
 

Семінар-практикум: «Жити по-новому: нові правила ведення бізнесу» 

 

2 серпня 2018 року Агентство «Lipsky Marketing Group» на базі Шевченківської районної у м. Києві 

державна адміністрації буде проводити безкоштовний освітній семінар-практикум для представників 

підприємств та підприємців: «Жити по-новому: нові правила ведення бізнесу». 

 

Запрошуємо керівників підприємств реального сектору економіки (виробництво, торгівля, IT, фарма, 

логістика, банки та фінанси) та підприємців м. Києва відвідати цей безкоштовний освітній семінар-

практикум. 

 

Семінар відбудеться 2 серпня 2018 р. з 14:00 до 16:00 у приміщенні Шевченківської РДА в м. Києві 

(вул. Б. Хмельницького, 24, м. Київ, конференц-зала). Участь у заході є безкоштовною. Попередня 

реєстрація – обов'язкова! 

 

Форма для реєстрації учасників заходу:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV-

VU8G7gpO2dTyQDUvPvI1PtADYwG3HxbPam8ZEolIxQSCA/viewform 

 

В рамках заходу досвідченими спікерами-практиками будуть розкриті наступні питання: 

 

Жити по-новому: нові правила ведення бізнесу 

 

1. Зміни в набутті, розпорядженні та припиненні корпоративних прав 

- Підстави виникнення корпоративних прав 

- Відчуження/придбання частки в статутному капіталі 

- Спадкування  

- Збільшення статутного капіталу  

- Вихід учасника ТОВ 

- Виключення учасника з ТОВ 

 

2. Проводимо загальні збори ТОВ по-новому 

- Порядок скликання Загальних зборів 

- Порядок голосування та прийняття рішень 

- Особливості проведення загальних зборів у ТОВ з одним учасником 

 

3. Нові схеми для рейдерства: проблемні питання і стратегія захисту 

- Особливості внесення змін до відомостей, що зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань (далі – «ЄДР») 

- Чи можна зареєструвати зміни в ЄДР без відома Товариства і його керівника? 

 

4. Ключові новели процесуального законодавства в контексті прийняття нових кодексів 

- Оформлення позовної заяви до суду 

- Нові процесуальні строки 

- Електронні докази 

 

5. Монополія адвокатури: з чим стикнеться бізнес 

- Виключне право адвокатів представляти клієнтів в судах 

- Компенсація витрат на правову допомогу адвоката 

 

6. Алгоритм боротьби із державним виконавцем задля реального виконання судового рішення 

- Оскарження дій або бездіяльності в адміністративному порядку 

- Скарги в суд без сплати судового збору 

- Залучення поліції і прокуратури 

 

Доповідачі: 

Наталія Харчук, партнер адвокатської фірми Pragnum (www.pragnum.ua) 

Ігор Бенько, юрист адвокатської фірми Pragnum (www.pragnum.ua) 

 

Інформація про АФ Pragnum: Pragnum – вузькоспеціалізована адвокатська фірма, яка була створена в 

2006 році. Фірма входить в число кращих юридичних компаній України і визнана авторитетними 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV-VU8G7gpO2dTyQDUvPvI1PtADYwG3HxbPam8ZEolIxQSCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV-VU8G7gpO2dTyQDUvPvI1PtADYwG3HxbPam8ZEolIxQSCA/viewform
http://www.pragnum.ua/
http://www.pragnum.ua/


 

міжнародними та національними юридичними рейтингами одним з лідерів в питаннях судового 

супроводу та захисту бізнесу в Україні. 

 

Рівень підготовки спікерів та запропонованого матеріалу буде на дуже високому фаховому рівні. 

 

Інформаційний партнер заходу – всеукраїнська газета для підприємців «Приватний підприємець» 

(http://chp.com.ua/). 

http://chp.com.ua/



