елла Катаєва - к.ю.н., заступник голови Одеського окружного
адміністративного суду, викладач НШСУ, медіатор Німецької адвокатської академії (DAA)

Застосування медіації в морських арбітражах світу.
Доповідач Світлана Сергєєва – адвокат, медіатор Німецької адвокатської академії (DAA),
партнер ТОВ «Юридичне бюро Сергєєвих», заст. Голови Комітету з медіації Ради
адвокатів Одеської області
Питання та дискусія

13:30 – 14:30

ОБІДНІЙ ФУРШЕТ
Сесія ІІІ
14:30 – 16:30

Практична частина
Воркшоп: Застосування навичок медіатора у роботі адвоката.

Приклад №1 – Корпоративний спір. Вихід учасника зі складу ТОВ.
Приклад №2 – Угода між потерпілим та обвинуваченим у
кримінальній справі: порушення правил дорожнього руху, що призвели до середньої
тяжкості тілесних ушкоджень.
Доповідач: Катерина Власюк – адвокат, медіатор, керуючий партнер Юридичної компанії
AVG, член правління Асоціації адвокатів України та голова Жіночого клубу Асоціації
адвокатів України.
Воркшоп: «Серце медіації» - робота з інтересами та потребами сторін

конфлікту/спору.
Доповідач: Олеся Бік - Медіатор, викладач кафедри Соціології та соціальної роботи
Інституту гуманітарних і соціальних наук НУ «Львівська політехніка», а також
розробниця і ведуча тренінгів, навчальних курсів з питань комунікації, посередництва та
вирішення конфліктів. Сертифікований медіатор з пенітенціарної медіації Ерфуртського
Університету прикладних наук (м. Ерфурт, Німеччина) (2005 р.), медіатор процедур
примирення у кримінальному провадженні згідно з Рекомендацією Генпрокуратури від
01.08.2008 № 09/1-233вих-08-236окв «Щодо використання процедур примирення у
кримінальному
провадженні
та
розширення
альтернативи
кримінальному
переслідуванню», сертифікований медіатор «Медіація при розлученні» (2009 р.).

Воркшоп: Бізнес-Медіація. Вирішення спорів у сфері господарського права.

Приклад №1 – «Безконфліктна медіація». Застосування методу
задля укладання договору поставки між компаніями готельно-ресторанного бізнесу.
Приклад №2 – Медіація у сільськогосподарський сфері щодо
невиконання та/або неналежного виконання умов договору купівлі-продажу та
поставки.
Доповідач: Світлана Ільницька – адвокат, медіатор, член правління ГО Львівський центр
медіації, помічник – консультант народного депутата України.
Питання та дискусія

КАВА – ПАУЗА
16:30 – 16:45
Сесія ІV
16:45 – 18:15

Вирішення спорів в режимі онлайн: досвід Канади та перспективи для
України
Ця сесія проводиться за підтримки американського народу, наданої через Агентство
США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя».
Доповідач: Шеннон Солтер – Голова Суду з вирішення цивільних спорів (СВЦС) Британської
Колумбії
Питання та дискусія

Підведення підсумків. Закриття Форуму.

