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НОВИНИ
Леонід Антоненко — голова
Департаменту реєстраційних питань
та ліцензування НБУ
У січні 2015 року член
Ради Комітету АПУ з корпоративного права, а наразі
голова згаданого Комітету,
Леонід Антоненко був призначений головою Департаменту реєстраційних питань
та ліцензування Національного Банку України.
Це призначення підтверджує рішучість і готовність
професійної
юридичної
спільноти України зробити
внесок у проведення структурних і дієвих реформ в усіх

сферах державного управління.
Від імені Асоціації правників України вітаємо Леоніда з призначенням на відповідальну посаду та бажаємо
сил і натхнення для реалізації важливих проектів.
Нагадаємо, що ця подія є
продовженням серії ключових призначень правників на
високі державні посади. Раніше юристи з міжнародним
визнанням — Ігор Шевченко, Олексій Філатов, Сергій
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Результати 104-го
засідання Правління
АПУ

22 січня 2015 року. Правління Асоціації правників України затвердило дату проведення чергового засідання Правничої Асамблеї — найвищого
колегіального органу управління Асоціацією.
Тож, цього року Правнича Асамблея збереться
в місті Лівові під час V Західноукраїнського юридичного форуму АПУ 22 травня 2015 року.
Під час засідання Правничої Асамблеї буде
обрано нове керівництво Асоціації — Президент,
Віце-президент та Правління АПУ.
Також розпочато процедуру виборів делегатів
до Правничої Асамблеї АПУ.
Сповіщення правників щодо проведення виборів проходить шляхом електронної розсилки. Будь
ласка, зверніть увагу на необхідність оновлення
або перевірки своєї електронної адреси, яка знаходиться в базі Асоціації.
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Козьяков, Віталій Касько —
були призначені на відповідальні посади в Кабінеті міністрів України, Адміністрації Президента, Генеральній
прокуратурі, судовій системі,
а юристи Андрій Журжій,
Вікторія Пташник та Олена
Сотник були обрані народними депутатами України.

11 лютого 2015 року у приміщенні ЮФ
«Астерс» пройшло чергове засідання Правління АПУ — вищого колегіального органу
управління Асоціацією.
Основним питанням порядку денного
стало затвердження очільників комітетів
Асоціації правників України, їх заступників
та складу рад низки комітетів за результатами виборів, які пройшли на початку   року
(див. стор.7).   
Окрім того, члени Правління попередньо ознайомилися з річним фінансовим
звітом АПУ, розгляд заплановано на наступне засідання, а також обговорили плани
проведення визах заходів в регіони країни
та чергового засідання Правничої асамблеї АПУ, яке відбудеться у Львові наприкінці
травня.
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НОВИНИ
Вчинок

Зустріч

Ігор Мельник приєднався
до лав української армії

Нарада очільників

29 січня 2015 року голова Піклувальної ради Асоціації правників України (АПУ) Сергій Коннов та Президент АПУ Денис Бугай
провели робочу зустріч з метою обговорення пріоритетних напрямів роботи Асоціації у 2015 році.
Зокрема, під час зустрічі очільники АПУ обговорили участь організації у законопроектній роботі, реформуванні судової системи та
адвокатури, підготовку до ХІ Щорічного юридичного форуму, який
відбудеться наприкінці лютого в Києві, та виїзні заходи АПУ, які заплановані на І півріччя 2015 року.  
Нагадаємо, що Піклувальна рада АПУ є дорадчим органом, до
якого входять авторитетні правники країни. Завдання цього органу
— надавати консультації та поради керівництву Асоціації з найважливіших питань її стратегічного розвитку та діяльності. У 2014 році
розширений склад Піклувальної ради очолив Сергій Коннов, президент АПУ 2008 — 2011 років.

Призначення

Володимир Саєнко
представлятиме АПУ
у міжнародних відносинах
Асоціація правників
України (АПУ) з приємністю повідомляє про те,
що Володимир Саєнко,
партнер ЮФ «Саєнко Харенко», був призначений
радником АПУ у відносинах з міжнародними
організаціями.
Власне,
Володимир
Саєнко представлятиме
інтереси АПУ у зовнішніх
зносинах та посилюватиме співробітництво з міжнародними правничими організаціями, такими як Міжнародна асоціація юристів (International Bar Association,
IBA), Правниче товариство Англії та Уельсу (Law Society
of England and Wales) ССВЕ, Американська асоціація
юристів (American Bar Association, АВА) тощо, розвиваючи міжнародний вектор діяльності організації.
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Черговий
представник юридичної спільноти,
адвокат, керуючий партнер АО IMG Partners Ігор
Мельник поповнив ряди
наших захисників та мобілізувався до лав української армії.
2 лютого 2015 року він
направиться на тритижневе
проходження спеціального
навчання, після чого — на
територію зони конфлікту.
Ігор настроєний рішуче та
оптимістично і впевнений,
що відповідальна громадянська позиція зараз вкрай
важлива. «Якщо не я — то
хто!? Якщо не зараз — то
ніколи!», — прокоментував
своє рішення адвокат.
Ігор Мельник закінчив
військову кафедру Львівського національного університету ім. Івана Франка і є лейтенантом запасу.
Він — активний учасник

юридичного громадського
життя, куратор Ліги студентів АПУ та член Виборчої комісії Асоціації.
Нагадуємо, що в АПУ
діє спільний проект з Благодійним фондом «Коло»
#НаАптечку, в межах якого Ви можете допомогти зібрати медикаменти першої
необхідності своїм колегам
на передовій.
Долучайтесь! Разом ми
зможемо зробити більше
корисних справ!

Захід

У МОЗ обговорили питання впровадження
змін у закупівлях лікарських засобів
9 лютого 2015 року у приміщенні Міністерства охорони
здоров’я України за ініціативи
Комітету з медичного права Асоціації правників України відбувся
круглий стіл «Державні закупівлі
лікарських засобів та виробів медичного призначення: перспективи впровадження змін».
Захід проходив під головуванням Першого заступника Міністра охорони
здоров’я Олександри Павленко. До участі були залучені керівники структурних підрозділів МОЗ України, відомі юристи та представники громадських організацій.
До уваги правників потрапили необхідні зміни у процедурі державних закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення, що задекларовані Коаліційною Угодою, та варіанти їх впровадження.
Юристи приділили окрему увагу розробці змін до чинного законодавства
та нормативних актів, що забезпечать новації у сфері державних закупівель
лікарських засобів та виробів медичного призначення.
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тема номерА

5000

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
АСОЦІАЦІЇ СЯГНУЛА

В

ід імені Асоціації ми з радістю вітаємо партнера Юридичної компанії «ТіСіЕм Груп
Україна» Дениса Копія, який
став п’ятитисячним правником, що вступив до лав АПУ. «Вважаю,
що Асоціація правників України є найбільш авторитетною громадською
організацією цього профілю в нашій
країні. Безумовно, мені як керівнику
приємно, що цього року моя команда
юристів приєдналася до АПУ. Сподіваюся, наша співпраця принесе
чимало здобутків
як
власне для
юридичної
галузі, так і
для країни в
цілому», — прокоментував Денис.
Ми пишаємося статусом провідної юридичної спільноти, яка об’єднує найкращих правників
зі всієї України, адже тільки чисельна і проактивна організація юристів
здатна впливати на суспільну думку
та відстоювати інтереси правничої
професії.
Серед членів АПУ — адвокати,
корпоративні юристи, судді, нотаріуси та науковці. Членами Асоціації є
юристи, які займають впливові посади у державі та бізнесі — це народні
депутати України, очільники державних органів України, авторитетні адвокати, а також керівники юридичних
управлінь великих підприємств та
корпорацій. Поруч з ними у лавах АПУ
— молоді правники, які тільки-но починають свій професійний шлях.
За роки існування Асоціація стала
правничою організацією, яка помітна
не лише серед юристів України, але
й за кордоном. АПУ підтримує прямі
контакти з багатьма правничими товариствами світу та є членом Міжнародної асоціації юристів.
Дякуємо, що Ви разом з нами! Ми
хочемо бути корисними для кожного
із Вас. Тож, слідкуйте за новинами та
проектами — на Вас чекає багато цікавого!
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Асоціація правників України вкотре підтвердила свій статус
найбільшої юридичної спільноти нашої країни.
У січні 2015 року її чисельність сягнула 5 000 осіб
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підсумки року

Ключові юридичні події та
призначення 2014 року:
результати опитування
Пропонуємо вам результати опитування правників щодо найбільш важливих
подій та призначень юридичного року-2014
Податковий форум
Форум «Розвиток ринку
юридичних послуг»

Конференція з кримінального
права та процесу

ª½ÆÇÍ½ÖÅÆ
É½ÎÕÏ½¾ÊÅÆ
Ä½ÒÁ¬°
¿ÍËÓ

¼ÇÌËÁÛÍÅÁÅÔÊËÀË
ÍËÇÐ½É
Ê½Æ¾ÈÙÕÂ
Ä½Ì½ÉqÜÏ½ÈÅÎÙ

28,3%

Судовий форум

31,1%
34,0%

Сергій Козьяков,
Голова Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України

72
,6

Прийняття законів
від 16 січня

%

57
,5

%

Андрій Журжій, Олена Сотник,
Вікторія Пташник, Сергій Алексєєв,
народні депутати України

51,
9

42,5%

%

,5
75

Прийняття закону
про люстрацію

,5%

58

%

,6
39

%

37
,7

,1%

32

%

Олексій Філатов,
Заступник Глави Адміністрації
Президента України

Ініціатива щодо
ліквідації
господарських
судів

Акції, спрямованні
на захист
прав адвокатів

Олексій Резніков,
Секретар Київської міської ради

§ÈÛÔË¿ÌÍÅÄÊ½ÔÂÊÊÜ
ÌÍ½¿ÊÅÇ¿ÐÍËÓ
Більше 100 правників висловились щодо
того, які процеси, що відбувались у країні, та ключові державні призначення вплинуть на подальший розвиток правової сфери.
Більше 75% опитуваних вважають найбільш
значущою подією правової сфери прийняття законів від 16 січня 2014 року, якими суттєво порушували права та свободи громадян. Дійсно, ця подія сколихнула юридичну спільноту і не залишила її
байдужою. Зокрема, Асоціація правників України
направила відкрите звернення до Парламенту з
вимогою скасувати ці зміни, що невдовзі й трапилось.
Залишились у пам’яті більшості правників
і прийняття Закону України «Про люстрацію» та
ініціатива щодо ліквідації господарських судів.
Обидві події також знайшли свій відгук в АПУ. В
межах Асоціації було розроблено свої пропозиції щодо люстраційних процесів і проведено чи-

сельні дискусії з цього приводу. А публічна позиція
АПУ стосовно необхідності функціонування господарських судів була широко висвітлена в ЗМІ.
Що ж до ключових призначень року, то беззаперечне лідерство в цьому питанні правники
віддали Сергію Козьякову, якого було обрано
Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України. Його кандидатура для участі в конкурсі
Мінюсту для призначення члена ВККС була висунута Асоціацією ще у травні.
2014 рік був багатий важливими призначеннями на державну службу висококваліфікованих правників та адвокатів. Тож, велику
кількість голосів в опитуванні правники віддали Андрію Журжію, Олені Сотник, Вікторії
Пташник, Сергію Алексєєву, які були обрані
народними депутатами України, а також Віцепрезиденту АПУ Олексію Резнікову, який зайняв посаду Секретаря Київської міської ради.
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А от голоси за найкращий захід АПУ-2014
розділились з досить незначним відривом. Найбільше правникам сподобались ІІІ Судовий форум, Х Щорічний форум «Розвиток ринку юридичних послуг» та І Всеукраїнська конференція
з кримінального права та процесу. Ці заходи
чекатимуть на Вас і у 2015 році.
А ХI Щорічний юридичний форум «Розвиток
ринку юридичних послуг в Україні-2015» відбудеться вже наприкінці лютого!
Загалом, опитування довело, що правнича
спільнота і Асоціація плідно провели цей юридичний рік, захищаючи права громадян, відстоюючи інтереси професії та будуючи все міцніше
підґрунтя для дійсно правової держави.
Сподіваємось, і 2015 рік ви проведете разом з нами і долучитесь до наших ініціатив та
проектів, відвідаєте наші заходи як у Києві, так і
в інших містах країни!
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ЗАХОДИ АПУ
заходи

Зустріч голів комітетів: нові
завдання та плани на 2015 рік
15 січня 2015 року у м. Києві Асоціація правників України провела перший захід
2015 року — зустріч голів комітетів — структурних підрозділів, які об’єднують
правників за галузевою ознакою

Р

озпочинаючи зустріч, Президент АПУ Денис Бугай нагадав
основні підсумки 2014 року:
«Близько 50% заходів АПУ припадає саме на засідання комітетів. За рік, що минув, комітети перетворилися на потужні мікроспільноти професіоналів, які впливають на законодавче
регулювання у відповідних галузях», —
зазначив він.
Саме цей вектор роботи виявиться
основним і наступного року. Президент
запропонував колегам сконцентруватись на конкретних завданнях із вдосконалення законодавства, при цьому
налагоджуючи діалог з керівництвом
відповідних органів та суб’єктами законодавчої ініціативи.
«Ми будемо проводити фахові зустрічі з нашими членами, які наразі зайняли керівні посади в Уряді та увійшли до
Верховної Ради України. І розмова йтиме
максимально предметна: 3-5 конкретних пропозицій мають бути розроблені
та направлені в роботу», — озвучив найближчі плани Денис Бугай.
Рік, що минув, також відкрив нові
можливості та формати роботи комітетів. Своїм досвідом новаторства з колегами поділився адвокат Леонід Анто-

ненко, який ввів такі форми роботи, як
опитування членів з метою вироблення
спільної позиції з низки актуальних питань, інтерв’ю з ключовими гравцями
ринку та публікації коментарів щодо тих
чи інших законопроектів.
Зі свого боку, член Ради Комітету з
конкурсного права Ірина Сербін розповіла про результати експертної роботи
цього органу, участі в таких ініціативах,
як перший професійний уряд реформ та
об’єднання фахівців ринку у межах профільної Координаційної ради під егідою
АПУ.

Вибори — 2015!
Асоціація правників України
оголошує про початок висунення
кандидатур на посаду Президента
та членів Правління АПУ

6

А Владислав Соколовський, голова
Комітету з оподаткування, розповів про
те, як соціальні мережі допомагають у
роботі Комітету, зокрема, залучати до
обговорення юристів, котрі проживають
за межами Києва.
Окрім експертної роботи, 2015 рік
стане роком регіонального розвитку комітетів. Вже заплановані виїзні засідання до різних куточків України, а очільники комітетів представили свої річні
плани роботи, з якими можна ознайомитися на сторінках відповідних комітетів
на сайті АПУ.

Кандидатура на посаду Президента Асоціації може бути
запропонована будь-яким членом АПУ або шляхом самовисування.
Президентом АПУ може стати особа, яка на момент висування є: членом Правління або членом Ревізійної комісії чи
головою відділення.
Члени Правління АПУ обираються від відділень та секцій.
Кандидатура члена Правління може бути запропонована будьяким членом відповідного відділення чи секції або шляхом самовисування.
Вибори керівництва Асоціації пройдуть 22 травня 2015 року у Львові на черговому засіданні Правничої Асамблеї АПУ — найвищого представницького органу
Асоціації.
Інформацію щодо нинішнього складу Правління, Ревізійної комісії та очільників
відділень АПУ можна отримати на сайті АПУ у розділі «Керівництво».
Також наприкінці весни на засіданні Правничої Асамблеї буде обрано новий
склад Ревізійної комісії — контролюючого органу Асоціації та Виборчої комісії, яка
відповідальна за організацію та проведення виборів в АПУ.
Зверніть увагу! Усі кандидатури мають бути подані не пізніше 23 березня
2015 року.
Перелік та форми відповідних документів розміщені на сайті АПУ.
У разі виникнення запитань, звертайтесь, будь ласка, до координатора законопроектної роботи Марини Слободянюк за тел.: 0 (44) 492-88-48 або пишіть на
електронну адресу: legal@uba.ua.
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Нові очільники комітетів

очаток 2015 року ознаменувався першими виборами.
Так, у декількох комітетах АПУ було обрано нове керівництво. Голосування проходило шляхом електронного опитування, і кожен член АПУ мав змогу або
запропонувати свою кандидатуру, або висунути на
посаду очільника комітету свого колегу. Звичайно, членство в

Назва Комітету

АПУ було обов’язковою вимогою для включення кандидатури
до голосування.
11 лютого 2015 року на черговому засіданні Правління
Асоціації правників України затвердило результати електронного опитування членів АПУ.
Отже, найближчі два роки Комітети очолюватимуть:

Голова

Заступники

Комітет з корпоративного
права та фондового ринку

Леонід Антоненко, голова
Департаменту реєстраційних
питань та ліцензування
Національного Банку України

Анна Бабич, партнер ЮФ Aequo;
Микола Стеценко, керуючий партнер
ЮФ «Авеллум партнерс»

Комітет з медичного права

Олена Беденко-Зваридчук,
директор ЮК «МедАдвокат»

Світлана Малиновська, старший юрист
АО «Арцінгер»

Комітет з питань
телекомунікацій,
інформаційних технологій
та Інтернету

Дмитро Гадомський,
АО «Юскутум», партнер практики
IT та медіа права

Олена Вардамацька, юрист, керівник
IP/ІТ практики ЮФ «Вольф Тайс»;
Микита Полатайко, юрист, координатор
ІТ-практики ЮФ «Саєнко Харенко»

Комітет з природних
ресурсів, природоохоронного
та екологічного права

Інна Яреськовська, юрисконсульт
ВГО «Жива планета»

А розвитком комітетів займатимуться
В Комітеті
з альтернативних
вирішень спорів

— Блінов Євген, Міжнародна юридична група AstapovLawyers, партнер;
— Гришко Сергій, ЮФ «CMS Cameron McKenna», юрист;
— Черних Юлія, ЮФ «Арбітрейд»,
партнер;
— Яремко Володимир, АО «Арцінгер», старший юрист.

В Комітеті
з нерухомості
та будівництва

— Бойчук Олег, ТОВ
«Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і Партнери»
Україна, радник;
— Бондарєв Тимур,
АО «Арцінгер», керуючий партнер;
— Михайленко Владислав, депутат Київської міської ради, член
постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

В Комітеті
з енергетики,
нафти та газу

— Васильєва Ольга, ПАТ
«АЕС Київобленерго», заступник директора з юридичних
питань;
— Власюк Владислав,
ЮФ «єПраво», партнер;
— Третьяков Олександр,
ЮФ «Антіка», старший юрист.

В Комітеті
з питань ЗМІ:

— Відді Тетяна, ТОВ «Медіа Інвест Груп», директор
юридичного департаменту;
— Нуралін Микита, ЮФ
VB PARTNERS, адвокат;
— Танчак Галина, Асоціація «Індустріальний телевізійний комітет», директор
з правових питань.

В Комітеті з аграрного права

— Колчанов Олексій, ТОВ «Метінвест Холдинг»,
корпоративний секретар Групи Метінвест;
— Любарець Олександра, Міністерство аграрної
політики та продовольства України, начальник відділу
правової роботи Департаменту правової та законопроектної роботи;
— Поліводський Олександр, ЮФ «Правнича фірма «Софія», партнер;
— Умірова Ольга, Гореницька сільська рада КиєвоСвятошинського району Київської області, юрист;
— Хомяков Олексій, ЮФ «Астерс», радник;
— Чудовський Ігор, Міністерство аграрної політики, директор Департаменту правової та законопроектної роботи.
Заступником голови Комітету з аграрного права
обрано Чудовського Ігоря.

В Комітеті з фармацевтичного
права:

— Головкова Ірина, ТОВ
«Такеда Україна», керівник
юридичного та адміністративного департаменту;
— Козирьов Олександр,
Концерн Bayer AG, юрист;
— Костін Ілля, ЮК «Правовий Альянс», партнер.

В Комітеті з інтелектуальної
власності та рекламного
права

— Кислий Тарас, ЮБ «Єгоров, Пугінскій,
Афанасьєв і партнери» Україна, радник;
— Костін Ілля, ЮК «Правовий Альянс»,
партнер;
— Мамуня Олександр, ЮФ Aequo, партнер;
— Огнев’юк Ярослав, ТОВ «Дубинський і
Ошарова», партнер, адвокат;
— Потоцький Микола, Український інститут промислової власності, заступник начальника відділу судового захисту прав;
— Семеній Юлія, ЮФ «Астерс», партнер;
— Стройко Ірина, ТОВ «Телерадіокомпанія
«Студія «1+1», ТОВ «Молодість Дистриб’юшн»,
головний юрисконсульт, директор.

Щиро вітаємо колег з обранням і бажаємо плідної та цікавої роботи!
Асоціація правників України  | www.uba.ua

1 – 2 (109 – 110) січень – лютий 2015 року

7

ЗАХОДИ АПУ
заходи

Судова реформа в Україні:
перші кроки

З

4 лютого 2015 року у м. Києві Асоціація правників України провела
відкрите громадське обговорення на тему: «Судова реформа в Україні:
перші кроки».

ахід став одним з
найбільш масштабних
громадських
обговорень судової
реформи,
проведених останнім часом. Він
зібрав більше сотні авторитетних правників, серед
яких керівники провідних
юридичних фірм України,
представники органів адвокатського самоврядування,
судді та науковці.
Спеціальним гостем заходу став заступник Глави Адміністрації Президента України Олексій Філатов. Він акцентував увагу на основних
блоках питань, які зазнають
змін у разі прийняття законопроекту «Про забезпечення права на справедливий
суд», який розроблений Робочою групою з питань судової
реформи при Президентові
України.
Зокрема, основна увага
майбутніх змін буде прикута
до особистості, моральних
якостей та кваліфікації судді.
В першу чергу, це проявиться
на етапі добору суддів — сут-

тєво підвищиться мінімальний прохідний бал кваліфікаційного іспиту, а також
проводитиметься ретельна
атестація суддів з вивченням
їх досьє на відповідність авторитетному статусу судді.
Крім того, зміни торкнуться підстав та переліку
можливих санкцій дисциплінарної відповідальності, засобів зменшення політичного впливу на суддів та спро-

щення деяких організаційних
процедур в судовій системі.
Важливість проведення
подібної дискусії в широкому
колі фахівців резюмував Президент АПУ Денис Бугай: «Як
провідна юридична спільнота, АПУ вже неодноразово
наголошувала, що будь-які
реформи мають проходити
публічне обговорення в колі
громадськості. Сьогодні тут
зібрались провідні експерти

зі всієї України — від Львова
до Криму, тому сподіваюсь,
що можливість обговорити
всі питання «від першої особи» принесе плідні результати всім учасникам».
У свою чергу, напрацювання членів АПУ в межах
Ради з питань судової реформи при Президентові України
представила голова Комітету з процесуального права,
керуючий партнер ЮГ LCF

Артем Пепа

Голова Відділення АПУ в АРК,
адвокат, керуючий партнер Адвокатської
колегії «Статус»
«Проведений захід виявився дуже актуальним і цікавим, що підтверджується
великою кількістю відомих юристів, які
були присутні в залі. Прийняття нової
судової реформи з нетерпінням чекає
українське суспільство: як професійні
юристи, так і прості громадяни. Ми всі
сподіваємося на те, що цього разу судова реформа створить реальні механізми для належного здійснення правосуддя і захисту прав громадян.
Нині в Криму функціонує російське законодавство, і правосуддя
здійснюється відповідно до його правил. Система судоустрою,
процесуальне законодавство Росії суттєво відрізняються від українських. У зв’язку з чим українським юридичним та фізичним особам при зверненні в кримські суди доводиться відчувати значні
труднощі».
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заходи АПУ

Анна Огренчук. Вона зазначила, що особливість підходу
до майбутніх змін полягає
у впровадженні їх в декілька етапів. «Перший блок передбачає впровадження тих
змін, які є необхідними для
проведення судової реформи,
проте можливі в межах чинної Конституції України та не
суперечитимуть їй. Другий
блок — більш ґрунтовні зміни, в тому числі в Основний
закон держави та процесуальні кодекси, — пояснила Анна. — Такий підхід дозволить
розпочати процес реформи
вже зараз».

***
Нагадаємо, що вже тривалий час в межах АПУ йде
активна робота в напрямі
реалізації судової реформи:
була розроблена Концепція
судово-правової
реформи,
прийнята публічна позиція
щодо недопущення ліквідації господарських судів, члени АПУ увійшли до Ради з
питань судової реформи при
Президентові України, а також було проведено чисельні
заходи та обговорення впроваджуваних змін.
22 січня 2015 року Рада
Комітету АПУ з процесуаль-

ного права провела засідання, присвячене обговоренню
підсумків роботи у минулому році та подальших планів
діяльності Комітету.
Серед головних здобутків
Комітету — активність (проведено близько 10 заходів,
які відвідало майже 500 осіб)
та стрімке зростання чисельності структурного підрозділу (за рік його склад зріс
практично вдвічі).
Крім того, активна позиція
керівництва Комітету та його
членів дозволила поглибити
зацікавленість представників
суддівського корпусу, науков-

ців, фахівців міжнародних експортних організацій до заходів,
які проводяться Комітетом,
налагодити плідну співпрацю
з банківською спільнотою, зокрема, Незалежною асоціацією
банків України, а також провести перші публічні обговорення
змін до Закону України «Про
судоустрій та статус суддів»,
зокрема, стосовно ліквідації
господарських судів.
Робота Асоціації у сфері
судової реформи триває. Долучайтесь до її обговорення
на подальших заходах Комітету АПУ з процесуального
права!

Асоціація правників України представляє
партнерів річної діяльності на 2015 рік
Асоціація правників України (АПУ) з приємністю представляє партнерів річної діяльності організації на 2015 рік.
Станом на початок 2015 року у якості
генеральних партнерів АПУ підтримали такі
провідні юридичні компанії: Ario Capital
Group, Asters, АО «Василь Кісіль і Партнери», VB PARTNERS, Goldblum & Partners, ЮБ
«Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і Партнери»,
LCF Law Group, Saenko Kharenko, АО «Соколовський і партнери». Також партнером
Асоціації виступила Патентно-юридична
агенція «Дубинський і Ошарова», партне-

ром Комітету з банківського, фінансового та
страхового права стали Gryphon Investment
Consulting Group, а партнером оновленого
сайта АПУ — АО Arzinger.
«Від імені Асоціації правників України
хотілося б висловити щиру вдячність колегам за підтримку наших цілей та ідей.
Переконаний, що разом з провідною
юридичною спільнотою країни наступного
року ми зможемо ще ближче наблизитися
до нашої мети та реалізувати найсміливіші ідеї», — зазначив Президент АПУ Денис
Бугай.

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ В 2015 РОЦІ

Партнерська програма залишається відкритою для всіх бажаючих! Завдяки розгалуженій системі партнерських пакетів кожна
юридична компанія може знайти для себе
найцікавіший та найоптимальніший варіант
партнерства.
Запрошуємо вас до співпраці та реалізації спільних проектів! З партнерською
програмою Асоціації можна ознайомитися
на сайті АПУ www.uba.ua. З усіх питань партнерства звертайтесь, будь ласка, до виконавчого директора АПУ Олександри Егерт,
e-mail: oegert@uba.ua.
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР САЙТА

Асоціація правників України  | www.uba.ua
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ЗАХОДИ КОМІТЕТІВ

Успішна законодавча робота
Комітету з конкурсного права
триває
Фахівці з конкурсного права перейшли від обговорення актуальних питань
галузі та вирішення локальних проблем до предметної законотворчої роботи

Р

ада Комітету з конкурсного права разом з представниками Світового банку,
Центру
комерційного права та народними
депутатами протягом двох
місяців плідно та наполегливо працювала над розробкою
проекту Закону України
«Про вдосконалення системи примусового виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб)»,
яким планується запровадити в Україні змішану систему
виконання судових рішень,
ввівши інститут приватних
виконавців.
Законопроект
покликаний вирішити проблему своєчасного виконання судових
рішень шляхом реформування державної виконавчої
служби та введення інституту приватних виконавців.
Будь-який судовий процес повинен завершуватися
реалізацією прийнятого рішення. Саме його виконання
можна вважати показником
вирішеності спору, життєвос-

ті застосованого закону та в
підсумку — показником авторитету правосуддя та ефективності державної влади в
цілому.
Протягом
останнього
часу проблема виконання
обов’язкових згідно з Конституцією України рішень
судових органів не тільки
залишилась, але й набула
наднаціонального характеру
та стала предметом занепо-

коєння з боку міжнародних
правозахисних організацій —
переконані фахівці.
У резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи
№ 1787 (2011) від 26.01.2011 р.
«Виконання рішень Європейського суду з прав людини»
відзначається
існування
основних системних недоліків, які викликають велику кількість повторюваних
висновків щодо порушення

Конвенції про захист прав
людини і основоположних
свобод і серйозно підривають
верховенство права. У випадку України ці проблеми
пов’язані, зокрема, з хронічним невиконанням рішень
національних судів.
У резолюції підкреслюється, що Україна повинна
терміново прийняти комплексну стратегію стосовно
виправлення ситуації, за якої

Юліан Хорунжий

Член Ради Комітету з конкурсного права АПУ,
керуючий партнер ЮК «Аріо Кепітал Груп»
«Написання законопроекту є надскладною і кропіткою працею, але зараз
саме час змінювати країну, змінювати
на краще, і я вважаю, що кожен повинен зробити свій внесок у цю нелегку
справу і допомогти тим, чим він найкраще вміє.
Тема приватних виконавців є абсолютно новою для нашої країни, але ми
разом з усіма активними учасниками
цієї сфери проаналізували і втілили всі
кращі світові тенденції у вказаному законопроекті, а те, що зробили  це непогано, підтвердив Світовий
банк своїм висновком.
Це новий рівень розвитку Комітету з конкурсного права   і наш
власний. Вдячний нашим активним парламентарям за просування реформ в Україні. Ми завжди будемо раді відгукнутися на нові
ініціативи».

10

1 – 2 (109 – 110) січень – лютий 2015 року

www.uba.ua |  Асоціація правників України

ЗАХОДИ КОМІТЕТІВ
Руслан Сидорович

Народний депутат України
«Система виконання судових рішень в
Україні завжди потребувала змін, тому,
ставши народним депутатом України,
одним з перших моїх кроків було звернення до професійної юридичної спільноти, яка спеціалізується на виконавчому провадженні, з пропозицією спільно
розробити відповідний законопроект.
Зворотній зв'язок не змусив себе довго
чекати. Спільними зусиллями фахівців
ми створили якісний документ, і схвалення його експертами Світового банку є яскравим доказом того.
Дякую Комітету з конкурсного права АПУ за повну професійну підтримку і сподіваюся, що подальший шлях цього законопроекту
буде успішним».

значна кількість остаточних
судових рішень залишається
невиконаною, а також упровадити ефективні внутрішні
засоби правового захисту у
відповідь на пілотне рішення
у справі «Іванов проти України».
Відповідно до практики
ЄСПЛ виконання судових
рішень розглядається як
невід’ємна частина судового розгляду в розумінні ст. 6
Конвенції про захист прав
і основних свобод людини.
Європейський суд неодноразово робив висновок, що це
право стало б ілюзорним у
разі, коли б правова система
держави допускала, аби остаточне, обов’язкове судове рішення залишалося невиконаним. Це призводить до ситуації, несумісної з принципом
верховенства права.

Причини незадовільного стану справ з виконанням
судових рішень так чи інакше пов’язані з проблемами
діяльності всіх трьох гілок
державної влади, тому подолання проблеми невиконання судових рішень вимагає
комплексного підходу.
Основними
причинами невиконання судових
рішень є недоліки в роботі
та неналежно організована
робота Державної виконавчої служби України. Про це
свідчать численні скарги,
що надходять і до Комітету
Верховної Ради України з
питань правової політики, і
до суду, на рішення, дії або
бездіяльність
державних
виконавців чи посадових
осіб Державної виконавчої
служби, а також статистичні
показники.

Асоціація правників України  | www.uba.ua

Державна
виконавча
служба на сьогодні не в стані
забезпечити право кожного на
своєчасне й повне виконання
судових рішень, зокрема, у
зв’язку з недосконалою внутрішньою організацією роботи органів ДВС та значною завантаженістю державних виконавців (до 150 виконавчих
проваджень на кожного).
Таким чином, доцільно
запровадити в Україні альтернативний механізм виконання судових рішень, а
саме: введення інституту
приватних виконавців. Це дозволить оптимізувати процес
шляхом, з одного боку, розвантаження органів ДВС, з
другого — надання стягувачу
права самостійно вирішувати, до якого виконавця звертатися. Реалізація положень
проекту Закону не потребує
додаткових коштів з Державного бюджету України.
Невиконання
судових
рішень негативно впливає
на авторитет судової влади,
оскільки в цьому разі не досягається кінцева мета правосуддя — захист інтересів громадян і реальне поновлення
їхніх порушених прав. Запровадження змін, передбачених
законопроектом, підвищить
рівень судового захисту прав
осіб, зростання рівня довіри
громадян як до судової системи, так і до державної влади
в цілому.
***
4 лютого 2015 року в стінах Світового банку пройшов

круглий стіл з метою детального обговорення вказаного
проекту закону з усіма зацікавленими сторонами. Шляхом скайп-конференції до
розмови долучилися представники Світового банку в
Вашингтоні.
За результатами розгляду Світовий банк надав позитивну оцінку вказаному
законопроекту і рекомендував для подачі до Верховної
Ради України та якнайшвидшого розгляду його у першому читанні. З проектом закону та висновком Світового
банку можна ознайомитися
на сайті АПУ.
«Світовий банк сприяє реформі фінансового
сектору в Україні і вважає
удосконалення системи виконавчого
провадження
ключовим елементом такої
реформи. Правовими підвалинами
удосконалення
повинен стати відповідний
закон, який істотно зміцнюватиме виконавчу процедуру та запроваджуватиме
ефективний інститут приватних виконавців. Світовий
банк всіляко сприятиме налагодженню тісного контакту всіх сторін зацікавлених
у прискореному прийнятті
законопроекту, зокрема з
метою виконання передумов отримання додаткового фінансування реформи
фінансового сектору в Україні», — зазначив Євген Рокитський, радник Світового
банку.
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Податкові новинки 2015 року
Новий рік приніс платникам податків безліч змін у порядку оподаткування
податків та зборів. Зокрема, змін зазнали трансфертне ціноутворення, податок
на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок на доходи
фізичних осіб, воєнний збір
Трансфертне
ціноутворення
Так, відтепер, трансфертне ціноутворення застосовується до контрольованих
операцій, що не відповідають принципу «витягнутої
руки». Під контрольованими операціями розуміються: господарські операції,
які впливають на об’єкт
оподаткування сторін (сторони) платника податків з
пов’язаними особами — нерезидентами; господарські
операції з продажу товарів
через комісіонерів — нерезидентів.
Операції
визнаються
контрольованими, якщо одночасно виконуються такі
умови: загальний обсяг доходу платника податків та/
або його пов’язаних осіб від
усіх видів діяльності перевищує 20 млн грн за звітний
рік; обсяг групи таких господарських операцій платника податків та/або його
пов’язаних осіб з одним
контрагентом
перевищує
1 млн грн або 3% доходу за
звітний рік.
Крім того, контролюючі
органи мають право звертатися до суду щодо визнання осіб пов’язаними. Також
вони мають право визначати грошові зобов’язання по
контрольованим операціям
за період 2555 днів (7 років).
Встановлено санкції: 5%
суми контрольованих операцій, що не задекларовані
у звіті; 3% суми контрольованих операцій, щодо яких
не була подана необхідна
документація, але не більше 200 розмірів мінімальної
заробітної плати за всі незадекларовані контрольовані
операції.
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Податок на
прибуток
підприємств
Що стосується податку
на прибуток підприємств,
то, починаючи зі звітного
періоду 2015 року, об’єкт
оподаткування визначається
залежно від розміру річного
доходу:
— який не перевищує
20 млн грн та
—
який
перевищує
20 млн грн.
Для платників податку,
у яких річний дохід перевищує 20 млн грн, об'єктом
оподаткування є прибуток,
який визначається шляхом
коригування
(збільшення
або зменшення) фінансового
результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці,
які виникають відповідно до
положень ПКУ.
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Для платників податку, у
яких річний дохід не перевищує 20 млн грн, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату.
Окремо до об’єкта оподаткування
включаються
доходи за договорами страхування, дохід (прибуток) нерезидента, дохід операторів,
отриманий від діяльності з
випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів
та окремо — дохід операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних
ігор, крім доходу, отриманого
від азартних ігор з використанням гральних автоматів,
зменшеного на суму виплачених виплат гравцю.
Також було змінено ставки податку. Базова (основна)
ставка встановлена на рівні
18%. На доходи від страхової діяльності одночасно із
базовою ставкою застосовуються 0% та 3%; на доходи
нерезидентів — 0%, 4%, 6%,

12%, 15% і 20%; на доходи від
букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор
— 10% та 18%.
Податок, що підлягає
сплаті до бюджету, зменшується на суму нарахованого
та сплаченого податку на
майно щодо об'єктів нежитлової нерухомості.
Податкова
декларація
подається до 1 червня 2015
року. Залишився незмінним
порядок сплати податку авансами для платників податку,
у яких доходи за останній
річний період не перевищують 20 млн грн та для неприбуткових установ.
З 2015 року змінено і порядок сплати податкового
зобов'язання з податку на
прибуток при виплаті дивідендів.

Податок на
додану вартість
Найбільших змін зазнав
розділ ПКУ по податку на додану вартість.
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АКТУАЛЬНО
Так, збільшено розмір операцій за рік для обов’язкової
реєстрації платником ПДВ
до 1 млн грн; розширено перелік операцій для грального бізнесу, які не є об’єктом
оподаткування ПДВ; внесено
зміни до переліку операцій,
що звільнені від оподаткування; змінено порядок пропорційного віднесення сум
ПДВ до податкового кредиту.
Нововведення з’явились і
у визначенні бази оподаткування (не нижче собівартості
та не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку).
Відтепер, розрахунок коригування до податкової накладної складається також у
випадку виправлення помилок.
З 1 січня 2015 року всі податкові накладні/розрахунки
коригування
складаються
лише в електронному вигляді, а з 1 лютого 2015 року всі

вони без винятку підлягатимуть реєстрації в ЄРПН.
У разі порушення терміну
реєстрації, право на податковий кредит зберігається не
пізніше 180 днів з дати складання накладної.
За порушення термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі
10%, 20%, 30%, 40% залежно
від строків порушення. Штраф
10% за період з 1 лютого до
1 липня 2015 року не застосовується.
З 2015 року введено систему електронного адміністрування ПДВ, за якою право на реєстрацію податкових
накладних в ЄРПН обмежується формулою (крім перехідного періоду з 1 лютого
до 1 липня 2015 року).
Також змінено критерії
для автоматичного відшкодування ПДВ.

Платники податку на непогашені залишки сум податку можуть збільшити суму,
на яку він має право зареєструвати податкові в ЄРПН.
З 1 липня 2015 року автоматично збільшується розмір
суми податку, на яку платник
має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН, на
суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих та погашених за останній рік.

Податок на
доходи фізичних
осіб
З 2015 року ставка податку на доходи фізичних осіб
становить 15% щодо доходів
у формі заробітної плати та
за цивільно-правовими договорами, що не перевищує
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати.
Якщо такі доходи в календарному місяці перевищу-

ють десятикратний розмір
мінімальної зарплати, то до
суми такого перевищення застосовується ставка 20%.
Крім того, розширено перелік оподатковуваних доходів, запроваджено дві ставки
5% та 20% для оподаткування пасивних доходів. Також
було викладено в новій редакції порядок оподаткування виграшів і призів та відкориговано перелік витрат,
безпосередньо пов'язаних з
отриманням доходів у фізичних осіб-підприємців.

Військовий
збір
Подовжено строки встановлення військового збору
та розширено об'єкт оподаткування. Тепер він ідентичний податку на доходи фізичних осіб.
Підготовлено
АК «Соколовський
і партнери»

Ефективність податкової реформи —
міф чи реальність?
Наприкінці 2014 року було
прийнято низку законів, які реЧи вважаєте Ви,
гулюють питання проведення
що кількість податків
податкової реформи в Україреально скоротилась?
ні. Зокрема, вони стосуються
загальнообов'язкового державного соціального страхування,
кількості податків, удосконалення податкового контролю за
трансфертним ціноутворенням
та інших питань.
У зв’язку з цим Асоціація
правників України, а саме Ко- Чи збільшаться
мітет АПУ з оподаткування на витрати бізнесу
початку року провів опитування
у зв’язку
щодо податкової реформи 2015
з введенням
року, а саме стосовно ефектив- ПДВ-електронних
ності та доцільності законодаврахунків?
чих змін, внесених цими законами.
Результати цього опитування не можна вважати
репрезентативними повною
мірою, однак вони вказують
на загальні настрої юристів та
Чи зможуть електронні рахунки
сприйняття ними податкових
побороти «податкові ями»?
змін.

,8%

84

НІ

,1%
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2%

НI НІ

71,7% ТАК

76

77,

Чи виведе зарплати
з тіні зниження
ставок ЄСВ
і диференціація
ставок ПДФО?

НІ 77,2%
НІ

Чи зменшиться
кількість
роботи
бухгалтера
з обліку
податку
на прибуток?

%

0
87,

Чи знизиться податкове
навантаження підприємства
при сплаті податку на прибуток?
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Чи буде досягнуто цілей
податкової реформи?

К

9 лютого 2015 року відбувся круглий стіл Комітету Асоціації
правників з оподаткування на тему «Податкова реформа: чи
будуть досягнуті цілі?»

руглий стіл був організований з метою відкритого обговорення податкової реформи, яка
вже отримала чималий розголос у суспільстві. Основні
питання, які були винесені
на порядок денний круглого
столу, стосувались скорочення податків, перспектив виходу заробітних плат із тіні
та особливостей сплати податку на прибуток та ПДВ .
Захід зібрав максимально широке коло учасників:
народні депутати України,
адвокати, керівники податкових практик, аудитори,
суддів та науковці мали змогу висловити своє бачення
податкових реформ та їх
ефективності.
Вітаючи учасників, Президент АПУ Денис Бугай
презентував
результати
опитування щодо ефективності податкової реформи,
яке проводилось Асоціацією.
86% респондентів вважає,
що податкова реформа, розпочата в грудні 2014 року, не
призведе до економічного
зростання країни. Приблизно така ж кількість опитаних негативно оцінює й інші
нововведення реформи (див.
стор. 13).
Водночас, Денис Бугай
зазначив, що результати опитування навряд чи можна
вважати репрезентативними, однак вони чітко вказують на настрої у юридичних
колах — правники скептично
поставились до податкової
реформи 2015 року, маючи
за плечима негативний досвід законодавчих змін.
Модератор заходу, Владислав Соколовський, голова Комітету АПУ з оподатку-
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вання, керуючий партнер АК
«Соколовський і партнери»,
зауважив, що зміни, ініційовані законами щодо податкової реформи, досить широко
обговорювались у межах Комітету. Власне, обговорення
так само підтвердило скептичні настрої правників, які
неодноразово висловлювали
свої зауваження та критику
реформам.
Скорочення податків поставила під сумнів Наталія
Куріленко, експерт Комітету АПУ з оподаткування,
директор аудиторської компанії «Систем аудит кепітал».
«Якщо пильно поглянути на
податкову реформу, можна
побачити, що насправді були
скорочені лише назви податків, а податковий тягар
залишився той самий. Було
задекларовано скорочення
податків з 22 до 11, однак
насправді деякі податки були
об’єднані під однією назвою,
не врахований військовий
збір. Якщо уважно порахувати, то кількість дійсно скорочений податків виявляється
зовсім незначною», — зазна-
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чила Наталія Куріленко, відповідаючи на перше питання зустрічі: що більше — 11
чи 22? Однак: вона вказала й
на позитивні результати реформи: скасування збору за
провадження деяких видів
підприємницької діяльності.
«Особи, які здійснюють торгівлю в магазинах, можуть
видихнути з полегшенням —
їм більше не доведеться
сплачувати за торгівельний
патент».

Але, на думку представника Державної фіскальної служби Сергія Тимошенка, навіть скорочення назв та кодів бюджетної
класифікації містить вагомі
переваги та значно спрощує
та здешевлює адміністрування податків.
Член
парламентського
Комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан підкреслила, що
бізнес так і не відчув змен-
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шення фіскального тиску.
За її словами, необхідно нівелювати негативні норми,
що виникли через поспішне
прийняття змін до Податкового кодексу наприкінці
минулого року, і підготувати
комплексні зміни в існуючу
податкову систему.
«Коли ми почали працювати над тим законопроектом, який був проголосований 28 грудня, мені стало
зрозуміло, що означає поняття «відновити парламентаризм». Фактично, документ
був внесений всередині Міністерства фінансів України,
і вже одразу стало зрозуміло, що ніякого полегшення
для бізнесу він не несе. Наші
коментарі та зауваження не
були прийняті. А у профільного комітету ВРУ просто не
вистачило політичної волі
повернути документ і не

брати його в роботу», — відверто поділився з колегами
досвідом розгляду зазначеного Закону народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з
питань податкової та митної
політики Андрій Журжій,
член Правління АПУ.
У свою чергу, Антон Поляничко, заступник начальника відділу забезпечення
роботи IV судової палати Вищого адміністративного суду
України, теж віднайшов приховані податки під завісою
реформи: «Цільова надбавка
за газ — в загальній частині
її немає, зате вона є в перехідних положеннях», — зауважив він.
Зазначаючи, що податки ніколи не були в Україні
фаховим питанням, а зазвичай, лише політичним, Антон Поляничко запропону-
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вав своє бачення ефективної
податкової політики: «Коли
всі зрозуміють, з чого треба
починати, лише тоді реформи приноситимуть користь.
Перш за все, треба визначити
реальні доходи і витрати бізнесу, реальні, а не ті, які можуть бути продемонстровані
в податковому обліку. Далі з
цього розрахувати, які суми
податків можна вилучити
без шкоди для розвитку бізнесу, з урахуванням інвестиційної складової, і на цих показниках вже створити бази
та об’єкти оподаткування,
які відповідатимуть реальному стану економіки». —
переконаний суддя.
У свою чергу, Данило
Гетманцев, голова наукової
ради Асоціації податкових
радників, почесний президент ЮК «Юрімекс» звернув
увагу на юридичну техніку
реформ: «Скажімо, наразі
військовий збір
повинні
сплачувати й приватні підприємці, навіть ті, хто сплачує єдиний податок. А в самому Законі відсутній механізм адміністрування цього
податку. Тому це питання
вимагає доопрацювання», —
зазначив він. Водночас, пан
Гетманцев позитивно оцінив
рух у напрямі легалізації заробітних плат: «Вважаю, що
цей шлях веде у вірному напрямі», — зазначив він.
Продовжуючи розмову,
експерти констатували, що
зміна законодавства про
стягнення єдиного соціаль-

ного внеску не зменшила
податковий тиск на бізнес.
Погоджуючись з колегами,
Андрій Журжій визнав, що
механізм отримання знижки
при сплаті єдиного соціального не став масовим в силу
жорстких умов отримання
знижки. Проте з метою вирішення низки проблем був
зареєстрований законопроект № 1863, що дозволяє
отримати знижку в більш
простому порядку, зазначив
він.
Підсумовуючи
результати
дискусії,
учасники
круглого столу наголосили,
що бізнес розраховує на радикальне зниження ставок
ЄСВ. У коаліційній угоді
було задекларовано знизити ставку вдвічі, але уряд
не готовий поки до такої
реформи, посилаючись на
важкий стан бюджету. Також
експерти обговорили можливість об’єднання єдиного
соціального внеску, податку
на доходи фізичних осіб та
єдиного податку.
«На жаль, за результатами обговорень спеціалісти
дійшли висновків, що позитивних змін у оподаткуванні
не відбулося і найближчим
часом навряд чи відбудуться. Навпаки, і методика оподаткування ускладнилась, і
податковий тиск збільшився,
і втрати на адміністрування
виросли», — переконана Наталія Дубина, керівник податкового департаменту АО
AVER LEX.
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Новини ВКДКА

Гроші, як втілення
відповідальності адвоката

Правникам добре відома «крива вдячності» клієнта, що залежить від
стадії розгляду справи і її результатів. Коли ця крива з різних причин іде
надто різко вниз, адвокат змушений у суді обґрунтовувати вартість своїх
послуг. І деколи гонорар доводиться повертати
Хіба хочеш? Мусиш!
Якщо адвокат програв спір про повернення грошової винагороди за колись надану клієнтові правову допомогу, він мусить виконати судове рішення,
що набрало законної сили. «Задоволення» розмірковувати над несправедливістю рішення можуть собі дозволити
лише громадяни. Адвокат — ні, бо має
всі шанси втратити роботу. Принаймні,
така практика формується сьогодні у
Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній
комісії адвокатури, де невиконання рішення суду розцінюється, як достатня
підстава для дисциплінарної відповідальності адвоката.
Так, на заключному у минулому
році засіданні аргументи адвоката про
те, що пройшло багато часу з моменту припинення правовідносин із клієнтом, а виконання судового рішення
належить виключно до компетенції
державної виконавчої служби, не змогли переконати членів ВКДКА, які вирішили, що регіональна комісія повинна дослідити факт порушення Правил
адвокатської етики.
Зокрема, у рішенні від 11.12.2014
№ VI-012/2014 ВКДКА послалась на
положення ст.ст. 7, 8 ПАЕ, відповідно
до яких у своєму приватному житті
адвокат зобов’язаний дотримуватися
закону, не вчиняти правопорушень, у
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своїй професійній діяльності виходити
з переваги інтересів клієнта перед своїми власними інтересами, а також перед
будь-якими іншими міркуваннями.
Виконання судових рішень, як
свідчить
практика
Європейського
суду з прав людини, розглядається, як
невід’ємна частина судового розгляду.
Європейський суд неодноразово доходив висновку про те, що право на захист інтересів не мало б сенсу у разі допущення правовою системою держави
залишення невиконаним остаточного,
обов’язкового судового рішення.
Отже, ВКДКА дійшла висновку, що
невиконання судових рішень адвокатом негативно впливає на авторитет
судової влади та адвокатури, оскільки в
цьому разі не досягається кінцева мета
правосуддя — захист інтересів громадян і реальне поновлення їхніх порушених прав.

Винне підприємство,
а не адвокат
Схожа ситуація стала предметом
розгляду на засіданні Комісії 30 січня
цього року. Як і у попередній справі,
йшлося про тривале невиконання рішення суду, згідно якого клієнту мали
бути відшкодовані збитки за неналежно надані юридичні послуги. Більше
того, через дії адвоката МВС навіть по-
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рушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 190
(шахрайство) Кримінального кодексу
України.
Але рішення ВКДКА довелося ухвалювати цілком протилежне за змістом.
Хоч скаржник і стверджував, що передавав гроші за роботу особисто адвокату, водночас, доказів на підтвердження
цієї інформації встановлено не було.
Угода про надання юридичних послуг
була укладена з приватним підприємством (директором якого був сам адвокат). Договору з адвокатом про надання
правової допомоги скаржник не складав.
Матеріалами перевірки встановлено, що відповідальність за невиконання умов договору була покладена на
підприємство. Відповідно ж до ч.1 ст.96
Цивільного кодексу України юридична
особа самостійно відповідає за своїми
зобов’язаннями, а відповідно до ч.3
ст.96 учасник (засновник) юридичної
особи не відповідає за зобов’язаннями
юридичної особи, а юридична особа не
відповідає за зобов’язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами
та законом.
Отже, хоча фактично правову допомогу надавав адвокат, з формального
боку відповідальність за її якість несла
юридична особа, яка, у кінцевому рахунку, і не виконала судового рішення.
Зважаючи на це, ВКДКА була змушена
залишити скаргу на рішення дисциплінарної палати КДКА про відмову в
порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката без задоволення.
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Новини НААУ

Національна асоціація
адвокатів України
Порядок, розмір та
строки сплати щорічних
внесків у 2015 році
Відповідно до абзацу 2 частини 2
статті 58 Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» (далі — «Закон») розмір щорічних внесків адвокатів
на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на
забезпечення діяльності рад адвокатів
регіонів, Ради адвокатів України, Вищої
ревізійної комісії адвокатури та ведення
Єдиного реєстру адвокатів України і є
однаковим для всіх адвокатів.
На підставі абзацу 2 пункту 8 частини 7 статті 54 Закону Установчим з’їздом
адвокатів України встановлені щорічні
внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та
рекомендований розмір такого внеску
не більше однієї мінімальної заробітної
плати на рік станом на 1 січня поточного року, у якому такий внесок сплачується. А відповідно до рішення Ради адвокатів України № 24 від 17 грудня 2012
року розмір щорічного внеску на рік за-

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
кріплений на рівні однієї мінімальної
заробітної плати.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на
2015 рік» мінімальна заробітна плата у
місячному розмірі з 1 січня 2015 року
становить 1218 гривень 00 копійок.
Тобто, щорічний внесок адвоката на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в 2015 році становить
1218 гривень 00 копійок.
Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (нова редакція), затвердженим
рішенням Ради адвокатів України від 16
лютого 2013 року № 72, із подальшими
змінами та доповненнями, встановлено, що адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року двома
платежами згідно наступного розподілу:

— шляхом перерахування 70% від
встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної
ради адвокатів регіону;
— шляхом перерахування 30% від
встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної
асоціації адвокатів України.
Відповідно до вказаного Положення
щорічний внесок вважається сплаченим
з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського
самоврядування. Обов’язок по сплаті
щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування
не вважається виконаним адвокатом,
якщо його внесено не в повному розмірі
(крім випадків розстрочки платежу) чи
на рахунок лише одного із двох органів
адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.
Для Вашої зручності на офіційному
веб-сайті Національної асоціації адвокатів України передбачена можливість
самостійно генерувати квитанцію на
оплату щорічного внеску.

План проведення заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів на 2015 рік
Дата проведення
заходу

Тип заходу та регіон покриття

Місце проведення
заходу

7 лютого 2015 року

Семінар для адвокатів Запорізької області

м. Запоріжжя

21 лютого 2015 року

Семінар для адвокатів Харківської області

м. Харків

7 березня 2015 року

Семінар для адвокатів Хмельницької та Тернопільської областей

м. Тернопіль

28 березня 2015 року

Семінар для адвокатів Вінницької та Житомирської областей

м. Житомир

25 квітня 2015 року

Семінар для адвокатів Львівської області

м. Львів

16 травня 2015 року

Семінар для адвокатів Закарпатської області

м. Мукачеве

30 травня 2015 року

Семінар для адвокатів Київської області

м. Київ

6 червня 2015 року

Семінар для адвокатів Херсонської та Миколаївської областей

м. Миколаїв

27 червня 2015 року

Семінар для адвокатів Одеської області

м. Одеса

18 липня 2015 року

Семінар для адвокатів Черкаської та Кіровоградської областей

м. Черкаси

5 вересня 2015 року

Семінар для адвокатів Волинської та Рівненської областей

м. Рівне

26 вересня 2015 року

Семінар для адвокатів Дніпропетровської області

м. Дніпропетровськ

10 жовтня 2015 року

Семінар для адвокатів Івано-Франківської та Чернівецької областей м. Чернівці

24 жовтня 2015 року

Семінар для адвокатів м. Києва

м. Київ

7 листопада 2015 року

Семінар для адвокатів Чернігівської області

м. Чернігів

21 листопада 2015 року

Семінар для адвокатів Полтавської та Сумської областей

м. Суми
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ЗАХОДИ КОМІТЕТІВ

Енергетична стратегія України:
погляд експерта
30 січня 2015 року у м. Києві
у приміщенні Бізнес-клубу
«Белгравія» Комітет з енергетики,
нафти і газу Асоціації правників
України провів засідання для
обговорення проекту енергетичної
стратегії України (ЕСУ), її
особливостей, недоліків та шляхів
покращення

C

воїми думками з колегами ділився Владислав Власюк,
партнер ЮФ «єПраво». «Енергетична стратегія України (ЕСУ)
передбачає збільшення споживання енергії, тоді як Європейський
союз йде шляхом зменшення — через
енергоефективні технології. ЕСУ не визначає кроків України щодо глобальних
викликів людства — глобального потепління, за мету не ставляться конкретні
цілі щодо збільшення енергоефективності, зменшення викидів парникових
газів тощо», — переконаний Владислав
Власюк.
У засіданні також взяла участь Тетяна Тарасюк, голова Комітету з енергетики, нафти і газу, директор з юридичних питань ПАТ «Київобленерго».
***
Наприкінці минулого року на засіданні Громадської ради Міненерговугілля було презентовано Енергетичну
стратегію України «Безпека та конкурентоспроможність».
Цей проект стратегії було підготовлено Інститутом стратегічних досліджень при Президенті України. Прикро,
що стратегія виявилась радше погано
замішаним вінегретом і отримала чимало дошкульних коментарів від членів Громадської ради.
Перш за все, наведу деякі основні
положення стратегії, що дозволить
скласти загальну уяву про її зміст.
1. Ціль енергетичної стратегії — розвиток паливно-енергетичного комплексу забезпечення потреб у енергоресурсах і енергобезпеки.
2. Місце енергетичної стратегії —
формалізує енергетичну політику країни.
3. Цілі та механізми реалізації стратегії з етапами реформування, модернізації та корпоративного розвитку, інтеграції та інноваційного оновлення.
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4. Основні цілі стратегії — список тез
на кшталт «дворазове зниження енергоємності ВВП» і «енергетична ефективність енергетичного сектору».
5. Індикатори цільового стану — табличка з купою показників, в т.ч. «індекс
Херфіндаля-Хіршмана».
6. Механізми реалізації стратегії
– ще один список тез на зразок «впровадження системи енергоменеджменту»
і «децентралізація владних повноважень».
7. Дорожня карта реалізації стратегії.
8. Прогнозні динаміки — споживання паливно-енергетичних ресурсів, видобутку енергоресурсів.
9. Прогнозний цільовий паливноенергетичний баланс на 2035 рік.
10. Система забезпечення реалізації
стратегії — черговий набір тез.
Не коментуючи ілюстративні здібності шановних авторів, зауважу деякі
основні параметри проекту стратегії.
Перш за все, правильною видається
спроба інтегрованого розміщення енергетичної стратегії «над» економікою,
суспільством і законодавством. Це може
сприяти системному, а не фрагментарному оновленню енергетики України.
У цьому зв’язку процитую коментар
поважного екс-міністра енергетики:
«электроэнергетика — это нервная система экономики, а не отрасль».
Також позитивним вважаю позиціонування стратегії, як «головного нормативного документу державної енергетичної політики». Що б не означав
«головний нормативний документ» з
погляду системи права, виглядає це кру-
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то і спрямовано на послідовність дій у
довгостроковій перспективі.
А тепер — про вінегрет. Запорукою
вінегрету стала спроба поєднати концепційний характер стратегії з цифрами,
показниками і окремими положеннями
нормативного характеру. Насамперед
тому, що більшість таких «домішок» видаються необґрунтованими та навіть
помилковими, а тому радше зайвими
для проекту стратегії.
Можна знайти у проекті і відверті
ляпсуси, зокрема, віднесення імплементації положень Третього енергетичного пакету і реформування системи
оподаткування видобувної галузі на період 2021 — 2025 років — а воно ж уже!
Так само абсолютно «сирою» виглядає запропонована «дорожня карта» реалізації стратегії. Що говорити, не може
дорожня карта на тридцять років складатися з декількох абзаців.
Ще одним зауваженням членів Громадської ради було тотальне неврахування у стратегії ймовірного науковотехнічного прогресу і неминучої реструктуризації енергетики та енергоресурсів.
Таким чином, презентована стратегія
є правильною концепційно, однак потребує серйозних доопрацювань для відходу
від стану «декларації про наміри» до серйозного і детального документа або принаймні гармонійного і цілісного концептуального проекту. Над пропозиціями до
проекту працює і громадська рада.
Владислав Власюк,
голова юридичної комісії Громадської
ради Міненерговугілля,
магістр енергетичного права
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Правові доктрини в рішеннях
адміністративних судів:
очікування та реальність
28 січня 2015 року Асоціація
правників України та компанія
ЛIГА:ЗАКОН провели спільний
круглий стіл за участі Комітету
з оподаткування та Комітету
з процесуального права для
обговорення проблемних питань
застосування адміністративними
судами України судових правових
доктрин та ч. 2 ст. 71 Кодексу
адміністративного судочинства
України

М

ету круглого столу одразу
на початку засідання озвучив Олександр Попов, головний редактор видання
«Юрист&ЗАКОН»: «Результатом цього круглого столу має стати
вироблення спільних зауважень та пропозицій, які будуть оформлені у форматі
єдиного документа».
На обговорення учасників круглого столу були винесені три ключові

блоки питань: порядок застосування
адміністративними судами ч. 2 ст. 71
КАС України; застосування адміністративними судами України судових
доктрин, зокрема розумної обачності
платника податків та ділової мети; обговорення правомірності самостійного
коригування податковими органами
інформації в електронних базах даних
ДФС за результатами проведених перевірок.

Володимир Горбалінський

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду,
голова ради суддів адміністративних судів Дніпропетровської області
«Дійсно, на практиці виникає велика кількість питань щодо застосування адміністративними судами ч. 2 ст. 71 КАС України.
Наразі ми в процесі зустрічаємо різне розуміння того, як застосовувати ці положення з боку юристів, які захищають платника
податків, та протилежної сторони — представника суб’єкта владних повноважень.
В адміністративному провадженні діє загальна норма  про те, що
кожна сторона має довести ті обставини, на які вона посилається. Коли ставиться питання про правомірність дій суб’єкта владних повноважень, тягар доказування лежить на цьому суб’єкті.
Всім відомо, що основна категорія спорів — це спори, пов’язані з так званими нікчемними
угодами. В структурі цих позовів платник податків, коли звертається до суду, не ставить
питання про неправильне застосування тієї чи іншої норми закону суб’єктом владних повноважень. Він говорить про те, що податкова неправильно сприйняла фактичні обставини
справи, неправильно їх оцінила і, відповідно, у своєму позові наводить контраргументи,
намагаючись оспорити висновки податкових органів».
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Позиція правників з першого питання є доволі однозначною: адміністративні суди не застосовують на практиці
вимоги ст. 71 КАС України, яка покладає
тягар доказування на суб’єкта владних
повноважень щодо правомірності оспорюваного рішення.
Свою позицію з приводу застосування
ч. 2. ст. 71 КАС України представив Володимир Горбалінський, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного
суду, голова ради суддів адміністративних судів Дніпропетровської області.
«Якщо подивитися на специфіку
справ, які випливають з податкових спорів, то можна стверджувати, що ч. 2 ст. 71
КАС України діє у випадку проблем із застосуванням тієї чи іншої правової норми. Тобто, коли суб’єкт владних повноважень ухвалив певне рішення, він має
пояснити причини, що стали підставою
для прийняття такого рішення саме з
цією правовою нормою. На сьогодні специфіка податкових спорів полягає, перш
за все, не в застосуванні тієї чи іншої
норми, а в оцінці обставин та визначенні доказів, які доводять наявність цих
обставин», — зазначив суддя.
У дискусії також взяли участь: Олексій Муравйов, суддя Вищого адміністративного суду України, член ВРЮ;
Анна Огренчук, голова Комітету АПУ
з процесуального права, керуючий партнер ЮГ LCF; Владислав Соколовський,
голова Комітету АПУ з оподаткування,
керуючий партнер АК «Соколовський і
Партнери»; Анна Вінниченко, директор ЮК WinnerLex; Олександр Мінін,
адвокат АО «КМ Партнери»; Тетяна Лисовець, старший партнер АК «Соколовський і Партнери», та інші.
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заходи АПУ

Івано-Франківськ: розмова про
адвокатуру, реформи та гарантії
адвокатської діяльності
6 лютого 2015 року Асоціація
правників України (АПУ)
провела спільний круглий стіл
АПУ, ЮК Мoris Group та Ради
адвокатів Івано-Франківської
області «Реформування системи
адвокатури та окремі аспекти
здійснення адвокатської діяльності»

З

ахід, що розпочав серію круглих
столів у регіонах країни, зібрав
більше 120 учасників та став
одним із наймасштабніших виїзних заходів АПУ.
На відкритті заходу до учасників
звернулись Денис Бугай, Президент
АПУ, адвокат, партнер ЮФ VBPARTNERS,
Світлана Петрова, в.о. голови Ради адвокатів Івано-Франківської області, Андрій Романчук, керуючий партнер ЮК
Мoris Group, та Сергій Басараб, перший
заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Президент АПУ окреслив стан проходження реформування адвокатури та
зосередився на результатах опитування
з найактуальніших питань адвокатури,
яке було проведено АПУ наприкінці минулого року.
Підвищення кваліфікації адвокатів,
процесуальні питання здійснення адвокатської діяльності та низка практичних
питань, які виникають у процесі представництва адвокатами інтересів клієнта, стали предметом обговорення під час
круглого столу.
Адвокат Руслан Попадинець, голова
Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Івано-Франківської
області, представив практику КДКА при
розгляді скарг на дії адвокатів. За його
словами, однією з найбільших проблем
залишається недотримання адвокатами
вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, а також відмова подавати пояснення під час розгляду дисциплінарних
справ на засіданнях Комісії.
Доповідачі з Києва Ігор Федоренко,
партнер АО AVER LEX, та Олександр Горошинський, партнер ЮК GORO Legal,
представили шляхи використання результатів податкових перевірок під час
представництва інтересів клієнтів та залучення мас-медіа під час представництва інтересів клієнтів у кримінальному провадженні. У свою чергу, Андрій
Савчук, партнер ЮК Мoris Group, своєю доповіддю ініціював дискусію щодо
проблеми оплати юридичних послуг в
контексті проведення судової реформи.

Ігор Фомін

Адвокат, керуючий партнер АО «Українська правнича група»
«Коли ми працювали за попереднім КПК, ми мали можливість
дивитися і визначати, чи обґрунтовано була порушена кримінальна справа, чи ні. Зараз у нас фактично існує, так би мовити,
канцелярська система реєстрації кримінальних правопорушень,
вона взагалі не визначає, чи є склад злочину в діях особи і чи
мала місце взагалі подія злочину.  
Що відбувається: наприклад, сторона обвинувачення приймає рішення щодо наявності або відсутності ознак злочину, факту чи події.
Виникає підозра. На чому ґрунтується ця підозра — на сьогодні ні
на чому. Представники сторони обвинувачення готують документ і
викладають там плітки, чутки, свої відчуття, але не необхідні факти —
наявність достатніх доказів та обставин, які б свідчили, що ця особа, можливо, вчинила злочин.
Так зазначив  Європейський суд з прав людини, і це для нас є джерелом права, однак не є джерелом права для сторони обвинувачення».
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Друга частина круглого столу була
присвячена практичним аспектам здійснення адвокатської діяльності. Своїм досвідом з колегами ділилися Ігор
Фомін, адвокат, керуючий партнер АО
«Українська правнича група», Діана
Проценко, юрист, медіатор Українського центру медіації, Михайло Романюк,
юрист ЮК Lex Consulting, та Людмила
Железняк, адвокат, член Ради адвокатів Івано-Франківської області.
«Асоціація правників України, зокрема, Секція адвокатів та практикуючих
правників, цього року взяла чіткий курс
на зміцнення регіонального представництва, окрім іншого, шляхом проведення виїзних заходів за участі очільників
місцевого самоврядування та провідних
адвокатів і юристів країни. І нам дуже
приємно, що перший наш цьогорічний
захід відвідало більше ста правників
Івано-Франківська та області, а розмова
з колегами виявилась цікавою та ґрунтовною», — прокоментував підсумки заходу Президент АПУ Денис Бугай.
Завдячуючи співпраці з Національною асоціацією адвокатів України, розпочатою минулого року, учасники круглого столу отримали не лише корисну
інформацію та цікаве спілкування, але й
сертифікати про проходження навчання
за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами.
Асоціація правників України висловлює щиру вдячність Раді адвокатів Івано-Франківської області та ЮК
Moris Group за співпрацю у проведенні
заходу.
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заходи відділень

Важливі аспекти адвокатського
запиту — обговорення у Вінниці
30 січня 2015 року у м. Вінниці
відбувся круглий стіл Відділення
Асоціації правників України у
Вінницькій області

К

руглий стіл Відділення АПУ у
Вінницькій області був присвячений важливому інструменту
в адвокатській діяльності —
адвокатському запиту.
Доповідачем на круглому столі виступив член Відділення АПУ у Вінницькій області, партнер АО «АГ «Ваше право», адвокат Володимир Радіщев.
У доповіді Володимир розкрив типові проблеми, з якими доводиться зустрічатись адвокатам Вінниччини при
складанні адвокатських запитів та отриманні на них відповіді.

«Держава має бути зацікавлена в
належному рівні адвокатури, оскільки
адвокат є єдиним захисником, який
може допомогти в питаннях. А адвокатський запит є одним із основних

інструментів, який використовують
адвокати у своїй роботі», — зазначив
Олег Руденко, голова Відділення
АПУ у Вінницькій області, керуючий
партнер АО «Адвокатська група «Ваше
право».
Активну участь у заході взяли Рада
адвокатів Вінницької області та Вінницького обласного центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Загалом захід відвідало близько
40 адвокатів та практикуючих правників
Вінниччини.
Під час круглого столу також було
обговорено питання адміністративної
відповідальності за ненадання відповіді
на адвокатський запит та практику Ради
адвокатів Вінницької області з цього
приводу.

Шукаєте
співробітників?
Допоможіть з працевлаштуванням колегам зі Сходу та Півдня!
Асоціація правників України вже протягом декількох місяців проводить активну кампанію з допомоги в працевлаштуванні
юристів із кризових областей.
У нас є перші успіхи на цій ниві, але допомога лишається все такою ж актуальною.
Для реалізації проекту ми підгували та постійно оновлюємо перелік резюме правників із АР Крим та Луганської і Донецької
областей, які шукають роботу.
З резюме колег Ви можете ознайомитися на сайті АПУ www.uba.ua у розділі «Проекти».
Якщо Ви або Ваші знайомі шукають юристів — зверніть увагу на цих претендентів. Можливо, хтось із них стане надійною опорою Вашої компанії! Давайте допоможемо колегам разом!
Також нагадуємо всім членам АПУ з Донецької, Луганської областей та Криму, які вимушені шукати роботу в інших областях — Ви можете надсилати свої резюме на адресу: komitet@uba.ua.
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заходи АПУ

Заходи АПУ в січні —
19 січня 2015 року, м. Київ
Свято Водохреща

19 січня 2015 року, м. Київ
Спільне засідання Комітету
з інтелектуальної власності та рекламного права й Комітету з конкуренційного права «Як інтелектуальна власність
стала інструментом для недобросовісної конкуренції?»

21 січня 2015 року, м. Київ
Засідання Комітету з нерухомості та
будівництва «Нові правила оподаткування нерухомості з 2015 року»

22 січня 2015 року, м. Луцьк
Повторні Загальні збори Відділення
АПУ в Волинській області

20 січня 2015 року, м. Київ
Засідання Комітету з кримінального та
кримінально-процесуального права
«Заходи забезпечення кримінального
провадження. Можливості адвоката»

23 січня 2015 року, м. Одеса
Засідання Комітету з транспортного
права «Екологічний контроль суден:
стан виконання наказів Мінприроди»

23 січня 2015 року, м. Одеса
Загальні збори Відділення АПУ
в Одеській області

26 січня 2015 року, м. Харків

23 січня 2015 року, м. Київ
Засідання Комітету з трудового права
«Працівники в зоні АТО: основні проблеми»

Загальні збори Відділення АПУ
в Харківській області

27 січня 2015 року, м. Київ
Засідання Комітету з оподаткування
«Обговорення наявної судової практики ВАС України з питань оподаткування»

29 січня 2015 року, м. Чернівці

30 січня 2015 року, м. Вінниця

Загальні збори Відділення АПУ
в Чернівецькій області

Круглий стіл Відділення АПУ в
Вінницькій області «Адвокатський запит:
адміністративна відповідальність в дії.
Практика Вінницької області та України»
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28 січня 2015 року, м. Київ
Спільний круглий стіл Комітету
з оподаткування та Комітету
з процесуального права «Застосування адміністративними судами України
судових правових доктрин та
ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного
судочинства України»

30 січня 2015 року, м. Київ
Засідання Комітету з енергетики,
нафти та газу «Проект енергетичної
стратегії України: які недоліки і як покращити?»
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лютому 2015 року
4 лютого 2015 року, м. Київ

4 лютого 2015 року, м. Київ

Відкрите засідання Комітету з процесуального права «Судова реформа
в Україні: перші кроки»

Майстер-клас Відділення АПУ
в м. Києві «Як довчити англійську
за півгодини і вивчити будь-яку
іноземну мову за 5 хв на день?»

4 лютого 2015 року, м. Київ
Засідання Комітету з трудового права
«Проект Трудового кодексу України:
очікувані зміни, можливості
вдосконалення»

6 лютого 2015 року,
м. Івано-Франківськ
Спільний круглий стіл АПУ, ЮК
Мoris Group та Ради адвокатів ІваноФранківської області «Реформування
системи адвокатури та окремі аспекти
здійснення адвокатської діяльності»

9 лютого 2015 року, м. Київ
Експертний круглий стіл «Державні
закупівлі лікарських засобів та виробів
медичного призначення: перспективи
впровадження змін»

9 лютого 2015 року, м. Київ
Круглий стіл Комітету з оподаткування
«Податкова реформа: чи буде досягнуто цілей?»

10 лютого 2015 року, м. Київ
Засідання Комітету з цивільного,
сімейного та спадкового права
«Цивільно-правове регулювання угод
з нерухомістю»

12 лютого 2015 року, м. Київ
Спільне засідання «Розгляд практики
захисту прав промислової власності в
кримінальному провадженні. Пошук
відповідей на суперечливі питання»

11 лютого 2015 року, м. Київ
13 лютого 2015 року,
м. Дніпропетровськ
Спільний круглий стіл Асоціації
правників України та Ради адвокатів
Дніпропетровської області «Тенденції і
очікувані зміни в українській адвокатурі»

Спільне засідання Комітету з питань
телекомунікацій, інформаційних
технологій та Інтернету та
Комітету з кримінального та
кримінально-процесуального права
«Кіберзлочинність в Україні: погляд
адвоката»

АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
ТА РАДИ АДВОКАТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТЕНДЕНЦІЇ І ОЧІКУВАНІ ЗМІНИ
В УКРАЇНСЬКІЙ АДВОКАТУРІ
13 ЛЮТОГО 2015 РОКУ

17 лютого 2015 року, м. Київ
Засідання Комітету з конституційного
права, адміністративного права
та прав людини «Від акту злуки до
національного примирення
в пострадянській Україні»
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19 лютого 2015 року, м. Київ
Засідання Комітету з конкуренційного
права
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Розширене Правління
Ліги студентів АПУ:

ключові підсумки та головні плани

Н

24 січня 2015 року відбулося розширене Правління Ліги студентів Асоціації
правників Україні за участі Президента АПУ Дениса Бугая

а засіданні були присутні голови осередків, члени Правління
та координатор Ліги студентів
АПУ Наталія Єрмоленко.
Голова Ліги студентів АПУ
Анна Колівошко, вітаючи учасників,
подякувала всім за особистий внесок
кожного у розвиток Ліги й розповіла
про найбільші досягнення роботи за
2014 — 2015 н.р. Денис Бугай актуалізував необхідність участі Ліги студентів
АПУ у сприянні вирішенню проблемних
правових питань студентства.
Роботу Західноукраїнського регіону
проаналізували координатор Маргарита Ченаш та голови осередків Анна Мисишин, Мар’яна Затолюк, Тарас Осадовський, Ольга Ходоба й Даніела Голод. Координатор Північноукраїнського
регіону Вікторія Дем’янчук оголосила
про відкриття Миколаївського осередку
Ліги студентів АПУ, представивши його
голову — Світлану Перебийніс. Про
оформлення Генерального партнерства
Одеського осередку з «Юридичним бюро
Сєргєєвих» розповіла Анастасія Шипілова, голова осередку.
Про реорганізацію Осередку в м. Києві, утворення локальних осередків та
проведення заходів звітував в.о. голо-
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ви осередку Андрій Бурбела й голови
локальних осередків Юлія Сизоненко,
Дар’я Безугла, Олексій Волошин,
Юлія Бабкова та Ольга Заруда.
На підвищенні якісних і кількісних
результатів роботи наголосили Юлія
Азаріна, координатор Східноукраїнського регіону, і голови осередків — Діана
Лисенко, Альона Стрижак, Лариса
Данченко й Дар’я Степанченко. Приділити увагу побудові команди у ІІ півріччі планують координатор Північноу-

1 – 2 (109 – 110) січень – лютий 2015 року

країнського регіону та голова Київського обласного осередку Віктор Бойко й
голови осередків Світлана Безейко,
Владислав Глушко, Ігор Шуляк і Марина Кислощаєва.
Ліга студентів висловлює подяку
ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери» за надання приміщення для проведення засідання.
Бажаєте стати частиною проактивної
команди? Долучайтесь до роботи Ліги
студентів АПУ!
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

ІІ Всеукраїнська правнича
школа з питань банкрутства
8 лютого 2015 року на базі
Хмельницького університету
управління та права було
проведено ІІ Всеукраїнську
правничу школу з питань
банкрутства
Організаторами заходу виступили:
Хмельницький осередок Ліги студентів
АПУ, Хмельницький університет управління та права, Відділення АПУ в Хмельницькій області, Комітет конкурсного
права АПУ, Центр комерційного права,
Громадська організація «Всеукраїнська
самоврядна організація фахівців конкурсного процесу», ЮФ «Аріо Кепітал
Груп», Євразійська асоціація правничих
шкіл та правників.
Урочисто своїми словами Школу
відкрив Володимир Нагнибіда, декан
юридичного факультету ХУУП, який привітав усіх учасників та побажав їм весело та з користю провести час. Також до
учасників звернулася Ілона Керницька, голова Хмельницького осередку Ліги
студентів АПУ.

Першого дня студенти мали нагоду
прослухати серію лекцій з актуальних
питань банкрутства, усі тонкощі яких
представляли фахівці з господарського
права, зокрема, Ярослав Бляхарський,
Тетяна Дячук, Олександр Вибодовський, Ірина Сербін, Ігор Ніколаєв,
Василь Ярош, Юрій Моісеєв, Алла
Чернецька, Зоряна Олійник. Після
засвоєння найважливіших аспектів
обраної галузі й активних дискусій зі
спеціалістами, учасники заходу продовжили своє спілкування на святковому
фуршеті.

Другого дня Школи студентам з
метою закріплення отриманих знань
на практиці випала можливість взяти
участь у модельованому судовому засіданні, яке відбувалося в приміщенні
Господарського суду Хмельницької області за участі суддів Дмитра Радчені
та Андрія Яроцького.
Як підсумок модельованого засідання, суддями було надано деякі
роз’яснення щодо процесуальних аспектів судових справ, а також рекомендації
з приводу оформлення необхідних документів.
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ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ

21-24 ТРАВНЯ
2015 РОКУ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕДІА�ПАРТНЕР

Готель «Дністер», м. Львів

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕДІА�ПАРТНЕР

МЕДІА�ПАРТНЕР

МЕДІА�ПАРТНЕР
ПРОЕКТІВ АПУ

ІНФОРМАЦІЙНО�
ПРАВОВА ПІДТРИМКА
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Вітаємо переможців!
25 грудня 2014 року у м. Києві відбулося нагородження переможців і фіналістів
IV Стипендіального конкурсу Ліги студентів Асоціації правників України
за ініціативи та підтримки Юридичної фірми «Лавринович і партнери»

IV

Стипендіальний конкурс
проводиться з
метою професійного розвитку студентів, заохочення
до проведення досліджень у
сфері корпоративного права.

Цього року Стипендіальна
комісія Конкурсу отримала на перевірку 24 роботи з
восьми ВНЗ України.
Перемогу у конкурсі й
грошову премію у розмірі
5000 грн здобула студентка Інституту міжнародни

відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка Катерина
Залізняк.
Друге місце й грошову
премію в розмірі 3000 грн
отримав студент Національного університету «Острозька
академія» Максим Теращук.
Третє місце й грошову
премію в розмірі 2000 грн
отримала студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Юлія Кучеренко.
До числа фіналістів також увійшли: Михайло Кіш,
Денис Пишнюк, Михайло
Солдатенко, Микола Антонюк, Ірина Чіпа, Василь
Кундрик, Крістіна Леонова.
Ірина Мурашко та Олена
Зубченко, партнери ЮФ «Лав-

ринович і партнери», нагородили переможців та фіналістів дипломами, а також приємними подарунками. Під час
нагородження студенти мали
можливість поспілкуватися з
представниками фірми, обмінятися враженнями і поділитися планами на майбутнє.
Висловлюємо
подяку
Партнеру річної діяльності Ліги студентів Асоціації
правників України — Юридичній фірмі «Лавринович
і партнери» за постійну підтримку та допомогу в проведенні заходів.
Анастасія Глущенко,
керівник напряму «Семінари, конференції, юридичні
змагання та конкурси» Ліги
студентів АПУ

Івано-Франківська Ліга
13 — 14 грудня 2014 року на базі Юридичного
інституту Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника було проведено
ІІІ Всеукраїнський конкурс «Актуальні проблеми
правового регулювання корпоративних
правовідносин»

З

вітальними словами
виступила Мар’яна
Затолюк — голова
Івано-Франківського
осередку Ліги студентів АПУ. Вона привітала всіх
присутніх учасників та оголосила про початок пленарного
засідання конкурсу. Головою
журі виступила старший науковий співробітник Лабораторії проблем корпоративного
права НДІ приватного права
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН
України, кандидат юридичних наук Ірина Саракун.
Участь у роботі журі конкурсу взяли також викладач
кафедри цивільного права
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Юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент
Алла Зеліско та молодший
науковий співробітник Лабораторії корпоративного права
НДІ приватного права і підприємництва імені академіка
Ф.Г. Бурчака НАПрН України,
кандидат юридичних наук Лілія Сіщук.
До уваги суддів було
представлено виступи шести
учасників: Володимира Чабана на тему: «Сутність механізмів злиття і поглинання компаній як передумови
економічного розвитку країни», Віталія Саветчука —
«Інститути спільного інвестування: актуальні проблеми
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правового регулювання», Наталії Мазепи — «Корпоративні конфлікти, їх причини
та наслідки», Галини Скуратівської — «Особливості
спадкування корпоративних
прав за законодавством України», Гліба Дьомича — «Особливий порядок проведення
правочинів, щодо яких є заінтересованість: міф чи реальність?» та Ігоря Ракочого —
«Особливості корпоративних
правочинів».
Переможцями
конкурсу
стали: Віталій Саветчук, студент Юридичного інституту

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника — 1 місце; Гліб Дьомич, студент Господарсько-правового
факультету
Національного
юридичного університету ім.
Я. Мудрого — 2 місце; Галина
Скуратівська, студентка Чернівецького юридичного інституту Національного університету
«Одеська юридична академія»
— 3 місце.
Марія Жукевич,
vедіа-менеджер ІваноФранківського осередку Ліги
студентів АПУ
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новини ПАРтНЕРІВ

VB PARTNERS оголосила
про розширення
управлінської команди
Юридична компанія VB PARTNERS рада повідомити про входження
адвоката Олександра Лук'яненка до складу партнерів компанії
Коментуючи призначення, Володимир Ващенко, партнер VB PARTNERS,
зазначив: «Ключовим активом нашої компанії завжди були і залишаються люди.
Ми цінуємо внесок кожного співробітника і заохочуємо професійне зростання,
розвиток наших колег. Впевнені, що Олександр зіграє важливу роль в управлінні і
подальшому розвитку VB PARTNERS».
Олександр Лук’яненко — випускник юридичного факультету Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка. До VB PARTNERS приєднався в
2007 році, де пройшов шлях від молодшого юриста до партнера.
Олександр Лук’яненко спеціалізується у сфері корпоративного, антимонопольного права, White-Collar Crime і нерухомості. Головними напрямами його
діяльності є структурування та супровід

угод M&A, проведення правових аудитів,
корпоративні реструктуризації компаній,
валютне регулювання, корпоративне та
бізнес шахрайство. Також Олександр займається веденням судових справ щодо
врегулювання земельних спорів та спорів
у сфері нерухомості та будівництва.
Кваліфікація Олександра Лук’яненка
у сфері конкурентного права, WCC неодноразово була підтверджена різними
рейтингами авторитетних видань України. Також він був обраний заступником
голови Комітету з нерухомості та будівництва Асоціації правників України.
За останні кілька років на посаді радника Олександр вів проекти для таких
компаній, як: група компаній «ВЕТЕК»,
«Лукойл», «Бритіш Американ Тобакко
Україна», «Індезіт Україна», Банк «Траст»
тощо.

«Я радий, що приєднався до партнерського складу VB PARTNERS, оскільки
саме в цій компанії 8 років тому я починав
свою кар'єру юриста і саме з нею пов’язую
свої професійні успіхи і досягнення.
Я маю намір інвестувати всі свої знання,
вміння і досвід в успіх фірми та її клієнтів», — зазначив Олександр Лук'яненко.

27 БЕРЕЗНЯ
2015 РОКУ
ГОТЕЛЬ HILTON KYIV
М. КИЇВ

І АНТИКОРУПЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВІД КОРУПЦІЙНОГО
МИНУЛОГО
ДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
МАЙБУТНЬОГО
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ
БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СУДОВЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЇ
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС
ВНУТРІШНІ РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ ХАБАРНИЦТВА
ВІДКРИТІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
ВІДНОВЛЕННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ДОХОДІВ ВІД КОРУПЦІЇ
ПАРТНЕРИ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

МЕДІА�ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕДІА�ПАРТНЕР

МЕДІА�ПАРТНЕР
ПРОЕКТІВ АПУ
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НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени АПУ
Члени

1. Блінська Марія Леонідівна — АТ «УКРСИББАНК», м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
2. Бортник Денис Максимович — ТОВ «ТСМ Груп Україна» юристміжнародник, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
3. Браіловська Таісія Георгіївна — АО «АФ «Александров та партнери», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
4. Волик Олександра Сергіївна — Приватна практика, юрист,
м. Черкаси, Відділення АПУ в Черкаській області;
5. Ганчева Марія Андріївна — Азовське басейнове управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства, завідувач сектору юридичного забезпечення,
м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
6. Голопапа Дмитро Віталійович — ТОВ «ТСМ Груп Україна»,
партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
7. Горбунова Ірина Валеріївна — Державна реєстраційна служба України, головний спеціаліст, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
8. Гуля Сергій Леонідович — Науково-дослідний центр судової
експертизи з питань інтелектуальної власності, Завідувач сектору технічної творчості, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
9. Діхтяренко Ольга Миколаївна — ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та
партнери», старший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
10. Долинна Анна Андріївна — представництво «Бейкер і Макензі — Сі Ай Ес, Лімітед», асистент юриста, м. Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
11. Зайцева Анастасія Георгіївна — Приватна практика, юрист,
м. Донецьк, Відділення АПУ в Донецькій області;
12. Захарчук Віктор Миколайович — Хмельницький університет
управління та права, доцент кафедри кримінального права та процесу, м. Хмельницький, Відділення АПУ в Хмельницькій області;
13. Звягольська Марія Анатоліївна — Український Медіа Холдінг,
заступник директора юридичного департаменту, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
14. Ільчук Марина Миколаївна — АО «Арцінгер», юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
15. Ішков Ігор Ігорович — Приватна практика юрист, м. Одеса,
Відділення АПУ в Одеській області;
16. Ковалко Наталія Миколаївна — Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві, заступник начальника управління, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
17. Копій Денис Олександрович — ТОВ «ТСМ Груп Україна», партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
18. Курганов Юрій Сергійович — Державна міграційна служба
України, начальник відділу, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
19. Лавриненко Марія Миколаївна — приватна практика, юрист,
м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
20. Лунгул Дмитро Русланович — ПМУ ПНПЦ СМ «Прозріння»,
юрист, м. Чернівці, Відділення АПУ в Чернівецькій області;
21. Мечкало Ірина Валентинівна — АО «ТИ І ПРАВО», помічник
адвоката, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
22. Мішина Олена Володимирівна — приватна практика, адвокат, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
23. Надзьон Алла Вікторівна — АО «Арцінгер», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
24. Наталушко Аліна Олегівна — АО «ТИ І ПРАВО», помічник адвоката, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
25. Панченко Тетяна Валентинівна — ТОВ «Петошевіч», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
26. Пархомчук Богдана Іванівна — приватна практика, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
27. Пащенко Костянтин Сергійович — Окружний адміністративний суд міста Києва, суддя, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
28. П’янковський Вадим Володимирович — Київська обласна
державна адміністрація, головний спеціаліст департаменту економічного розвитку і торгівлі, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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29. Сидоренко Олександр Олександрович — приватна практика,
адвокат, м. Буча, Відділення АПУ в Київській області;
30. Скляренко Руслан Сергійович — Апеляційний суд Донецької
області, помічник судді, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
31. Сухаревський Андрій Леонідович — Верховний Суд України,
головний консультант, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
32. Сюсько Микола Миколайович — Ужгородський національний університет, аспірант, с. Дунковиця, Відділення АПУ в Закарпатській області;
33. Тараненко Артем Ігоревич — ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та
партнери», старший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
34. Третьяков Артур Маулiтович — ТОВ «ТСМ Груп Україна», партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
35. Федун Антон Анатолійович — АО «АФ «Александров та партнери», старший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
36. Філіпович Володимир Володимирович — ТОВ «Група Рітейлу
Україна», юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
37. Циба Ярослав Петрович — ТОВ «ТСМ ГРУП Україна», юристміжнародник, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
38. Чевгуз Віктор Степанович — АО «Чевгуз та партнери», директор, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
39. Шапран Катерина Сергіївна — АО «Арцінгер», помічник юриста, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
40. Шеїн Ксенія Олександрівна — АО «АФ «Александров та партнери», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
41. Янкович Віталій Олександрович — АО «АФ «Александров та
партнери», помічник адвоката, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві.

Кандидати

1. Абібуллаєва Акіме Шевкетівна — Національна юридична
академія імені  Ярослава Мудрого, V курс, м. Харків, Відділення АПУ
в Харківській області;
2. Барсегян Едгар Арменович — Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету, I курс, м. Бердянськ, Відділення АПУ в Запорізькій області;
3. Бахман Ірина Сергіївна — Харківський національний університет імені  В.Н. Каразіна, II курс, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
4. Бєлоусов Владислав Андрійович — Бердянський інститут
державного та муніципального управління Класичного приватного
університету, І курс, м. Бердянськ, Відділення АПУ в Запорізькій області;
5. Верещак Олександр Іванович — Національна академія внутрішніх справ, V курс, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
6. Веселий Владислав Сергійович — ВСП «Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», I курс, м. Чернівці, Відділення АПУ в Чернівецькій області;
7. Власенко Галина Андріївна — НУ «Києво-Могилянська академія», V курс, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
8. Вовчок Богдана Володимирівна — Український державний
університет фінансів та міжнародної торгівлі, II курс, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
9. Гой Олесь Тарасович — Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, II курс, м. Івано-Франківськ, Відділення
АПУ в Івано-Франківській області;
10. Голубнича Анна Володимирівна — Київський національний
економічний університет, V курс, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
11. Горбенко Анна Сергіївна — Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, IV курс, м. Черкаси, Відділення
АПУ в Черкаській області;
12. Губич Павло Ростиславович — Львівська комерційна академія, III курс, м. Львів, Відділення АПУ в Львівській області;
13. Гурська Вікторія Анатоліївна — Київський національний економічний університет імені  Вадима Гетьмана, II курс, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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14. Демчук Валентина Євгенівна — Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого, IV курс, м. Харків, Відділення
АПУ в Харківській області;
15. Долга Юлія Іванівна — Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, I курс,
м. Полтава, Відділення АПУ в Полтавській області;
16. Дячок Назар Романович — Львівський національний університет імені Івана Франка, V курс, м. Львів, Відділення АПУ в Львівській
області;
17. Євдокимов Юрiй В’ячеславович — Миколаївський інститут
права Національного університету «Одеська юридична академія», II
курс, м. Миколаїв, Відділення АПУ в Миколаївській області;
18. Іванова Ганна Романівна — Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету, I курс, м. Бердянськ, Відділення АПУ в Запорізькій області;
19. Козьма Вадим Володимирович — КНУ імені Тараса Шевченка, IV курс, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
20. Коробчинський Володимир Валерійович — Ізмаїльський інститут водного транспорту, V курс, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
21. Куденко Дарія Олегівна — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, IV курс, м. Харків, Відділення АПУ в
Харківській області;
22. Кузьмович Соломія Богданівна — Національний авіаційний
університет, IV курс, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
23. Куликовський Олександр Володимирович — Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, IV курс, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
24. Куля Володимир Сергійович — НУ «Одеська юридична академія», І курс, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
25. Купцова Юлія Ігорівна — Національний юридичний університет імені  Я. Мудрого, II курс, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській
області;
26. Латошин Лев Валерійович — Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету,
I курс, м. Бердянськ, Відділення АПУ в Запорізькій області;
27. Левицький Олег Олегович — Житомирський національний
агроекологічний університет, III курс, м. Житомир, Відділення АПУ в
Житомирській області;
28. Мамедова Лейла Шахмарівна — КНУ імені Тараса Шевченка, III курс, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
29. Масловська Тетяна Олександрівна — НУ «Острозька академія», II курс, м. Острог, Відділення АПУ в Рівненській області;

30. Мельничук Анна Юріївна — Полтавський юридичний інститут
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, II
курс, м. Полтава, Відділення АПУ в Полтавській області;
31. Михайлюк Неля Миколаївна — Прикарпатський університет
імені Василя Стефаника, III курс, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ
в Івано-Франківській області;
32. Неофіта Дмитро Богданович — Львівський національний
університет імені Івана Франка, IV курс, м. Львів, Відділення АПУ в
Львівській області;
33. Нестеренко Ольга Петрівна — Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету, I курс, м. Бердянськ, Відділення АПУ в Запорізькій області;
34. Ніколенко Тетяна Володимирівна — Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, III курс, м. Черкаси,
Відділення АПУ в Черкаській області;
35. Остаповець Дарина Іванівна — Національний університет
«Києво-Могилянська академія», II курс, м. Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
36. Редутова Людмила Сергіївна — Юридичний факультет ЧНУ
імені Юрія Федьковича, I курс, м. Чернівці, Відділення АПУ в Чернівецькій області;
37. Семигановська Марія Євгенівна — Національний юридичний університет імені  Ярослава Мудрого, I курс, м. Харків, Відділення
АПУ в Харківській області;
38. Сирцов Леонід Віталійович — Національний юридичний університет імені  Ярослава Мудрого, III курс, м. Харків, Відділення АПУ
в Харківській області;
39. Сікора Вікторія Євгенівна — Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника, I курс, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
40. Слинько Людмила Юріївна — Університет економіки та права «КРОК», III курс, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
41. Суханов Максим Олександрович — Львівський національний університет імені  Івана Франка, IV курс, м. Львів, Відділення АПУ
в Львівській області;
42. Торгонська Тетяна Сергіївна — Академія адвокатури України,
IV курс м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
43. Хатюшин Владислав Андрійович — Бердянський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету, I курс, м. Бердянськ, Відділення АПУ в Запорізькій області.

Учасник

1. Самуель Гарик Темітайо,  ЮФ «В’ячеслав Устименко та Партнери», партнер, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області.

Продовжте співпрацю з АПУ у 2015 році — сплатіть членський внесок!

Шановні члени
Асоціації правників України!

Дозвольте нагадати Вам про необхідність сплати членського внеску на 2015 рік. Вартість щорічного членського внеску:
Для всіх правників,
крім категорій, вказаних нижче

450 ГРН
100 ГРН

20 ГРН

Для студентівправників
(кандидатів у члени)

50 ГРН

Отримувати «Вісник АПУ» —
щомісячне друковане
видання Асоціації
Брати участь у роботі
секцій, комітетів
та форумів

Отримувати
інформаційну
підтримку Асоціації

Для молодих правників (не більше,
ніж 3 роки після закінчення ВНЗ)

Для правників
пенсійного віку,
які не працюють

Cпілкуватися
та обмінюватися
досвідом з колегами

Отримувати знижки на платні
заходи АПУ та її партнерів

Для суддів, державних службовців,
науковців, освітян, прокурорськослідчих робітників

150 ГРН

Переваги членства в АПУ

Користуватися знижками та
перевагами на товари та послуги,
які надаються партнерами Асоціації
Для всіх інших осіб,
які бажають брати
участь у діяльності
АПУ (учасники)

450 ГРН

Сплатити членський внесок Ви можете, скориставшись послугою он-лайн оплати або реквізитами, що знаходяться на
сайті АПУ.
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Зверніть увагу! Ви зможете скористатися всіма
переліченими вище перевагами лише у випадку
сплати членського внеску.

З будь-яких питань стосовно суми сплати членських внесків та оновлення персональної інформації Ви можете звернутися до Секретаріату АПУ: тел./факс: +38 (044) 492-88-48, е-mail: members@uba.ua.
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Асоціація
правників України

Всі грані
юридичного
життя
Вул. Межигірська, 5, оф. 15, м. Київ, 04071
Тел./факс +380 (44) 492-88-48,
E-mail: info@uba.ua
www.uba.ua

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
Адреса:
вул. Межигірська, 5,
оф. 15,
м. Київ, 04071
Телефон/факс:
0 (44) 492-88-48
Е-mail:
info@uba.ua
Вісник АПУ:
editor@uba.ua
Web-site:
www.uba.ua

Президент
Денис Бугай — dbugay@uba.ua

Координатор з питань організації

Виконавчий директор
Олександра Егерт — oegert@uba.ua

Ія Савченко — conference@uba.ua

Заступник виконавчого директора
з фінансових питань
Віктор Шелест — vshelest@uba.ua

Вікторія Краснова — events@uba.ua

Секретар з питань членства /
Координатор Ліги студентів
Наталія Єрмоленко — members@uba.ua
IT-спеціаліст/ менеджер
з господарського забезпечення
Андрій Максімов — amaksimov@uba.ua

конференцій та семінарів
Координатор заходів
Координатор стуктурних підрозділів
Дар’я Сидорчук — branches@uba.ua
PR-Координатор
Ольга Тимохіна — pr@uba.ua
Координатор законопроектної роботи
Марина Слободянюк — legal@uba.ua

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ В 2015 РОЦІ

ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕДІА�ПАРТНЕР

ПАРТНЕР САЙТУ

ІНФОРМАЦІЙНО�
ПРАВОВА ПІДТРИМКА

МЕДІА�ПАРТНЕР

МЕДІА�ПАРТНЕР
ПРОЕКТІВ АПУ
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ:
ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

20 БЕРЕЗНЯ

2015 РОКУ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕДІА�ПАРТНЕР

Готель «Прем’єр Палац»
ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕР СЕСІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕР ПРИЙОМУ
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