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призначення

Реформування: позиція
представників АПУ

Олексія Муравйова обрано
заступником Голови ВРЮ

15 червня 2015 року у м. Києві представники
Асоціації правників України (АПУ) висловили свої думки з щодо актуальних питань реформування правової
системи країни у межах конференції «Судова реформа: стратегічне планування та подальші кроки», яка
проводилась у приміщенні Верховного Суду України
за підтримки Європейського Союзу.
Своє бачення реформування процесуального законодавства представила Ірина Назарова, голова
Комітету АПУ з альтернативних вирішень спорів. Про
реформу виконавчої служби та законопроект, підготовлений у межах АПУ, говорили народний депутат
України Руслан Сидорович, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр та член
Правління АПУ Юліан Хорунжий.
Про нові вимоги до кандидатів на посаду судді та
власне про те, якою би хотіли бачити сучасну судову
систему, розповіли член Піклувальної ради АПУ, член
Вищої ради юстиції Микола Гусак, член Правління
АПУ Володимир Кравчук та голова Комітету АПУ з
процесуального права Анна Огренчук.

Асоціація правників України з приємністю повідомляє, що член Правління АПУ попередньої каденції, суддя Вищого адміністративного суду України
Олексій Муравйов 10 червня 2015 року
був обраний заступником Голови Вищої
ради юстиції (ВРЮ). За кандидатуру пана
Олексія проголосували 17 з 17 членів
ВРЮ.
Нагадуємо, що Олексія Муравйова
було призначено до складу Вищої ради
юстиції ХІІ позачерговим З’їздом суддів.
Асоціація правників України вітає
пана Олексія та бажає наснаги і натхнення на новообраній посаді.

Законодавство

Пропозиції щодо внесення змін до
Конституції України
У зв’язку з початком розгляду Конституційною комісією питань реформування
Конституції України в частині діяльності Конституційного Суду України в межах
Комітету АПУ з конституційного права, адміністративного права та прав людини
були підготовлені пропозиції щодо внесення змін до
Розділу ХІІ «Конституційний Суд України».
«Пропозиції розроблені
з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії та
спрямовані на підвищення
ефективності дії правових
механізмів охорони Консти-
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туції України, захист конституційних прав і свобод
людини», — зазначила член
Комітету АПУ з конституційного права, адміністративного права та прав людини,
заслужений юрист України
Альона Шуліма.
«Асоціація
правників
України вважає, що вдосконалення
конституційноправового регулювання діяльності єдиного органу
конституційної юрисдикції
є не менш важливим, ніж
реформування конституційних засад правосуддя. Запровадження, зокрема, такого
інституту як конституційна

скарга має стати додатковою гарантією захисту конституційних прав і свобод
людини», — повідомив член
Правління АПУ Олександр
Ільков.
Підготовлені пропозиції
15 червня ц.р. були передані
членам АПУ, які представлені в Конституційній комісії,
а саме Володимиру Кравчуку та Вікторії Пташник.
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відповідальність

Етичні правила правника в дії:
рішення комісії

Тримаємо руку на пульсі!

12 червня 2015 року Етична комісія Асоціації
правників України прийняла рішення щодо наявності порушень Етичних правил в процесі надання
правової допомоги.
Етична комісія на своєму засіданні 4 червня
2015 року розглянула звернення громадянина України Дмитра Гавриленка щодо порушення членом
Асоціації правників України Олексієм Горячевим
Етичних правил правника в процесі надання правової допомоги у справі про розірвання шлюбу.
Предметом звернення до Етичної комісії АПУ
стало звинувачення у неналежному виконанні
взятих на себе професійних обов’язків.
Розглянувши матеріали справи, перевіривши
факти та докази щодо обставин, викладених у заяві,
Етична комісія встановила факт вчинення членом
АПУ порушення Етичних правил правника, а саме
статті 3, яка передбачає зобов’язання правника завжди підтримувати найвищі стандарти чесності,
прямоти й неупередженості щодотих, з ким він
вступає в професійний контакт.
У зв’язку з цим Етична комісія ухвалила рішення про застосування до члена АПУ Горячева Олексія Анатолійовича попередження про виключення
із членів.

9 червня 2015 року
за результатами розгляду заяви Асоціації правників України Тимчасова спеціальна комісія з
перевірки суддів судів
загальної
юрисдикції
ухвалила рішення про
порушення суддею Оленою Калініченко присяги, яке разом із матеріалами перевірки буде
направлено до Вищої ради юстиції
для прийняття рішення по суті.
Нагадаємо, що 6 грудня 2014
року Асоціація правників України
подала заяву до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів
судів загальної юрисдикції (надалі
— Комісія) стосовно проведення
перевірки судді Солом’янського
районного суду м. Києва Калініченко Олени Борисівни за фактом
незаконного застосування запо-

міжнародні відносини

Зустріч з віце-президентом IBA

Адвокати Донецької області
потребують вашої допомоги

16 червня 2015 року. Асоціація правників України звертається з проханням надати допомогу нашим
колегам — адвокатам Донецької області, які переїхали з території, що тимчасово не підконтрольна українській владі, та бажають здійснювати свою професійну діяльність у правовому полі нашої країни.
Наразі адвокати потребують базової оргтехніки
для продовження професійної діяльності та захисту
прав та інтересів своїх клієнтів.
«Ми відзвітуємо за кожну витрачену гривню! Дякуємо за розуміння, зі щирою повагою і надією на
перемогу», — заявив Ігор Курільчук, заступник голови Ради адвокатів Донецької області.
Прийом оргтехніки та всього необхідного здійснюється у Секретаріаті АПУ за адресою: вул. Межигірська, 5, кв. 15, м. Київ. Контактна особа — Андрій
Максімов.
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біжного заходу у вигляді тримання під вартою Антона Кудінова,
одного із учасників масових акцій
протестів часів Майдану.
Аналогічне рішення було прийняте Комісією за результатами
розгляду заяви члена АПУ, адвоката Микити Нураліна стосовно
проведення перевірки судді Голосіївського районного суду м. Києва Лариси Калініченко за фактом
незаконного позбавлення права
керування транспортними засобами учасників Автомайдану.

5 червня 2015 року у м. Києві член Правління Асоціації
правників України (АПУ) Володимир Саєнко провів зустріч з
віце-президентом
Міжнародної
асоціації юристів (International Bar
Association) Мартіном Шольцом.
Володимир Саєнко, керуючий
партнер юридичної фірми «Саєнко
Харенко», виступаючи у якості радника АПУ у відносинах з міжнародними організаціями, представив
діяльність організації, основні проекти, зокрема у сфері GR та захисту
професійних прав адвокатів, та висловив готовність до продовження
співпраці з колегами з Міжнародної
асоціації юристів. Сторони обговорили вплив геополітичних факторів

на регіональні заходи
Міжнародної асоціації
юристів в країнах СНД
і можливості ширшого
залучення українських
юристів до заходів у
Центральній і Східній
Європі. Мартін Шольц
підтвердив прагнення
Міжнародної
асоціації юристів розширювати свою діяльність в Україні та наголосив на
важливості ініціативи з боку українських правників у просуванні своїх
інтересів на міжнародній арені за
допомогою Асоціації.
Навесні цього року Асоціація
правників України спільно з Міжнародною асоціацією юристів провели практичний семінар, присвячений різним аспектам антикорупційного комплаєнсу та етики
бізнесу.
Нагадаємо, що розвиток міжнародних відносин є одним з пріоритетів роботи нового керівництва
Асоціації правників України на
2015/2017 роки.
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опитування

Quo vadis:

члени АПУ обрали пріоритетні напрями
роботи керівництва Асоціації
Асоціація правників України (АПУ) представляє результати
опитування її членів з приводу пріоритетних напрямів роботи нового
керівництва АПУ на 2015/2017 роки

З

а його результатами стало відомо, що близько 90% членів АПУ,
які взяли участь в опитуванні,
бачать основними пріоритетами роботи Асоціації активну участь у розробці законопроектів,
нормативно-правових актів та налагодження співпраці з органами державної
влади (сучасний GR). Окрім того, майже
дві третини опитаних правників вказують керівництву АПУ на необхідність
висловлення публічних позицій з ключових правових подій країни.
Розвиток регіональної присутності,
проведення виїзних заходів у різних регіонах країни та активна робота з чле-

нами АПУ: зустрічі, спілкування, опитування — питання, які також були визначені, як вкрай важливі двома третинами
опитаних.
Серед інших напрямів діяльності
члени АПУ обрали розширення міжнародного вектору роботи організації та
активну участь у адвокатському самоврядуванні, захисті професійних прав
адвокатів.
Коментуючи результати опитування, Президент АПУ Денис Бугай зазначив: «Пріоритети, визначені правниками, вказують на те, що ми рухаємось
у правильному напрямі. Адже саме ці
завдання нами вже визначені, як пер-

шочергові. Безумовно, результати цього опитування стануть визначальними
для роботи новообраного керівництва
організації».
Респонденти також вказували власні
варіанти відповідей, серед яких були:
— пропозиції відкривати осередки в
країнах ЄС,
— популяризація окремих секцій,
— збільшення кількості заходів
— відкриття нових напрямів роботи.
Також пролунала пропозиція встановити показники ефективності та методів
їх оцінки за всіма напрямами роботи.  
Нагадуємо, що вибори нового керівництва Асоціації відбулися 22 травня
2015 року у м. Львові.
Якщо ви бажаєте поділитися своїм
баченням розвитку Асоціації та пріоритетів роботи її керівництва, надсилайте
листа на адресу: pr@uba.ua.

Активна участь у адвокатському
самоврядуванні, захисті
професійних прав адвокатів

Активна участь у розробці
законопроектів та
нормативно-правових актів

56%
Розширення
міжнародного
вектора роботи
організації

92%
62%

ТОП-7:

Розвиток
регіональної
присутності,
проведення
виїзних заходів
у різних регіонах
країни

67%

якими мають бути
пріоритети нового
керівництва АПУ 89%
(результати опитування)

67%
Висловлення
публічних позицій
з ключових правових
подій країни
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73%

Налагодження
співпраці
з органами
державної
влади (GR)

Активна робота
з членами АПУ:
зустрічі, спілкування,
опитування
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ЗАХОДИ
офіційно
АПУ

Прiоритети Асоцiацiї правникiв
України на 2015 — 2017 рр.
Розширення та лiдерство
1

Лідерство

Сформувати команду лідерів
в усіх регіонах та по всім напрямам
юридичної практики.
• Постійно долучати до діяльності спільноти юристів з
лідерським потенціалом.
• Забезпечити обрання головами та членами рад комітетів, осередків найбільш достойних колег.
• Підтримувати ініціативи та створити можливості реалізації для кожного активного правника.

2

Вплив на правові
рішення держави

Асоціація має впливати на прийняття
ключових правових рішень в державі.
• Здійснювати моніторинг, реагувати на ключові правові питання та законодавчі ініціативи.
• Брати активну участь в кадровій політиці держави.
• Комітети та секції мають стати центрами професійного правового життя.
• Забезпечити ефективне представництво в громадських радах та інших дорадчих органах.

Лобіювання
інтересів професії
та розвиток адвокатури

3

Домогтися дотримання професійних
прав і забезпечити розвиток адвокатури
відповідно до вимог сучасності.

• Добитися внесення змін у профільний закон щодо
підсилення прав та професійних гарантій.
• Забезпечити постійний моніторинг та реагування на
порушення професійних прав і гарантій.

• Розробити стратегію розвитку адвокатури України та
розпочати її реалізовувати.
• Брати активну участь у адвокатському самоврядуванні. Сприяти обранню членів спільноти до органів професійного самоврядування.

4

Розширення
членства
та географії

Бути загальнонаціональною спільнотою,
що в найближчій перспективі об’єднає
10 000 правників.
• Регіональні осередки мають стати центрами правового життя регіону.
• Забезпечити обрання головами осередків найбільш
ініціативних та авторитетних юристів регіону.
• Забезпечити розвиток всіх секцій, не лише Секції адвокатів/практикуючих юристів.
• Забезпечити активну роботу в адвокатському середовищі. Залучити широке коло адвокатів України до роботи
Асоціації.

5

Міжнародна
співпраця

Розвиток відносин із ключовими міжнародними юридичними організаціями.
Укріплення лідерського статусу Асоціації на пострадянському просторі.
• Посилення партнерства з Іnternational Bar Association
(IBA), проведення спільних заходів.
• Встановлення стійких ділових стосунків з
об’єднаннями юристів Англії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки.
• Проведення заходів, спрямованих на правників
країн Балтії, Білорусі, Грузії та інших пострадянських країн.

Долучайтеся
до роботи з нами!
Асоціація правників України | www.uba.ua
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офіційно

Новий склад Правління АПУ:
розподіл сфер роботи
2 червня 2015 року
у приміщенні
ЮФ «Василь Кісіль і
Партнери» пройшло
перше засідання
новообраного
Правління АПУ

О

сновним питанням
порядку
денного
стало затвердження
розподілу обов’язків
між членами Правління Асоціації правників
України (кураторство напрямами діяльності) на строк
повноважень, тобто до травня
2017 року.
Тож, у новообраному Правлінні регіональний розвиток
та роботу з членами взяв на
себе Президент АПУ Денис
Бугай. Допомагатимуть йому
у цьому члени Правління Артем Стоянов, Максим Шевердін та Юліан Хорунжий.
Партнерською програмою та
бюджетом АПУ опікуватиметься Андрій Стельмащук
разом з колегами.
Відповідно до квоти секцій, відповідальним за роботу
Секції державних службовців
буде Леонід Антоненко, науковцями та освітянами опікуватиметься Максим Шевердін, суддями — Володимир
Кравчук, а Секцією юрисконсультів — Наталія Лиса.
Згідно до своєї передвиборчої програми, одним з
пріоритетів якої були заявлені міжнародні відносини,
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відповідним напрямом в АПУ
опікуватиметься Володимир
Саєнко. До його відома також
відійшов нагляд за сайтом
АПУ та його вдосконалення.
Вадим Самойленко, досвідчений член Правління,
який вже не перший раз входить до складу цього органу,
призначений куратором одразу декількох напрямів. Мова
йде про проведення конференцій та інших заходів АПУ,
а також організацію дозвілля
правників і роботу Форуму
здоров’я правника.
Розвитком комітетів АПУ
опікуватимуться члени Правління, які мали нагоду проявити себе саме у цьому напрямі: Ольга Просянюк, яка
очолювати цю сферу і в попередньому складі Правління, та
Ярослав Огнев’юк, відомий
своєю роботою в Комітеті з інтелектуальної власності.
Одним з найважливіших
напрямів роботи — зв’язками
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з державними органами та законодавчою роботою АПУ —
займатимуться Олександр
Ільков, який у попередньому
складі Правління представляв Секцію державних службовців, Володимир Кравчук та
Юліан Хорунжий.
Також Юліан Хорунжий
разом з Олександром Ільковим візьмуть на себе сферу
представництва АПУ в громадських радах. Юридичною
освітою
опікуватимуться
Максим Шевердін і Володи-

мир Кравчук, а Форум жінокюристів відроджуватиме Наталія Лиса. Врешті, молодіжним крилом АПУ — Лігою
студентів — опікуватиметься
Андрій Стельмащук.
Інформаційною політикою
Асоціації правників України,
як і раніше, опікуватиметься
Президент АПУ Денис Бугай.
З
керівництвом
Асоціації правників України
на 2015/2017 роки можна
ознайомитися на сайті АПУ
www.uba.ua
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АНОНС

Хто має отримати Відзнаку АПУ «За честь
та професійну гідність» у 2015 році?

Запропонуйте кандидатуру лауреата!
Асоціація правників України пропонує вам висунути кандидатуру
визначного юриста на нагородження
Почесною відзнакою «За честь та професійну гідність» 2015 року.
Почесна відзнака «За честь та професійну гідність» є найвищою нагородою Асоціації правників України, яка щорічно присуджується видатному
правникові за вагомий внесок у розвиток правничої професії, юридичної науки та практики, за честь і гідність у своїй професійній діяльності.
Подання може зробити будь-який член Асоціації правників України.
Бути номінованим на Почесну відзнаку може бути
будь-який правник, не залежно від того,
чи є він членом Асоціації правників України.
Детальну інформацію щодо Почесної відзнаки АПУ та форму подання
можна отримати на сайті АПУ.
З усіх питань щодо Почесної відзнаки АПУ звертайтесь
до Секретаріату АПУ, контактна особа — Оксана Кожухівська,
е-mail: pr@uba.ua.
Вручення Почесної відзнаки АПУ «За честь та професійну гідність»
відбудеться під час урочистостей, присвячених відзначенню
професійного свята Дня юриста та Відкриття Року Права.
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СУДОВИЙ
ФОРУМ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ЮРИДИЧНА СИНЕРГІЯ

IV

ЗАРАДИ ПРОЦВІТАННЯ

ПОДТКОВИЙ
ФОРУМ

2015 РОКУ

ПАРТНЕРИ

М. КИIВ

ПАРТНЕРИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕДІА�ПАРТНЕР

м. Київ

RADISSON BLU HOTEL

25 ВЕРЕСНЯ

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

1-2 ЖОВТНЯ
2015 РОКУ

МЕДІА�ПАРТНЕР

ЗА ПІДТРИМКИ

ПАРТНЕР СЕСІЇ

МЕДІА�ПАРТНЕР
ПРОЕКТІВ АПУ
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ПРАВОВА ПІДТРИМКА
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МЕДІА�ПАРТНЕР

МЕДІА�ПАРТНЕР
ПРОЕКТІВ АПУ

ІНФОРМАЦІЙНО�
ПРАВОВА ПІДТРИМКА
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ЗАХОДИ
інтерв’ю
АПУ

Андрій Вишневський:

«Система безоплатної правової допомоги є інструментом
підтримки та розвитку нової генерації адвокатури»
Система безоплатної правової допомоги наразі знаходиться на порозі нового
етапу розвитку — запуску розширеної програми, яка стартує з 1 липня 2015
року. Про основні зміни, що настануть у системі БПД, розповідає директор
Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський
У чому суть змін, які відбудуться в
системі БПД з 1 липня, чого очікувати?
На сьогоднішній день система надання
безоплатної вторинної правової допомоги
проходить крізь дуже важливий підготовчий етап для того, аби із 1 липня почати
працювати зі значно більшою кількістю
клієнтів, запропонувавши їм ширше коло
послуг, гарантованих державою, і в суттєво збільшеному та оновленому вигляді.
Все це пов’язано з наступним етапом
розгортання системи, передбаченим законами України «Про безоплатну правову
допомогу» та «Про Прокуратуру». Нагадаю,
що з 1 січня 2013 року ми розпочали діяльність зі створення регіональних центрів
з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у кримінальному процесі, і з того
часу фактично в цілодобовому режимі надаємо захист за рахунок держави для всіх
затриманих осіб, а також підозрюваним
обвинуваченим, які через брак коштів або
з інших об’єктивних причин не можуть самостійно залучити захисника.
З 1 липня нинішнього року настає наступний етап розвитку системи, що передбачає доступ до БПД у цивільному та
адміністративному процесах для низки
соціально незахищених категорій, таких
як: малозабезпечені особи, діти-сироти,
діти, позбавлені батьківського піклування,
біженці, учасники бойових дій, до яких будуть належати й учасники АТО, члени родин
загиблих та деякі інші. Сподіваюсь, парламентарі підтримають відповідний законопроект, і незабаром таке право отримають
також внутрішньо переміщені особи.
Усім цим незахищеним категоріям
осіб будуть надаватися послуги адвокатів
для представництва їх інтересів у цивільних та адміністративних судових спорах, а
також потерпілим і свідкам у кримінальних
провадженнях, якщо вони належать до категорій, що мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу, як це визначено ст. 14 нашого профільного Закону.
Організацію надання таких послуг із 1
липня забезпечуватимуть 100 новоутворених у всіх областях місцевих центрів з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги.
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Яким чином відбувається підбір персоналу новоутворених місцевих центрів, зокрема, їхніх керівників?
Ми розвиваємося динамічно і намагаємося бути державною інституцією сучасного
формату — саме такою, якою прагнули бачити всі державні інституції наші громадяни.
Ми орієнтуємось на сучасну організаційну
культуру із застосуванням технологій менеджменту, які до цього часу використовувалися в
Україні, в основному, в приватному секторі.
Зокрема, це стосується й підбору персоналу. Так, ми вирішили провести відкритий
конкурс на 100 посад директорів новоутворених місцевих центрів.
Для забезпечення прозорості процесу
ми вирішили цей конкурс провести спільно з ініціативою, яка має назву «Відкрита
громадська платформа підтримки розвитку
української системи безоплатної правової
допомоги». До неї входять представники таких відомих правозахисних організацій, як
Українська Гельсінська спілка з прав людини,
Центр політико-правових реформ, Українська
фундація правової допомоги, відомі правозахисники та громадські діячі.
Ми спостерігали достатньо великий інтерес до цього конкурсу: заявки на участь у

ньому подали 470 осіб, з яких 348 були попередньо кваліфіковані як такі, що відповідають формальним критеріям. У результаті
інтерв’ювання 252 осіб, які прибули для цього до Києва, комісія рекомендувала нам 162
особи, частину на посади директорів центрів —
близько 80%, а інших — на інші посади в місцевих центрах. Таким чином, ми отримали
ще й кадровий резерв. Станом на 11 червня
2015 року призначено керівників 93 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги. Із них 63 — за результатами конкурсу, 11 в.о. директорів призначено з числа претендентів, які у результаті
конкурсного відбору були рекомендовані на
інші посади у місцевих центрах, 17 директорів — за результатами додаткового добору та
2 — з числа керівників системи безоплатної
правової допомоги шляхом переведення.
Як ви оцінюєте якісний склад учасників конкурсу?
Під час проведення конкурсу проявилися дуже цікаві тенденції. З погляду якісного
складу учасників прийшли люди, яких ми
насправді не сподівались побачити — фахівці з приватного сектору, керівники юридичних служб приватних компаній, які вислов-
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інтерв’ю
лювали свою готовність працювати на проект, що має суспільну користь. Їх небагато,
можливо, близько десяти, але важливо, що
вони є.
Також прийшли керівники з громадського сектору, які в регіонах тривалий час займалися наданням безоплатної первинної
правової допомоги. Частина — це професійні
управлінці, адвокати, яких більшість.

У результаті ми повинні досягти того, щоб
людина, якій ми навіть відмовили в наданні
саме безоплатної вторинної правової допомоги, виходила з центру з розумінням того,
куди йти та що робити далі, і мати внутрішнє переконання, що ми зробили все, що від
нас залежало, аби наблизити її до вирішення
конкретної проблеми. Нашою ключовою цінністю є орієнтація на клієнта.

Як це вплине на якість управління центрами БПД? Які основні виклики?
Коли ми запускали систему БПД, у 2012
році було створено 27 регіональних центрів,
де приблизно половина керівників була
адвокатами, а половина — професійними
управлінцями недержавного сектору. Тобто,
у якості керівників центрів у нас були люди
з різним досвідом. І саме завдяки обміну
цим досвідом ми й досягли успіху. Тому я переконаний, що зараз завдяки фахівцям, які
прийшли до нас з громадського сектору, ми
зможемо відповісти належним чином на головний виклик, який стоїть перед нами.
Мова ось про що. Раніше, надаючи безоплатну вторинну правову допомогу в кримінальному процесі, ми безпосередньо не
контактували з клієнтом — все відбувалось в
автоматичному режимі — до клієнта вже приходив сам адвокат.
Відтепер, із 1 липня, до нас напряму
звертатиметься велика кількість людей, і
ми повинні будемо навчитися з усіма ними
працювати, розуміючи, що це специфічні
клієнти, які можуть перебувати у вразливому
психологічному стані, мати особливі потреби
тощо. Важливим буде попереднє консультування особи, і це значний шматок роботи
місцевих центрів.
Ми маємо з’ясувати, з якою проблемою
прийшла людина. Навіть якщо вона не є нашим клієнтом з погляду належності до категорії осіб, які мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу, або її проблема
виходить за межі такої допомоги і лежить в
досудовій площині, ми, принаймні, маємо
таку людину зорієнтувати, який обрати підхід
до вирішення проблеми: які є організації, що
можуть допомогти кожній конкретній людині
з її проблемою,до кого звернутися за такою
допомогою. Тому якщо питання, з яким звернулася особа, не належить до повноважень
місцевого центру, але може бути вирішене
органом місцевого самоврядування або
ж за рахунок ресурсів тієї чи іншої громадської організації у регіоні чи спеціалізованої
установи з надання безоплатної первинної
правової допомоги, яка має додаткові ресурси для надання правової допомоги такій
особі, ці можливості мають бути використані.
У цьому полягає концепція «широкої вітрини»
місцевого центру.

Яка кількість адвокатів наразі готова
надавати послуги громадянам?
На сьогоднішній день у нас понад
4,5 тис. адвокатів, які до нас прийшли у результаті проходження семи конкурсів. Починаючи з 2012 року конкурси з відбору
адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу, проводяться двічі на рік
та будуть проводитися й надалі. У кримінальному процесі зараз залучено трохи більше
2 тис. адвокатів, крім того, на частину з них
ми можемо розраховувати й у цивільному
та адміністративному процесах. Поки дуже
важко спрогнозувати обсяги клієнтів, які прийдуть до центрів, відтак і кількість адвокатів.
Очевидно, перші місяці роботи після відкриття покажуть нам відповідну картину. Втім, гадаю, цей етап буде набирати обертів поступово. Загальна кількість наших потенційних
клієнтів — близько 7 млн осіб.
Як ви оцінюєте якість професійної підготовки адвокатів, які приходять у систему
БПД?
Недоброзичливці часом закидають, що
до системи безоплатної правової допомоги йдуть адвокати, які не могли реалізувати
себе в професії. Це не відповідає дійсності з
різних причин. По-перше, почнемо з того, що
якщо юрист отримав свідоцтво про право на
зайняття адвокатською діяльністю, це означає, що він отримав доступ до професії, яка
накладає на нього певні зобов’язання і дає
певні преференції у вигляді гарантій професійної діяльності. І це має означати, що його
рівень професійної кваліфікації вище, ніж рівень просто випускника юридичного факультету. Тому постановка питання, що серед адвокатів можуть бути погані й хороші залежно
від професійної підготовки — досить дивна. І
швидше означає, що у нас не все в порядку з
механізмом допуску до професії і здоров’ям
адвокатури в цілому, а не механізмом залучення адвокатів до надання БПД.
По-друге, об’єктивна реальність, на жаль,
така, що адвокати, які приходять на конкурс,
інколи не можуть скласти елементарний тест
рівня 4 курсу юридичного факультету. В окремих регіонах конкурс проходять від 25 до
50% адвокатів, а іноді — жоден. Питання насправді лежить у площині якості адвокатського корпусу в Україні і професійних стандартів
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професії, які на сьогодні, очевидно, є не дуже
високими.
Ми перманентно підвищуємо вимоги до
адвокатів, оскільки, окрім іншого, росте попит серед адвокатів на участь у програмі надання БПД, з’являється здорова конкуренція.
А остання, як відомо, є найкращим засобом
забезпечення якості адвокатської послуги.
На сьогоднішній день ми не можемо гарантувати 100% якості послуг усіма без винятку адвокатами у системі, і це об’єктивна
реальність, яку ми подолати одразу не зможемо, допоки не відбудеться реформування і
очищення адвокатури. Але із середини минулого року у нас запрацювала система управління якістю, що дозволяє нам, серед іншого,
проводити внутрішній відбір адвокатів на
основі моніторингу дотримання ними стандартів якості надання БПД. На основі цього
моніторингу ми можемо приймати рішення
щодо продовження співпраці із адвокатами,
у яких упевнені та яких можемо рекомендувати нашим клієнтам. Крім того, для забезпечення постійного підвищення професійної
кваліфікації діє система каскадних тренінгів,
які проводяться двічі-тричі на рік для усіх адвокатів. Зацікавленість адвокатів у таких навчальних програмах та, відповідно, їх відвідуваність, також є критерієм відбору.
Чи співпрацюєте ви з професійними
організаціями і якщо так, то якою ви бачите цю співпрацю?
Система надання безоплатної правової
допомоги стала привабливою, перш за все,
для тих адвокатів, які в хорошому сенсі цього
слова є ідеалістами і романтиками. Вони не
хочуть бути «поштарями», вони готові боротися із «системою» й вірять в те, що реформувати можна і суди, і прокуратуру, і міліцію,
адвокатуру. Це ті адвокати, які орієнтовані
на реформи, а відтак є рушійною їх силою,
точками зростання нової якості публічних інститутів, агентами змін.
І я вважаю, що система БПД є інструментом підтримки та розвитку нової генерації адвокатури — вона створює умови, за яких адвокати можуть постійно професійно розвиватися — спілкуватися між собою у професійній
мережі, обмінюватися досвідом, формувати
стратегії і тактики захисту, що може стати реальним впливом на практику судочинства в
Україні.
І саме в цьому ми відчуваємо схожість з
Асоціацією правників України, яка так само
займається пошуком лідерів як у Києві, так
і в регіонах, професіоналів, які цікавляться
суспільним життям і мають натхнення й сили
розвиватись і розвивати — себе, професію,
державу. Незабаром спільно ми зможемо запропонувати адвокатам багато нових цікавих
і несподіваних можливостей.
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Львівські зустрічі:
V Західноукраїнський юридичний
форум АПУ

Протягом 21 — 22 травня 2015 року у Львові
проходив V Західноукраїнський форум АПУ —
захід, що традиційно збирає правників зі всієї
України у весняному Львові для розмови про
найактуальніші питання юридичного життя
сьогодення

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ

У

21-23 ТРАВНЯ 2015 РОКУ

цьому році форум є
не лише ювілейним,
але й знаковим у
всіх відношеннях:
2 дні, 220 учасників, 27 доповідачів, 2 вечірніх
прийоми, засідання Правничої асамблеї та вибори нового
керівництва АПУ.
Перший день форуму був
присвячений
обговоренню
двох ключових питань: боротьби з корупцією та шляхів
подолання відриву між теорією та практикою в юридичній
освіті.

На відкритті заходу виступили Президент Асоціації правників України Денис
Бугай та партнер АО Arzinger
Маркіян Мальський.
Про люстраційні процеси з
перших уст учасники форуму
мали нагоду почути від Тетяни Козаченко, директора
Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції
України. Погляд прокурора
представив Тарас Дунас, перший заступник начальника Головного управління представництва та організації участі у

кримінальному провадженні
в суді Генеральної прокуратури України. Позиція громадського діяча була розкрита у
виступі адвоката Юрія Мартинюка, заступника керівника ГО «Народна Самооборона
Львівщини».
Панельна дискусія на тему:
«Юридична освіта — взаємодія і подолання відриву між

освітою та практикою» була
покликана привернути увагу
до проблеми підготовки нового покоління. Поважні колеги
Андрій Бойко, декан юридичного факультету Львівського
національного університету
ім. Івана Франка, Оксана Головко, академічний директор
Центру верховенства права
Українського
Католицького

Вражаючі показники цьогорічного форуму
27
ДОПОВІДАЧІВ

220
УЧАСНИКІВ

7 СЕСІЙ

2 ДНІ

10

2
ЕКСКУРСІЇ
ТА ВРАНІШНЯ
ПРОБІЖКА
2
ВЕЧІРНІХ
ПРИЙОМИ

ПРАВНИЧА
АСАМБЛЕЯ
ТА ВИБОРИ
НОВОГО
КЕРІВНИЦТВА

Ми маємо честь вітатиwww.uba.ua
цього
року
| Асоціація правників України
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Університету, та Володимир Сущенко, к.ю.н, доцент
Національного університету
«Києво-Могилянська академія», представили свої погляди з цього приводу та шляхи
вирішення проблеми.
За традицією щорічних
конференцій АПУ всі учасники заходу зустрілися увечері
на прийомі Відділення АПУ у
Львівській області у серці міста — Львівській ратуші.
Другий день форуму охопив питання реформування
судових органів та органів
юстиції, проблемні питання
виконання судових рішень,
актуальні питання юридичної
практики і дві дискусії — щодо
ведення юридичного бізнесу та, зокрема, кримінальноправових аспектів.
На відкритті другого дня
Західноукраїнського юридичного форуму виступили Андрій Садовий, міський голова Львова, Денис Бугай,
Президент Асоціації правників України, та Тімур Бондарєв, керуючий партнер АО
Arzinger.

лошені результати виборів нового керівництва АПУ. Але на
цьому заходи не завершилися.
У суботу на учасників форуму
чекали дві надзвичайно цікаві екскурсії містом.

***

Під час першої робочої
сесії форуму питання реформи судової системи з різних
поглядів хору представили
Володимир Кравчук, суддя
Львівського окружного адміністративного суду, Василь
Артимович, заступник голови
Господарського суду Львівської
області, Вадим Беляневич,
старший радник ЮФ «Василь
Кісіль і Партнери», та Арсен
Мілютін, старший юрист ЮБ
«Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв
і партнери» Україна.
Роботу форуму продовжила панельна дискусія з
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однієї з найактуальніших тем
у сфері виконання судових
рішень — можливості запровадження інституту приватних виконавців та регламентація його діяльності. Сергій
Шкляр, заступник Міністра
юстиції України з питань виконавчої служби, Руслан Сидорович, народний депутат
України, та Юліан Хорунжий, партнер ЮФ «Аріо Кепітал Груп», ділилися своїми
думками з цього приводу.
Традиційна сесія про розвиток практики викликала
дискусію щодо стану ринку
юридичних послуг та перспектив його розвитку. Серед
інших питань правники обговорювали наслідки податкової
реформи, які представив народний депутат України Андрій Журжій, кримінальноправові аспекти ведення бізнесу від провідних адвокатів
країни.
Другий день форуму завершився
Президентським
прийомом у парку-кафе «Зелені пагорби» готелю «Замок
Лева», під час якого були ого-

Асоціація правників України принагідно висловлює
вдячність ексклюзивному генеральному партнеру V Західноукраїнського юридичного
форуму — ЮФ Arzinger, спеціальному партнеру Kodary
Partners,
партнерам
Ario
Capital Group, AVER LEX, «Павленко і партнери», а також
АО «Матвіїв і партнери» за
підтримку заходу.
Окрема вдячність партнерам сесії: компанії «Українська правнича група» та
АО «Вдовичен і Партнери»;
партнерам прийому Відділення АПУ у Львівській області Advice Group і Moris
Group та компаніям «Козаков і
партнери», «Богдан Демідонт
і Партнери», Zeitnot, ЮФ «Мазур і Партнери», АО «Мицик
і Партнери» та ЮК «АВІС» за
підтримку прийому.
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

СПЕЦІАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ
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Критика публічних осіб:
правові аспекти

В

10 червня 2015 року у м. Львові Секція суддів Асоціації правників України
спільно з Львівським окружним адміністративним судом провели круглий
стіл, присвячений обговоренню правових позицій, які стосуються критики
публічних осіб

ітаючи колег на
заході,
Маркіян
Мальський, керівник
Західноукраїнської філії АО
Arzinger, член ради Відділення АПУ у Львівській області,
одразу окреслив складність
завдання: «Критика публічних осіб має не лише юридичний аспект, але й філософський. Це одна з тематик,
де найбільш чітко прослідковується конфлікт інтересів різних суспільних груп.
Адже є особи, які здійснюють
функції держави, є особи, які
здійснюють
безпосередній
контроль за їх діяльністю, і в
поєднанні всіх цих інтересів
є низка проблем», — зазначив
Маркіян Мальський.
Основоположним питанням, яке цікавило учасників
заходу, стало визначення самого поняття «публічна особа» та правові межі, в яких
можна здійснювати критику
публічних осіб, у тому числі
й суддів, з урахуванням міжнародних стандартів та практики Європейського Союзу.
Своїми думками з колегами на заході поділилися член
Правління АПУ, суддя Львівського окружного адміністративного суду Володимир
Кравчук; суддя Львівського
окружного адміністративного

12

суду Роксолана Качур, суддя
господарського
суду
Львівської області Роман
Крупник, суддя Львівського
окружного адміністративного суду Зоряна Лунь та Олег
Мицик, керуючий партнер
АО «Мицик і Партнери».
«При постановці цієї проблеми виникає багато запитань. Зокрема, потребує уточнення власне поняття «публічна особа», які критерії віднесення особи до публічних, чи є
судді публічними особами, чи
рівними є заходи захисту честі, гідності, приватного життя
суддів тощо», — зазначив Володимир Кравчук.
Як виявилося у ході дискусії, ці запитання досі не
врегульованими, хоча виникають не вперше в контексті
дискусій щодо меж свободи
слова, тому потребують від-
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повідного законодавчого врегулювання.
«Багато труднощів на
практиці пов’язані з тим, що
термін «публічна особа» в
українському законодавстві
не встановлений, а натомість
використовуються терміни
«службова особа», «посадова
особа», «офіційна особа» тощо.
Немає чіткого і однозначного
визначення публічної особи і в міжнародних актах та
практиці Європейського суду
з прав людини, хоча суд часто оперує цим поняттям», —
прокоментувала суддя Львівського окружного адміністративного суду Роксолана
Качур.
Якщо суд встановлює, що
особа має статус публічної, це,
зазвичай, свідчить про те, що
журналісти мають дещо ширші права на розповсюдження

інформації про таких осіб. І
найчастіше при виникненні
неоднозначних ситуацій сумніви щодо правомірності поширення журналістом інформації будуть тлумачитися на
користь журналіста, тоді як в
інших випадках такі сумніви
трактувалися б на користь
приватної особи.
Учасники заходу були одностайні у необхідності законодавчого врегулювання
питання та визначення меж
можливої критики публічної
особи, які б, водночас, і не обмежували й свободу слова,
і захищали від втручання в
особисте та сімейне життя,
не завдавали шкоди честі та
гідності особи.
Детальніше про Секцію
суддів Асоціації правників
України можна довідатися на
сайті АПУ.
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Чому не давати
хабарі вигідно?
4 червня 2015 року
у м. Києві Секція
юрисконсультів
Асоціації правників
України спільно
з Професійною
асоціацією
корпоративного
управління провела
круглий стіл з
антикорупційного
комплаєнсу

М

одератором
на
засіданні
виступила
Наталія Лиса, член
Правління АПУ,
координатор Секції юрисконсультів. Своїми порадами з
колегами ділився Олександр
Окунєв, голова Правління
Професійної асоціації корпоративного управління.
«Дуже поширена думка, що
успішно вести бізнес в Україні,
не здійснюючи корупційних
діянь, неможливо. Далеко не
всі розуміють реальні вигоди неухильного дотримання
міжнародних антикорупційних стандартів, які є реальною
альтернативою
сумнівних
«переваг» корупційної практики», — зазначила Наталія
Лиса, директор з юридичних
питань ТОВ «Данон».
«Події останніх двох років
свідчать про те, що Україна
повертає свій вектор розвитку
зі сходу на захід, що неминуче призведе до кардинальної
зміни низки глобальних трендів, які визначатимуть успішність бізнесу в країні. Один з
таких трендів — ставлення до
корупції», — зазначив Олександр Окунєв.
За його словами, наразі
зберігаються стійкі тренди,
серед яких: збільшення відповідальності та розміру
штрафів, активізація міжнародного співробітництва,
порушення справ в іноземних юрисдикціях після вре-

гулювання позовів DOJ та
SEC. Окрім того, зберігається
тенденція до кримінального
переслідування
службових
(фізичних) осіб за діяння значної давнини. З іншого боку,
наявність ефективної антикорупційної програми захищає
від відповідальності, співпраця з владою і наявність системи комплаєнсу є аргументами для зменшення розміру
штрафів.
Звертаючись до юрисконсультів, перш за все, порадив
пояснювати керівництву своїх компаній, чому не давати
хабарі може бути вигідним
для компанії. Адже саме менеджмент, за його словами,
визначає політику компанії,
зокрема, і в питаннях взаємодії з державними органами.
А вигідним це може бути
з таких причин. По-перше, це
відсутність залежності від
персоналій керівників державних органів — податкової,
регуляторів. «Щойно ви перестаєте давати хабарі — вам
вже байдуже, хто керівник».
Водночас, Олександр Окунєв
розвіяв міф про збільшення
кількості перевірок: розглядайте довгострокову перспективу: вони приходять з конкретною метою, а не для того,
щоб створювати собі проблеми і судитися.
Відмова давати хабарі забезпечує особисту безпеку
керівника компанії та її співробітників. «Матеріали, зібра-
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ні прокуратурою, за допомоги
конкурентів можуть матеріалізуватись в будь-який момент», — застеріг пан Окунєв.
Вирішення справ шляхом
давання хабара може призвести до скандалів, втрати
репутації та іноземних клієнтів. Тут мається на увазі і допуск до закордонних тендерів
на державні закупівлі, і можливості партнерських відносин із західними країнами.

Адже за UK Bribery Act компанії британської юрисдикції
несуть відповідальність і за
своїх контрагентів по всьому
світі. Інше важливе питання
— за скільки і кому можна
буде продати бізнес: якщо є
корупція, то бізнес неефективний без неї.
Слідкуйте за анонсами
Секції юрисконсультів АПУ
та долучайтесь до наших заходів!
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заходи комітетів

Конституційна реформа:
погляд на правосуддя
КИЇВ — 8 червня 2015 року.
Комітет з конституційного права,
адміністративного права та прав
людини Асоціації правників
України (АПУ) провів засідання
для обговорення процесу
підготовки конституційної
реформи як з боку відповідної
робочої групи, так і зі сторони
професійної спільноти

В

иступаючи від імені
Асоціації правників
України, член Правління АПУ, заслужений юрист України
Олександ Ільков представив результати опитування з
питань конституційного процесу, проведеного АПУ.
«На думку правників, актуальність
конституційної
реформи зумовлена, насамперед, внутрішніми чинниками, а саме: необхідністю
вдосконалення Конституції
України для проведення внутрішніх реформ (88%) та легітимізацією конституційного
поля після повернення в лютому 2014 року до Конституції України в редакції 2004
року (48%). Водночас, лише
4% тих, хто взяли участь в
опитуванні, пов’язують необхідність конституційних змін
з реалізацією Мінських домовленостей», — повідомив
Олександр Ільков.
Що стосується винесених
на опитування питань у сфері
правосуддя, практично одно-
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стайно (96%) була висловлена
необхідність внесення змін
до Конституції для ратифікації Римського Статуту. Цікаво, що майже 2/3 учасників
опитування (66%) виступили
за необхідність збереження
чинної конституційної норми
про поширення юрисдикції
судів на усі правовідносини
в державі. Щодо Вищої ради
юстиції учасники опитування
висловилися за те, що вона
має стати єдиним органом,
відповідальним за формування суддівського корпусу
(60%), працювати на постійній основі (проти цього виступили лише 12%). Учасники опитування підтримують
необхідність зміни складу
Вищої ради юстиції (за збереження чинного порядку формування проголосувало лише
4%), при цьому 64% не бачать
серед суб‘єктів формування
ВРЮ Президента України та
Верховну Раду України.
«Наша мета — до завершення роботи Конституційної
комісії вийти з власними про-
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позиціями від найпотужнішої правничої спільноти», —
зазначив пан Ільков.
Коментуючи результати
опитування, народний депутат України, член Конституційної комісії Вікторія
Пташник зазначила, що чекає від колег консолідованих
пропозицій: «Ми зацікавлені
в тому, щоб якомога більше правників долучились
до роботи, адже саме на них
лежить основна робота з розробки юридичних документів. Окрім того, ми хочемо
почути думку всіх учасників
процесу, тому сподіваємося,
що громадські обговорення
пройдуть у найбільш широкому складі», — зазначила Вікторія Пташник.
У свою чергу, член Конституційної комісії та член
Правління АПУ Володимир
Кравчук представив принципові положення, на яких
будуватиметься робота навколо реформи системи правосуддя. Одним з найважливіших принципів є деполітизація у призначенні суддів:
планується усунути з процесу Верховну Раду України,
а за Президентом залишити
тільки «церемоніальну» роль.
Сам Володимир Кравчук
проти збереження за Президентом і такої функції, адже
вона не несе практичної необхідності, а навпаки може
створити зайві перешкоди.
«У такому випадку, окрім іншого, виникають питання

щодо переведення та звільнення суддів — як у цьому випадку діяти», — зазначив він.
Серед інших пропозицій —
скасування
п’ятирічного
«випробувального» терміну,
збільшення кількості суддів
у Вищій раді юстиції тощо.
Статус судді також може
зазнати змін. Пропонується
підвищити віковий ценз (до
30 років) та вимоги до стажу
роботи, передбачивши при
цьому додаткові вимоги з
урахуванням спеціалізації та
інстанційності. У відповідь
гарантії професійної діяльності суддів мають бути підвищені, включаючи відмову
від такої підстави звільнення, як порушення присяги.
Також конституційна реформа може наділити Верховний Суд України статусом
найвищого судового органу
в системі судів. До його повноважень входитиме забезпечення однакового застосування законодавства України
судами різних юрисдикцій,
визначення неврегульованих
законом процедур розгляду
судових справ тощо.
Якщо Ви маєте бажання
взяти участь у роботі, пишіть
на адресу: komitet@uba.ua,
вказуючи своє місце роботи та контактні дані, а також
напрям реформування, який
Вам цікавий (анонсовані напрями обговорень: суд, прокуратура, адвокатура, Конституційний Суд України, владний
трикутник).
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ініціатива

Договірні відносини:
пропозиції профільного
Комітету
12 червня 2015 року Комітет з корпоративного
права та фондового ринку АПУ ухвалив резолюцію
щодо внесення змін до законодавства України щодо
акціонерних договорів та договорів про реалізацію
прав учасників ТОВ

Н

а думку членів АПУ,
нинішній стан нормативного регулювання корпоративних договорів не
відповідає потребам ринку
та світовим стандартам корпоративного управління. Не
випадково Коаліційна угода
згадує реформу інституту
корпоративних
договорів
серед основних пріоритетів
уряду в галузі реформи корпоративного права.
АПУ критикує існуюче
регулювання корпоративних
договорів:

«На жаль, [чинне] положення Закону нечітке та на
практиці не використовується внаслідок ризику неоднозначного тлумачення цієї
норми. Зокрема, буквальне
тлумачення зазначеної статті
дозволяє зробити висновок,
що таким договором на акціонерів можуть бути покладені
лише додаткові обов’язки. Додаткові права акціонерів ним
визначатись не можуть», —
йдеться у резолюції.
З повним текстом резолюції можна ознайомитися на
сайті АПУ.

Леонід Антоненко

Голова Комітету, директор Департаменту реєстраційних
питань і ліцензування Національного банку України

Микола Стеценко

Заступник голови Комітету, керуючий партнер
ЮФ «Авеллум партнерс»
«Запропоновані у резолюції зміни до Цивільного кодексу та двох законів є великим
кроком до впровадження сучасних інструментів корпоративних відносин між учасниками українських господарських товариств.
Ці зміни дадуть змогу сторонам гнучко регулювати свої стосунки в межах товариства,
а також стануть стимулом для інвестицій в
українські компанії. Можливість укладання корпоративних договорів та опціонів
нарешті створить важливе підґрунтя для
прямих інвестицій в українські компанії з
боку іноземних інвесторів без необхідності
створення офшорних холдингових структур. Однак ці зміни є лише
першим кроком до впровадження сучасного корпоративного права
в Україні.
Наступним кроком має стати прийняття нового закону про товариства з обмеженою відповідальністю».
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«Національний банк України в особі Департаменту, який я очолюю, був одним з
ініціаторів цього законопроекту.
Зміни дають можливість акціонерам і учасникам українських компаній врегулювати
відносини між собою, спираючись на принцип свободи договору. Українське право такої можливості акціонерам не надає, тому
вони шукають її у інших юрисдикціях.
На початку червня цього року Національний банк ухвалив зміни до банківського
законодавства, покликані заохотити кінцевих бенефіціарних власників банків позбавлятися створюваних у офшорах компаній-прокладок, так званих special purpose
vehicles, і набувати акції українських банків у свою безпосередню
власність. Успіх цієї реформи залежить від можливості банкірів перенести існуючі домовленості щодо управління банком у законодавче поле України. Розроблений Комітетом Асоціації правників
України законопроект надає їм таку нагоду і робить вагомий внесок у деофшоризацію української економіки, в тому числі банківської системи.
Національний банк сподівається на підтримку цієї ініціативи з боку
Уряду і Парламенту».
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www.arzinger.ua;
mail@arzinger.ua
— КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО / — ВІДНОСИНИ
M&A
З ДЕРЖАВНИМИ
ОРГАНАМИ
— НЕРУХОМІСТЬ
І БУДІВНИЦТВО
— ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНИХ
СПРАВАХ ЗА ЗЛОЧИНАМИ
— АНТИМОНОПОЛЬНЕ
У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ТА КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО
— ПРЕДСТАВНИЦТВО
ІНТЕРЕСІВ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ
— ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
З ПРАВ ЛЮДИНИ
— ПОДАТКОВЕ ПРАВО
— АНТИКОРУПЦIЙНИЙ
КОМПЛАЄНС Й ЕТИКА
— БАНКІВСЬКЕ
БІЗНЕСУ
І ФІНАНСОВЕ ПРАВО
— ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ

— ДЕРЖАВНОПРИВАТНЕ
ПАРТНЕРСТВО

— ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ

— ТРУДОВЕ ПРАВО

— ПРИВАТНІ КЛІЄНТИ

— БАНКРУТСТВО

— РЕКЛАМА І ПРОМОЦІЯ

Головний офіс
Бізнес-центр «Євразія»
вул. Жилянська, 75, 5-й поверх
01032, Київ, Україна
тeл: +38 044 390 55 33;
факс: +38 044 390 55 40

Західноукраїнська філія
вул. Генерала Чупринки 6, офіс 1,
79013, Львів, Україна
тeл: +38 032 242 96 96;
факс: +38 032 242 96 95
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СЕКТОРИ БІЗНЕСУ:
t Енергетика
t Харчова
промисловість
t Роздрібна торгівля
й споживчі товари
t Готельний бізнес
t Сільське
господарство
t Інфраструктура
t Транспорт
t Охорона здоров’я
і фармацевтика
t Інформаційні
технології (ІТ)
Південноукраїнська філія
Бізнес-центр «Покровський»
вул. Жуковського 33,
6-й поверх, офіс 601,
65045, Одеса, Україна
тел. /факс: +38 048 711 74 74
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ЗАХОДИ КОМІТЕТІВ

Реформа:

на черзі законодавство про арбітражних керуючих
21 травня 2015 року Комітет АПУ з конкурсного права спільно з Комітетом
Верховної Ради України з питань економічної політики провів засідання, на якому
обговорили пропозиції з реформування законодавства у сфері регулювання
діяльності арбітражних керуючих

З

а словами голови Комітету з конкурсного права Асоціації правників України, віце-президента
ГО «Всеукраїнська самоврядна
організація фахівців конкурсного процесу» Віталія Титича, зараз є два
підходи до вдосконалення діючого законодавства: або вносити зміни до діючого
Закону про банкрутство, або написання
нового законодавчого акту.
«Скажу, що мені більше імпонує шлях
«зачистки» сміття, яке потрапило в діючий Закон в силу певних суб’єктивних
обставин під час його прийняття, а не
написання нового закону», — підкреслив
Віталій Титич.
Під час круглого столу Анатолій
В’язовченко, голова Національної професійної спілки арбітражних керуючих
України, презентував своє бачення необхідних змін до діючого законодавства
щодо діяльності арбітражних керуючих.
Він запропонував відсторонити державний орган, а саме чиновників Міністерства юстиції України, від контакту
з арбітражними керуючими. На думку
експерта, професіонали з питань банкрутства мають бути підзвітні лише самоврядним організаціям арбітражних
керуючих.
«Будь-які перевірки арбітражних
керуючих мають здійснювати саморегулюючі організації, членами яких
є арбітражні керуючі. СРО мають встановлювати правила, забезпечувати дотримання законних інтересів кредиторів, боржника та власників бізнесу. У
нас потужна професійна спільнота, і ми
можемо заявити, що маємо достатньо
кваліфікованих і організованих людей,
які можуть взяти на себе ці функції. Я
вважаю, що наше суспільство не тільки
дозріло, а вже перезріло, щоб такі моменти були впроваджені», — підкреслив
Анатолій В’язовченко.
Натомість член Ради Комітету АПУ з
конкурсного права, партнер ТОВ «АРІО
КЕПІТАЛ ГРУП» Юліан Хорунжий
впевнений, що треба починати з визначення базових питань щодо діяльності
арбітражних керуючих в Україні.
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«Спочатку треба відповісти на базові
питання. А саме: треба вносити зміни до
діючого закону чи писати новий? Хто такі
арбітражні керуючі? Прибрати перепони,
які закривають доступ до професії, адже
за минулий рік в Україні з’явилося лише
17 нових арбітражних керуючих, а раніше щомісяця з’являлося 30-40 новачків.
Далі: буде в Україні впровадження принципу саморегулювання в цій професії чи
ні? Якщо буде, то членство в СРО буде
обов’язковим чи ні? Можна бути членом
однієї СРО чи декількох? Хто буде здійснювати контроль за діяльністю арбітражних керуючих: Міністерство, СРО чи
обидва інститути? Як буде призначатися
керівництво СРО? Чи залишиться в Україні автоматизована система призначення
арбітражного керуючого на справу?», —
наголосив Юліан Хорунжий.
Він переконаний, що тільки після
того, як будуть знайдені компромісні рішення на всі ці питання, можна починати
виписувати пропозиції для законодавця.
«Я не хочу коментувати ті зміни, які
сьогодні запропоновано внести в діюче
законодавство. Бо, як на мене, це система колективної безвідповідальності», —
підкреслив пан Хорунжий.
Віталій Титич вважає позитивним
той факт, що розпочато професійну дискусію щодо функцій СРО і арбітражних
керуючих. Він погоджується, що в Україні треба запроваджувати принципово
нову систему відповідальності арбітражних керуючих.

«Треба вводити механізми, які реально можуть регулювати професійну діяльність арбітражних керуючих. А це, на
мою думку, гроші, і тільки гроші. Особа,
яка здійснює професійну діяльність, має
знати, що вона не зможе відкупитися і
уникнути покарання. А це стане можливим, коли за її помилки і непрофесіоналізм будуть розплачуватися всі члени її
самоврядної організації, компенсуючи
кредиторам нанесені втрати. Тільки цей
механізм буде працювати — це очевидно. Все інше — від лукавого», — підкреслив пан Титич, наголошуючи на важливій ролі самоврядних організацій в процесі банкрутства.
Також, на думку учасників круглого
столу, не треба забувати про принцип
незалежності арбітражного керуючого,
який прописаний в діючому законодавстві. Не можна допустити, щоб голови
існуючих або створених СРО впливали
на арбітражників, наприклад, шляхом
розподілу справ між ними.
Директор Центру комерційного права Валентина Данішевська залишилася задоволеною організованою професійною дискусією. Водночас, вона заявила, що не сприймає викладені під час
круглого столу ініціативи, як пропозиції
змін до Закону.
Наразі учасники проведеного круглого столу домовилися організувати
масштабне опитування арбітражних керуючих щодо можливої моделі їхньої
роботи.
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ЗАХОДИ КОМІТЕТІВ

Запровадження інституту
приватних виконавців — виходимо
на фінішну пряму
28 травня 2015 року у Комітеті
Верховної Ради з питань правової
політики та правосуддя за
участі представників Асоціації
правників України пройшло
розширене засідання на тему:
«Запровадження інституту
приватних виконавців в Україні»

Н

а засіданні були презентовані
законопроекти «Про виконавче провадження», «Про внесення змін до Закону України «Про державну виконавчу
службу», які розроблені народними депутатами України Русланом Сидоровичем та Сергієм Алєксєєвим за участі представників Асоціації правників
України, зокрема, членів Комітету АПУ
з конкурсного права. Експертна робота
з боку АПУ проходила за координації та
активної участі члена Правління АПУ
Юліана Хорунжого, партнера Ario
Capital Group.
Під час обговорення законопроектів
особливу увагу приділили питанням запровадження змішаної системи примусового виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб) в Україні, мож-

ливих ризиків запровадження інституту
приватних виконавців тощо.
«На сьогодні я можу майже нас вітати, оскільки Рада судової реформи, що
діє при Адміністрації Президента України, змогла дійсно стати об'єднуючим
майданчиком для усіх експертів, і на
засіданні цієї Ради за участі Президента
було затверджено результати нашої піврічної важкої роботи. Тепер маю надію,
що Президент скористається своїм конституційним правом і внесе напрацьовані законопроекти як позачергові», —
підсумовує враження від зустрічі Руслан Сидорович на своїй сторінці в мережі Facebook.
«Можливо, для когось ця реформа
може видатись незначною, але насправді це буде одна з найфундаментальніших реформ останнього часу. Близько

половини звернень наших громадян до
Європейського суду з прав людини стосуються неможливості добитись ними
виконання судових рішень. Крок за кроком, і ми таки змінимо цю країну на краще», — коментує він.
«Цей законопроект — один з кращих
прикладів реальної роботи депутатаюриста. Коли законопроект не політичний і не популістський, а глибоко і детально відпрацьована реформа», — переконаний Президент АПУ Денис Бугай.
«Представництво Асоціації правників
України на розширеному засіданні сьогодні було надпотужним. І це не дивно з
огляду на ту роботу, яка була проведена
фахівцями Комітету АПУ з конкурсного
права», — ділиться враженнями член
Ради Комітету з конкурсного права Ірина Сербін.

Правники увійшли до складу Дисциплінарної комісії
арбітражних керуючих
До складу Дисциплінарної
комісії арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів) обрано трьох представників Громадської організації «Всеукраїнська самоврядна організація
фахівців конкурсного процесу»,
а саме:
Сергій
Донков,
віцепрезидент ГО «ВСРО ФКП», голова ДАК «Хліб України»;

Ігор Ніколаєв, член ГО
«ВСРО ФКП», юридичний радник Центру комерційного права, член Ради Комітету з конкурсного права АПУ, кандидат
юридичних наук.
Владислав Філатов, член
ГО «ВСРО ФКП», член Комітету
з конкурсного права АПУ, арбітражний керуючий, старший
радник АК «Соколовський і
Партнери», керівник практики
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по роботі з проблемними активами підприємств;
Нагадаємо, що ГО «ВСРО
ФКП» була створена у 2013
році за ініціативи Комітету з
конкурсного права АПУ та за
підтримки профільних громадських організацій, зокрема,
Українського інституту з питань
банкрутства та Національної
профспілки арбітражних керуючих.

Особливою місією громадської організації є громадське
регулювання діяльності арбітражних керуючих, що сприяє
більш швидкому розгляду справ
про банкрутство, забезпечення ефективності та прозорості
судових процедур, підвищує
авторитет, повагу та довіру до
арбітражних керуючих з боку
користувачів їх послуг, держави
та суспільства.
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Новини ВКДКА

Дисциплінарна відповідальність
адвокатів — членів самоврядування:

дискусія триває

П

Підстави перерозподілу Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури
скарг на адвокатів, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, знову стали
предметом для тривалого обговорення на останньому засіданні Комісії, що проходило
у Києві 28 — 29 травня. Цього разу з усіх підготовлених проектів рішень члени ВКДКА
зійшлися у поглядах лише щодо однієї скарги. Стосовно решти 17 скарг думки розділилися

роблема полягає в
невідповідності ч.
2 ст. 63 Правил адвокатської
етики
положенням статті
33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Нагадаємо, відповідно
до ПАЕ у разі звернення зі
скаргами щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення
Правил адвокатської етики
адвокатів, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, чи якщо скаржниками стосовно порушення цих
Правил виступають адвокати,
яких обрано до органів адвокатського самоврядування, з
метою забезпечення неупередженості та об’єктивності
при
розгляді
зазначених
скарг Вища кваліфікаційнодисциплінарна комісія адвокатури забезпечує перерозподіл та направлення таких заяв
(скарг) для розгляду до КДКА
іншого регіону, ніж регіон,
в якому зазначений адвокат
входить до органів адвокатського самоврядування.
Водночас, за законом дисциплінарне
провадження
щодо адвоката повинно здійснюватися
кваліфікаційнодисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого
місця адвоката, зазначеною
в Єдиному реєстрі адвокатів
України. Без жодних винятків.
Така неузгодженість вже дала
підстави для повернення без
розгляду
кваліфікаційнодисциплінарними
комісіями адвокатури Полтавської
та Сумської областей скарг
на адвокатів — членів адвокатського
самоврядування
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до Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури.
Існуюча сьогодні судова
практика також не додає ясності. Наприклад, Чернігівський окружний адмінсуд у
двох справах за позовами до
КДКА Закарпатської області
підтвердив правомірність направлення скарги на розгляд
до іншої КДКА. А от два інші
суди дійшли протилежного висновку. «Застосовуючи
ч. 2 ст. 63 Правил адвокатської етики, попри існування положень, закріплених
у ч. 3 ст. 33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ВКДКА та КДКА
Закарпатської області діяли в
спосіб, не передбачений Конституцією та законами України», — констатував Рівненський окружний адмінсуд.
А Одеський апеляційний адмінсуд навіть не розглядав питання правомірності посилання на спірні положення ПАЕ.
У питанні перенаправляти
скарги до інших регіонів чи залишати розгляд у дисциплінарній палаті КДКА «рідного» регіону, думки знов поділилися.
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Як зауважила представник Одеської області Тетяна
Подольна, основи організації та діяльності адвокатури
визначаються відповідно до
ст. 92 Конституції виключно
законами.
Верховний
Суд України у п. 5 постанови
Пленуму «Про застосування
Конституції України при здійсненні правосуддя» № 9 від
01.11.1996 звернув увагу, що
судам необхідно виходити з
того, що нормативно-правові
акти будь-якого державного
чи іншого органу підлягають оцінці на відповідність
як Конституції, так і закону.
І якщо при розгляді справи буде встановлено, що
нормативно-правовий
акт,
який підлягав застосуванню,
не відповідає чи суперечить
законові, суд зобов'язаний застосувати закон, який регулює
ці правовідносини.
Вона також послалася на
рішення Європейського суду з
прав людини від 14.10.2010 у
справі «Щокін проти України»,
який встановив порушення
прав заявника, гарантованих
ста. 1 Першого протоколу до
Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод
через те, що національний суд
погодився із застосуванням у
правовідносинах
інструкції,
яка є підзаконним актом, і незастосуванням декрету Кабінету Міністрів (який мав силу
закону).
Отже, ВКДКА мала б направляти скарги виключно за
адресою робочого місця адвоката, незважаючи на положення Правил адвокатської етики.
Однак представник Чернівецької області Олександр
Ноцький знайшов не менш
вагомі аргументи на користь
протилежної позиції.
Він
нагадав про принцип «ніхто
не може бути суддею у своїй
власній справі», який є одним із ключових елементів
права на справедливий судовий розгляд, передбачений п.
1 ст. 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод. Екстраполюючи
цю правову доктрину на відносини щодо розгляду скарг
на неправомірні дії адвокатів,
член ВКДКА звернув увагу на
те, що у випадку існування
колізій між нормами актів національного і міжнародного
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права необхідно застосовувати правила міжнародного договору. Це прямо передбачено
ч. 2 ст. 19 Закону України «Про
міжнародні договори».
І фактично у випадку
звернення фізичних чи юридичних осіб із скаргами (заявами) на неправомірні дії
адвоката, якого обрано до
органу адвокатського самоврядування, скаржнику (заявнику) необхідно забезпечити право на справедливий
та неупереджений розгляд.
Враховуючи, що при розгляді
такого звернення дисциплінарною комісією КДКА того
регіону, де адвоката обрано
до органу адвокатського самоврядування,
об’єктивно
неможливо гарантувати неупередженість членів палати, у такому випадку необхідно керуватися вказаним
вище принципом права та
нормою міжнародного договору і проводити розгляд
скарги (заяви) у КДКА іншого регіону, який слід обрати
із переліку найближчих (для
гарантування
можливості

скаржнику та адвокату дістатися місця розгляду).
О.Ноцький також нагадав, що відповідно до змісту
п.п. 4.4. Регламенту КДКА регіону, затвердженого рішенням
Ради адвокатів України від
17.12.2013 № 268, особливості територіальної юрисдикції
при вирішенні питань дисциплінарної відповідальності
адвокатів, обраних до органів
адвокатського самоврядування різних рівнів, визначається ВКДКА.
Однак за підсумками голосування жодна із позицій не
набрала необхідної кількості
голосів. Тому голова ВКДКА
Валентин Загарія запропонував перенести розгляд питання
на наступне засідання, сподіваючись, що участь у роботі більшої кількості членів надасть
можливість Комісії ухвалити
конструктивне рішення.
Варто також згадати, що
для вирішення проблеми Комісія двічі зверталася до Ради
адвокатів України, аби до законодавчого
врегулювання
питання виключити з Правил

адвокатської етики спірні положення ст. 63 ПАЕ під час
проведення ІІІ З’їзду адвокатів України. На жаль, ця пропозиція не була почута під час
організації та проведення першого та другого етапів з’їзду.
А от щодо скарги на одного із членів ВКДКА у Комісії
таки дійшли згоди. Річ у тім,
що ст. 63 ПАЕ передбачає
необхідність
перерозподілу та направлення скарг для
розгляду до КДКА іншого
регіону, ніж регіон, в якому
зазначений адвокат входить
до органів адвокатського самоврядування. Тобто вона не

стосується адвокатів, обраних
до центральних органів самоврядування, скарги на яких
має розглядати КДКА того регіону, де знаходиться робоче
місце такого адвоката відповідно до ЄРАУ.
Загалом протягом двох
днів на засіданні розглянули
27 скарг на рішення, дії та
бездіяльність кваліфікаційнодисциплінарних комісій адвокатури, за якими винесли
26 рішень. Щодо однієї скарги
ухвалено протокольне рішення про залишення без розгляду. Розгляд трьох скарг відкладено.

Декларація щодо захисту прав людини:
етап дискусій

3 червня 2015 року у приміщенні ІА «ЛІГАБізнесІнформ» пройшов черговий круглий
стіл з обговорення тексту Декларації щодо
захисту прав людини в кримінальному провадженні, проекту, що стартував декілька
місяців тому за участі Асоціації правників
України.
Звертаючись до колег на відкритті заходу,
Президент АПУ Денис Бугай подякував усім,
хто докладає зусиль до розробки тексту Декларації та відвідує регіони України з метою її по-

пуляризації. «Влада змінюється, але не принципи», — так обґрунтував необхідність розробки документа Президент АПУ. Він також
вказав на те, що порушення прав адвокатів
триває і надалі. «Проект Декларації містить
досить прості та загальні речі, але оскільки
вони ще не увійшли в практику, юристам потрібно активно їх популяризувати, передусім
серед громадян», — переконаний він.
Водночас, головний експерт проекту ЄС
«Підтримка реформ у сфері юстиції в Укра-

Асоціація правників України | www.uba.ua

їні» Марк Сігал підкреслив, що наразі існують розбіжності між законом і практикою.
Саме тому на допомогу існуючим законодавчим нормам мають прийти інструменти
неюридичного характеру.
Проект Декларації містить як заклики
до дотримання діючих норм, так і побажання щодо реформування. Наразі робота над документом триває, а його автори збирають зауваження та коментарі
колег.

6 (114) ЧЕРВЕНЬ 2015 року

21

заходи комітетів

Міжнародно-правова позиція
України: питання дій і
кваліфікації
27 травня 2015 року Комітет з
міжнародного права Асоціації
правників України спільно
з Українською асоціацією
міжнародного права провели
круглий стіл, присвячений
обговоренню міжнародноправової позиції України щодо
подій останнього року

М

етою заходу було обговорення правових аспектів
політики нашої держави
у міжнародному та національному праві, можливі
міжнародно-правові засоби захисту інтересів України тощо. Модератором дискусії був Віталій Власюк, радник ЮФ
«єПраво», аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
Виступаючи на круглому столі, Наталія Севостьянова, перший заступник
Міністра юстиції України, розповіла про
те, якими були перші кроки її відомства
напередодні проведення «референдуму»
в Криму більше року тому. «На початку березня було вже зрозуміло, що так
званий референдум матиме негативні
наслідки для України. Юрисдикційно
всі справи, пов’язані з Міжнародним судом ОНН, ще з часів розгляду справи по
о. Зміїний, знаходяться у підпорядкуванні МЗС, тому Мін’юст у межах своїх
повноважень мав можливість звертатися до ЄСПЛ. Вже на початку березня ми
підготували меморандум з можливими
шляхами захисту майнових інтересів
країни. На той момент ми розуміли, що
ЄСПЛ буде для нас найбільш ефективним інструментом, адже його юрисдикція є обов’язковою для РФ. 13 березня
2014 року ми подали запит в ЄСПЛ про
застосування забезпечувальних заходів
по Правилу 39 Регламенту Суду у зв’язку
з проведенням референдуму в Криму і
першу нашу міждержавну скаргу проти
Росії. І цього ж дня ми отримали відповідь, де було чітко вказано, що РФ не
має права застосовувати військову силу
на території Криму. Для нас тоді це буда
дуже важлива перемога, тому що ще 13
березня ніхто не міг підтвердити, що ті
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«зелені чоловічки» на території Криму
мають якесь відношення до Російської
Федерації», — повідомила вона.
А для того, щоб захистити майнові
інтереси держави в Криму (в Мін’юсті
зібрали документи по близько 4 000 підприємств), при підготовці відповідної
заяви була застосована безпрецедентна
правова конструкція. «Ми посилалися на
ст. 1 Конвенції, вказуючи, що у зв’язку зі
втратою контролю над підприємствами
це позбавило нас можливості реалізовувати всі інші права, оскільки ці підприємства були інструментами здійснення
таких прав», — зазначила Наталія Севостьянова.
Про важливість саме правової кваліфікації говорив Олександр Задорожній, заслужений юрист України,
професор, президент Української асоціації міжнародного права, завідувач кафедри міжнародного права ІМВ, членкореспондент Академії правових наук
України: «Основне питання, яке хвилює
нас уже більше року — це юридична
кваліфікація. Я би зразу хотів розділити можливості юридичної кваліфікації та використання цієї кваліфікації у
практичній політиці, оскільки це різні
речі. Ми всі знаємо, що Росія є агресором, нам всім зрозуміло, що відбулася анексія Криму, що є міжнародним
злочином, ми всі бачимо, що на Сходу
України відбувається військова окупація, але чи призводять ці кваліфікації

до якихось дій? І мова не тільки про
юридично значимі дії, мова про те, що
останнім часом з’явилися сумніви, які
поширилися серед спільноти українських юристів-міжнародників, в правомірності Постанови Верховної Ради
України про визнання Росії державою–
агресором. Вони апелюють до того, що
ця Постанова є перевищенням кваліфікації та порушенням ст. 39 Статуту
ООН, де за Радою Безпеки ООН зберігається право кваліфікувати будь-які дії,
як агресію. І вже в досить солідних наукових працях поширилася думка про те,
що якщо немає резолюції Ради Безпеки
ООН, то немає і агресії тощо. Тому я ще
раз наголошую на необхідності проведення кваліфікації тих подій, які мали
місце».
Своїми думками під час круглого
столу також поділились Андрій Пасічник, радник Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних
справ України, Павло Бєлоусов, радник
ЮФ Aequo, Наталія Хендель, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ «Одеська юридична академія», Мирослава Антонович,
доктор права, доцент, завідуюча кафедри міжнародного права і спеціальних
правових наук НУ «Києво-Могилянська
академія», та Тимур Короткий, к.ю.н.,
доцент кафедри міжнародного права
та міжнародних відносин НУ «Одеська
юридична академія».
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обговорення

Лідерство та співпраця — ключові
запоруки успіху у сфері GR
5 червня 2015 року у м. Києві
Президент Асоціації правників
України (АПУ) Денис Бугай
під час першого міжнародного
GR-форуму розповів про ключові
запоруки успіху у сфері відносин
з державними органами (GR)

Ф

орум став першим заходом,
який був присвячений налагодженню
ефективної
взаємодії між професійною спільнотою та владою
і був покликаний стати комунікаційним
майданчиком для обговорення сучасних
тенденцій у сфері GR в Україні.
Звертаючись до колег та представників бізнес-спільноти, Денис Бугай
на прикладі АПУ навів вісім основних
інгредієнтів для проходження успішних
GR-кампаній, тобто лобіювання професійних інтересів галузевою організацією. Серед них чи не найважливішими є
наявність якісного продукту — у формі
конкретних пропозицій чи законопроекту — та потужної команди, яка готова займатись його просуванням і публічною
презентацією. Вкрай важливо зібрати
пул партнерів та заручитись підтримкою
профільних асоціацій, зокрема і міжна-

родних. Безперечно, ефективна робота із
засобами масової інформації та продуманий PR є незамінними умовами успіху.   
«Безумовно, у складний для держави
час ми підтримуємо нехай поки ще незначні, але позитивні зміни у правовій
сфері. Тож найближчі періоди ми будемо проводити активну роботу над всіма
правовими ініціативами та реформами у
державі. Сьогодні відкрито «вікно можливостей», і ми зобов’язані цим скористатися», — зазначив Президент АПУ.
Серед ключових перемог Асоціації
правників України у сфері GR Денис Бу-

гай окреслив такі: згуртування правничої спільноти навколо необхідності збереження господарських судів в Україні;
реформа система виконання судових рішень та розробка проекту щодо приватної виконавчої служби, а також робота
над посиленням прав і гарантій адвокатської діяльності.
Нагадаємо, що сфера GR у контексті лобіювання інтересів правничої
спільноти та професії в цілому є одним з пріоритетів роботи нового керівництва Асоціації правників України на
2015/2017 роки.

Он-лайн сервіси в роботі правників — досвід Вінниці
28 травня 2015 року у м. Вінниця Відділення Асоціації правників
України у Вінницькій області спільно з
Головним територіальним управлінням
юстиції у Вінницькій області провели
семінар на тему: «Он-лайн сервіси в
роботі правників».
Цей семінар став першим спільним заходом Відділення з територіальними органами юстиції на Вінниччині.
Захід був присвячений останнім
нововведенням у функціонуванні системи надання електронних он-лайн
сервісів у реєстрації бізнесу і нерухомості
та спрощенню процедур реєстрації бізнесу
і майна.
Також учасники семінару обговорили
актуальні питання продовження терміну
подання відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних
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осіб та коло осіб, які зобов'язані подавати
такі відомості.
Доповідачами на семінарі від Управління юстиції виступили заступник начальника
Управління державної реєстрації — начальник відділу державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції у Вінницькій

області Ярослав Миколюк та завідувач сектору державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осібпідприємців, друкованих засобів
масової інформації та легалізації
громадських формувань Управління
державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у
Вінницькій області Аліна Єрохіна.
Також своїми враженнями та
досвідом роботи з електронними
реєстрами поділився приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Петро Собканюк.
Відділення Асоціації правників України
у Вінницькій області висловлює вдячність
Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області за активну участь
у заході та сподівається на подальшу співпрацю.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Київ:

ІІІ Арбітражна
школа
4 — 8 травня 2015 року
відбулася ІІІ Арбітражна школа,
організована Українською
арбітражною асоціацією спільно
з Лігою студентів Асоціації
правників України

П

рограма школи була розрахована на 5 інтенсивних днів за
участю студентів з України, Білорусі та Литви. Всі виступи та
практичні кейси проводилися
англійською мовою.
Відкрили ІІІ Арбітражну школу виступи координаторів Олени Перепелинської та Ярослава Петрова. Після
вступних лекцій учасники приєдналися до вирішення практичного кейсу
від Микити Ноти та Оксани Варакіної, Avellum Partners, та Володимира
Яремка й Оксани Карел, Arzinger, а
також виступу Володимира Хвалея,
Baker&McKenzie, ICC International Court
of Arbitration.
Другий день відкрили Артем Дудко,
White&Case LLP, та Ольга Трощенович,

Freshfields Bruckhaus Deringer. Практикуючий англійський баррістер Джеймс
Кліффорд, Maitland Chambers, розкрив
питання арбітражних слухань та перехресного допиту. Завершився день практичним кейсом у вигляді підготовки до
слухань.
Третій день розпочався з доповіді Dr Maciej Zachariasiewicz, Kozminski
University. Більшу частину дня було
присвячено моделюванню судового засідання. Після успішних виступів учасники приєдналися до екскурсії до Міжнародного комерційного арбітражного
суду при Торгово-промисловій палаті
України.
Четвертий день включав виступи Рафаля Морека, K&L Gates, Івана Касинюка, AGA Partners, Антона Сотіра, ФФУ,

Марії Гриценко і Брайяна Кейва та
Маркіяна Ключковського, ЮБ «Єгоров,
Пугінскій, Афанасьєв і Партнери».
Завершальний п’ятий день розпочав Ноа Рубінс, Freshfields Bruckhaus
Deringer, з темою про інституційні правила. Під час другої половини дня відбувся круглий стіл за участю Тетяни
Сліпачук, UAA, Sayenko Kharenko, Ігоря Сюселя, Baker&McKenzie, Маркіяна
Ключковського, Марії Гриценко і модератора Ярослава Петрова, Asters.
Ліга студентів АПУ висловлює подяку Українській арбітражній асоціації
за плідну співпрацю та неймовірний
досвід організації такого масштабного заходу, а також юридичним фірмам
Baker&McKenzie і Asters за надання приміщень офісів для проведення школи.

Суми:

«Діяльність органів
публічної влади»
21 — 22 травня 2015 року на базі Юридичного
факультету Сумського державного університету
відбулася Міжнародна науково-практична
конференція «Діяльність органів публічної
влади щодо забезпечення стабільності та безпеки
суспільства»

О

рганізаторами заходу виступили юридичний факультет
Сумського державного університету
та Сумський осередок Ліги
студентів АПУ.
Конференцію відкрив декан юридичного факультету, доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист
України Анатолій Куліш. Наступним вітальне слово сказав Михайло Бурбика, завідувач кафедри АГПФЕБ, док-

26

тор юридичних наук, доцент,
з побажаннями натхнення та
подальших наукових пошуків.
У
конференції
взяли
участь 104 особи, в тому числі
представники з-за кордонну:
з Грузії, Білорусі, Німеччини
та Польщі. Після виступів
усіх бажаючих та офіційного
закриття учасники й організатори поділилися своїми
враженнями:
Марина
Кислощаєва,
Голова Сумського осередку
Ліги студентів АПУ:
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«Хочу особливо відзначити теплу та дружню атмосферу заходу. Це був перший
досвід Сумського осередку
в організації заходу такого
масштабу і, сподіваємось, що
у нас вийшло вкласти душу в
конференцію».
Олег Рєзнік, кандидат
юридичних наук, член організаційного комітету:
«Конференція вразила різноплановістю сфер наукового
пошуку учасників. Крім того,
хочеться висловити подя-

ку за допомогу в організації
конференції активістам студентського самоврядування
та активу Сумського осередку
Ліги студентів АПУ».
Надія
Андрійченко,
студентка, учасниця конференції:
«Я, як учасниця конференції, була в захваті від можливості взяти участь в обговоренні суспільно значущих
проблем».
Дякуємо всім учасникам
конференції!
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Одеса:

І Турнір із судових дебатів Pro et contra
23 — 24 травня
2015 року у м. Одесі
відбувся І Турнір з
судових дебатів
Pro et contra

О

рганізаторами Турніру
виступили
Одеський осередок Ліги студентів
АПУ та Всеукраїнська громадська організація
«Об’єднання адвокатів, які
надають безоплатну правову
допомогу».
Турнір проходив у формі
імітації судового процесу у
цивільній справі з дотриманням усіх вимог цивільного процесуального законодавства.
Перший день Турніру
відбувся на базі економікоправового факультету ОНУ,
а другий — в Апеляційному суді Одеської області, що
сприяло максимальному наближенню змагань до умов
реального судового процесу.

Суддями турніру виступили як професійні судді
(Апеляційного суду Одеської
області — Г.Я. Колесніков,
А.І. Дрішлюк, Є.С. Сєвєрова;
Південноукраїнського
міського суду Миколаївської
області — О.І. Волкова), так
і адвокати (О.А. Байдерін,
ЮФ
CLS,
В.В.
Валах,
М.А. Гора, К.Ю. Кармазіна,
Ю.О. Пилипенко, В.М. Радкевич, С.В. Ромашкін), провідні юристи (К.В. Бондаренко, ЮФ «АНК», П.П. Богаченко, ЮФ «Юрлайн», В.М. Вінюков, ЮФ «Аккорд», Є.С. Байло,
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О.А. Лєошко) та видатні науковці й викладачі ВНЗ.
У турнірі взяли участь
12 команд з Національного
юридичного
університету
імені Ярослава Мудрого, Національного
університету
державної податкової служби України, Національного
університету «Одеська юридична академія», Одеського
державного
університету
внутрішніх справ (ОДУВС) та
ОНУ ім. І.І. Мечникова.
Турнір проходив у п’ять
раундів. У результаті запеклої
боротьби з перевагою в один

бал переможцем Турніру стала команда «Bona Sens». У номінації «Кращий оратор турніру» переміг М. Морозов.
Переможці отримали кубки
турніру, медалі, грамоти та
стипендії у розмірі 1000 грн.
Низка учасників була нагороджена
спеціальними
призами — оплачуваним
стажуванням у ЮФ «Аккорд»,
стажуванням у суді й монографіями та грамотами від
Юридичної агенції «С.В.С.».
Висловлюємо
подяку
партнерам заходу: ЮА «С.В.С.»
та ЮК «Аккорд».
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Школа кар’єрного
росту юриста
30 травня 2015 року на базі Юридичного
інституту Прикарпатського національного
університету ім. Василя Стефаника відбулась
Школа кар’єрного росту юриста

О

рганізатором
заходу став ІваноФранківський осередок Ліги студентів АПУ. В школі
взяло участь 40 студентів з
різних міст України.
На заході були присутні
четверо членів Правління, а
саме: Мар’яна Затолюк, керівник напряму «Міжнародна
освіта та міжнародні відносини», Вадим Гуменюк, керівник Центру правничої кар’єри,
Владислав Глушко, медіаменеджер Ліги студентів АПУ,
та Марія Жукевич, координатор Західноукраїнського регіону Ліги студентів АПУ.
З вітальним словом виступив новообраний голова

Івано-Франківського осередку Ліги студентів АПУ, голова оргкомітету заходу Олесь
Гой. Протягом заходу учасники мали змогу послухати
лекції п’ятьох висококваліфікованих спікерів.
Першим доповідачем школи став Михайло Романюк,
юрист ТОВ Lex Consulting, з
темою доповіді: «Професійна самореалізація юриста».
Другим виступив Андрій Романчук, керуючий партнер
юридичної компанії Moris
Group, адвокат, з доповіддю
на тему: «Як створити успішну юридичну фірму».
Продовжив розмову не
менш цікавий експерт, голова
Івано-Франківського міського

суду Тарас Антоняк з темою
доповіді: «Судова система:
український та канадський
виміри». Четвертим спікером
став Михайло Ткач, голова
Львівського осередку ФДУ,
експерт з бізнес-комунікацій,
бізнес-тренер
Громадської
школи бізнесу, тренер риторики й ораторського мистецтва у ВМГО.
Із заключною доповіддю витупила Оксана Фе-

дорович, директор ІваноФранківського центру з інвестицій та розвитку з темою
«Як підготувати проект та
отримати грант?».
Ліга студентів Асоціації
правників України висловлює окрему подяку дирекції
Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя
Стефаника за сприяння в проведенні заходу.

Правління прийняло рішення
про створення названих посад
у складі Правління з правом дорадчого голосу та призначило
Вікторію Гурську, Вікторію
Кулініч та Дмитра Мельніка
відповідно на ці посади.
Віктор Бойко, заступник
голови Ліги студентів АПУ,
оголосив подання ініціативної
групи про створення локального осередку в Київському
національному торгівельноекономічному університеті,
яке було в подальшому за-

тверджене рішенням Правління.
Також Правління обговорило та затвердило список
Всеукраїнських заходів на
2015 — 2016 н.р. Присутні висловили пропозиції щодо підготовки проведення десятої
річниці Ліги студентів АПУ
та VI Табору громадської діяльності Ліги студентів АПУ.
Наприкінці
засідання
було затверджено план річної діяльності Ліги студентів
АПУ на 2015 — 2016 н.р.

Результати засідання
Правління Ліги
студентів
6 червня 2015 року в приміщенні
ЮФ «Василь Кісіль та Партнери» відбулося перше
засідання Правління 2015 — 2016 н.р.

З

вітальним словом виступила Олександра
Егерт,
виконавчий
директор
Асоціації
правників
України,
яка наголосила на необхідності роботи в команді при вирішенні найважливіших питань
діяльності. Наталія Єрмоленко, координатор Ліги студентів АПУ, оголосила рішення АПУ стосовно виборів голови Харківського осередку.
Анастасія Глущенко, голова Ліги студентів АПУ, оголосила порядок денний та
ознайомила присутніх з досягненнями Правління за тра-
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вень і скерувала всіх членів на
вирішення нагальних питань.
Керівники напрямів висловили свої думки щодо першого
проведеного в спільній роботі
місяця та поділилися амбітними планами на наступний
період. Координатори регіонів
окреслили поточну роботу осередків, зазначили про кадрові
зміни в колективах, визначили
плани розвитку команд під час
літніх канікул.
Відбулася презентація нових структур у складі Правління: PR-менеджера, HRменеджера та керівника Комітету суспільної ініціативи.
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НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени АПУ
ЧЛЕНИ
1. Бойкова Марина Андріївна — приватна практика, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
2. Бондаренко Максим Володимирович — приватна практика,
юрист, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
3. Бондарчук-Ладна Олена Василівна — Вищий господарський
суд України, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва
та зв’язків зі ЗМІ, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
4. Бородій Олександр Васильович — MTY Group, юрист, м. Шатоге, Канада;
5. Бризіцький Максим Ігорович — Львівський апеляційний адміністративний суд, помічник судді, м. Львів, Відділення АПУ в Львівській області;
6. Василенко Андрій Володимирович — ТОВ «ПНБК», генеральний директор, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
7. Васьковський Євген Васильович — ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та партнери», юрист податкової практики, м. Київ, Відділення АПУ
в м. Києві;
8. Гайдаш Євгеній Владиленович — приватна практика, юрист,
м. Дніпропетровськ, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
9. Грубник Дмитро Леонідович — приватна практика, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
10. Кавчук Андрій Вікторович — ГО «Українська Галицька Асамблея», юрист, м. Львів, Відділення АПУ в Львівській області;
11. Кагановський Роман Євгенович — ТОВ «ЮК «ДК-Право»,
юрист, м. Львів, Відділення АПУ в Львівській області;
12. Колотило Олексій Онуфрійович — Генеральна прокуратура
України, прокурор відділу, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
13. Кочерга Дмитро Олександрович — Патентно-правова фірма
«Пахаренко і партнери», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
14. Кравчук Валентина Миколаївна — Тернопільський національний економічний університет, доцент, м. Тернопіль, Відділення АПУ в
Тернопільській області;
15. Кушнір Христина Володимирівна — АО «ЕЙ.ДЖИ.ЕЙ та партнери», молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
16. Ларіонов Роман Олександрович — АО GLK Partners, керуючий партнер, м. Львів, Відділення АПУ в Львівській області;
17. Майстро Дмитро Миколайович — ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАЙСТРО І БЕЖЕНАР», адвокат, заступник директора, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
18. Мельник Руслан Іванович — Національна академія прокуратури України, головний науковий співробітник, м. Київ, Відділення
АПУ в м. Києві;
19. Новіков Максим Олексійович — ПАТ «ІнГЗК», провідний
юрисконсульт, м. Дніпропетровськ, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
20. Огоновська Олена Олегівна — приватна практика, юрист,
м. Львів, Відділення АПУ в Львівській області;
21. Пісецька Тетяна Вікторівна — ТОВ «Юридична фірма «Лоіст»,
керівник, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
22. Река Андрій Вікторович — ТОВ «ЮК «УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА
ЛІГА», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
23. Рибак-Сікорський Анатолій Богданович — ТОВ «КПМГУкраїна», юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
24. Скляренко Уляна Володимирівна — Апеляційний суд Донецької області, помічник судді, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
25. Солоджук Наталія Романівна — Городенківська міська рада,
юрист, м. Городенка, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
26. Тарабан Олександр Анатолійович — ТОВ «Оцінка і консультації», директор, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
27. Тараненко Наталія Володимирівна — ТОВ «ЮФ «Легал Хауз»,
керуючий партнер, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
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28. Терентьєв Андрій Альбертович — приватна практика, адвокат, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
29. Томкіна Олена Олексіївна — Національна академія правових
наук України, провідний науковий співробітник, м. Київ, Відділення
АПУ в м. Києві;
30. Харитонова Аліна Леонідівна — приватна практика, юрист,
м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області.

КАНДИДАТИ

1. Бернацька Лілія Олегівна — НУ «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
2. Біляєва Поліна Едуардівна — Харківський автомобільнодорожній технікум; м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
3. Вакіряк Владислав Петрович — Тернопільський Національний Економічний Університет, м. Тернопіль, Відділення АПУ в Тернопільській області;
4. Гнатенко Віталій Анатолійович — Академія адвокатури України, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
5. Жданова Вікторія Андріївна — Донецький національний університет, м. Вінниця, Відділення АПУ в Вінницькій області;
6. Заступ Владислав Валерійович — Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
7. Зелінська Вероніка Олександрівна — Академія адвокатури
України, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
8. Ірклієнко Андрій Ігорович — Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
9. Костюк Ірина Вікторівна — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській
області;
10. Красовська Анастасія Анатоліївна — Академія митної служби
України, м. Дніпропетровськ, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
11. Леунова Вікторія Олегівна — Сумський державний університет, м. Суми, Відділення АПУ в Сумській області;
12. Лісняк Андрій Анатолійович — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
13. Лобас Діана Андріївна — Академія адвокатури України,
м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
14. Малишева Анна Євгеніївна — Університет митної справи та
фінансів України, м. Дніпропетровськ, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
15. Мельник Ірина Анатоліївна — Сумський державний університет, м. Суми, Відділення АПУ в Сумській області;
16. Нікулін Микола Вікторович — Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Відділення АПУ в
м. Києві;
17. Ольховніков Микита Олександрович — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Відділення
АПУ в Харківській області;
18. Сущенко Юлія Юріївна — Одеська національна юридична
академія, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
19. Тібабішева Вікторія Володимирівна — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Відділення
АПУ в Харківській області;
20. Турик Віта Станіславівна — Сумський державний університет, м. Суми, Відділення АПУ в Сумській області;
21. Фадєєва Ксенія Станіславівна — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Відділення АПУ
в Чернівецькій області;
22. Чорний Євгеній Олександрович — Київський національний
економічний університет, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
23. Шаповалова Ірина Юріївна — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
24. Швець Юрій Іванович — Одеська національна юридична
академія, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
25. Шмиг Тарас Романович — Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Відділення АПУ в Львівській області.
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Соціальні мережі вже стали повноцінним засобом масової інформації.
Тут з’являється оперативна інформація, висловлюються думки, ведуться баталії, вже
навіть високопосадовці використовують свої сторінки як громадську приймальню.
Тож цікаво поглянути, чим діляться із загалом наші найактивніші члени АПУ.

Юридична мережа

Голова Відділення АПУ у Львівській
області Антон Подільчак ділиться
враженнями від V Західноукраїнського
форуму АПУ

Новий член АПУ Аліна Сергєєва
коментує отримання вітального пакету
Асоціації правників України

Сергій Гребенюк і Юліан Хорунжий
представляли роботу Асоціації
правників України в програмі «Дебати
Про» на Першому національному

Корпоративні угоди стають
ближче, вважає член
Правління АПУ Леонід Антоненко

Президент АПУ Денис Бугай
говорить про підтримку
колег-адвокатів із Донецької області

Народний депутат України
Руслан Сидорович ділиться
враженнями від співпраці з Асоціацією
правників України

Особливий жанр: Facebook-поезія

НЕРЕАЛЬНО

Прогресивний, європейський,
Водночас, реальний.

Розповів, що поміняти,
Де в судах проблеми.

— Нереально! — хтось промовив,
І без слів це ясно.

Виступав експерт учений,
Справжній майстер слова.
Він все знає достеменно
І на різних мовах.

— Касаційні установи
Треба об’єднати,
Різко зменшити роботу,
Збільшивши зарплату.

Конституціоналісти
Все повідхиляли —
Нереально щось змінити!
І пішли із залу…

Скільки ланок у системі —
Три або чотири,
Які функції потрібні —
Довго говорили.

Всіх присутніх дивували
Світові стандарти,
Мудрі речі нотували
У блокнот на згадку.

— Нереально! — хтось промовив,
Бо часи військові,
Недоречна навіть мова
Про витрати нові.

***

Хто за ким судити має,
Хто поставить крапку,
Хто всю практику з’єднає,
Захистивши правду,

Та коли дійшло до того,
Щоб у нас так було:
— Нереально! — хтось промовив,
І усі кивнули.

Вимагали популісти
Суддів розігнати,
Всі судові установи
Наново набрати.

Як створити судоустрій
Майже ідеальний,

Доповів проблему практик
З досвідом в системі,

«Популізм!» — подумав кожен,
Постмайданні гасла.

Конституціоналісти
Зібралися знову,
І про суд і судоустрій
Почали розмову.
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Україна — унікальна!
Неймовірні люди!
А держава — нереальна!
Нереальна всюди!
(с) Володимир Кравчук
Член Правління АПУ, суддя
Львівського окружного
адміністративного суду
05.06.2015, Київ

www.uba.ua | Асоціація правників України
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Адреса: вул. Межигірська, 5,
оф. 15, м. Київ, 04071
Телефон/факс:
+380 44 492-88-48
Е-mail: info@uba.ua
Web-site: www.uba.ua

Президент
Денис Бугай
dbugay@uba.ua

Віце-президент
Олексій Резніков
oreznikov@uba.ua

Виконавчий директор
Олександра Егерт
oegert@uba.ua

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

IT-спеціаліст/ менеджер
з господарського
забезпечення
Андрій Максімов
amaksimov@uba.ua

PR-координатор,
редактор Вісника АПУ
Оксана Кожухівська
pr@uba.ua

Координатор заходів
Вікторія Краснова
events@uba.ua

Координатор з питань
організації
конференцій та семінарів
Ія Савченко
conference@uba.ua

Секретар з питань
членства / Координатор
Ліги студентів
Наталія Єрмоленко
members@uba.ua

Координатор відділень
та секцій
Дар’я Сидорчук
branches@uba.ua

Координатор комітетів
та форумів
Вікторія Доценко
komitet@uba.ua

Координатор
законопроектної роботи
Ярина Дупай
legal@uba.ua
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ВЕЛOПРОБIГ З НАГОДИ
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