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Кандидат на посаду президента
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Денис Бугай
Адвокат, партнер ЮК «Ващенко, Бугай та партнери»

Рік народження: 1978.
• Член Правління Асоціації правників України, куратор Ліги студентів АПУ.
• Член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України.

Освіта

• Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків (2001р.).
• Українська школа політичних студій (входить до мережі шкіл, створених Генеральним директоратом
Ради Європи) (2009р.).
• Summer University for Democracy of the Schools of Political Studies of the Council of Europe, city of
Strasbourg (2009р.).

Професійна діяльність

Спеціалізація Дениса — представництво інтересів в судах, white collar crime, корпоративне право, корпоративні конфлікти, злиття і поглинання, інвестиції, операції з нерухомістю, GR.
За результатами своєї професійної діяльності Д. Бугай увійшов до переліку найбільш рекомендованих
юристів України в галузі кримінального права за результатами міжнародного дослідження Bestlawyers
2013. Крім того, Денис був визнаний одним із провідних фахівців у сфері кримінального права і White
Collar Crime за версіями «Ukrainian Law Firms 2012: A Handbook For Foreign Clients», видань «Юридическая
практика» і «Коммерсант-Украина», а також «Юридичної премії 2012».

Діяльність в АПУ

Денис є членом Асоціації правників України з 2006 року. Протягом останніх 7 років працював у виборчій комісії АПУ, Раді Комітету з корпоративного права, був членом Ради Відділення у місті Києві. Разом з
колегами виступав ініціатором та постійним організатором Форуму з корпоративного права.
В Правлінні АПУ Денис зокрема опікується питаннями Ліги студентів та регіональної політики. У якості члена Правління організував проведення регіональних правових форумів, що стали фундаментом
формування ключових регіональних відділень (Львів, Харків, Дніпропетровськ). Протягом останніх трьох
років на постійній основі здійснює фінансову підтримку Ліги студентів АПУ.
У 2010 р. Денис заснував Стипендіальний конкурс наукових і публіцистичних робіт з державного управління для студентів-юристів. Вже три роки поспіль автори кращих робіт отримують стипендію Дениса Бугая.
Указом Президента України від 25.01.2012 р. Дениса Бугая включено до Координаційної ради з питань
розвитку громадянського суспільства при Президентові України.
Знання мов: українська, російська, англійська.
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Кандидат на посаду віце-президента
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Олексій Резніков
Партнер ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і Партнери» в Україні

У 1991 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. А у1994 р. одержав Свідоцтво
на право здійснення адвокатської діяльності.
До квітня 2006 року був партнером та засновником Адвокатської компанії «Резніков, Власенко та Партнери». А з квітня 2006 року обіймає посаду Партнера юридичної фірми Magisters, нині ТОВ «Єгоров,
Пугінскій, Афанасьєв і Партнери», де очолює судову практику Фірми.
Постійно проводить майстер-класи для студентів українських вузів та практикуючих молодих юристів,
наприклад, майстер-класи з адвокатури та актуальних проблем судового права у Києво-Могилянській
академії, Міжнародному Соломоновому університеті, Львівському національному університеті
ім. І. Франка.
Окрім того є професором кафедри публічного права юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету. Викладає курс «Адвокатура в Україні» та спеціальний курс «Актуальні проблеми судового права в Україні».
Також бере активну участь у розвитку та удосконаленні правової системи держави та входить до Асоціації правників України, в якій є Віце-Президентом та членом Правління. Окрім того в минулому був
членом наглядової ради ВАТ «Ощадбанк».
З травня 2008 року був обраний депутатом Київської міської ради та є членом Постійної комісії Київради
з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.
У липні 2006 року був нагороджений почесним званням «Заслужений юрист України». Починаючи з
2007 року, міжнародне видання PLC Which Lawyer? щороку визнає пана Резнікова провідним спеціалістом у галузі вирішення спорів в Україні. У 2008-2009 роках провідне видання Chambers Europe включило його до першої категорії юристів у сфері вирішення спорів. Того ж року був визнаний одним із 50-ти
найкращих юристів країни за рейтингом «Провідні юристи України».
У липні 2008 року Міжнародний Соломонів Університет відзначив пана Резнікова званням почесного
професора за професіоналізм, вклад у розвиток правової культури України й активну викладацьку
практику на громадських засадах.
У 2010 році довідник The World’s Leading Litigation Lawyers назвав його одним з кращих юристів-судовиків
в Україні. Того ж року журнал «Фокус» включив Олексія Юрійовича до тридцяти найкращих адвокатів
України.

[

4]

Кандидати на посаду президента та віце-президента
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Передвиборча програма
Дениса Бугая та Олексія Резнікова
Відносини з державою та законотворча діяльність.
Завдання — залучення Асоціації до прийняття рішень у правовій сфері.
— Тісна співпраця з судейським корпусом, проведення спільних заходів. У перспективі — залучення
доробок Асоціації та її членів при систематизації судової практики.
— Збільшення кількості спільних заходів за участі представників правоохоронних органів та органів державної влади. Зокрема АМКУ, ФДМУ, Міністерства доходів та зборів, митної служби. Проведення
окремих зустрічей членів АПУ з керівниками зазначених органів.
— Системна організація роботи представників АПУ в громадських радах при органах державної влади всіх рівнів (міністерства, відомства, державні адміністрації).
Законотворча діяльність.
Завдання — активна участь структурних підрозділів АПУ та її членів у законотворчій діяльності.
— Організувати співпрацю з ключовими Комітетами ВРУ та окремими депутатами. Проведення систематичних зустрічей з парламентарями.
— Мотивувати та стимулювати Комітети АПУ до участі в нормотворчій діяльності. Долучати членів АПУ до
роботи в робочих групах ВРУ з питань розробки ключових законів.
— Активно доводити до широкої громадськості позицію Асоціації щодо конкретних законодавчих
ініціатив.
Лобіювання інтересів професії.
Завдання — створення цивілізованого, сучасного ринку юридичних послуг, реальне забезпечення гарантії професійної діяльності.
— Подальша активна участь у процесах щодо уніфікації та реформування професії з урахуванням
інтересів спільноти АПУ.
— Домогтися реалізації можливості «конвертації» українських адвокатських свідоцтв у Великобританії
та в інших юрисдикціях, де це можливо.
— Запровадження системи моніторингу виконання гарантій професійної діяльності (адвокатський запит, особливості слідчих дій щодо адвоката, збереження адвокатської таємниці).
— Створення системного діалогу з державою щодо дотримання прав адвокатів та практикуючих юристів.
— Активне привертання уваги суспільства до важливості професії та фактів порушення прав та професійних гарантій правника.
Членство.
Завдання — розширення та постійна підтримка «цінності» членства.
— Формування, донесення та постійна підтримка на високому рівні «цінності» членства.
— Продовження політики поступового, але постійного збільшення кількості членів АПУ за рахунок колег,
які щиро розділяють наші цінності та цілі. Точки росту — «неактивні» секції та регіональні організації.
— Налагодження системної, інтерактивної, зручної комунікації з членами АПУ (спеціальні зустрічі, сайт,
Вісник, електронні та поштові розсилки, соціальні мережі та інше). Постійні опитування з метою розуміння очікувань та потреб членів.
— Систематичне проведення неформальних заходів та заходів дозвільного характеру в межах Форуму здоров’я правника.
— Розробка та впровадження нових та цікавих «сервісів» для членів АПУ (відеотрансляція окремих заходів на сайті, дисконтна програма і т.д.).
Регіональна політика.
Завдання — відділення Асоціації мають стати центром правового життя регіону, центром об’єднання
юридичних компаній та юристів.
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Кандидати на посаду президента та віце-президента
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
— Зміна пріоритетності з кількісного показника регіональної присутності до якісного. Інвестування сил
та часу у відділення, що активно розвиваються. Формування регіональних команд із залученням широкого кола колег.
— Подальше проведення щорічного регіонального форуму як ключового юридичного заходу в кожному регіоні: захід (Львів), схід (Харків, Дніпропетровськ, Донецьк), південь (Одеса).
— Забезпечення систематичної роботи регіональних відділень з дотримання стандартів АПУ.
— Розвиток міжрегіональних відносин шляхом проведення спільних, як формальних, так і неформальних, заходів.
— Відновлення активної роботи Відділення у Донецькій області.
Комітети, секції та інші структурні підрозділи.
Завдання — зробити комітет базовим центром професійного розвитку члена АПУ, місцем прояву його
професійної самореалізації та лідерства.
— Забезпечення стабільного та системного функціонування кожного комітету. Формування дієвих рад
комітетів, збільшення кількості засідань із запрошенням гостей.
— Залучення комітетів та їх членів до законотворчої діяльності. Надання можливості самостійної комунікації з органами державної влади з метою впливу на прийняття важливих рішень.
— Проведення спільних засідань з іншими комітетами та структурними підрозділами АПУ, організація
виїзних засідань у регіонах.
Міжнародна співпраця.
Завдання — укріплення контактів із ключовими міжнародними організаціями та підтримка лідерського
статусу серед асоціацій країн СНД.
— Постійна участь Президента, Віце-президента, членів Правління у заходах асоціацій та об’єднань
різних країн.
— Чергова організація українського вечора на щорічній конференції ІВА.
— Проведення спільних заходів в Україні, інформаційний обмін, організація комунікацій між членами
АПУ та іншими організаціями.
— Проведення заходів АПУ за кордоном 2-3 рази на рік.
Соціальна, корпоративна відповідальність.
Завдання — сформувати розуміння соціальної відповідальності правника.
— Подальше проведення різноманітних соціальних проектів (благодійні аукціони, спеціалізовані правові заходи для дітей-сиріт, збір коштів і т.д.) та залучення до них небайдужих колег.
— Продовження практики проведення Дня безоплатної правової допомоги. Стимулювання реалізації
серед юридичних фірм Pro Bono проектів.
— Активна участь у реалізації державної політики щодо безоплатної правової допомоги.
— Підняття рівня правової обізнаності серед громадян країни. Відкриття рубрики на каналі YouTube, де
правники відповідатимуть на найбільш гострі та важливі для суспільства юридичні питання.
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КАНДИДАТИ
ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ
ВІД ВІДДІЛЕНЬ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

КАНДИДАТИ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ВІД ВІДДІЛЕНЬ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Тімур Бондарєв
Адвокат, керуючий партнер, керівник практики нерухомості
та будівництва АО Arzinger

Тімур спеціалізується на супроводі операцій у сфері нерухомості та будівництва, злиття й поглинань, є
експертом з питань антимонопольного права, приватизації та державно-приватного партнерства. Має
великий досвід роботи в державних органах і великих компаніях. До заснування Arzinger в 2002 році очолював відділ юридичного департаменту Фонду державного майна України, а також керував юридичним департаментом компанії «Український Алюміній», дочірнього підприємства компанії «Російський
Алюміній».
Тімур Бондарєв — практикуючий юрист, який має відмінну репутацію на локальному та міжнародному
ринках. Згідно з «Українським юридичним рейтингом: Українські юридичні фірми 2009» — один з трьох
провідних спеціалістів, що консультують з питань нерухомості та будівництва, а також провідний спеціаліст на ринку нерухомості та землі за даними Українського юридичного рейтингу «Українські юридичні
фірми 2010».
Експертна група рейтингу «50 провідних юридичних фірм України 2011 року», що проводився редакцією газети «Юридична практика» та Видавничим домом «Коммерсантъ-Украина», назвала Тімура Бондарєва одним із найкращих юристів у сфері нерухомості.
За результатами незалежного українського дослідження «ТОП-100. Кращі топ-менеджери України —
2012», підготовленого видавництвом «Економіка» та журналом «ТОП-100. Рейтинг кращих компаній
України» Тімур Бондарєв увійшов до десятки кращих топ-менеджерів юридичного бізнесу в Україні.
Журнал «Рейтинг ТОП-100. Кращі топ-менеджери України. Тактика і стратегія» (2011 р.) назвав Тімура
Бондарєва одним із лідерів юридичного бізнесу України (2-га позиція). В межах спеціального дослідження «Кращі юристи очима колег з юридичного бізнесу» Тімура Бондарєва назвали одним із лідерів у
сферах медичного права, земельного права, фармацевтичної діяльності, державно-приватного партнерства, нерухомості та будівництва.
Увійшов в число 100 кращих юристів України в галузі нерухомості та будівництва та земельного права рейтингового дослідження «Вибір клієнта», який проводила «Юридична газета»; обраний одним із
кращих адвокатів України в рейтингу «30 найуспішніших адвокатів України», опублікованому в журналі
«Фокус».
Міжнародне британське видання Legal Experts EMEA 2012, що надає інформацію про провідних юристів у країнах Європи, Близького Сходу та Африки, відзначило Тімура Бондарєва як одного з найкращих
спеціалістів в Україні у сфері корпоративного права та M&A, нерухомості й будівництва.
За результатами дослідження авторитетного британського юридичного рейтингу Chambers Europe
2012 Тімур Бондарєв отримав високі оцінки в сфері нерухомості, який за відгуками клієнтів, допомагає
їм пройти через найскладніші угоди та умови ведення бізнесу.
[
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Авторитетний юридичний довідник Chambers Europe 2011 рекомендує команду практики нерухомості
Arzinger, яку очолює «ініціативний» та «розуміючий клієнтів» керуючий партнер Тімур Бондарєв (розділ
«Нерухомість», том 2). Видання пише: «Команда, яка працює в широкому спектрі питань нерухомості,
включаючи контракти з придбання та оренди нерухомості, видачу дозволів на будівництво, юридичну
експертизу (due diligence), фінансування нерухомості та спільні підприємства, впродовж року досягла
значних результатів і при цьому міцно закріпила своє положення у сфері нерухомості в Україні».
Міжнародний довідник Who’s Who Legal: CIS (2010, 2011) рекомендує Тімура Бондарєва як кращого
спеціаліста у сферах будівництва та нерухомості, а також корпоративного права / злиття та поглинання. Про нього пишуть, як про «добре відомого на ринку» професіонала, який надає юридичні консультації в області нерухомості та будівництва, а також називають його «видатним» юристом, досвід, професіоналізм і знання якого високо цінуються в сфері внутрішніх і міжнародних злиттів і поглинань.
За результатами дослідження The International Who’s Who of Merger&Acquisition Lawyers 2012 Тімура
Бондарєва рекомендовано як одного з кращих спеціалістів у сфері злиттів і поглинань в Україні.
Міжнародне видання Who’s Who of Corporate Governance Lawyers відзначило Тімура Бондарєва як одного зі світових лідерів — юристів у галузі корпоративного права.
Його рекомендовано провідним міжнародним довідником The Legal 500 — Europe, Middle East&Africa
(2010, 2011, 2012, 2013) у сферах нерухомості та будівництва, банківського та фінансового права й
ринків капіталу, а також в практиці корпоративного права / M&A та врегулювання спорів. Про нього
пишуть: «молодий юрист з вражаючим послужним списком, що входить до трійки лідерів — фахівців у
сфері нерухомості та будівництва».
За версією журналу World Finance Arzinger став власником однієї з найбільш престижних міжнародних
премій Legal Award 2010 в категорії «Краща команда практики нерухомості в Україні» / Best Real Estate
Team, якою керує Тімур Бондарєв.
Тімур Бондарєв увійшов до «20 визнаних і успішних юристів України» згідно щорічного дослідження «Юридичні фірми України», підготовленого виданням «Юридична практика» за результатами 2012 року.
Тімура Бондарєва п’ятий рік поспіль переобирають на посаду співголови комітету з питань нерухомості Американської Торгової Палати (ACC). Він є старшим викладачем на кафедрі галузевих правових
наук Національного університету Києво-Могилянської Академії, одного з найкращих та найстарійших
вищих навчальних закладів країни та Східної Європи (заснована у 1632 р.). Він також є радником мера
Львова з питань залучення іноземних інвестицій та державно-приватного партнерства; постійним лектором з питань українського права при ТПП Австрії.
Тімур Бондарєв є координатором по роботі з новими членами в межах Комітету з питань нерухомості
Міжнародної асоціації юристів (ІВА).

[
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Передвиборча програма Тімура Бондарєва
Просування Асоціації правників України в міжнародній правовій спільноті.
Розвиток верховенства права в Україні:
— Асоціація має виступати єдиним виразником інтересів українського бізнесу в інших країнах, а також
іноземного бізнесу в Україні, як сила, що підтримує юридичну сферу в плані становлення та розвитку верховенства права в Україні, яке є ключовим для захисту прав та свобод людини, економічного
росту, створення робочих місць та економічного процвітання. Враховуючи, що Україна знаходиться
на шляху до того, щоб стати повноцінним членом світової спільноти, а також беручи до уваги те, що
національні економіки зараз дуже тісно переплітаються, місцевій законодавчій сфері вкрай необхідно відповідати міжнародним стандартам і традиціям.
— Асоціація правників України (АПУ) має виступати основним посередником при введенні кращих
міжнародних практик в українське законодавство, при цьому маючи на меті встановлення та зміцнення верховенства права в Україні.
Міжнародна інтеграція — доступ АПУ до кращих світових практик в юридичній сфері.
Асоціація повинна зосередитися на розвитку та зміцненні своїх міжнародних зв’язків з різноманітними юридичними фірмами, а також бізнес-асоціаціями з метою отримати доступ до кращих світових
практик в юридичній сфері для впровадження їх в Україні. Це передбачає послідовну та ретельну працю спільними зусиллями юридичної спільноти, яку і об’єднує Асоціація.
Утвердження іміджу АПУ як важливого гравця на правовому полі України.
Ми повинні зробити АПУ відомою серед наших іноземних колег як реально працюючу організацію провідних професіоналів юридичної галузі, яка є важливим гравцем на правовому полі України, до голосу
якої прислухаються як державні органи, політичний істеблішмент, так і представники бізнес кіл та юридичної професії:
— Необхідна активна участь представників АПУ та її членів в різних заходах, виставках, зустрічах тощо,
які проводяться міжнародними правовими організаціями, такими як International Bar Association (IBA),
International Chamber of Commerce (ICC), American Bar Association (АВА) та ін.
— АПУ успішно проводить на постійній основі різноманітні заходи, які піднімають гострі проблеми в законодавчій та судовій галузях України, проте їх результати не завжди доходять до наших міжнародних
колег, тим самим зменшуючи їх ефективність. Потрібно докласти максимум зусиль для виведення
таких заходів дійсно на міжнародний рівень із залученням іноземних колег, що буде суттєвою допомогою при просуванні Асоціації за кордоном, підвищення впізнання її бренду, встановлення та
зміцнення партнерських відносин з аналогічними асоціаціями у світі.
Поліпшення рівня юридичної освіти у вишах України.
Одним з найважливіших способів вдосконалення юридичної освіти є співпраця практикуючих досвідчених юристів із спеціалізованими вищими навчальними закладами.
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Ольга Просянюк
Керуючий партнер АО «AVER LEX»

Ольга — адвокат, голова Комітету з процесуального права Асоціації правників України, член дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України, член
Асоціації адвокатів України, Союзу юристів України, Асоціації міжнародного права (International Law
Association).
Пані Ольга має значний досвід успішного представництва інтересів клієнтів, зокрема іноземних інвесторів, у всіх національних і міжнародних судових інстанціях. Неодноразово брала участь у резонансних
справах за участю України, відомих політичних діячів і великих бізнес-корпорацій. Пані Просянюк здійснює правовий захист клієнтів у господарських та корпоративних спорах, розробляє ефективні алгоритми захисту майнових прав та інтересів Клієнта.
Ольга Просянюк активно займається науковою діяльністю, зокрема є автором понад 100 публікацій у
провідних виданнях з питань судової практики, зокрема банківських, трудових спорів, корпоративного
права та інвестицій. Крім того, бере участь у громадських проектах: надає підтримку діяльності Ліги
студентів Асоціації правників України, виступає куратором постійного проекту — моделювання судових засідань для студентів.
У 2011 році Ольга Просянюк перемогла у номінації «Кращий судовий юрист» Юридичної премії
2011 року.

Освіта

Академія адвокатури України, 2004.
Аспірант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
Стаж роботи в галузі права — 12 років.

Основні практики

Судова практика, корпоративне та конкурентне право.
Володіння мовами: українська, російська, англійська, німецька.
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Передвиборча програма Ольги Просянюк
Асоціація правників України — організація, яка дає мені можливість розвиватися як в особистому, так і
в професійному плані. Я жодного разу за життя не пошкодувала щодо обраної професії і можна сказати, що я живу судовим процесом, тому турбуюся про розвиток юридичної професії в Україні.
Асоціація — унікальна платформа для спілкування для професіоналів своєї справи. Як голова Комітету
із процесуального права я маю змогу піднімати актуальні питання серед однодумців, ділитися вже набутим особистим досвідом, ініціювати конкретні пропозиції.
Я щиро вірю, що саме від нашого нинішнього вкладу залежить майбутнє правничої спільноти й нашої
країни. Відчуваючи свою соціальну відповідальність, я крок за кроком інвестую свій досвід та енергію
в молоде покоління. Маючи позитивний досвід спілкування із молодими правниками, провівши низку
проектів (проект із моделювань судових засідань, а також майстерності аналізу та написання процесуальних документів), фінансово підтримуючи Лігу студентів, я маю бажання стати членом Правління
АПУ, займати активну позицію при обговоренні усіх питань, що будуть стосуватися діяльності Асоціації,
а також взяти кураторство над Лігою студентів.
Впевнена, що мій досвід, свіжі ідеї будуть корисними для Асоціації задля розвитку юридичної професії
та формування духу правничої еліти України.
Основні напрямки діяльності в межах кураторства Лігою студентів АПУ:
1) Координація ефективної організації менеджерів Ліги в частині:
• вибору інноваційної стратегії діяльності;
• планування, реалізації, контролю над поточною діяльністю;
• командоутворення;
• донесення цінностей міжособистісного спілкування;
• підвищення професійного рівня управлінців Ліги в межах безпосередніх обов’язків;
• підвищення рівня відповідальності за взяті на себе обов’язки;
• брендування та позиціонування.
2) Представництво інтересів Ліги серед членів Правління АПУ та організація реалізації пропозицій з керівництвом Ліги.
3) Комунікація та внесення пропозицій щодо різноманітних форматів співпраці АПУ із Лігою задля
ефективного нетворкінгу, обміну ідеями та співпраці.
4) Популяризація підтримки Ліги студентів, як елементу обов’язкової соціальної відповідальності правника щодо виховання майбутнього покоління серед суспільства.

[

12 ]

КАНДИДАТИ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ВІД ВІДДІЛЕНЬ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Вадим Самойленко
Партнер ЮФ «Астерс»

Самойленко Вадим Вікторович свою трудову діяльність розпочав в 1984 р. учнем ПТУ №45 м. Луганська
за спеціальністю “оператор станків з числовим програмним управлінням”. Після проходження військової служби в 1987 р. працював за спеціальністю в ВО “Ворошиловградтепловоз”, інструктором в Жовтневому РК ЛКСМ України м. Луганська, старшим піонервожатим у середній школі № 36 м. Луганська.
У 1988 — 1990 роках Самойленко В.В. навчався в Луганському державному педагогічному інституті на
історичному факультеті за спеціальністю “історія та англійська мова”, у 1990 — 1995 роках — в Національній юридичній академії України на факультеті правоохоронних органів за спеціальністю “правознавство”, у 1995 -1996 роках — в Школі права університету м. Чикаго (США) на відділенні іноземних
юристів за спеціальністю “магістр права”.
З 1997 р. Самойленко В.В. працював юрисконсультом юридичного відділу ЗАО “Альфа Капітал”, а згодом цього ж року — юристом у ТОВ “Полар-Інвест”.
З 1999 р. Самойленко В.В. працював юристом Адвокатського об’єднання “Юридична фірма “Шевченко, Дідковський і Партнери”. Через рік він стає головним юрисконсультом цієї ж фірми, яка була перейменована в Адвокатське об’єднання “Юридична фірма “Астерс” в 2008 р.
Сьогодні Самойленко В.В. є партнером (старшим юристом) ТОВ “Астерс” і одним з провідних фахівців України в сферах корпоративного права, цінних паперів, злиттів та поглинань.
За результатами Всеукраїнського професійного дослідження якості надання юридичних послуг українськими юристами “Вибір клієнта” Самойленко В.В. увійшов до числа 100 найкращих юристів України
і визнаний одним з провідних юристів України у сфері корпоративного права та М&А у 2010 р. і рекомендований клієнтами як висококваліфікований фахівець 2011 р.
Самойленко В.В. рекомендований як юрист в сфері прямих інвестицій/венчурного капіталу згідно незалежного дослідження міжнародного довідника PLC WhichLawyer? 2010. Він є високо оціненим довідником The Legal 500: EMEA 2010 у галузі вирішення корпоративних конфліктів. Також входить до числа
рекомендованих юристів з корпоративного права за результатами щорічного дослідження видання
Ukrainian Law Firms 2010. A Handbook for Foreign Clients.
Самойленко В.В. входить до трійки кращих юристів України з корпоративного та комерційного права за
результатами дослідження видання “Юридичні фірми України 2009”. Самойленко В.В. рекомендований як юрист з корпоративного права, енергетики та природних ресурсів, інвестицій, а також злиттів та
поглинань за результатами дослідження міжнародного довідника Best Lawyers International 2009.
Визнаний одним з кращих фахівців з корпоративного права і злиттів та поглинань за результатами видання Client Choice 2008, опублікованого українським юридичним щотижневиком “Юридична газета”.
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АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
Самойленко В.В. отримав у 2004 р. свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2468/10
на підставі рішення Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
Самойленко В.В. є автором більш ніж 70 публікацій. Самойленко В.В. увійшов до рейтингу “30 Найбільш
успішних адвокатів України” журналу “Фокус”.
Приймає активну участь у підготовці законопроектів, що вносяться на розгляд до Верховної Ради України. Зокрема, входив до робочих груп з розробки законопроектів “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, “Про акціонерні товариства”,
“Про електронний цифровий підпис”.
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КАНДИДАТИ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ВІД ВІДДІЛЕНЬ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Передвиборча програма Вадима Самойленка
Виходячи із передбачених Статутом мети та завдань, які ставить перед собою ВГО “Асоціація правників
України” (далі — АПУ), а також враховуючи визначені пріоритетні напрямки роботи АПУ, вважаю, що
моя діяльність у якості члена Правління АПУ має здійснюватись за наступними напрямами.
Міжнародна інтеграція
Пріоритетним напрямом своєї роботи в Правлінні вважаю продовження діяльності із розвитку співпраці
АПУ з іноземними та міжнародними правничими і іншими професійними організаціями (далі — Зарубіжні організації) задля подальшої інтеграції АПУ в міжнародне професійне співтовариство, підвищення
міжнародного авторитету АПУ, вивчення досвіду діяльності Зарубіжних організацій, забезпечення вільного пересування українських правників країнами ЄС та їх вільного доступу до Зарубіжних організацій.
Зокрема, моя діяльність у цьому напрямку включатиме:
1) активну співпрацю із Міжнародною асоціацією юристів (IBA), членом якої є АПУ, Радою правничих
співтовариств та адвокатур Європи (CCBE), Американською асоціацією юристів (ABA), торговими
палатами, бізнес-асоціаціями та іншими Зарубіжними організаціями;
2) проведення переговорів з питань членства АПУ в перспективних Зарубіжних організаціях;
3) регулярну участь у діяльності Зарубіжних організацій, проведення спільних зустрічей, конференцій,
круглих столів, участь у засіданнях спільних робочих груп;
4) вивчення та впровадження міжнародних стандартів діяльності громадських організацій з метою вдосконалення роботи органів управління та структурних підрозділів АПУ і підвищення ефективності АПУ
загалом тощо.
Співпраця із національними організаціями
Задля успішної реалізації поставлених перед АПУ завдань необхідно продовжити розвиток тісної спів
праці із національними правничими та іншими професійними організаціями, зокрема із Спілкою адвокатів України, Союзом юристів України, Асоціацією адвокатів України, Центром комерційного права,
тощо (далі — Національні організації). Така співпраця й надалі має бути спрямована на розробку узгоджених підходів до вирішення назрілих проблем реформування законодавства України, налагодження
діалогу з актуальних питань із державними органами України та, загалом, на розвиток впливової правничої спільноти України.
Зокрема, моя діяльність з цього напряму включатиме:
1) проведення спільних зустрічей із представниками Національних організацій;
2) організація та проведення конференцій, круглих столів за участі представників Національних організацій та Зарубіжних організацій, державних органів України;
3) укладення та виконання меморандумів і угод про спільну діяльність із Національними організаціями
та проведення спільних заходів/кампаній тощо.
Законопроектна робота
Одним з найважливіших напрямів своєї роботи вважаю участь у діяльності АПУ в сфері реформування законодавства України, що регулює діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, та у інших
сферах удосконалення законодавства України, зокрема корпоративного.
З цією метою планую:
1) організовувати роботу щодо розробки проектів відповідних нормативно-правових актів, пропозицій
щодо шляхів удосконалення законодавства, їх обговорення в межах відповідних комітетів/форумів
АПУ;
2) залучати Національні організації до спільної роботи;
3) здійснювати координацію відповідної діяльності Секретаріату, комітетів та форумів АПУ, брати участь
у їх роботі;
[
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4) співпрацювати з депутатами Верховної Ради України, Міністерством юстиції України, Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України, іншими державними органами з питань підготовки та розгляду пропозиції АПУ щодо удосконалення законодавства України, організовувати та брати участь
у засіданнях відповідних комітетів Верховної Ради України, спільних зустрічах, конференціях, круглих
столах тощо.
Розвиток та удосконалення роботи АПУ
Ефективність діяльності АПУ залежать від злагодженої роботи її органів та підрозділів, активної діяльності
відділень АПУ в регіонах, професійного розвитку членів АПУ загалом та її органів управління зокрема.
Тому, важливим напрямком своєї роботи вважаю діяльність із розвитку та удосконалення роботи АПУ,
зокрема:
1) розробку пропозицій щодо вдосконалення організаційної моделі функціонування АПУ, включаючи
підготовку та обговорення на засіданнях Правління необхідних внутрішніх положень АПУ;
2) розвиток програм партнерства, активне співробітництво із діючими та залучення нових генеральних
та бізнес-партнерів АПУ;
3) підготовку та участь у щорічних правничих конференціях та інших ключових заходах АПУ;
4) стимулювання розвитку регіональних відділень АПУ, заохочення діяльності Ліги студентів АПУ;
5) активну участь у громадському житті з метою подальшого розвитку АПУ.
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Олена Сотник
Партнер АО «АГ «Солодко та Партнери»

В 2005 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України та Академію муніципального
управління, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «менеджер-економіст» та «правознавство».
В 2012 році закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова, факультет психо
логії.
Олена Сергіївна спеціалізується на Інтернет-праві, корпоративному праві, супроводі процедур банкрутства підприємств, земельному праві, супроводі угод по придбанню нерухомості, договірному праві, а також захисту по кримінальним справам.
О.С. Сотник не стоїть на одному місті, вона активно реалізує свої професійні навики, а саме Олена
Сергіївна є:
• Членом Правління ВГО «Асоціація правників України», головою відділення АПУ у м. Києві;
• Членом Правління Асоціації антикризових менеджерів України;
• Членом Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України;
• Членом Ради адвокатів м. Києва;
• Членом Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України;
• Засновником ГО «Бізнес ангели»;
• Суддею постійно діючого Третейського суду при Українському національному комітеті МТП, Арбіт
ражним керуючим.
У 2012 році по результатам щорічного дослідження ринку «Юридичні фірми України 2012» видавництва
«Юридична практика» увійшла в список шістнадцяти провідних юристів України нового покоління.
У 2012 році стала переможницею номінації «Самий відповідальний лідер юридичного бізнесу» премії
Pro Bono Awards 2012.
Також Олена Сергіївна є активним діячем в сфері соціальних ініціатив.
З 1 квітня 2013 року в рамках Асоціації правників України Сотник Оленою Сергіївною за підтримки Ліги
студентів АПУ було запущено гарячу лінію для вихованців та випускників дитячих будинків та інтернатів
України, де кожен з них може отримати консультацію кваліфікованого юриста з приводу захисту своїх
прав ті інтересів.
Ще одним суспільно важливим проектом, втілюваним Сотник Оленою, є соціальний проект проф
орієнтації дітей-сиріт (випускників дитячих будинків та інтернатів) «БІЗНЕС АНГЕЛИ».
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Передвиборча програма Олени Сотник
Шановні члени Асоціації правників України! Прошу звернути увагу на мої пропозиції, зазначені в цій
програмі. Важливість та доцільність підкреслених мною напрямів зумовлює персональну участь більшості з вас у запропонованих ініціативах, тому сподіваюся на вашу підтримку та активну участь!
Передумови визначення напрямків роботи: останні 5 років я є активним учасником життя Асоціації, —
протягом 3 років займаю посаду голови Відділення АПУ у м. Києві, мала честь брати участь у роботі попереднього складу Правління Асоціації. Цей унікальний досвід дає можливість реально подивитися на
ті пріоритети, на яких варто зосередитись для подальшого розвитку організації.
Я впевнено можу стверджувати, що організація довела свою самодостатність та професійну сформованість, як інституту представництва інтересів правників в професійному середовищі та у суспільстві
в цілому.
Проте, реалії сьогодення поставили більш складні завдання — не просто представництво інтересів
юридичної спільноти, а їх ефективний захист та вплив на формування позицій, засад та передумов
функціонування професії.
З огляду на це, я, як кандидат на посаду члена Правління, зосередила б свою увагу та зусилля на наступних стратегічно-важливих напрямках:
1. Популяризація організації та зміцнення її авторитету серед колег через:
• Представництво в інститутах громадянського суспільства членів від Асоціації: громадських
радах, комісіях, робочих групах та інше.
• Активну участь експертів своєї галузі — членів Асоціації у розробці та опрацюванні законодавчих ініціатив.
• Формування передумов та засад співпраці та спільного обговорення актуальних проблем
нормотворчості та законодавства з представниками державних органів та суддівського корпусу.
2. Посилення лобістських функцій Асоціації через формування чіткої системи представництва та відстоювання спільних інтересів членів Асоціації в громадських радах при державних органах.
3. Підвищення рівня соціальної відповідальності Асоціації за рахунок участі в соціальних проектах та
створення самостійних соціальних ініціатив. Участь в розробці законодавчих актів в цій сфері.
4. Реформування Ліги студентів Асоціації з обов’язковою детермінованістю місії, цілей та задач.
5. Створення конкурентних професійних продуктів на базі Асоціації, а саме: професійні кластери
з розробки правових засад у інноваційних сферах суспільного життя, включаючи інформаційний
простір, Інтернет середовище, експериментальні та інноваційні розробки, наукова венчурна діяльність, формування передумов захисту інтересів культурного середовища країни.
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Андрій Стельмащук
Партнер АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Освіта

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (2005), спеціалізація «Правознавство» (з відзнакою), кваліфікація магістра.

Практики

Вирішення спорів, оподаткування.

Досвід

Андрій спеціалізується на національному судовому процесі з акцентом на податкових спорах. Він також має вагому експертизу в сфері банківської справи та фінансів, сільського господарства, IT.
У 2006 році отримав свідоцтво Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про
право на зайняття адвокатською діяльністю. В 2012 Андрій був обраний членом Вищої ревізійної комісії
адвокатури.

Членство в асоціаціях

Асоціація правників України.
Вища ревізійна комісія адвокатури.
Міжнародна асоціація юристів (IBA).

Визнання

• Видання Ukrainian Law Firms (a Handbook for Foreign Clients) неодноразово визнавало судові навички
та професійний підхід Андрія Стельмащука, зокрема, у податкових спорах.
• Видання World Tax 2013 Review відзначає, що «останнім часом фірма особливо активна в податкових
спорах, а конкуренти визнають Андрія Стельмащука як сильного судового юриста в податкових спорах».
Володіння мовами: українська, російська, англійська.
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Артем Стоянов
Старший партнер, адвокат ЮГ «LCF»

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2002 рік,
диплом спеціаліста з міжнародного права, перекладача англійської мови. Має свідоцтво про право
займатися адвокатською діяльністю, 2007 рік.
Артем Стоянов переважно спеціалізується на веденні судових процесів та консультує в галузі податкового та земельного права, банкрутства, а також з питань виконання судових рішень.

Досвід

Артем Стоянов почав свою кар’єру з посади юриста в ЮФ «Байбарза та Волков», потім він приєднався до команди однієї з провідних юридичних фірм України «Магістр та партнери» (зараз «Єгоров,
Пугінскій, Афанасьєв і партнери»). В 2005 році заснував та очолив Юридичну фірму «Центр приватного
права». В 2009 році його фірма приєдналася до юридичної групи «Гріффон» та на їх базі була створена Юридична група «LCF». Впродовж своєї кар’єри Артем вів багато резонансних справ і зумів набути
репутації одного з кращих адвокатів в Україні.

Серед його досягнень

• рекомендований юрист Legal 500 EMEA 2013 у сфері корпоративного та податкового права, злиття
та поглинання (M&A);
• рекомендований юрист PLC WhichLawyer? у сфері податкового права;
• рекомендований юрист Legal 500 EMEA 2012 у сфері корпоративного права, злиття та поглинання;
• увійшов до ТОП-10 найкращих юристів за версією Kyiv Post (2011);
• увійшов до числа ТОП-100 юристів України за результатами Всеукраїнського дослідження «Вибір
клієнта 2010-2011»;
• визнаний одним з провідних юристів України в сфері податкового права, за версією «Юридичної газети» (2010-2011);
• переможець «Юридичної премії 2010 року» в номінації «Кращий юрист з оподаткування» за версією
«Юридичної практики».

Членство

Асоціація правників України, Союз юристів України, Всесвітня асоціація юристів, Координаційна рада
молодих юристів України при Міністерстві Юстиції України, Науково-експертна рада при Комітеті Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, Громадська рада при Державній реєстраційній
службі України, Асоціація «Земельний союз України» і Європейська Бізнес Асоціація.
Володіння мовами: українська, російська та англійська.
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Передвиборча програма Артема Стоянова
Оцінити напрацювання Асоціації правників України (АПУ), не зважаючи на відносно невеликий відрізок
історії її існування, неможливо, адже актуальність і злободенність вирішених за її участю суспільних,
правових та економічних назрілих проблем та досягнутих результатів, стало значним поступом нашої
держави вперед до розбудови національної правової системи, зорієнтованої на забезпечення європейського рівня гарантування прав людини і способу життя, за якого виховання високого рівня правової
культури та правової свідомості в громадян є першочерговим державним пріоритетом.
У найважчі часи українського державотворення, АПУ стоїть на варті загальнолюдських цінностей, прав
і свобод людини та громадянина, верховенства права, забезпеченні його панування в усіх сферах
суспільного життя.
АПУ — це унікальна реальна можливість для спілкування представників органів державної влади, міжнародних та вітчизняних організацій, науковців, практикуючих юристів, експертів, політиків та державних
діячів з проблемних питань, що виникають при застосуванні норм права, і здійснення пошуку шляхів
вирішення цих проблем.
Частина перша статті 55 Конституції України закріплює одну з найважливіших гарантій здійснення як
конституційних, так й інших прав та свобод людини і громадянина — право кожного звернутися до
суду, якщо його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди
для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод. Зазначена норма зобов’язує суди
приймати заяви до розгляду навіть у випадку відсутності в законі спеціального положення про судовий
захист.
Конституційним Судом України в Рішенні від 25 листопада 1997 року № 6-зп сформульовано правову
позицію, за якою удосконалення законодавства в контексті статті 55 Конституції України має бути поступовою тенденцією, спрямованою на розширення судового захисту прав і свобод людини, зокрема
судового контролю за правомірністю і обґрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних
повноважень (пункт 2 мотивувальної частини).
У кожній країні світу немає стовідсоткової бездоганності судових рішень судів першої інстанції. Для виправлення помилок існують суди вищого рівня, що забезпечує впевненість громадян у справедливості
і законності судового рішення. Проте і тут виникають суттєві ускладнення.
Законодавство України містить нечітко визначені норми, протиріччя та колізії, які породжують помилки у
правозастосовній діяльності суддів та неоднакове застосування норм права. Окремі судові процедури взагалі не врегульовані. Оскільки судова гілка влади не має права законодавчої ініціативи, вона не
може активно впливати на процес законотворення. Постанови пленумів вищих спеціалізованих судів
мають лише рекомендаційний характер, а їх рішення не мають прецедентного значення.
Перевантаженість суддів справами, неукомплектованість судів, недостатній професіоналізм частини
суддівського корпусу та відсутність досвіду роботи у деяких суддів призводять до судових помилок.
Незважаючи на це, відповідно до схваленої указом Президента України від 10.05.2006 № 361/2006 Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, судові рішення мають відповідати критеріям юридичної визначеності та однаковості
практики. Цього необхідно досягати незалежно від якості законодавства, яке, не виключено, може бути
нечітким, суперечливим або таким, що містить прогалини. Суд, застосовуючи положення закону, повинен ураховувати цілі та намір законодавця, інтерпретувати його, виходячи з принципу верховенства
права.
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Враховуючи викладене, на мою думку, сьогодні АПУ має зосередити свої сили на діяльності судової
гілки влади, яка має гарантувати захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав
та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права. Робота має
вестися у таких напрямках:
— аналіз законодавства на предмет чіткості, ясності і недвозначності правових приписів, оскільки інше
не може забезпечити однакове застосування правових норм, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі;
— дослідження стану законодавчої урегульованості та визначеності в діяльності органів державної влади, оскільки їх відсутність може мати негативні наслідки і призводити до порушення прав та охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб;
— вивчення та узагальнення судової практики на предмет правильного і однакового застосування судами норм матеріального і процесуального закону;
— розробка рекомендації стосовно реформування законодавства з метою забезпечення передбачуваності застосування правових норм, вироблення і впровадження правових вимог, які дадуть змогу
будь-якому суб’єкту правовідносин відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, зрозуміти і передбачити юридичні наслідки своєї поведінки та застосування правових норм тощо.
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Роман Титикало
Виконавчий директор ГО «Спілка захисту прав підприємців»,
Науковий радник АК «Правочин», адвокат

Освіта

Диплом юриста з відзнакою, Національний Університет МВС України (2006).
Диплом кандидата юридичних наук зі спеціальності адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 08 липня 2009 року
протокол № 67-06/3.

Досвід роботи

Юридичною практикою Роман Титикало займається з квітня 2003 року, а 22.02.2007 року отримав свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю.
Довгий час працював на різних посадах в юридичному управлінні Державної акціонерної компанії «Укр
ресурси», разом з тим розвивав власну адвокатську практику. З 2007 року займав посаду директора
з юридичних питань будівельної компанії ТОВ «Контакт-Інвест», що здійснювала будівництво житлового
комплексу «Вікторія», який був введений в експлуатацію 25.03.2010 року.
Після 2010 року продовжує юридично обслуговувати будівельні компанії, зокрема будівельну компанію
ТОВ «К.І. Фінанс».
З 2004 року — член Асоціації правників України, в межах якої бере активну участь в заходах, які проводяться Асоціацією, а також в роботі її комітетів, зокрема цивільного, процесуального, корпоративного
права та ін.
З 2006 року навчався на кафедрі адміністративного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ МВС України, яку очолює доктор юридичних наук, професор Колпаков В.К.
Науковим керівником дисертаційного дослідження Романа Титикало на тему «Захисна функція юридичної допомоги в адміністративно-деліктному процесі» був професор кафедри адміністративного
права і процесу, доктор юридичних наук, Кузьменко О.В.
З 2012 року Роман Титикало є головою Комітету цивільного права Асоціації правників України та членом
Ради Відділення Асоціації правників України у м. Києві (з 2009 року).
Також Роман Титикало обіймає посаду виконавчого директора правозахисної громадської організації — «Спілка захисту прав підприємців».
З 2007 року п. Роман Титикало тісно співпрацює з АК «Правочин», а з 2009 року рішенням ради партнерів адвокатської компанії «Правочин» прийнятий на посаду наукового консультанта з питань цивільного
та адміністративного права, що відповідає курсу компанії на зміцнення наукової бази діяльності з надання юридичних послуг на ринку України, та підвищення їхньої якості.
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Передвиборча програма Романа Титикала
Відповідно до основної мети Асоціації правників України, викладеної в її Статуті, вважаю за необхідне у
своїй діяльності зосередитись на виконанні основних завдань, що ставить перед собою Асоціація для
досягнення вказаної мети.
Серед пріоритетів своєї діяльності у складі Правління Асоціації правників України я виділяю:
Сприяння професійному розвитку правників та поширенню етичних стандартів поведінки серед
правників:
проведення майстер класів, тренінгів для юристів, що безпосередньо не стосуються юридичної тематики, проте сприяють професійному вдосконаленню юристів (ораторська майстерність, театральна
майстерність, швидко-читання, навички керування власним часом, управління персоналом, побудови
ефективної команди, ефективних продажів у бізнесі тощо).
Сприяння вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації правників:
започаткування проекту «Історія юриспруденції на українських землях» (збирання унікальної архівної
інформації про історію розвитку української юриспруденції та про видатних юристів, які практикували
в минулому в Україні; висвітлення матеріалів на офіційному сайті АПУ та у Віснику АПУ; співпраця з вищими навчальними закладами стосовно удосконалення спеціалізованих курсів про історію юридичної
професії; залучення молодих правників до дослідження історії розвитку професії на теренах країни).
Сприяння підвищенню правової культури та правосвідомості громадян
організація безкоштовних консультпунктів у громадських бібліотеках із залученням студентської юридичної молоді (створення подібних консультпунктів АПУ стане синергією проекту «День безоплатної
правової допомоги» і юридичних клінік).
Сприяння підвищенню ролі права та юридичної професії в суспільстві
організація засідань комітетів у регіонах з метою поширення ідей, цінностей та цілей Асоціації серед
правників всієї України та посилення ролі регіональних відділень АПУ у нормотворчих і політичних процесах в регіонах.
Сприяння розвитку ринку юридичних послуг в Україні
гуртування правників навколо теми «Інноваційне право в Україні» з метою обговорення сучасного стану
і перспектив розвитку правового регулювання провадження інноваційної діяльності в Україні і за кордоном (проведення спільних заходів комітету з цивільного права із комітетами з банківського та фінансового права, інтелектуальної власності та рекламного права, корпоративного права, оподаткування;
залучення представників державної влади до обговорення питань вдосконалення стану нормативноправового регулювання інноваційної діяльності; запрошення іноземних фахівців у сфері інновацій до
обговорення різних аспектів інноваційної діяльності в Україні).
Забезпечення захисту законних прав та інтересів членів Асоціації
залучення громадських організацій та ЗМІ до висвітлення інформації щодо порушень прав правників
та вжиття спільних заходів щодо покарання винних у таких порушеннях відповідно до вимог законодавства.
Організація дозвілля правників
популяризація шахової гри (залучення правників, зокрема представників регіональних відділень та Ліги
студентів до участі у щорічному шаховому турнірі ім. Альохіна); залучення правників до участі у бігових
марафонах та інших спортивних змаганнях, що організовуються з метою підтримки благодійницького
руху в Україні.
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Віталій Титич
Керуючий партнер АО «Віталій Титич і партнери»

Народився 20.06.1967 року в місті Києві.

Освіта

1996 р. Київський державний Університет, географічний факультет, диплом спеціаліста, кваліфікація
географ, геоморфолог.
1997 р. Міжрегіональна академія управління персоналом, диплом спеціаліста ДСК №7785, за
спеціальністю 7.060101 правознавство, кваліфікація юрист.
2000 р. Національна академія внутрішніх справ України, диплом магістра МВ №10007423, спеціальність
правознавство, кваліфікація магістр.
з 2009 р. Національна Академія Внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук за спеціальністю
12.00.01. теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень.

Спеціальна освіта

2000 р. Державне агентство з питань банкрутства. Навчальний курс. Кваліфікація арбітражний керуючий.
2001 р. Херсонська кваліфікаційно-дисциплінарна колегія адвокатури. Свідоцтво на право ведення адвокатської діяльності.

Трудова діяльність за юридичною спеціальністю

1997 — 1998 — юрист Юридичної фірми «Adviser».
1998 — 1999 — начальник юридичного відділу дочірнього підприємства Асоціації стоматологів України
«Центр правової підтримки».
1999 — 2001 — головний спеціаліст Державного агентства з питань банкрутства.
2001 — 2005 — Адвокатське об’єднання «Центр правової підтримки», голова об’єднання.
В 2005 році заснував Адвокатське об’єднання «Віталій Титич і партнери», керуючий партнер.
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КАНДИДАТИ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ВІД ВІДДІЛЕНЬ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Передвиборча програма Віталія Титича
За десять років існування АПУ пройшла неабиякий шлях формування — від клубу за інтересами до
найбільшої громадської організації в Україні. Але на сьогодні склалася ситуація, коли фактично єдина
в Україні діяльна ГО, що об’єднала майже 3000 членів, практично невідома широкому загалу, не має
абсолютної ваги й належного авторитету у суспільстві. Такий стан, на мою думку, зумовлений відстороненістю АПУ від важливих суспільних подій і процесів.
У суспільстві існує запит на фахову неупереджену думку правника стосовно процесів, які відбуваються
в Україні.
В країні, де тільки німий не намагається коментувати право, голос Організації Правників звучить вкрай
невиразно. Такий стан об’єктивно не може сприяти процесу розвитку правової держави в Україні, підвищенню правової культури та правосвідомості громадян, підвищенню ролі права та юридичної професії в суспільстві.
Враховуючи наведене, в загальному програма діяльності може бути сформульована як підтримка усіх
напрямків та процесів в АПУ, які в кінцевому результаті сприятимуть суспільному визнанню Асоціації.
Якщо говорити про конкретні дії, передусім хотів би зайнятися процесом консолідації наукового крила
АПУ, а відтак — створити на його основі експертну раду АПУ, яка провадитиме реальну активну діяльність.
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КАНДИДАТИ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ВІД ВІДДІЛЕНЬ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Олена Чепур
Керуючий партнер Gryphon Investment Consulting Group

Дата народження: 1980 р., Черкаська область, м. Шпола.
Магістр правового регулювання економіки, освіту здобула у Київському національному економічному
університеті.
Є одним з 16 провідних юристів України нового покоління за версією рейтингового дослідження «Юридичні фірми України 2012».
Увійшла до топ-10 «Самих успішних бізнес-леді України» за версією ділового порталу Delo.ua у 2012 і
2013 році.

Професійний досвід

З 2000 по 2007 роки обіймала керівні посади у фінансовому холдингу комерційного банку.
З 2008 по 2010 роки — управляла бізнес проектами українських та іноземних інвесторів.
З 2011 року — керуючий партнер Gryphon Investment Consulting Group.
З 2012 року — обрана головою Комітету з банківського та фінансового права Асоціації правників
України.

Основні досягнення

Під керівництвом Олени Чепур Gryphon Investment Consulting Group у травні 2012 року була номінована
на отримання Юридичної премії в номінації «Юридична фірма — відкриття року». У листопаді 2012 —
Gryphon Investment Consulting Group увійшла в топ-50 лідерів юридичного ринку (за версією провідного незалежного національного дослідження юридичного ринку України «50 провідних юридичних фірм
України 2012 року», яке вже 16 років поспіль проводиться авторитетними і шанованими українськими
виданнями — «Коммерсант» та «Юридическая практика»). У серпні 2012 року аудиторська фірма, що
входить до складу Gryphon Investment Consulting Group, підтвердила систему якості надаваних послуг у
сфері аудиту. Підтвердження якості послуг Аудиторською палатою України дає право надавати послуги
з обов’язкового аудиту, а також з аудиту фінансової звітності підприємств і фінансових установ. Сьогодні
Gryphon Investment Consulting Group працює з провідними банківськими та фінансовими установами
України, великими промислово-виробничими підприємствами, а також провідними гравцями ринку рітейлу. Під керівництвом Олени Чепур клієнтський портфель Gryphon Investment Consulting Group попов
нився більш ніж 200 фінансовими установами, для яких команда Gryphon Investment Consulting Group
здійснює правовий та податковий консалтинг, надає аудиторські послуги, а також фінансові послуги.
Також Олена Чепур займається благодійною діяльністю. У 2012-2013 роках ініційованим Оленою Чепур соціальним проектом було надано матеріальну допомогу (передача їжі, зимового взуття та одягу,
теплих ковдр та інших предметів споживання, в тому числі канцелярського приладдя) двом дитячим
будинкам, в яких на сьогоднішній день проживають більше 300 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки та піклування.
[
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КАНДИДАТИ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ВІД ВІДДІЛЕНЬ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Передвиборча програма Олени Чепур
Стратегічний розвиток АПУ в 2013-1015 роках за наступними напрямками діяльності:
1. Налагодження діалогу між правовою спільнотою та органами влади шляхом залучення представників органів влади та місцевого самоврядування до участі у відкритих заходах АПУ, а також шляхом
збільшення присутності представників АПУ в дорадчих та консультаційних організаціях при органах
влади та місцевого самоврядування.
2. Збільшення ролі АПУ у законотворчих процесах шляхом:
2.1. підготовки та подання пропозицій щодо розробки та/або удосконалення нормативноправової бази;
2.2. розробки та вдосконалення законодавства України в комітетах і секціях, створення робочих груп з конкретних законопроектів, організація зустрічей та круглих столів для обговорення законопроектів;
2.3. налагодження плідних зв’язків із суб’єктами законодавчої ініціативи з метою просування та
лобіювання законопроектів АПУ у Верховній Раді України;
2.4. налагодження співпраці з громадськими організаціями, профільними організаціями та
науковцями в напрямку розробки законопроектів;
2.5. активного залучення Комітетів АПУ до консультування органів влади фаховою правовою
спільнотою стосовно позиції щодо шляхів вирішення правових питань, в тому числі з метою
гармонізації українського законодавства та подолання правових колізій та прогалин.
3. Підвищення активності членів АПУ в роботі Комітетів, Форумів, Секцій та створених АПУ робочих груп
щодо розробки законопроектів та обговорення актуальних правових питань.
4. Лобіювання професійних інтересів правників через постійний моніторинг законодавства та підготовку зауважень до законопроектів, що мають визначальний вплив на професію, та її активну участь в
обговоренні зазначених законопроектів на стадії їх підготовки та громадського обговорення.
5. Посилення громадського впливу АПУ щодо протидії свавіллю правоохоронних та фіскальних органів
в Україні шляхом створення груп оперативного реагування щодо випадків незаконного втручання в
діяльність правників та бізнесу.
6. Подальший розвиток та популяризація Третейського Суду АПУ, як альтернативної незалежної платформи для вирішення спорів.
7. Налагодження співпраці з бізнес асоціаціями та професійними об’єднаннями України з метою консолідації зусиль та утвердження в Україні принципу верховенства права та поваги до закону та прав
людини.
8. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва АПУ шляхом залучення міжнародних експертів до
участі у заходах АПУ та співпраці з правових питань з представництвами міжнародних організацій в
Україні.
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КАНДИДАТИ
ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ
ВІД СЕКЦІЙ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

КАНДИДАТИ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ВІД СЕКЦІЙ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Кандидат від Секції нотаріусів

Ганна Валігура
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

Дата та місце народження: 20.10.1984р., Хмельницька область.

Освіта

1992 — 2002 Львівська СШ № 64 з поглибленим вивченням гуманітарних наук.
2002 — 2006 Національний Університет «Києво-Могилянська академія», базова вища освіта за напрямком підготовки «Право» за кваліфікацією бакалавра.
2006 — 2007 Національний Університет «Києво-Могилянська академія», повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство» за кваліфікацією спеціаліста. Диплом з відзнакою.

Досвід роботи

• Практика в державних органах в м. Києві (суд, прокуратура, нотаріат, адвокатура, органи виконавчої
служби, державна адміністрація);
• Практика в Господарському суді Київської області;
• Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртрансенерго», юрист;
• Національний університет «Києво-Могилянська академія», Експериментально-навчальний центр
«Правнича клініка», консультант з юридичних питань;
• Шевченківська районна в м. Києві політична організація, юрист-консультант з питань виборчого права;
• Київська міська рада, помічник-консультант депутата Київської міської ради;
• Всеукраїнська громадська організація «Якість життя», голова юридичного департаменту;
• ДП «Мілкіленд-Україна», юрисконсульт;
• Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерком Київ», юрисконсульт;
• Приватний нотаріус КМНО.
Юридичний стаж: 9 років.

Членство в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)

• Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України»;
• Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України»
(АФНУ).
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КАНДИДАТИ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ВІД СЕКЦІЙ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Передвиборча програма Ганни Валігури
Головна мета — об’єднання на професійному рівні зусиль нотаріусів, адвокатів та інших фахівців у
сфері права для забезпечення організаційних та юридичних гарантій реального самоврядування в
юриспруденції та соціальної захищеності юристів, підвищення їх професійного рівня та вдосконалення правової допомоги, що надається ними фізичним та юридичним особам, зміцнення законності в
цивільно-правових відносинах.
Основні завдання:
1. Залучення нотаріусів для формування спільноти в межах АПУ.
2. Підвищення ролі нотаріуса в умовах формування ринкових відносин в Україні та престижу професії
нотаріуса, створення умов для активної та професійної єдиної нотаріальної практики та донесення її
до інших фахівців у сфері права.
3. Започаткування практики конструктивного діалогу з органами Державної реєстраційної служби
України, Держземагентства України та іншими органами державної влади у формі громадського
обговорення.
4. Сприяння вдосконаленню діяльності нотаріусів з організації правового обслуговування населення,
охороні прав і законних інтересів громадян, підприємств і організацій, надання їм своєчасної і кваліфікованої юридичної допомоги.
5. Забезпечення захисту законних інтересів членів АПУ в державних органах, громадських та інших
організаціях.
6. Лобіювання інтересів нотаріусів у законодавчому процесі, написання та подання проектів нормативних актів, ініціювання внесення змін до деяких нормативно-правових актів.
7. Розвиток міжнародних зв’язків з метою зміцнення наукових і професійних контактів членів АПУ, обміну професійним досвідом.
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КАНДИДАТИ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ВІД СЕКЦІЙ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Кандидат від Секції нотаріусів

Володимир Марченко
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу

Дата народження: 23.12.1966 року.

Освіта

У 1994 році закінчив Харківський юридичний інститут.
На даний час працює приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу.
Займав посаду державного нотаріуса з 1993 року.
Приватну нотаріальну діяльність розпочав з травня 1994 року.
— Член Консультативно-методичної Ради з питань нотаріату при Департаменті нотаріату,
банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.
— Член Академії нотаріату України.
— Член Правління, Голова Секції нотаріусів Асоціації правників України.
— Президент Асоціації приватних нотаріусів Харківської області.
— Шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса».
— Автор ідеї та Голова оргкомітету Щорічних «Крымских Встреч Нотариусов», які проводяться
з 2000 року.
— Автор ідеї проведення Всеукраїнського щорічного конкурсу «Єдина нотаріальна практика», у тому числі номінації «Нотаріус року».

Автор (співавтор) низки статей, монографій, у тому числі книг:

— Державний реєстр речових прав — алгоритми дій нотаріуса.
— Спадкове право. Практика застосування нотаріусами України.
— «Коментовані зразки документів» серії «Золоті сторінки «Малої енциклопедії нотаріуса»
том 4, том 3, том 2, том 1.
— Цивільний кодекс України науково-практичний коментар том 12 «Спадкове право», том 5
«Право власності та інші речові права», том 4 «Об’єкти. Правочини. Представництво. Строки», том 3 «Юридична особа», том 2 «Фізична особа», том 1 «Загальні положення».
— Оподаткування фізичних осіб в Україні.
— Коментовані зразки документів (за чинним законодавством України). Книга 1.
— Іпотека — аналіз, коментарі, практика застосування.
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Передвиборча програма Володимира Марченка
Спеціальна частина
1. Захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів з використанням усіх наявних інструментаріїв, які надаються чинним законодавством України.
2. Лобіювання інтересів нотаріусів у законодавчій та виконавчій гілці влади шляхом напрацювання та
просування «наших» проектів нормативних актів, участі у робочих групах та консультативних структурах, проведення експертиз законопроектів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю.
3. Підтримка, пропаганда та просування прийняття у ВР України проекту Нотаріального процесуального кодексу.
4. Напрацювання методології та єдиної нотаріальної практики (семінари, публікації, круглі столи, методичні рекомендації і т. і.).
5. Входження представника Секції нотаріусів АПУ до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України.
6. Налагодження співпраці з Нотаріальною палатою України.
7. Налагодження активної співпраці з Міжнародним союзом нотаріату з метою інтегрування міжнародного досвіду в роботу Українського нотаріату.
Загальна частина
1. Збільшення членства АПУ за рахунок напрацювання додаткових мотиваторів.
2. Активне лобіювання інтересів професії у законодавчій та виконавчій гілках влади.
3. Активна участь у підвищенні кваліфікації, напрацювання відповідних стандартів, які будуть передбачати задіяність в цих процесах АПУ.
4. Подальший активний розвиток та пропаганда захисту інтересів членів АПУ і професії правника взагалі.
5. Створення дієвих механізмів (з використанням ресурсів членів АПУ) щодо захисту прав нотаріусів в
адміністративному, цивільному та кримінальному процесах.
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Кандидат від Секції юрисконсультів

Андрій Журжій
Керівник юридичного департаменту FOZZY GROUP

Освіта

У 2004 році закінчив факультет цивільного права та підприємництва Національного університету «Одеська юридична академія».

Галузевий досвід

Андрій має значний практичний досвід юридичного супроводу поглинань українських торгівельних та
промислових компаній. А також досвід корпоративної та податкової реорганізації групи компаній з
річним товарообігом понад 24 млрд. гривень.
Андрій Журжій є сертифікованим спеціалістом з управління активами інститутів спільного інвестування
та управляє венчурними інвестиційними фондами з вартістю чистих активів понад 5,5 млрд. гривень.
Загальний юридичний стаж Андрія Журжія складає 12 років.

Громадська діяльність

Андрій займається активною громадською діяльністю, зокрема є членом:
• Консультаційно-експертної ради при ДКЦПФР;
• Правління Асоціації правників України;
• Громадської ради при Антимонопольному комітеті України;
• Міжнародної податкової асоціації;
• Головою Дисциплінарного комітету Української асоціації інвестиційного бізнесу.

Досягнення і нагороди

Володар «Юридичної премії 2008 року» у номінації «IN-HOUSE LAWYER of the YEAR». Юридичний департамент, очолюваний Андрієм, у 2007, 2008, 2009 та 2010 роках отримав «Юридичну премію» у
номінації «Найкращий юридичний відділ торгівельної (FMCG) компанії. За результатами «Юридичної
премії 2010 року» Андрій Журжій увійшов у трійку кращих юристів в номінації «Кращий юрист з оподаткування».
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Кандидат від Секції науковців та освітян

Олена Кібенко
Професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна

Народилася 30.12.1972 року.
У 1994 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Спеціалізується у таких сферах, як: корпоративне право, міжнародне фінансування, ринок цінних паперів,
агробізнес.
Олена Кібенко веде активну наукову діяльність. У 1996 році вона захистила кандидатську дисертацію
з питань іноземного інвестування. В 2006 році отримала науковий ступінь доктора юридичних наук,
захистивши дисертацію на тему: «Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України».
В 1999 році стажувалася у Великобританії (Thames Valley University) за програмою TACIS, досліджуючи
корпоративне право. У 2002 році протягом чотирьох місяців проводила наукові дослідження в університетах США (West Virginia University, University of Baltimore) у межах програми Contemporary Issues
Fellowship Program. У 2003 — 2004 роках Олена Кібенко входила до складу експертів Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України. Колективом Центру було здійснено офіційний переклад
директив Європейського Союзу в галузі корпоративного права українською мовою, Олена Кібенко
здійснювала наукове редагування усіх перекладів.
У жовтні 2010 року Олена Кібенко увійшла до складу Експертної ради з питань корпоративного управління при Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. У вересні 2011 року Олену Кібенко
обрано до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (за спеціалізацією
«господарське право і господарський процес»). В грудні 2011 року Олена Кібенко стала членом Громадської Ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
З вересня 2010 р. Олена Кібенко очолює відділ правового забезпечення функціонування національної
інноваційної системи НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Академії правових наук
України.
Олена Кібенко опублікувала більше 160 наукових та практичних статей, 7 підручників та навчальних
посібників, 2 науково-практичних коментаря, а також 3 монографії.
Кар’єру практикуючого юриста та наукову діяльність пані Кібенко поєднує з викладацькою практикою, вона є професором кафедри цивільно-правових дисциплін ХНУ ім. В.Н. Каразіна, та викладає
у Школі американського права (міжнародний проект Chicago-Kent College of Law).
Є активним членом Асоціації правників України — з 2008 року входить до складу Правління АПУ, з
2011 року — є головою Харківського регіонального відділення Асоціації.
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Передвиборча програма Олени Кібенко
І. Вдосконалення та стандартизація законотворчої/лобістської діяльності АПУ (сприяння ефективним реформам чинного законодавства).
1. Реалізація програми «Лобіст», спрямованої сприяти більш широкому залученню АПУ до законодавчих реформ (розробка ефективного механізму впровадження теоретичних та практичних розробок/
рекомендацій комітетів, секцій, конференцій АПУ та окремих членів АПУ у чинне законодавство; такий механізм може включати входження членів АПУ до громадських рад, призначення радниками,
роботу у комітетах Верховної Ради України, призначення осіб, відповідальних за впровадження тієї чи
іншої ініціативи АПУ, створення групи «агентів впливу АПУ», яка включатиме політиків громадських діячів, державних службовців тощо, які сприятимуть реалізації рекомендацій АПУ).
2. Сприяння лобіюванню результатів наукових досліджень науковців-членів АПУ.
3. Сприяння утворенню в АПУ науково-експертної ради (незалежна експертиза законопроектів, оприлюднення висновків та рекомендацій).
ІІ. Сприяння більш активній участі науковців та освітян у роботі АПУ.
1. Реалізація проекту «Перевір на практиці» — залучення науковців до обговорення результатів проведених ними наукових досліджень із практичними працівниками (у межах комітетів АПУ).
2. Створення незалежного рейтингу ВНЗ (ознайомлення із закордонними методиками рейтингування,
створення власної методики, проведення рейтингування).
3. Створення бази науковців, які хотіли б працювати за сумісництвом як радники юридичних фірм,
оприлюднення бази на сайті АПУ.
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Кандидат від Секції адвокатів
та практикуючих правників

Микола Очкольда
Керуючий партнер, адвокат АК «Легітимус»

Дата народження: 26.02.1973 року, м. Львів.

Освіта

Закінчив з відзнакою Одеський інститут внутрішніх справ МВС України за фахом правознавство. Паралельно з навчанням в інституті, закінчив Харківський інститут управління кадрами за спеціальністю
бухгалтерський облік. У 2003 році успішно склав іспит на право здійснення адвокатської діяльності.
Починаючи з 2009 року і до сьогодні проходить навчання в IBR Берлінському Університеті Штайнбайс
(отримує MBA).

Професійна діяльність

Професійну кар’єру юриста розпочав у 1996 року в комерційній структурі на посаді юрисконсульта
і так до 2003 року працював на посаді юриста в різних комерційних підприємствах.
На початку 2004 року почав власний бізнес в якості приватно практикуючого адвоката, а вже в 2006 році
став співзасновником та керуючим партнером Адвокатської компанії «Легітимус».

Спеціалізація

Судова практика, податкова практика; операції у сфері нерухомості, в тому числі у сфері земельних правовідносин.

Громадська діяльність

Член Правління ВГО «Асоціація правників України», голова постійної Комісії з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Громадської ради при Державній реєстраційній Службі
України, адвокат, член Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.
Має багато публікацій.
Володіння мовами: англійська, українська, російська.
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Передвиборча програма Миколи Очкольди
Виходячи з передбачених Статутом мети та завдань, які ставить перед собою ВГО «Асоціація правників
України», зобов’язуюсь підтримувати та втілювати в життя принцип верховенства права в державному
та суспільному та громадському житті, сприяти розвитку правосвідомості суб’єктів права та розвитку
юридичної професії. Враховуючи визначені напрями роботи АПУ, вважаю, що моя діяльність у якості
члена Правління АПУ має здійснюватись за такими напрямами:
Міжнародна співпраця
Вважаю, що співпраця з іншими міжнародними професійними організаціями, це насамперед підвищення авторитету АПУ, провадження міжнародних стандартів діяльності ВГО «Асоціація правників
України», переваги щодо пересування ЄС та обмін досвідом щодо нашої професійної діяльності, що
є невід’ємною частиною для нашого подальшого розвитку в кар’єрі.
ВГО «Асоціація правників України» проводить на постійній основі різноманітні заходи, які піднімають
гострі проблеми в судових та інших законодавчих галузях, проте їх результати не завжди доходять до
наших міжнародних колег, тим самим зменшуючи їх ефективність. Тому задля успішної реалізації поставлених завдань перед АПУ вважаю необхідним розвинути тісну співпрацю з національними правничими та іншими професійними організаціями. Така співпраця має бути спрямована на розробку
узгоджених підходів до вирішення назрілих проблем реформування законодавства України та на розвиток впливової правничої спільноти України загалом.
Розвиток регіональної сітки
• організація та проведення регіональних заходів;
• обмін досвідом та налагодження ділових контактів з регіонами;
• підтримка інформаційного обміну й ефективна взаємодія з керівництвом регіональних підрозділів;
• створення відділень ВГО «Асоціація правників України» (далі — АПУ) в регіонах.
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Кандидат від Секції адвокатів
та практикуючих правників

Олександра Павленко
Партнер, адвокат ПГ «Павленко і Побережнюк»

Олександра Павленко є успішним адвокатом і практикує у сфері права 13 років, супроводжуючи бізнес в резонансних судових справах, працюючи з політиками і відомими бізнесменами.
Відома як фахівець в області судового захисту у сфері корпоративних конфліктів і спорів на фондовому ринку. Консультує і веде справи широкого профілю. Одна з основних спеціалізацій — «політична
адвокатура».
В межах виборчих кампаній останніх років була адвокатом кандидата в Президенти Сергія Тігіпка, політиків Олександри Кужель і Наталії Королевської, кандидата в народні депутати, футболіста Андрія
Шевченка та ін.
У 2009 — 2010 рр. — займала позицію уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії
(ЦВК) кандидата у Президенти України — Сергія Тігіпка, керувала юридичним штабом в ході його виборчої кампанії, представляла Політичну партію «Сильна Україна» в судових органах; у 2012 — займала
позицію уповноваженого представника в ЦВК Політичної партії «Україна вперед!» (Н.Королевської).
Олександра Павленко брала участь у багатьох національних і міжнародних правових і бізнес конференціях, робочих групах з питань удосконалення законодавства та практики розгляду судових спорів,
в тому числі у розробці рекомендацій Вищого господарського суду України з питань корпоративних
спорів та судових справ між суб’єктами фондового ринку.
Також серед відомих та резонансних проектів, якими керує Олександра Павленко — судовий захист
російської Авіакомпанії «Сибір» у конфлікті з Міноборони України про авіакатастрофу літака ТУ-154,
внаслідок його ураження українською ракетою 4 жовтня 2001; захист активів пана Пінчука в металургійній сфері (ВАТ «Нікопольський завод феросплавів»); участь в роботі команди адвокатів Віктора Ющенка під час «помаранчевої революції»; представлення інтересів Міністра фінансів України; консультування та юридичний супровід Президента України під час підписання міжнародних договорів з Францією
тощо.
В окремих спорах у банківському секторі компанія пані Павленко поклала початок найважливішим
судовим прецедентам. Сьогодні Олександра Павленко представляє інтереси великих гравців фармринку, зокрема Фармацевтичної компанії «Дарниця», телекомунікаційної галузі — компанія «Астеліт»
(мобільний оператор life :)), фінансово-інвестиційні групи тощо.
Крім того, адвокат здійснювала юридичний супровід процесу рекапіталізації «Укргазбанку», веде захист інтересів російських «ВТБ Банку» і «Промсвязьбанку» на території України.
Олександра Павленко має значний досвід у вирішенні спорів на фондовому ринку, пов’язаних з цінними паперами, а також корпоративних конфліктів між акціонерами, суперечок з емітентами, депози[
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таріями, реєстраторами, зберігачами та іншими суб’єктами фондового ринку. Розробляла стратегії
захисту компаній від недружніх поглинань і захоплень (захист від «рейдерських атак»), а також приймала участь в розгляді значних позовів проти державних органів.

Практика

Судова практика, корпоративне, виборче право, цінні папери та політична адвокатура.

Освіта

• Магістр права, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2005р.
• Магістр фінансів, Український інститут розвитку фондового ринку, 2010р.
• Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, 2005р.
• Сертифікати на право ведення реєстрів власників іменних цінних паперів і здійснення професійної
діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі, 2007р.

Досягнення

• Радник з правових питань Сергія Тігіпка, екс-Віце-прем’єр-міністра і Міністра соціальної політики
України, Народного депутата України;
• Радник Дмитра Тевелєва, голови Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку;
• Член Експертної ради з корпоративного управління при НКЦПФР;
• Акредитований арбітр МКАС при Європейській Арбітражній Палаті (Брюссель, Бельгія);
• Третейський суддя Всеукраїнського третейського суду і експерт Всеукраїнської третейської Ліги;
• Член Координаційної ради «EuroLawyer» (Лондон); Член Експертної ради закритого англійського юридичного клубу «EuroLawyer Club» (Лондон);
• 2011; 2013 р. — рекомендована міжнародним юридичним довідником Legal Experts EMEA як визнаний
український фахівець у галузі корпоративного права, M&A (злиття і поглинання) і вирішення спорів;
• 2012 р. — рекомендована міжнародним юридичним довідником The Legal 500 EMEA як визнаний
фахівець в галузі корпоративного права та M&A (злиття і поглинання);
• 2012 р. — увійшла до п’ятірки відомих жінок-юристів України за версією видання «Forbes Woman»;
• 2012 р. — увійшла до двадцятки кращих ТОП-менеджерів юридичних компаній України за версією
видання «100 кращих ТОП-менеджерів України» (видавництво «Економіка»);
• 2012 р. — увійшла до списку провідних юристів України щорічного дослідження «Юридичні фірми
України» (видавництво «Юридична практика»); номінована, як один з відомих українських юристів у
сфері судової практики в щорічному рейтингу «50 провідних юридичних фірм України 2012» газети
«Юридична практика»; увійшла до п’ятірки фіналістів у номінації «Кращий судовий юрист» в конкурсі
«Юридична премія 2012 року» за версією газети «Юридична практика»;
• 2012 р. — відзначена виданням Ukrainian Law Firms 2012 A Handbook for Foreign Clients (видавництво
«Юридична практика»), як визнаний фахівець у галузі судової практики;
• 2010-2011рр. — ТОП-9 найбільш рекомендованих юристів в галузі цінних паперів і фондового ринку
та ТОП-20 у галузі судової практики, згідно з дослідженням «Вибір клієнта. ТОП-100 найкращих юристів
України 2010/2011», що проводилось «Юридичною газетою»;
• 2010; 2012 рр. — увійшла до двадцятки «ТОП-100 найбільш успішних бізнес-леді України» в он-лайн
рейтингу газети Дело;
• 2011 р. — переможець у рейтингу «Кращі топ-менеджери України» в сегменті «Юридичний бізнес»
(видавництво «Інвестгазети»);
• 2010 р. — увійшла в рейтинг «ТОП-100 успішних керівників бізнесу» (у сфері юридичного бізнесу 16-е
місце, видання «Інвестгазета»);
• 2010 р. — увійшла в рейтинг «30 найуспішніших адвокатів України» (видання «Фокус»).
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Кандидат від Секції державних службовців

Олександр Ільков
Заступник керівника Головного управління з питань
конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України

Народився 27.04.1978 року, м. Ужгород.

Освіта

У 2000 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Український центр
правничих студій, диплом з відзнакою за спеціальністю — «Правознавство», спеціалізація «Право Європейського Союзу», кваліфікація — магістр права.
У 2010 році закінчив Ужгородський національний університет, диплом за спеціальністю — «Міжнародні
економічні відносини», кваліфікація — міжнародник-економіст.

Трудова діяльність
09.2000 р. — 12.2001 р. — Центральна виборча комісія, помічник члена ЦВК;
01.2002 р. — 11.2002 р. — громадська організація «Бюро політичного консалтингу «Пента», юрист;
12.2002 р. — 11.2003 р. — Міжнародний благодійний фонд «Перехрестя», генеральний директор;
11.2003 р. — 12.2005 р. — ПП «Юридичне бюро «П.М.П.», директор, приватна юридична практика;
01.2006 р. — 04.2010 р. — Секретаріат Президента України.
Служба забезпечення зв’язків з Верховною Радою України, заступник Керівника — завідувач відділу супроводження проектів законодавчих актів у Верховній Раді України/керівник департаменту по зв’язках
з Верховною Радою України;
Головна служба забезпечення зв’язків з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, заступник Керівника — керівник департаменту по зв’язках з Верховною Радою України;
Служба забезпечення зв’язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента
України, створених ним допоміжних органів і служб у судах загальної юрисдикції України, заступник Керівника — завідувач відділу представництва інтересів Президента України, створених ним допоміжних
органів і служб у судах загальної юрисдикції України;
04.2010 р. — 05.2011р. — Верховний Суд України. Радник Голови Верховного Суду України;
Управління забезпечення діяльності керівництва Верховного Суду України, заступник начальника — начальник відділу забезпечення діяльності Голови Верховного Суду України;
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05.2011 р.— по цей час — Адміністрація Президента України. Головне управління з питань конституційноправової модернізації, заступник Керівника.
Державний службовець 2 рангу з 11.09.2008 р.

Навчання в рамках міжнародних програм
1999 р. Соросівський стипендіат;

2008 р. Стипендіат Федерального Уряду Німеччини в рамках програми INWENT для молодих урядовців
України (Берлін, ФРН);
2008 р. Учасник Програми стажування керівних працівників Секретаріату Президента України в Білому
Домі (Вашингтон, США);
2008 — 2009 р.р. Закінчив Swedish Institute Management Program (Королівство Швеція);
2009 р. Закінчив Українську школу політичних студій, стажування в Літньому університеті демократії
(Страсбург, Франція).

Інша діяльність

09.2009 — 02.2010 р. — Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України — Указ Президента України від
11.09.2009 р., здійснював повноваження до 24.02.2010 року.
14.10.2011 р. — Член офіційної делегації України для участі в засіданні Українсько-американської робочої групи з питань політичного діалогу та верховенства права, м. Вашингтон, Сполучені Штати Америки
(Розпорядження Президента України від 11 листопада 2011 року № 330).
З 2003 року — по цей час — експерт Інституту виборчого права, відповідальний секретар науковопросвітницького правничого журналу «ВИБОРИ І ДЕМОКРАТІЯ».
Володіння мовами: українська, російська, англійська — вільно.
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Кандидат від Секції суддів

Олексій Муравйов
Суддя Вищого адміністративного суду України

Народився 9 квітня 1972 року в місті Херсоні.

Освіта

1989 — 1994 рр. — навчався на денному відділенні Юридичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

Професійна діяльність

З 1993 року працював юрисконсультом в недержавних підприємствах.
В березні 1995 року отримав свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю.
З 1994 по 2000 роки — заступник директора, директор ТОВ «Юридична фірма «ЮРКОНСАЛТІНГ».
2000 — 2003 роки — суддя Арбітражного суду м. Києва, Господарського суду міста Києва.
2003 — 2005 роки — суддя Київського апеляційного господарського суду.
2005 — 2012 роки — суддя Вищого господарського суду України.
З 2012 по теперішній час – суддя Вищого адміністративного суду України.
Заслужений юрист України.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»

Організація

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України»

Юридична адреса

вул. Костянтинівська, 2А

Поштова адреса

04071, м. Київ, вул. Межигірська, 5, оф. 15

Країна

Україна

Тел./Факс

+380 44 492 88 48

Веб-сайт

http://www.uba.ua

