
Звіт голови Дніпропетровського відділення  

Асоціації правників України 

за ІІ півріччя 2013 року 

 

ІІ півріччя 2013 року для Ради Дніпропетровського відділення видалось досить плідним та 

результативним на проведення різноманітних заходів. 

Члени Ради Дніпропетровського відділення  не тільки організовували різні заходи, а й разом із 

іншими членами відділення приймали активну участь в конференціях, семінарах, тренінгах  та 

форумах. 

Так, 27.09.2013р. Дніпропетровське відділення АПУ, за підтримки Головного управління юстиції у 

Дніпропетровській області та  за участю Ради адвокатів Дніпропетровської області, на базі торгово-

промислової палати м. Дніпропетровська, провело семінар на тему "Нове в реєстрації 

підприємств. Реєстрація громадських та адвокатських об'єднань". 

У семінарі прийняло участь 55 учасників, серед яких були представники 

юридичних фірм міст Дніпропетровська та Кривого Рогу, адвокати, нотаріуси, учасники Ліги 

студентів АПУ. В проведенні семінару також прийняли участь: член правління АПУ, доктор 

юридичних наук, керуючий партнер ЮФ "Кібенко, Оніка і партнери" Олена Кібенко, виконуючий 

обов’язки начальника реєстраційної служби Головного управління юстиції в Дніпропетровській 

області Ярослав Рябчій, директор Дніпропетровського обласного центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Людмила Яцуба, Голова кваліфікаційної палати КДКА 

Дніпропетровської області Ірина Бунякіна. 

 

На семінарі з інформацією про реформування реєстраційної служби виступив Ярослав Рябчій, далі 

з доповіддю виступила Щавинська Ірина, державний реєстратор відділу реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління 

юстиції, яка детально висвітлила всі зміни законодавства, що стосуються реєстрації підприємств. 

Продовжила тему заходу нотаріус Дніпропетровського нотаріального округу Батова Людмила. В 

своїй доповіді Людмила Батова дала оцінку законодавчим перспективам передачі функцій 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців нотаріату. Доповідь заступника Голови 

Ради адвокатів Дніпропетровської області, кандидата юридичних наук Сергія Лучко про 

особливості реєстрації адвокатських об’єднань поклала початок обговоренню даного питання 

всіма учасника семінару. 

Потім, 03-04.10.2013р. члени Ради Дніпропетровського відділення АПУ Сергій Тарасевич та Євген 

Смирнов  прийняли участь у міжнародній науково-практичній конференції на тему "Проблемні 

питання судової експертизи", яка відбулася на базі Дніпропетровського науково-дослідного 

інституту судової експертизи. У конференції прийняли участь експерти, юристи, адвокати 

Дніпропетровська. 

Під час конференції обговорювались найактуальніші питання, що стосуються судової експертизи: 

сутність комплексних досліджень за міжгалузевим предметом інтеграції; методичне забезпечення 

судово-експертних досліджень в галуззі інтелектуальної власності; техніко-криміналістична 

експертиза документів в органах прикордонної служби Республіки Білорусь; актуальні питання 

дослідження грошових знаків; особливості проведення судових будівельно-технічних досліджень, 



з питань пов’язаних з дотриманням вимог до інсоляції житлових і громадських будинків; актуальні 

питання судово-економічної експертизи на сучасному етапі та інші не менш важливі питання. 

В ході роботи міжнародної конференції члени Ради Дніпропетровського відділення досягнули 

домовленість з керівництвом Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз 

про проведення ряду семінарів, організаторами яких виступить Дніпропетровське відділення 

Асоціація правників України, а співдоповідачами провідні експерти Дніпропетровського НІСЕ. 

Далі, 22.11.2013р. члени Дніпропетровського відділення АПУ прийняли активну участь у роботі ІІІ 

Східноукраїнського юридичного форуму. 

22.11.2013р. у м. Харкові, у готелі "Харків Палац" відбувся ІІІ Східноукраїнський юридичний форум, 

який зібрав більше 100 учасників зі всіх регіонів України. Цей поважний захід проводиться вже 

третій рік поспіль і є одним із найцікавіших заходів, що неодмінно викликає великий інтерес у 

представників юридичної спільноти. 

Голова Дніпропетровського відділення АПУ, Євген Смирнов та член Дніпропетровського 

відділення АПУ, партнер ЮФ "Легарт" Андрій Толстих прийняли участь у панельній дискусії 1-ї сесії 

форуму, яка була присвячена особливостям розвитку юридичного бізнесу в регіонах України. Крім 

того, член Ради Дніпропетровського відділення АПУ, Сергій Тарасевич виступив у 4-й сесії форуму, 

що була присвячена Кримінальному процесуальному кодексу та Закону України "Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність", із доповіддю на тему: "Особливості захисту осіб, відносно яких 

фактично здійснюється кримінальне провадження, до моменту повідомлення їм про підозру (на 

прикладі податкових злочинів, ДТП та т. ін.)". В ході жвавої дискусії, що відбувалась між 

партнерами юридичних фірм, практикуючими юристами та адвокатами, було знайдено багато 

відповідей із найактуальніших питань правозастосування та ведення юридичного бізнесу. 

26.11.2013р. у м. Дніпропетровську відбувся тренінг на тему: "Ефективні комунікації юриста з 

клієнтом", де організатором виступило Дніпропетровське відділення АПУ. 

Ведучим  заходу виступила бізнес - тренер Світлана Нікітіна, яка має досвід роботи в проведенні 

тренінгів понад 10 років.  

В заході прийняло участь 23 учасника, серед яких були присутні юристи, адвокати, та інші 

спеціалісти в галузі права.  

Під час тренінгу обговорювались наступні питання:  як правильно сформувати ціль переговорів; як 

визначити розмір успіху проведених переговорів; за якими критеріями можна скласти своє 

враження від клієнта;  стратегії ведення переговорів, в яких ситуаціях вони діють ефективно, чи 

існує однозначно  виграшна стратегія, а також С. Нікітіна розкрила поняття "мета-язик", що 

безсумнівно зацікавило учасників. Крім обговорення питань, тренер проводила ділові ігри з 

учасниками, де останні мали нагоду оцінити невербальні сигнали нещирості (пози, жести, міміки), 

на які варто звертати увагу  при проведенні переговорів. 

Можна вважати, що тренінг видався успішним, оскільки в кінці тренінгу учасники виразили свої 

побажання  про проведення в майбутньому аналогічних заходів.  

ІІ півріччя 2013р. завершилось проведенням чергового заходу.  



Тож, 26.11.2013р. Дніпропетровське відділення АПУ за попередньою домовленістю з 

керівництвом Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, за підтримки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України, провело семінар на тему 

"Особливості призначення і проведення судово-економічних експертиз". 

Захід розпочався з привітань Асоціації правників України з одинадцятою річницею роботи, та 
привітань директора Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Дмитра 
Порошина з одинадцятиріччям створення та роботи даної експертної установи. 
 
У роботі семінару прийняло участь 60 фахівців у галузі права, серед яких були присутні судді, 
адвокати, представники Дніпропетровського обласного центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, представники юридичних фірм, викладачі різних кафедр Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, а також викладачі Дніпропетровського університету 
економіки та права ім. А.Нобеля, до того ж на заході були присутні представники Ліги студентів 
АПУ. 

Робоча частина заходу почалась з доповіді Алли Лисенко, першого заступника директора 
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, яка розповіла про 
особливості призначення та проведення судово-економічних експертиз судовими експертами 
Міністерства юстиції України. Далі, продовжила Наталія Семенова, старший науковий працівник 
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, яка детально розповіла про 
питання які вирішуються судово-економічною експертизою.  
 
Семінар закінчився жвавою дискусію між доповідачами та учасниками,під час якої учасники 
ставили безліч питань доповідачам. Основна частина питань стосувалась  сучасних методик 
проведення експертиз. 
 
В заходах Дніпропетровського відділення, за запрошенням, приймають участь представники Ліги 
студентів АПУ. Аналогічно члени Ради Дніпропетровського відділення АПУ також співпрацюють з 
Лігою студентів АПУ, так наприклад, 26.10.2013р. член Ради Дніпропетровського відділення Сергій 
Жуков 26.10.2013р. прийняв участь в  Східноукраїнській регіональній школі кар’єрного росту 
юриста, де  виступив з доповіддю, яка була присвячена особливостям написання резюме та 
проходженню співбесіди з роботодавцем. 
 
Рада Дніпропетровського відділення вже скала план заходів на 2014 рік. Заходи у 2014 році 
передбачаються бути цікавими, практичними та корисними.  
  

 

 

 

 

 


