
Шановні Правники! 
ТОВ “ВіеНеС” спільно з  Національною асоціацією адвокатів України 

та спільно з Радою адвокатів  Дніпропетровської області запрошують Вас взяти 
участь в оглядово-тематичному семінарі,  

що відбудеться 08 липня  2017 року у місті Дніпро 
на тему: 

«Проблемні питання іпотечних правовідносин. 
Спори з банками: стратегії та тактики перемоги.  

Новації Закону України «Про виконавче 
провадження». 

Судова практика 2016-2017». 
 

Заздалегідь приймаються письмові запитання слухачів  
для надання відповідей в ході або по закінченню семінару. 

Лектори: 
Степаненко Андрій 
Президент консалтингової компанії «Гранд Іншур», керівник правозахисної організації споживачів 
«Передостанній аргумент», автор звернення до Конституційного суду України в справі № 15-рп/2011 про 
захист прав споживачів кредитних послуг ( рішення від 10.11.2011 р.), співавтор постанови ВССУ № 5 від 
30.03.2012 р. «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із 
кредитних правовідносин», автор книги «100 возражений на требования банков». 

Віктор Ніколаєв 
Випускник аспірантури Одеського національного університету, провідний спеціаліст консалтингової компанії 
«Гранд Іншур» у галузі кредитних спорів, автор публікацій в сфері правового регулювання ринку фінансових 
послуг, кредитних відносин, оптимізації оподаткування. 

Посікіра Роман  
Адвокат, керуючий партнер Адвокатського бюро Романа Посікіри, автор книги «Іпотека: практичний 
порадник для юриста». 

Основні питання до розгляду: 
1. Огляд класичних спірних ситуацій у спорах з банками. Стратегії перемоги. 
 
2.  Тактика захисту інтересів позичальника та поручителів. Інструменти захисту при зверненні 

банку з позовом до суду. 
 Заява про фальшивість доказів і огляд оригіналів. 
 Клопотання про витребування доказів видачі кредиту. 
 Заява про застосування позовної давності. 
 Зустрічні та «преюдиційні» позови. 
 Заперечення на розрахунок заборгованості банку. 

 
3. Підстави та способи звернення стягнення на предмет іпотеки, одночасне застосування 

декількох способів. 
 
4. Проблеми набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки за ст. 37 Закону 

про іпотеку. 



Проблеми визнання права власності на предмет іпотеки за рішенням суду. Державна реєстрація 
права власності на предмет іпотеки (умови та перешкоди). Підстави для скасування рішень 
державного реєстратора про (відсутність  у реєстратора повноважень; наявність обтяжень прав на 
нерухоме майно;недотримання порядку направлення письмової вимоги про усунення порушення 
зобов’язання, наявність факту виконання умов кредитного договору, мораторій на стягнення майна 
та інші. Підвідомчість спорів про скасування рішень про державну реєстрацію права власності на 
предмет іпотеки. Оскарження рішень про державну реєстрацію права власності в адміністративному 
порядку. 

 
5. Тенденції судової практики у спорах про визнання іпотеки припиненою. 
Визнання іпотеки такою, що припинена внаслідок: 

                      припинення основного зобов’язання;  
 закінчення строку дії або розірвання іпотечного договору;  
 наслідок реалізації предмета іпотеки. 
 набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки; 
 знищення предмету іпотеки. 
 спливу строку позовної давності; 
 смерті позичальника/іпотекодавця. 

 
6. Тенденції судової практики у спорах про визнання договорів іпотеки недійсними. 
Загальні питання недійсності іпотечного договору. Підстави недійсності іпотечного договору: 
 порушення прав співвласника майна – предмета іпотеки;  
 порушення прав дитини;  
 скасування права власності іпотекодавця на предмет іпотеки;  
 порушення законодавства про охорону культурної спадщини). 

 
7. Проблеми реалізації іпотечного майна на прилюдних торгах. 
Підстави для примусової реалізації предмета іпотеки (виконавчий напис; рішення суду про 

звернення стягнення на предмет іпотеки; рішення суду про стягнення боргу за кредитним 
договором). Визначення початкової ціни предмета іпотеки для його реалізації. Оскарження дій 
виконавця по оцінці майна. Визнання торгів недійсними. 
           
          8. Способи унеможливлення примусового виконання рішення суду виконавчою службою.  

 Новації Закону України «Про виконавче провадження». 
 Інститут приватних виконавців. 
 Авторські способи гарантованого унеможливлення виконання рішень. 

       
           9. Унікальні схеми і юридичні напрацювання Консалтингової компанії "Гранд Іншур" 
 
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. Дніпро (допомога з поселенням, тощо)  



 Після семінару кожному учаснику надається конспект в електронному вигляді з усіма 
матеріалами.  

 
Семінар відбудеться :  
 08 липня 2017р. м. Дніпро, вул. Набережна 
Перемоги, 9 Б 
Конференц-зал готелю «Bartolomeo Best River 
Resort» 
Посилання на місце розташування – 
http://bartolomeo.com.ua/contacts 
 
Реєстрація з 11:30 год. 
Час проведення (офіційна частина)  з 12:00 до 
18:00 год. 
Обід в ресторані  з 14:30-15:30 год. 
 
 
 Обов’язкова попередня реєстрація 
 
Вартість участі у семінарі 980 грн.  
До вартості входить: 

- Повний день навчання, консультацій 
- Відповіді на запитання (прохання 

сформулювати заздалегідь) 
- Конспект семінару 
- Набір ділових аксесуарів (ручка, 

зошит для запису) 
- Обід в ресторані 
- Сертифікат про участь 

  
 
 * 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! 


