ХМЕЛЬНИЦЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ARBITRADE»
Хмельницька торгово-промислова палата та Хмельницький університет управління та
права, спільно з Хмельницьким осередком Асоціації Правників України, Третейським судом
при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати і Юридичною
компанією «ARBITRADE» запрошують вас взяти участь у круглому столі «Арбітраж як засіб
захисту бізнесу: міжнародний арбітраж та третейський розгляд – сучасні тенденції і
новації», який відбудеться 20 грудня 2013 року у місті Хмельницькому.
Круглий стіл передбачає обговорення новітніх тенденцій розвитку третейського
судочинства і міжнародного комерційного арбітражу в Україні, а також вивчення сучасних
інструментів впровадження зазначених способів вирішення спорів у практиці комерційної
діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.
Програма круглого столу включає обговорення переваг третейського розгляду як
альтернативи державних судів, застосування сучасних механізмів вирішення спорів в
порядку третейського судочинства, огляд позитивної та негативної договірної і судової
практики укладення арбітражних (в т.ч. третейських) застережень, надання рекомендацій по
складанню «залізних» застережень з метою захисту бізнесу.
У роботі круглого столу планується участь представників органів державної влади,
незалежних самоврядних організацій, які представляють інтереси підприємців, а також
фахівців у сфері арбітражного розгляду і вирішення комерційних спорів. Участь у
конференції стане у нагоді передусім представникам бізнесу, які здійснюються комерційну
діяльність на території України та за її межами, а також юристам, які практикують у сфері
вирішення спорів, правникам широкої спеціалізації, адвокатам, науковцям представникам
бізнесу та усім, хто цікавиться питаннями розвитку сучасних альтернативних форм
вирішення спорів.
ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА
9.30 - 10.00 Реєстрація / Ранкова кава
10.00 - 10.10 Вітальні слова організаторів
ОСНОВНА СЕСІЯ
10.10 - 12.10
Модератор: Володимир Нагнибіда, декан юридичного факультету
університету управління та права, к.ю.н., доцент, ACIArb
10.10-10.30

Третейський розгляд
порівняльний аналіз

як

альтернатива

державному

Хмельницького
судочинству

–

Доповідач: Тарас Шепель, Голова Третейського суду при Українському національному комітеті
Міжнародної Торгової Палати, заступник Голови Третейської палати України

10.30-10.40
10.40-11.10

Обговорення, запитання та відповіді
Арбітражна угода як основа захисту прав суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності
Доповідач: Ярослава
Сорохтей,
LLM (Стокгольм, Швеція)

юрист

Юридичної

Компанії

«ARBITRADE»,

11.20-11.50

Обговорення, запитання та відповіді
«Ефективний арбітражний (третейський) розгляд: секрети успіху з позиції
вітчизняної судової практики»

11.50-12.00
12.00-12.10

Обговорення, запитання та відповіді
Підведення підсумків

11.10-11.20

Доповідач: Володимир Нагнибіда, декан юридичного факультету Хмельницького університету
управління та права, к.ю.н., доцент, ACIArb

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ І ГОСТЕЙ
Усі витрати, що пов’язані з участю у роботі круглого столу (проїзд, проживання,
харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що
їх відряджає.
Для участі в круглому столі Вам необхідно до 15 грудня 2013 року (включно) подати
заявку про участь у круглому столі до Оргкомітету за формою, що додається. Заявки
надсилати на адресу: nauka@univer.km.ua
Робочі мови: українська, російська.
Круглий стіл буде проведено в конференц-залі Хмельницької Торгово-промислової
палати за адресою:29000, м. Хмельницький, вул. Подільська, 109/1.
Телефони для довідок: +38 067 7518900 (Володимир Нагнибіда);
+38 067 9905144 (Денис Монастирський).

ЗРАЗОК
ЗАЯВКА
на участь у роботі круглого столу

«АРБІТРАЖ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ:
МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ ТА ТРЕТЕЙСЬКИЙ РОЗГЛЯД –
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І НОВАЦІЇ»

ПІБ (повністю)
_______________________________________________________________
Місце роботи
_______________________________________________________________
Посада, науковий ступінь, звання
_______________________________________________________________
Повна поштова адреса, поштовий індекс
(для надсилання авторського примірника збірника тез доповідей)
_______________________________________________________________
Координати для зв'язку (телефон, факс, е-mail)
_______________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________
Назва доповіді (у разі наявності)
_______________________________________________________________
Форма участі в роботі конференції (необхідне відмітити):
Чи планується приїзд: так ні
Необхідність бронювання місць в готелі: так ні
Чи потрібне персональне запрошення: так ні
Якщо необхідне бронювання місць у готелі, то просимо уточнити дату та час
бронювання.
Якщо є необхідність персонального запрошення, просимо вказати ПІП, посаду та
установу посадової особи, на чиє ім’я необхідно оформити запрошення.
Персональне запрошення буде надіслане після отримання Вашої заявки.
«___»_____________20____ р.
______________________
(особистий підпис)

З повагою
Організаційний комітет

