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13 червня 2017 року у м. Києві новообране Правління Асоціації правників України (АПУ)
провело перше засідання. Приймало керівний орган АПУ Юридичне бюро «Єгоров, Пугінскій,
Афанасьєв і Партнери» Україна.
Ключовим питанням порядку денного став розподіл
обов’язків (кураторство напрямів) між членами Правління
АПУ на наступні два роки. Тож,
за кожним напрямом роботи
Асоціації було закріплено відповідальних членів Правління,
які будуть докладати зусиль до
їх розвитку.
Наразі триває прийом номінаційних анкет від членів АПУ

з пропозиціями щодо колег,
які мають бути удостоєні Почесної Відзнаки АПУ «За честь
та професійну гідність». Власне
нагородження відбудеться під
час урочистостей, присвячених
Дню юриста. Під час засідання

був затверджений номінаційний комітет, який ухвалюватиме рішення з цього питання.
Також члени Правління затвердили на посаді голову Відділення АПУ у Чернігівській області Тетяну Ющенко.

Зустріч

Проект

Володимир Саєнко взяв участь
у Щорічній конференції керівників
адвокатур

Правова
допомога
спорту в Україні

29 травня 2017 року віце-президент АПУ Володимир Саєнко
взяв участь у Щорічній конференції керівників адвокатур Міжнародної асоціації юристів (IBA
Annual Bar Leaders Conference) та
провів зустрічі з лідерами адвокатського самоуправління провідних держав світу.
Під час Mid-year meetings Володимир Саєнко провів зустрічі
з президентом Міжнародної асоціації юристів (International Bar
Association) Мартіном Шольцом,
президентом Ради адвокатських
та правничих товариств Європи
(CCBE) Рутвеном Гемвелом та лідерами адвокатського самоуправління провідних держав світу.
Під час цих зустрічей, зокрема, обговорювалися питання судової реформи і реформи
адвокатури в Україні, порушень
прав адвокатів, міжнародного
співробітництва. Володимир Саєнко подякував представникам
IBA та CCBE за експертну під-
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тримку і запросив членів міжнародної юридичної спільноти
брати активну участь у освітніх
та інших професійних заходах
для юристів, що проводяться в
Україні. Окрему подяку було висловлено представникам Канадської асоціації юристів (Canadian
Bar Association) за підтримку ініціативи «Адвокат Майбутнього».
27 травня на IBA Council
Meeting одноголосним голосуванням до IBA асоційованим членом була прийнята Одеська обласна колегія адвокатів (ООКА).
Володимир Саєнко привітав
представника одеської адвокатури Андрія Костіна з визнанням
ООКА на міжнародній арені.

Асоціація правників України розпочинає новий проект,
спрямований на надання
професійної правової допомоги спорту pro bono.
У межах проекту надаватимуться юридичні консультації спортсменам, спортивним
командам та федераціям
спорту з питань договірних,
трудових, трансферних відносин, дисциплінарних питань
та будь-яких інших юридичних
питань, які виникають у процесі здійснення спортивної
діяльності.
Асоціація правників України висловлює щиру вдячність експертам Комітету зі
спортивного права, зокрема,
члену Ради комітету Дмитру
Ковалю за ініціативу та роботу над реалізацією проекту.
Якщо у Вас є бажання
долучитися до роботи, пишіть, будь ласка, на адресу: komitet@uba.ua.
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Дмитро Кухнюк та Олексій Муравйов доєдналися до Етичної комісії АПУ
Етична комісія Асоціації
правників України (АПУ) поповнилася двома авторитетними
членами. Відповідне рішення
було ухвалено на черговому
засіданні Правничої асамблеї
АПУ 2 червня 2017 року.
Етична комісія є незалежним органом АПУ, який створюється та діє з метою забезпечення дотримання членами
Асоціації вимог до етичних та
моральних аспектів їхньої професійної діяльності.
Наразі до складу Етичної
комісії входять Дмитро Гри-

щенко,
партнер-засновник
та директор ЮПФ «Грищенко
та партнери», Олег Макаров,
партнер АО «ЮФ «Василь Кісіль
і Партнери», та Олексій Іванов,
керуючий партнер АК «Коннов і
Созановський».
Нині до роботи цього органу
долучилися Олексій Муравйов,
адвокат, заслужений
юрист
України, та к.ю.н. Дмитро Кухнюк, адвокат, доцент кафедри
нотаріального та виконавчого
процесу і адвокатури КНУ ім.
Т. Шевченка, керуючий партнер
АО «Мельник, Кухнюк і Партнери».

Дмитро Кухнюк

Подія

Співпраця

Асоціація правників України вітає перших
приватних виконавців!

За повідомленням Міністерства
юстиції України, за результатами кваліфікаційного іспиту у травні 2017 року
перші десять осіб отримали доступ до
професії приватного виконавця.
Для Асоціації правників України, а
особливо для Комітету з конкурсного
права, ця подія є дійсно визначною.
Адже реформа системи виконавчого
провадження була розроблена у межах
АПУ й донині наші члени беруть активну участь у впровадженні реформи
в життя.
«Можна констатувати, що від сьогодні в Україні з’явилася нова практична професія. Відповідно до повідомлення на веб-сайті Міністерства
юстиції України Тимчасовою кваліфікаційною комісією приватних виконавців прийнято рішення про на-

Олексій Муравйов

АПУ долучилася до
меморандуму щодо
майбутнього системи БПД

дання доступу до професії
приватного виконавця 10
особам, які успішно склали кваліфікаційний іспит.
І хоча для остаточного набуття офіційного статусу
приватного виконавця та
включення інформації про
цих осіб до Єдиного реєстру приватних виконавців України, цим особам
залишилося здійснити ще
декілька формальних кроків, зокрема
організувати офіс та перевірити його в
Мін’юсті, можна з упевненістю стверджувати, що впровадження реформи
виконання судових рішень вже остаточно перейшло з теоретичної в практичну сферу», — зазначив член Правління АПУ, партнер ЮФ «Аріо» Юліан
Хорунжий.
Коментуючи цю знакову подію, голова Комітету АПУ з конкурсного права Ірина Сербін звернула увагу на те,
що «попереду перед приватними виконавцями нові виклики щодо забезпечення ефективного виконання судових
рішень, формування дійсно незалежних органів професійного самоврядування та, чи не найголовніше для громадян України — спростування своїми
діями міфів про «колекторів у законі».
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20
червня
2017
року
Асоціація
правників
України (АПУ)
долучилася
до
Меморандуму про
спільні дії коаліції задля прогресивного розвитку системи безоплатної правової допомоги.
Коаліція була створена з метою зміцнення
інституціональної спроможності та посилення
незалежності системи безоплатної правової допомоги.
«Ми вітаємо рішення Міністерства юстиції
України про скасування результатів недоброчесного конкурсу на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги, відкритість до конструктивного діалогу
та прагнення удосконалити діяльність системи
безоплатної правової допомоги відповідно до
найкращих міжнародних стандартів», — йдеться
у меморандумі.
Нагадаємо, що Асоціація ще раніше виступила за скасування результатів відбору директора Координаційного центру БПД та виступила на підтримку рішення Міністерства юстиції
України відмінити результати непрозорого конкурсу.
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ОФІЦІЙНО
Самоврядування
Адвокатура

Нове керівництво АПУ
Президент

Віце-Президент

Стельмащук

ПРЕЗИДЕНТ У ВІДСТАВЦІ

Саєнко

Андрій Васильович

Бугай

Володимир Володимирович

Денис Володимирович

члени Правління від відділень

Огнев’юк

Просянюк

Ярослав Вікторович

Ольга Вікторівна

Соколовський

Владислав В’ячеславович

Романчук

Свечкар

Андрій Володимирович

Стоянов

Ігор Володимирович

Хорунжий

Артем Дмитрович

Юліан Андрійович

члени Правління від секцій

Вишневський
Андрій
Володимирович
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Ільков

Олександр
Михайлович
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Кравчук

Володимир
Миколайович

Марченко
Володимир
Миколайович

Шевердін
Максим
Михайлович

www.uba.ua | Асоціація правників України

ОФІЦІЙНО
Самоврядування
Адвокатура

Пріоритети Асоціації правників
України на 2017 — 2019 рр.

У Буковелі було обрано нове керівництво АПУ

Розвиток Асоціації у 2017 — 2019
роках пропонуємо розглядати у
розрізі трьох категорій, а саме:
правник, правнича спільнота та
правова держава

Зліва на право: Денис Бугай, Володимир Саєнко, Андрій Стельмащук

Правник
АПУ ініціює та модерує професійну дискусію щодо особи правника в Україні: яким
йому бути і куди розвиватися.
АПУ підтримує студентство і спільно
з Лігою студентів правників, провідними
освітніми закладами, які готують правників, працює над реформою системи освіти
правників в Україні.
АПУ є лідером у формуванні та комунікації професійних цінностей і стандартів
роботи правника, незалежно від сфери його
діяльності, а також піклується про їх дотримання усією правничою спільнотою.

Правнича спільнота
АПУ об’єднує правників, які практикують в Україні у різних сферах та у різних
частинах країни, але мають спільне бачення
в питаннях цінностей і прагнуть працювати
відповідно до проголошених цінностей.
АПУ — вагомий учасник громадянського
суспільства і надійний партнер міжнародних
інституцій та організацій, які опікуються питаннями реформ у сфері права в Україні.
АПУ розвиває та зміцнює співпрацю з
міжнародними та іноземними правничими
організаціями, презентує українську правничу спільноту за межами країни.

АПУ відстежує глобальні тренди і працює над створенням світового центру
LegalTech в Україні.

Правова держава
АПУ наполягає на тому, що центром
державної політики всіх рівнів є людина,
захист прав і свобод, утверджує та стежить
за правозахисним порядком денним.
АПУ ініціює та бере участь у професійній дискусії з питань, дотичних до правової
сфери, готує та просуває відповідні законодавчі ініціативи, делегує своїх представників у владу і контролює їхню діяльність.
АПУ бере активну участь у реформуванні адвокатури і розбудові адвокатського самоврядування.
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АПУ лобіює інтереси правничої професії перед Парламентом та органами публічної влади.
Спільнота АПУ і її учасники — члени
АПУ — власним прикладом змінюють домінуючі сьогодні підходи до ведення бізнесу
в Україні.

Як ми реалізуватимемо
заявлені пріоритети?
Слідкуйте на нашому сайті
www.uba.ua
Календар заходів та стрічка
новин оновлюється щодня!

№3-4 (134-135) травень — червень 2017 року

5

форум
Самоврядування
Адвокатура

Сьомий Західноукраїнський —
перший Франківський!

Вперше в історії Західноукраїнського юридичного форуму АПУ місцем
його проведення було обране чарівне місто Івано-Франківськ, до того ж
це перший захід Асоціації правників України такого масштабу в регіоні

T

радиційний захід, який щороку
проводиться наприкінці весни — на початку літа, цього року
відбувся 1 — 3 червня та мав
особливе значення — під час
форуму відбувалися вибори нового керівництва Асоціації правників України на
2017 — 2019 роки.
Перший день форуму, який пройшов у
Пасажі Гартенберг, був присвячений чотирьом ключовим темам, про які говорять всі
навколо: судовій реформі, змінам у системі
виконавчого провадження, реформі юри-

6

дичної освіти та проектам нових процесуальних кодексів.
На відкритті форуму з вітальним словом до колег звернувся чинний Президент
АПУ Денис Бугай. Він же виступив модератором першої сесії, яка розглядала найважливіші інгредієнти системи правосуддя.
Про підходи у реформуванні Конституційного Суду України говорив Станіслав Шевчук,
суддя Конституційного Суду України. Сергій
Верланов, партнер Sayenko Kharenko, та Андрій Савчук, партнер ЮК MORIS GROUP, які
представляють АПУ в Громадській раді до-
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брочесності, розповіли про практичні аспекти роботи цієї інституції та першу практику
прийнятих рішень. Адвокат Ганна Вронська та Олена Кібенко, керуючий партнер
ЮФ «Кібенко, Оніка і партнери», кандидати
на посаду судді Верховного Суду, поділилися
враженнями та своїми спостереженнями як
безпосередні учасники процесу.
Про «реформи наших днів» говорили
під час другої сесії форуму, модератором
якої виступив Андрій Романчук, керуючий партнер ЮК MORIS GROUP. Сергій
Шкляр, заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби, та Олексій
Воронько, керуючий партнер ЮФ «Аріо»,
представили реформу виконавчого провадження. А Іван Городиський, директор
Центру верховенства права Українського
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католицького університету, та Рустам Колесник, генеральний директор видавництва «Юридична практика», говорили про
реформування юридичної освіти, зокрема,
ідею освітнього проекту Legal High School.
Чого очікувати від нових процесуальних кодексів — про це говорили у межах заключної сесії цього дня Володимир
Кравчук, суддя Львівського окружного
адміністративного суду, Володимир Ващенко, партнер VB PARTNERS, та Максим
Шевердін, керуючий партнер АО «Шевердін і партнери». Модератором дискусії виступив Іван Міщенко, керуючий партнер
Trusted Advisors.
По завершенні робочих сесій VII Західноукраїнського юридичного форуму учасники та гості заходу відвідали фортечну
галерею «Бастіон», де відбувся прийом Відділення АПУ в Івано-Франківській області.
Серед гостей прийому правники вітали Юрія Андруховича, відомого поета
та прозаїка. Творчий настрій вечора створював Академічний камерний оркестр
Harmonia nobile та мистецька інсталяція
«Місто в КУБі».

Другий день роботи VII Західноукраїнського юридичного форуму Асоціації
правників України був присвячений низці
актуальних питань сьогодення та здивував
цікавим історичним екскурсом.
Так, робоча частина форуму розпочалася зі спеціальної доповіді на тему: «Цивільний кодекс для Галичини (та Буковини)
1797 року», яку представив Мар’ян Мартинюк, партнер ЮК MORIS GROUP.
Друга сесія була присвячена питанням
організації ефективної процесуальної та
позапроцесуальної комунікації сторін. Модератором дискусії виступила Валерія Коломієць, партнер АО «Бачинський, Коломієць та партнери».
Своїми думками ділилися Денис Овчаров, партнер АО «Юскутум», адвокат Людмила Желізняк та Надія Стефанів, суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області.
Теми до обговорення включали позапроцесуальне спілкуванння та правила етики, способи подолання тиску на суд, проблеми існування «зручних адвокатів» та етичні
форми і способи взаємодії між учасниками
провадження.

Заключна сесія форуму стосувалася інвестиційного клімату, зокрема його
правових аспектів. Модератором сесії виступила Наталія Анохіна, старший юрист
Arzinger.
Оксана Куманська-Нор, заступник
начальника з питань державної реєстрації — начальник Управління державної
реєстрації Головного територіального
управління юстиції у Львівській області,
представила новели антирейдерського
законодавства у сфері державної реєстрації. Про зміни у валютному регулюванні
та контролі говорила Олена Волянська,
радник LCF.
Врешті, Олександр Мельник, юрист
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», поділився
новинками трудового законодавства, зокрема, змінами в перевірці питань дотримання штрафів за порушення законодавства про працю.
Асоціація правників України висловлює
вдячність Ексклюзивному преміум-партнеру VII Західноукраїнського юридичного форуму — Юридичній компанії Moris Group за
гостинність та підтримку заходу.
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕМІУМ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО ПРИЙОМУ

Асоціація правників України | www.uba.ua
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РЕФОРМА
Самоврядування
Адвокатура

Реформа процесуальних кодексів —
обговорення в Одесі
16 червня 2017 року у м. Одесі
Асоціація правників України
(АПУ) спільно з Радою з
питань судової реформи
при Президентові України
та проектом Ради Європи
«Підтримка впровадженню
судової реформи в Україні»
провели конференцію «Реформа
процесуального законодавства
як крок до ефективного
правосуддя»

К

онференція
стала
заключним заходом
із серії обговорень
реформи процесуального законодавства за участі експертів Ради
Європи. Раніше подібні заходи
вже пройшли у Києві, Львові та
Харкові.
Їх метою було обговорення проектів Цивільного та Господарського
процесуальних
кодексів і проекту Кодексу ад-
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міністративного судочинства
України, внесених Президентом України до Верховної Ради
України, інформування щодо
відповідних стандартів Ради
Європи і розробка відповідних рекомендацій. Від імені
розробників зміни презентував Віктор Короленко, завідувач Відділу представництва
інтересів Президента України в
судах Адміністрації Президента
України.
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«Проект Ради Європи «Підтримка впровадженню судової
реформи в Україні» підтримує
публічне обговорення змін до
процесуального законодавства
України. Водночас, ми звертаємо увагу на важливість врахування законопроектом відповідних стандартів та рекомендацій Ради Європи. На сьогодні
Рада Європи поки що не сформувала остаточної позиції щодо
зазначених змін, але важливим
було б робити акцент на таких
моментах. По-перше, зміни до
процесуального законодавства
враховують рекомендації Венеціанської комісії щодо переходу
від чотирьохланкової до трьохланкової судової системи. Новий Верховний Суд буде третьою
касаційною ланкою в розгляді
судових справ. По-друге, у своїх
рішеннях проти України Європейських суд з прав людини ставить питання щодо надмірної
тривалості судових проваджень

та невиконання рішень українських судів. Вирішення цих питань має бути одним із завдань
змін до процесуальних кодексів.
По-третє, питання діяльності
нового Верховного Суду також
пов’язане з питанням єдності судової практики і зміни до
процесуального законодавства
мають бути спрямовані на забезпечення такої єдності», — зазначив Андрій Кавакін, керівник Проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової
реформи в Україні».
«Ми завершуємо серію заходів, присвячених реформі
процесуального законодавства.
Вони надали можливість поглянути глибше на всі проблемні
питання реформи та, безперечно, вплинуть на якість і наповнення нових процесуальних
кодексів», — прокоментував
президент АПУ у відставці,
партнер VB PARTNERS Денис
Бугай.
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РЕФОРМА
Самоврядування
Адвокатура

Ефективне процесуальне
законодавство — яким воно має бути?
29 травня 2017 року
у м. Львові Асоціація правників
України (АПУ) спільно з Радою
з питань судової реформи
при Президентові України
та проектом Ради Європи
«Підтримка впровадженню
судової реформи в Україні»
провели конференцію
«Нове процесуальне
законодавство — шлях до
ефективної судової влади»

H

а відкритті заходу до
учасників звернулася Анна Огренчук,
к.ю.н., член Ради з
питань судової реформи при Президентові України, голова Комітету АПУ з процесуального права, керуючий
партнер LCF. Вона зауважила,
що серія відповідних обговорень
вже відбулася у Києві та Харкові
й надалі наступним містом для
фахової дискусії має стати Одеса.
Андрій Кавакін, керівник
проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової
реформи в Україні», звернув
увагу на ключові пріоритети, які
вбачає Рада Європи у розвитку
процесуального законодавства
та становлення ефективного
правосуддя загалом. Серед них:
належна робота Верховного
Суду, триланкова архітектура
судової системи, єдність судової
практики, а також ефективна
система виконання рішень Європейського суду з прав людини
та рішень національних судів.
У свою чергу, Віктор Короленко, завідувач Відділу пред-

ставництва інтересів Президента України в судах Адміністрації
Президента України, розпочинаючи професійну дискусію,
представив загальну концепцію
реформування процесуального
законодавства України. Стандарти Ради Європи у судовому
процесі представила Лорена
Бахмайер Вінтер, експерт Ради
Європи, яка відповіла на запитання аудиторії.
Володимир Кравчук, член
Правління АПУ, суддя Львівського окружного адміністративного суду, розповів про інструменти забезпечення єдності
правозастосування. Дмитро Гудима, доцент юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана
Франка, надав низку зауважень
щодо формулювань деяких положень кодексів та юридичної
техніки, Наталія Антонюк,
доцент юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка, представила шляхи впровадження стандартів Ради Європи
в кримінальне судочинство.
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Новації цивільного процесу обговорювали спільно
судді та адвокати. Модерувала
дискусію Анна Лиско, директор ЛЦМ. Сергій Гирич, суддя
Личаківського районного суду
м. Львова, підсумував ключові
новації цивільного процесу. Андрій Іванов, суддя Перевальського районного суду Луганської області, проаналізував
принцип офіційного з’ясування
обставин справи. Врешті, Андрій Гринчук, керуючий партнер ЮФ «Гринчук та партнери»,
розповів про особливості відшкодування судових витрат.
По обіді учасники конференції перейшли до аналізу новацій
у господарському процесі. Тетяна Суярко, суддя Господарського
суду Харківської області, модерувала дискусію. Максим Желік,
суддя Львівського апеляційного
господарського суду, представив
ключові новації господарського процесу. Тарас Рим, суддя
господарського суду Львівської
області, поділився роздумами
щодо новацій принципу змагальності за проектом ГПК України. Юлія Бездоля, суддя Господарського суду Одеської області,
розповіла про стадії позовного
провадження: новели та виклики нового ГПК. На завершення
цього блоку питань Тетяна Васильченко, суддя Господарського суду міста Києва, представила
нові підходи до інституту забезпечення позову.
Новації цивільного процесу
представили Наталя Блажівська, суддя Вищого адміністра-

тивного суду України, яка виступила модератором сесії, Михайло Смокович, заступник Голови
Вищого адміністративного суду
України, який представив ключові новації адміністративного
процесу, Андрій Жук, суддя Тернопільського окружного адміністративного суду, який розповів
про форми провадження за проектом КАС, та Ганна Лебедєва,
суддя Миколаївського окружного адміністративного суду з модельною судовою справою.
Не обійшлось обговорення і
без питань міжнародного комерційного арбітражу. Модерувала
заключну частину заходу професор Наталя Кузнецова, академік
Національної академії правових
наук України, доктор юридичних наук. Микола Селівон, Голова МКАС при ТПП України,
представив майбутнє арбітражу
в Україні в контексті реформи
процесуального
законодавства, Сергій Гришко, партнер
Redcliffe Partners, проаналізував
арбітрабельність за проектами ГПК і ЦПК. Павло Бєлоусов,
радник Aequo, поділився думками щодо підтримки судом арбітражного процесу. Врешті, Маркіян Мальський, к.ю.н., партнер
АО Arzinger, представив роль арбітра в міжнародному комерційному арбітражі.
Асоціація правників України
висловлює щиру вдячність Раді
з питань судової реформи при
Президентові України та проекту РЄ «Підтримка впровадженню
судової реформи в Україні» за
співпрацю у проведенні заходу.
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Тема
ФОРУМ
номера
Самоврядування
Адвокатура

Професійна дискусія «Адвокатура
майбутнього: цінності і бачення»
30 травня 2017 року
у м. Києві у межах
першої всеукраїнської
Програми професійного
розвитку для
адвокатів «Адвокат
Майбутнього»
відбулася професійна
дискусія, присвячена
темі «Адвокатура
Майбутнього»

П

рограма «Адвокат
Майбутнього»
є
спільнотою
адвокатів, які мають на
мені не лише підвищити свій рівень професійних
знань та навичок, а також впроваджувати зміни на користь
розвитку професійної спільноти адвокатури в Україні. Під час
тренінгів, у межах навчальних
модулів Програми учасники разом з експертами обговорюють
багато питань, які стосуються
адвокатури загалом, а також
шляхів вирішення проблемних
моментів. І, оскільки Програма
об’єднує учасників з усієї України, стало очевидно, що багато
проблем і викликів є спільни-

ми для усіх адвокатів. Саме
під час дискусій на ці теми, під
час обговорення питання цінностей адвокатської спільноти
і з’явилася ідея об’єднати зусилля Адвокатів Майбутнього і
розробити спільне бачення.
Саме тому учасники Програми за підтримки та участі
експертів розробили проект
стратегічного документа та
ініціювали його обговорення
серед широкого кола адвокатів — як учасників Програми, так
і тих, кому небайдужа ця тема.
Проект Стратегічного документа «Адвокатура Майбутнього», який був запропонований до
обговорення та удосконалення,
включає в себе чотири розділи:

Андрій Вишневський

Провідник проекту «Адвокат Майбутнього»
«Коли ми задумували програму «Адвокат Майбутнього», то від самого початку це планувався більше ніж просто
навчальний проект чи проект професійного розвитку для якоїсь кількості
адвокатів. Ми дуже сподівалися, що ця
ініціатива стане подією для юридичної
спільноти, яка приверне увагу якомога
ширших кіл адвокатської спільноти та
навіть юридичної до цінностей та бачення майбутнього адвокатури і формування дискурсу. Я не можу стверджувати,
але на мою думку, є всі ознаки того, що
програма «Адвокат Майбутнього» з цим завданням справляється.
І спільнота «Адвоката Майбутнього» вже поступово перетворюється
на рух. І я би хотів, щоби цю зустріч ми сприймали як певний місток
від Адвоката Майбутнього до Адвокатури Майбутнього. Основна робота, насправді, попереду».
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1. Розуміння проблем сучасної адвокатури.
2. Бачення Адвокатури Майбутнього.
3. Цінності спільноти.
4. Ключові напрями зусиль.
Учасників заходу привітали Президент АПУ Денис Бугай, голова ГО «Всеукраїнське
об’єднання адвокатів, які надають БПД» Вікторія Мітько,
менеджерка проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Оксана Кікоть
та провідник програми «Адвокат майбутнього» Андрій
Вишневський. Модератором
дискусії виступила адвокатка
та письменниця Лариса Денисенко.

Програма «Адвокат Майбутнього»
реалізується
Асоціацією правників України (АПУ) та Всеукраїнським
об’єднанням адвокатів, які
надають безоплатну правову допомогу (BALAP) за підтримки проекту «Доступна
та якісна правова допомога
в Україні», що впроваджується Канадським бюро
міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним
центром з надання правової допомоги, та фінансується Урядом Канади.
«Адвокат Майбутнього» —
перша всеукраїнська програма професійного розвитку для адвокатів, що
спрямована на розвиток
soft skills. Програма була
розроблена канадськими
адвокатами та адаптована
українськими експертами.

Дмитро Кухнюк

Доцент кафедри нотаріального та виконавчого
процесу і адвокатури КНУ ім. Т. Шевченка, експерт
програми «Адвокат Майбутнього, к.ю.н.

«Від Адвоката Майбутнього до Адвокатури Майбутнього» — це гасло має
стати дороговказом для тих членів
професійної спільноти, які прагнуть
не лише до самовдосконалення та
особистого професійного розвитку,
а йусвідомлюють важливу соціальну
роль адвокатури в демократичному суспільстві, захисті прав людини,
здійсненні правосуддя та щиро бажають якісних змін у професійному
середовищі, розвитку його на основі спільних для кожного адвоката цінностей і загальновизнаних
професійних стандартів та етичних норм».
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ФОРУМ
Самоврядування
Адвокатура
Зі своїм баченням щодо кожного розділу Стратегічного документа виступили учасники Програми «Адвокат Майбутнього»
Валерія Коломієць та Олексій
Кузьмінський, а також експерти
програми Сергій Гончаренко,
Дмитро Кухнюк, Олександра
Яновська, Ольга Жуковська та
Володимир Сущенко.
Учасники проводили свою
роботу в групах, кожна з яких
опрацьовувала певний набір ключових питань для обговорення. Власне, адвокати
ділилися думками з приводу
таких питань: проблема низького бар’єру допуску до професії і його підвищення; рух
від корупційного середовища

і залежності адвоката до доброчесності і незалежності; деформація/відновлення цінностей та погіршення/поліпшення
якості спільноти; втрата і відновлення здатності до самоочищення професії.
По завершенню роботи
кожна з груп презентувала своє
бачення обговорених питань,
яке було відображено у проекті Стратегічного документа.
За результатами дискусії учасники разом з експертами продовжать роботу над розробкою
Стратегічного документа, який
в подальшому буде обговорюватися та вдосконалюватися ще
в більш ширшому колі адвокатської спільноти.

Володимир Сущенко

Доцент факультету правничих наук
Києво-Могилянської академії, експерт програми
«Адвокат Майбутнього», к.ю.н.
«У мене є дві мрії, які народилися досить
давно. Перша з них пов’язана з тим,
щоб всі представники правничих професій були єдині не лише організаційно
і формально, а єдині у своїх цінностях.
Лише ціннісний підхід може знайти і
підтримку, і захист у цьому середовищі.
Для мене три головні цінності правничої
професії це — права і свободи людини,
професіоналізм та відповідальність, не
в якості покарання чи заохочення, а як
здатність сказати собі «я повинен робити так, як я обіцяв собі і людям», відповідальність за свої думки, слова і вчинки перед собою. Я бачу в Адвокатах Майбутнього потенціал для створення саме ціннісної спільноти,
що допоможе адвокатурі вийти на новий якісний рівень».

Денис Бугай

Президент АПУ у відставці

Оксана Кікоть

Менеджерка проекту
«Доступна та якісна правова допомога в Україні»
«Від самого початку розробки програми «Адвокат Майбутнього» ми разом з
партнерами мали бачення, що ця Програма має на меті не лише навчити сотню адвокатів навичкам, які б покращили якість надання ними правничої
допомоги.
Програма задумувалася нами як
майданчик для розвитку професійної мережі адвокатів з усієї України,
яким цікаві теми адвокатської етики,
доступу до правосуддя та розвитку надання безоплатної правової допомоги,
впровадження змін та розвиток адвокатської спільноти загалом, як
такої, що відіграє важливу роль у становленні верховенства права
в Україні.
Тому природньо, що сьогоднішня дискусія відбувається в межах
програми «Адвокат Майбутнього» і, що найбільш важливо, ініційована самими учасниками Програми та підтримана експертами.
Адже це свідчить, що Програма досягає своєї мети — створення
професійної всеукраїнської мережі адвокатів-лідерів, які, насамперед, об’єднані спільними цінностями та бажають будувати майбутнє адвокатської професії разом».

Андрій Костін

Заступник голови Ради адвокатів Одеської області,
експерт програми «Адвокат Майбутнього

«Адвокатура Майбутнього народжується вже сьогодні на основі об’єднання
навколо цінностей, які сповідують
справжні адвокати. Незалежність від зовнішнього впливу, висока якість правничої допомоги, добросовісність та доброчесність, відкритість та відповідальність перед суспільством є саме такими
цінностями майбутньої української адвокатури, які здатні відновити повагу і
довіру до адвокатської професії».
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«Цей захід унікальний. І таким він є
з двох причин. По-перше, на жаль,
ми — адвокати останні роки не проводили таких глибинних дискусій з приводу
цінностей та майбутнього адвокатури. А
по-друге, сьогоднішній захід — це старт
дуже великої справи — майбутньої адвокатури. Ми розуміємо реальний стан в
професії. Чому він такий?
Перше, що спадає на думку — це проблема в особистостях. Але мені здається, що ключова проблема — це те, що
адвокатура України, тобто ми з вами, не
сформували своє бачення майбутнього адвокатури та стратегії її
розвитку. Тому я вдячний спільноті «Адвоката Майбутнього», що
вже під час першого модуля навчання вони встановили високий
рівень дискусії і стали учасниками спільноти не лише заради навчання та тренінгів, а й заради побудови спільними зусиллями
дорожньої карти розвитку адвокатури. Без цього жодне навчання
не зможе надати вирішення ключовим проблемам, які є в адвокатурі».

Вікторія Мітько

Голова ГО «Всеукраїнське об’єднання
адвокатів, які надають БПД»
«Для чого ми сьогодні зібралися? Серед нас є багато колег, які вже давно
відповіли собі на питання: «Я живу,
щоби їсти? Чи я їм, щоби жити?». Якщо
інтерпретувати це питання до адвокатської професії, то можна спитати себе:
«Я навчаюсь, щоби стати кращим у
професії? Чи я навчаюсь, щоби моя
професія і наша адвокатська спільнота стали кращими?» І я дуже рада, що
сьогодні тут зібралися саме ті адвокати,
які мають на меті удосконалити професію, зробити кращою нашу професійну спільноту. І я дуже сподіваюсь, що
наша сьогоднішня дискусія надасть всій адвокатурі поштовх до розвитку, надасть загальне бачення та варіанти стратегічного розвитку
Майбутньої Адвокатури».
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#ubaITconf: про що говорили
на ІІ Конференції з ІТ-права
7 квітня 2017 року
у м.Києві Асоціація
правників України
(АПУ) провела ІІ
Конференцію з ІТ-права,
наймасштабніший захід
у сфері, що регулює
використання сучасних
досягнень цифрового
світу

З

а традицією, якою
відзначився 2017 рік,
конференція розпочалася з обговорення
глобальних напрямів
та тенденцій. Запрошені експерти ділилися своїми інсайтами щодо того, як буде розвиватися право в епоху цифрових
технологій та розвитку штучного інтелекту. Наводимо декілька
думок учасників першої сесії:
Олексій Скрипник, засновник ІТ-компанії ELEKS, народний депутат України: «На
нас чекає набагато серйозніший
тренд — генна інженерія. Зміниться ментальність: ми будемо говорити вже не про новий
смартфон чи технічне рішення,
а про пересаджене серце або
вирощену на 3D принтері нову
печінку».
Віктор Компанеєць, керуючий партнер Magnetic One
Ventures: «У наш час юристу
працювати у фармацевтичній
компанії без фармацевтичної
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освіти не лише складно, але й
небезпечно. Юрист має вирішувати гуманітарні проблеми, а це
значить, що він має бути наділений профільними знаннями».
Артем Афян, керуючий
партнер Juscutum: «Дискусія
про майбутнє права ведеться в
контексті майбутнього людства
загалом. Технології, звужуючи
простір для юридичної професії, вивільнюють інтелектуальний потенціал людства для
інших високопродуктивних та
важливих сфер».
Артем Толкачов, директор
групи з надання юридичних послуг для технологічних проектів
Deloitte: «Smart-контракти — не
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чарівна панацея, це інструмент,
який так само має свої підводні камені, наприклад, він може
автоматизувати виконання зобов’язання, але не може вберегти від дефолту».

Друга секція конференції
запропонувала учасникам обирати між порадами щодо укладання договорів на розробку
програмного забезпечення та
застосуванням іноземного пра-
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ва. Про еволюцію моделей надання ІТ-послуг говорив Сергій
Овчаренко, керівник міжнародного напряму юридичного
департаменту Luxoft Україна.
Про головне в договорі, залежно
від моделі надання ІТ-послуг,
говорила Іванна Погребняк,
директор юридичного департаменту AltexSoft, голова правового комітету Харківського ІТ
кластеру.
Врешті, правове регулювання укладення договорів на
розробку ПЗ Німеччини, Франції та Великобританії представив Сергій Жук, начальник юридичної служби Epam
Systems. Модерувала розмову
«договірної» секції Валентина
Кополович, юрист компанії
«УВОКОРП».
У межах секції, присвяченої
іноземному праву, Сергій Гошовський, керуючий партнер
Hoshovsky Law Firm, відповідав
на питання, чи можна застосу-

вати іноземне право до договору з автором ПЗ. Положення
non-compete та non-solicit за
правом США розглядав Іларіон
Томаров, старший юрист, керівник практики інтелектуальної власності Eterna Law. Про
міжнародні трансфери персональних даних говорив Олексій
Столяренко, cтарший юрист
київського офісу МЮФ Baker
McKenzi. Модератором цієї секції стала Наталія Соломахіна,
керівник юридичного департаменту інвестиційної компанії
Digital Future.
По обіді учасникам запропонували на вибір всі паралельні секції — щодо міжнародного
арбітражу та тенденцій деофшоризації та іноземний досвід блокування піратського
контенту. Завершили роботу
форуму сесії щодо вибору кращої юрисдикції для релокації
та особливості взаємовідносин
держави та ІТ сфери.

На цьому робота конференції не закінчилася, наступного дня, 8 квітня, пройшов захід Immersive Tech Meetup, на
якому учасники довідалися про
основні поняття у сфері ІТ та
нові інструменти для розвитку
бізнесу.
Асоціація правників України висловлює щиру вдячність
ексклюзивному
генеральному партнеру ІІ Конференції

АПУ з ІТ права — ЮФ Sayenko
Kharenko,
партнерам
секцій — IP Style, Michalis
Tsitsekkos & Associates, партнерам конференції — Baker
McKenzie, Juscutum, Spenser &
Kauffmann, партнеру ранкової
кави — ETERNA, а також організаційному комітету конференції та особисто — голові Комітету АПУ з ІТ, телекомунікацій та
Інтернету Микиті Полатайку.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР СЕКЦІЇ
«БЛОКУВАННЯ
ПІРАТСЬКОГО КОНТЕНТУ.
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД»

ПАРТНЕР СЕКЦІЇ
«БИТВА ЮРИСДИКЦІЙ
ДЛЯ РЕЛОКАЦІЇ»

ПАРТНЕРИ
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Рік цінностей: про що говорили на
ХІІІ Щорічному юридичному форумі

31 березня 2017 року Асоціація правників України
(АПУ) провела ХІІІ Щорічний юридичний форум
«Розвиток ринку юридичних послуг — 2017»,
ключовий захід, який повністю присвячений
глобальним тенденціям, що визначають розвиток
юридичного ринку країни

Ф

орум є найстарішим та найавторитетнішим
заходом,
який вже став
невід’ємною складовою успішного початку року. Він збирає
під одним дахом керівників та
партнерів юридичних фірм,
директорів з розвитку бізнесу,
юристів на державній службі та
представників вищих державних органів для обговорення
вкрай важливих питань прав-
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ничого життя та юридичної
практики.
На відкритті форуму Президент АПУ Денис Бугай назвав
основні досягнення, з якими найдинамічніше організація правників увійшла в 2017 рік: АПУ
об’єднує більше 6000 членів, 400
заходів проводиться протягом
року, 4 потужні регіональні центри та більше 100 активних членів, які забезпечують реалізацію
найамбітніших проектів у різних
галузях та сферах практики.
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З вітальним словом до колег
також звернувся й представник
ексклюзивного
генерального
партнера форуму — Сергій Боярчуков, керуючий партнер ЮК
«Алексєєв, Боярчуков і Партнери».
Цьогоріч основною темою
форуму стали питання цінностей та етики у професії та як
вони визначатимуть розвиток
ринку юридичних послуг у найближчому майбутньому.
Перша доповідь форуму
була присвячена конкуренції
на ринку, зокрема наслідкам, до
яких може призвести неконтрольована жага змагальності
між юридичними компаніями.
Своїми думками з цього приводу поділився Михайло Ілляшев, керуючий партнер «Ілляшев і партнери». Він закликав

колег проявляти корпоративну
солідарність, не брати участь у
договірних тендерах та працювати разом над підняттям престижу юридичної професії.
Говорячи про цінності в
професії, Олександр
Хвощинський, Legal Stratagency,
звернув увагу на вплив свідомості практикуючих юристів
на довгострокові комерційні
результати їх діяльності. Юристи мають сприйняти свою місію служіння, усвідомити себе
частиною еліти, прийняти самообмеження на користь колективних та довгострокових
інтересів та виступати у якості
медіатора інтересів, формуючи
суспільну думку. У свою чергу,
Андрій Стельмащук, керуючий партнер «Василь Кісіль і
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Партнери», поділився своїми
думками щодо філософії юридичного бізнесу в період змін.
Врешті, Анатолій Амелін, співзасновник Ukrainian Institute for
the Future, поділився особистим
досвідом переоцінки цінностей
у веденні бізнесу. Модерував
дискусію цієї панелі Олексій
Резніков, заступник голови Київської міської державної адміністрації.
«Нарешті я дочекався того
часу, коли проблеми професійних цінностей і відповідальності юристів вийшли на рівень
публічної дискусії всередині самої правничої спільноти. Свого
часу (16 років тому), започатковуючи авторський навчальний
курс для студентів-правників
«Могилянки», я таємно мріяв,
що такий час настане... І він
таки настав! Висловлюю щиру
вдячність за отримане інтелектуальне та моральне задово-

лення від виступів спікерів цієї
панелі!» — ділиться враженнями член Піклувальної ради
АПУ Володимир Сущенко.
Однією з ключових тем форуму стала й реформа адвокатури. Про поточний стан та перспективи реформування професії говорив Президент АПУ
Денис Бугай.
«Про що говорять всі навколо?» На це питання відповідали Максим Нефьодов,
перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України, Агія Загребельська, державний уповноважений АМКУ, Олена Нужненко,
директор фінансового департаменту ФГВФО, Маркіян Ключковський, партнер «Єгоров,
Пугінскій, Афанасьєв і Партнери» Україна, Ірина Химчак,
партнер ВeCentric, та Назар
Чернявський, партнер «Саєнко Харенко». Ключовою темою
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відвертої дискусії стала участь
юридичних фірм у державних
тендерах на закупівлю юридичних послуг.
По обіді учасники форуму стали свідками відвертого
інтерв’ю із Сергієм Козьяковим, головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
яке проводив Олег Макаров,
партнер «Василь Кісіль і Партнери». Більшість питань, безперечно, стосувалося перебігу
формування нового Верховного
Суду. Пропонуємо Вам відеозапис інтерв’ю, в якому можна
знайти відповіді на чимало актуальних запитань.
Дискусію, яка містила в собі
конфлікти економічних моделей, цінностей і поколінь, майстерно вели Ірина Нікітіна,
консультант з питань стратегії
та розвитку, та Сергій Свириба, керуючий партнер «Єгоров,
Пугінскій, Афанасьєв і Партнери» Україна. По різні сторони
барикад економічних моделей
стали Гліб Бондар, партнер
AVELLUM, та Дмитро Гадомський, CEO Axon Partners. Підливав масла у вогонь Олександр Степановський, керуючий партнер АБ «Степановський, Папакуль і партнери».
Про
конфлікти
цінностей
говорили Валентин Загарія,
керуючий партнер «Спенсер і
Кауфманн», та Тетяна Гавриш,
керуючий партнер ILF. Погляд зі
сторони надала Наталія Ульянова, партнер ICF Legal Service.
У дискусії щодо конфлікту поколінь брали участь Олександр
Мінін, старший партнер «КМ

Партнери», та Володимир Рижий, президент «Юридичного
бюро Рижого» разом із Дмитром Федоруком, партнером
Redcliffe Partners.
Традиційна сесія, присвячена обговоренню підходів до
управління юридичною фірмою, була забарвлена новим
досвідом — закуліссям кар’єри
поза межами бізнесу. Своїм досвідом, часом складним та не
завжди таким, як очікується,
ділилися Ганна Вронська, ексзаступник Міністра eкології та
природних рeсурсів України
(2015 — 2016), та Олексій Муравйов, у минулому — суддя та
заступник Голови Вищої ради
юстиції. Коментарі надавали Олексій Дідковський, керуючий партнер ЮФ «Астерс»,
та Сергій Коннов, старший
партнер АК «Коннов і Созановський». Окрім цього, про техніки взаємодії з незвичного кута
зору говорив гештальт-терапевт Євгеній Медреш.
Асоціація правників України висловлює щиру вдячність
ексклюзивному генеральному
партнеру ХІІІ Щорічного юридичного форуму — Юридичній
компанії «Алексєєв, Боярчуков і
партнери» за підтримку заходу.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР
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Банкрутство від А до Я на прикладах
гучних справ сьогодення
19 травня 2017 року у м. Рівному Відділення АПУ в
Рівненській області та Комітет АПУ з конкурсного
права провели спільний захід на тему: «Практичні
правові аспекти, що виникають в процесі
провадження у справах про банкрутство»

В

ідкривав та модерував захід голова
Відділення АПУ в
Рівненській
області Сергій Удовиченко.
Експертами
на
семінарі виступили голова
Комітету АПУ з конкурсного
права Ірина Сербін, радник
з кримінальної практики ЮФ
Ario Владислав Грищенко, а
також керівник департаменту
комунікацій ЮФ Ario Володимир Бойко.
Ірина Сербін та Владислав
Грищенко розповіли про осо-

бливості та актуальні практичні
аспекти справ про банкрутство.
Окремо обговорили та приділили особливу увагу організації
продажу майна в процедурах
банкрутства.
Топ-темою семінару стала
кримінальна відповідальність
і захист арбітражних керуючих
у кримінальних провадженнях.
На практичних прикладах спікери та учасники семінару обговорили всі «пікантні» нюанси
цих питань.
У свою чергу, Володимир
Бойко звернув увагу на важли-

вість інформаційного захисту
арбітражних керуючих у процедурах банкрутства та кримінальних провадженнях. На
прикладах конкретних справ
було продемонстровано значення «стратегії, адекватності
та своєчасності» в комунікаціях зі ЗМІ у захисті законних
прав та інтересів арбітражних

керуючих та інших учасників
процедури банкрутства.
Варто зазначити, що очільники структурних підрозділів
АПУ Ірина Сербін та Сергій Удовиченко є учасниками програми «Адвокат Майбутнього», яка
закладає нові стандарти професії та сприяє комунікації адвокатів з різних куточків країни.

Дисциплінарна відповідальність
адвокатів: обговорення у Львові
11 травня 2017 року у м. Львові Відділення
АПУ у Львівській області провело круглий стіл,
присвячений обговоренню дисциплінарної
відповідальності адвокатів

М

одератором заходу виступила Валерія Коломієць,
голова Відділення
АПУ у Львівській
області, адвокат, керівник Львівського обласного відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнське
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу».
Під час заходу своїми напрацюваннями та досвідом
поділилися доповідачі, серед
яких: Тетяна Дуліч, член Кваліфікаційно-дисциплінарної палати Ради адвокатів Львівської
області, Сергій Удовиченко, адвокат, голова Відділення АПУ у
Рівненській області, член ВКДКА
від Рівненської області, голо-
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ва АО «Удовиченко і партнери»,
та Леся Дубчак, адвокат, член
Правління АПУ, к.ю.н., член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва.
«Договір про надання правової допомоги має передувати
наданню правової допомоги в
обов’язковому порядку, що встановлено ЗУ «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність». Нечітке
визначення обсягу правової допомоги призводить до конфлікту із клієнтами та в подальшому
може стати підставою для звернення особи зі скаргою до КДКА
щодо притягнення адвоката до
дисциплінарної відповідальності», — зазначив Сергій Удовиченко, розкриваючи питання дисциплінарної відповідальності за
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надання правової допомоги без
укладення договору та за невиконання умов договору.
Тетяна Дуліч поділилася з
колегами практикою дисциплінарних проваджень щодо адвокатів Львівської області.
Леся Дубчак у своєму виступі провела порівняльний аналіз
притягнення до дисциплінарної
відповідальності адвокатів в
Україні та Німеччині та звернула увагу на те, що дисциплінарні справи щодо адвокатів у Німеччині розглядаються судами

честі, які створюються в кожній
палаті адвокатів.
До винних адвокатів суди
честі можуть використовувати такі дисциплінарні заходи
впливу: попередження, догана,
штраф у розмірі до 50 тис. марок,
заборона працювати представником інтересів або захисником у певних сферах правосуддя
протягом терміну від одного до
п’яти років та виключення з адвокатури. Розгляд справи в суді
честі зазвичай проходить на закритому засіданні.
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«Податкова система: як бути
успішним в сучасних умовах»
21 квітня 2017 року у м. Дніпрі Відділення АПУ
в Дніпропетровській області спільно із Комітетом
АПУ з податкового та митного права і Радою
адвокатів Дніпропетровської області провели
семінар, присвячений темі: «Податкова система:
як бути успішним в сучасних умовах»

З

огляду на те, що у нинішньому 2017 році
податкова
система
України знову піддалася реформуванню,
наразі ця тема є особливо цікавою та актуальною. Цей захід
був спрямований на обговорення нових змін до Податкового
кодексу України, особливостей
оподаткування
адвокатської
діяльності, актуальних питань
щодо розслідування кримінальних проваджень податковою
міліцією.
Зі вступним словом виступили Олексій Савчук, голова
Відділення АПУ в Дніпропетровській області, директор АО

«Ассирія», Володимир Юрченко, заступник голови Дніпропетровської обласної державної
адміністрації, та Олексій Трунов, заступник голови Ради адвокатів Дніпропетровської області, голова Комітету із захисту
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
Доповідачами виступили експерт Комітету АПУ з податкового
та митного права Наталія Куріленко, старший радник, керівник
податкової практики АК «Соколовський і Партнери», та Тетяна
Лисовець, старший партнер АК
«Соколовський і Партнери».
Виступ пані Наталії був
присвячений саме змінам до

Податкового кодексу України
2017 року. Також експерт приділила увагу оподаткуванню адвокатської діяльності.
У свою чергу, Тетяна Лисовець розповіла учасникам семінару про креативні рішення
щодо того, як виграти податковий спір. Експерт докладно
розібрала відмінності доказування в адміністративному,
господарському та цивільному процесах, фіксування доказів, приблизні питання до

судового експерта, значення
вироків.
Пані Тетяна акцентувала увагу на тому, що докази, одержані з
порушенням закону, судом при
вирішенні справи не беруться
до уваги. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені
певними засобами доказування,
не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо
таких обставин не виникає спору
(ст. 70 КАС України).

Додержання законодавства про працю:
обговорення в Івано-Франківську
14 квітня 2017 року Відділення АПУ в ІваноФранківській області спільно із Радою адвокатів
Івано-Франківської області провели круглий стіл,
присвячений обговоренню здійснення контролю за
додержанням законодавства про працю

П

ід час заходу зі своїми
доповідями
виступили: Роман
Чернега,
голова
Державної служби
України з питань праці, Ігор
Росипайло, начальник управління Держпраці в ІваноФранківській області, Іванна
Дубнюк, начальник відділу з
питань додержання законодавства про працю, зайнятість
та інших нормативно-правових актів управління Держпраці в Івано-Франківській
області, та Юрій Вацик, адво-

кат юридичної компанії LexConsulting.
Роман Чернега у своєму виступі наголосив: «Три основні
повноваження, які матимуть
інспектори в органах місцевого самоврядування: вони
перевірятимуть питання, що
стосуються перевірки виплати
мінімальної заробітної плати,
виявлення неоформлених працівників та питання погашення
заробітної плати».
«Щодо фінансових санкцій,
які застосовуються, я б відокремив два напрями — це адміні-
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стративна відповідальність, яку
несуть посадові особи, та фінансові санкції, що накладаються на
суб’єкт господарювання. Варто
зауважити: якщо у ході перевірки порушення усуваються, то фінансові санкції не застосовуються», — зазначив Ігор Росипайло.

Підсумки круглого столу підвів Роман Чернега, зазначивши, що усім сторонам
необхідно активно проводити
інформаційно-роз’яснювальну
роботу щодо недопущення
порушень законодавства про
працю та зайнятість.
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Відділення
Адвокатура
ЗАХОДИ
АПУ

Обшуки та роль адвокатів при їх
проведенні: обговорення в Запоріжжі
31 березня 2017 року у м. Запоріжжі Відділення
АПУ в Запорізькій області спільно із Комітетом АПУ
з кримінального та кримінально-процесуального
права провело семінар, під час якого обговорили
нюанси роботи адвоката в кримінальному процесі

М

одератором заходу виступив Олександр Горобець,
адвокат, партнер
АО «Цезар», який
ще до початку семінару спільно
із Сергієм Хільченком, головою Відділення АПУ в Запорізькій області, адвокатом, керуючим партнером АО «Цезар»,
та Олександром Світличним,
адвокатом та партнером АО
«Цезар», провели цікаву екскурсію гостям із Києва по Запоріжжю та організували посвяту у
козаки на острові Хортиця.
Розпочавши професійне обговорення, своїми напрацюваннями поділилися представники
Комітету АПУ з кримінального
та кримінально-процесуального права: Денис Овчаров, заступник голови Комітету АПУ з
кримінального та кримінальнопроцесуального права, партнер
практики безпеки бізнесу ЮФ

Juscutum, та Євген Грушовець,
адвокат, партнер АО «Аріо».
Так, у своєму виступі Денис
Овчаров розповів учасникам
заходу про особливості поведінки адвоката під час обшуку
та як правильно готуватися до
його проведення. Також з особистого досвіду доповідач наголосив на основних завданнях,
які ставить клієнт адвокату.
Окремий блок заходу був
присвячений
особливостям
проведення обшуку в адвокатів.
У цьому розділі експерти розповіли, як мінімалізувати ризики
обшуку та керувати процесом
під час такого слідчого процесу.
Як зазначив Євген Грушовець: «Захід у Запоріжжі був
одним із найдушевніших моїх
заходів АПУ, що вкотре підтвердило той факт, що АПУ об’єднує
однодумців. Спочатку екскурсія по Січі, Дніпрогес, посвята
в козаки. Після чого, налашту-

вавшись на хвилю, відбувся
семінар. Поговорили про стан
справ з обшуками сьогодення,
проблеми та потенційні ризики, які несуть обшуки особам,
у яких такі проводяться. Була
дуже жвава дискусія і основне — 3 години часу промайнули,
як одна мить! Для себе зробив
висновок, що в Запоріжжі є дійсно сильне Відділення АПУ».
«Тема участі захисника
при проведенні обшуку зараз є
основним трендом при обговореннях у професійній спільноті. Бути активним учасником,
а бажано, і лідером цієї слідчої
дії, вимагає високого професіоналізму, а в деяких випадках — і
сміливості від адвоката.

Євген Грушовець та Денис
Овчаров легко пройшли всі випробування на Хортиці для посвяти у козаки, підтвердивши
силу духу і тіла, та поділились із
активною адвокатською спільнотою Запоріжжя практичними
аспектами своєї участі в обшуках.
На жаль, часові межі проведення
заходу
перервали
жваву дискусію учасників для
того, щоб продовжити її іншого разу», — зазначив Олександр
Горобець.
Також під час семінару колеги проаналізували судову
практику та обговорили досвід
колег із Запоріжжя щодо участі
в проведенні обшуків.

Перші результати реформи виконавчої
служби: обговорення в Сумах
25 квітня 2017 року в м. Суми Відділення АПУ
в Сумській області провело обговорення перших
результатів реформи виконавчої служби та
перспектив запровадження інституту приватних
виконавців

У

заході взяли участь
представники
Головного
територіального управління
юстиції в Сумській
області: Марина Рудь, заступник начальника управління
державної виконавчої служби,
Роман Матросов, заступник
начальника відділу організації
та контролю за виконанням рі-

18

шень, Сергій Зленко, начальник відділу з питань банкрутства, та представники Асоціації правників України.
У ході змістовного фахового обговорення окреслено
перспективи
запровадження
інституту приватних виконавців, а також актуальні питання
здійснення виконавчого провадження відповідно до змін до
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Закону «Про виконавче провадження», що набрали чинності з
05.10.2017 р.
Відділення АПУ в Сумській
області висловлює вдячність
представникам Головного тери-

торіального управління юстиції
в Сумській області за участь у
заході.
Запрошуємо Вас долучатися до заходів Відділення АПУ в
Сумській області!
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Результати VI Правничої Асамблеї
Ліги студентів АПУ
6 — 8 травня 2017 року
у Харкові відбулася
VI Правнича Асамблея
Ліги студентів
АПУ — знаменна подія
для кожного лігівця

П

равничу Асамблею
урочисто відкрили
голова Ліги студентів АПУ 2016 — 2017
н.р. Ірина Павленко та координатор Ліги студентів АПУ Наталія Єрмоленко.
Упродовж першого дня були
заслухані та затверджені звіти
голови Ліги студентів АПУ, членів Правління та голів обласних
осередків. Присутні активно
цікавилися враженнями звітуючих та результатами роботи за
рік. Після насиченого дня делегати мали змогу погуляти чудовим вечірнім містом у дружній
атмосфері.
Другий день розпочався з
найважливішого етапу Правничої Асамблеї — виборів нового
Правління Ліги студентів АПУ.
Претенденти на посади представляли свої передвиборчі
програми та відповідали на актуальні запитання щодо своєї
майбутньої діяльності.
За результатами голосування було обрано новий керівний
склад організації, зокрема: головою Ліги студентів АПУ об-

рано Вадима Гуменюка, керівником напряму «Семінари, конференції та юридичні змагання» — Ярослава Стеценка, керівником Центру корпоративних
програм — Олену Коваленко,
керівником Центру соціальних
програм — Єлизавету Шрам,
керівником Центру правничої
кар’єри — Анастасію Коношук,
керівником напряму «Міжнародна освіта і міжнародні відносини» — Наталію Божко, медіа-менеджером — Дарію Іваськевич, фандрейзером — Ганну
Канівець.
Координаторами
Західноукраїнського,
Східноукраїнського та Південноукраїнського регіонів стали Роман

Синюта, Михайло Процайло
та Олександра Нессонова.
На посаді в.о. координатора
Північноукраїнського регіону
залишилася Віра Гордійчук.
Третій день розпочався із
засідання Розширеного Правління, де обговорювалися найбільш актуальні питання і члени Правління 2016 — 2017 н.р.
поділилися досвідом та дали
поради своїм наступникам.
Пізніше відбулося засідання новообраного Правління, на
якому новообраний голова Ліги
Обласних
осередків

Всеукраїнських
заходів

35

23
«Семінари, конференції,
юридичні змагання
та конкурси»

Локальних
заходів

522

«Центр правничої
кар’єри»

Проведено 62 стажування
Наймасштабніший захід
напряму: Youth Business
Summit

Вадим Гуменюк
Голова Ліги студентів АПУ

20

Роман Лисик
Заступник голови
Ліги студентів АПУ
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Започатковано 5 нових шкіл.
Найбільші студентські змагання
ІР Moot Competition,
2 стипендіальні конкурси.
Найбільше учасників –
І Всеукраїнська школа з договірного
права – 200 (Харківський осередок)

студентів АПУ Вадим Гуменюк
визначив основні стратегічні
плани та цілі на цей рік. На посаду заступника голови Ліги
студентів АПУ було одноголосно
призначено Романа Лисика, PRменеджером cтала Наталія Чоп,
НR-менеджером — Анна Одоміч, а головою Комітету суспільної ініціативи — Олексій Борис.
Наприкінці засідання члени
Правління обмінялися контактами та побажаннями вдалої
співпраці для розвитку Ліги студентів АПУ.
Нових
членів

437

Всього
членів

2119
«Центр
корпоративних
програм»

«Центр соціальних
програм»

Стратегічна сесія
Ліги студентів АПУ.
Найбільший корпоративний
з’їзд — 30 учасників.
Розроблено внутрішні
правила роботи, церемонію
нагородження

Організовано 80 заходів.
Найбільший захід —
Всеукраїнська акція
«Подаруй дитині книгу» та
Дитячий фестиваль
Baby Star, Миколаїв
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Відомі переможці конкурсу письмових
робіт з комерційного арбітражу
18 квітня 2017 року в офісі Asters
відбулося урочисте нагородження
переможців IV Всеукраїнського
конкурсу письмових робіт з
міжнародного комерційного
арбітражу

О

голосити результати та привітати переможців були запрошені
Олена Перепелинська, президент Української Арбітражної
Асоціації, та Ярослав Петров,
радник Asters.
Всеукраїнський конкурс письмових
робіт з комерційного арбітражу — це
щорічний захід, який проводиться Лігою
студентів Асоціації правників України та
Українською арбітражною асоціацією.
Учасники конкурсу розкривали в
письмових есе тематику сучасних проблем
етики в міжнародному арбітражі та показали
високий рівень знань і ерудованості у цій
сфері.
Загалом участь у конкурсі взяли 8
студентів-правників з різних міст України.
За результатами конкурсу:
Перше місце посів Євгеній Ганжа та
отримав можливість пройти оплачуване

стажування протягом одного місяця
в
провідній
українській/міжнародній
юридичній фірмі за напрямом «Вирішення
спорів», грошову премію у розмірі
2000 грн та право стати кандидатом у члени
ГО «Українська Арбітражна Асоціація» без
сплати вступного та щорічного внесків.
Друге
місце
посіла
Олександра
Полякова та отримала можливість пройти
безоплатне стажування протягом одного
місяця в провідній українській/міжнародній

юридичній фірмі за напрямом «Вирішення
спорів», грошову премію у розмірі 1000
грн та право стати кандидатом у члени ГО
«Українська Арбітражна Асоціація» без
сплати вступного та щорічного внесків.
Третє місце посіли Юлія Іванків та Марія
Кур’ян, які в якості винагороди отримали
літературу з міжнародного комерційного
арбітражу та право стати кандидатом у
члени ГО «Українська Арбітражна Асоціація»
без сплати вступного та щорічного внесків.

Київ: V Арбітражна школа
29 квітня — 3 травня 2017 в офісах провідних українських та міжнародних юридичних фірм міста Києва пройшла V Арбітражна школа, організаторами
якої виступили Українська Арбітражна Асоціація і
Ліга студентів Асоціації правників України. Участь
у заході брали як українські та іноземні студентиправознавці, так і молоді практикуючі юристи

I

нтенсивна п’ятиденна
програма включала в
себе загальні та спеціалізовані курси з арбітражу. Саме ж навчання
проводилось у формі лекцій,
інтерактивних семінарів та
інсценувань. Основною мовою школи була англійська.
Лекторами та спікерами школи були зарубіжні
та українські експерти в
галузі міжнародного арбі-
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тражу серед яких Ната Гібрадзе, юрист Hogan Lovells
з Мюнхена; Єва Кальніна,
гостя з Женеви, юрист Levy
Kaufmann-Kohler;
Сергій
Глушко, партнер компанії
Radcliffe Partners; Рупер ДіКрус, лондонський адвокат
та Дмитро Шемелін, представник компанії Asters.
Учасникам була надана
чудова можливість прослухати курси лекцій про при-
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роду, форму і обсяг арбітражної угоди та арбітражну
процедуру загалом. Також
спікери розкрили такі теми:
компетенція арбітражного
трибуналу та коло його повноважень, особливості слухань та нюанси підготовки
до них, а також були названі
основні аспекти приведення

у виконання арбітражних рішень.
Всі молоді юристи та студенти отримали незабутній
та цінний досвід спілкування
з практикуючими юристами
провідних світових юридичних компаній, що дасть їм наснаги для підкорення власних вершин у майбутньому.
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Проведено найбільші студентські
судові змагання в Україні
22 — 23 квітня 2017 року
у приміщенні Київського
інституту Національного
університету «Одеська юридична
академія» були проведені
найбільші судові змагання з права
інтелектуальної власності
в Україні — UBA Students
League Moot Competition on
Intellectual Property

О

рганізаторами IP MOOT COURT
виступили Ліга студентів Асоціації правників України та
Патентно-юридична компанія
IPStyle.
Маємо приємність повідомити, що на
MOOT COURT зареєструвалося 50 команд з
усієї України, з яких за результатами оцінювання письмових меморандумів було відібрано 10 кращих команд.
З вітальним словом виступив заступник
директора Київського інституту Національного університету «Одеська юридична академія» Мельник Петро Васильович, який завжди радо підтримує студентські ініціативи.

Суддями IP moot виступили кращі професіонали своєї справи, а саме: Оксана
Блажівська; Костянтин Зеров; Наталія
Кисіль; Марина Корнієнко; Вікторія
Андрейцева; Оксана Марченко; Марія
Ортинська; Владислав Федоренко; Тетяна Чабанець, Інна Шатова та Олександр
Вознюк.
I місце та грошовий приз у розмірі 5000
грн здобула команда Mens legis (Наталія
Бадьора та Єлизавета Паливода).
II місце та 3000 грн дісталися команді
Cleverin (Анастасія Гоменюк та Яна Рогоза, яка також була відзначена як кращий
оратор).

III місце посіла команда Ipso facto (Катерина Міліцина та Владислав Главацький), яка була нагороджена призом у розмірі 2000 грн, а також отримала нагороду
«Найкращий меморандум».
Висловлюємо неймовірну вдячність офіційним тренерам IP moot Іларіону Томарову, Євгенії Гірєвій та Наталії Соломахіній.
Звертаємося зі словами подяки до партнерів заходу, а саме: «Карпатської джерельної», партнера місця проведення —
Київського інституту Національного університету «Одеська юридична академія» та
партнера номінації «Найкращий меморандум» — газети «Юридическая практика».

Одеса: Турнір з цивільного права
та процесу
13 — 14 травня 2017 року в Одесі
відбувся третій щорічний турнір з
цивільного права та процесу, який
організовує Ліга студентів АПУ за
підтрики генерального партнера
«Юридичне бюро Сергеєвих»,
«АНК» та факультету цивільногосподарської юстиції НУ «ОЮА»

П

ротягом двох днів учасники змагалися у справжньому судовому
процесі, захищаючи свої інтереси, спираючись на дані фабули
реальної справи.
Перший день пройшов у Національному університеті «Одеська юридична
академія», другий — у Київському районному суді м. Одеси.
Суддями були практикуючі юристи
та адвокати, котрі направляли учасни-

ків та допомагали їм у ході всього засідання.
Завдяки гостям із Дніпропетровського університету внутрішніх справ захід
розширив свої горизонти з ряду локальних до всеукраїнських.
Команди-переможці були нагороджені цінними призами у вигляді книг,
пам’ятних сувенірів та грошових заохочень. Ними стали:
1. «Садолінська & Тавакалян».
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2. «Постскриптум».
3. «Тіа Дальма» і Lawsuit.
Звання Почесного оратора справедливо завоював представник однієї з команд-переможниць «Тіа Дальма» Іван
Орел!
Сподіваємося, що турнір приніс
яскраві емоції на лише організаторам,
але й учасникам! Дякуємо партнерам за
внесок у розвиток майбутніх правників
та сподіваємося на подальшу співпрацю!
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НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени АПУ
ЧЛЕНИ

26. Ігнатова Марія Олексіївна — ТОВ «ЕДВАЙС ГРУП», юрист,

1. Бехта Анна Петрівна — Міська рада, спеціаліст-юрист, м. Львів,
Відділення АПУ у Львівській області;
2.

Бірюк Дмитро Миколайович — Biryuk Law Firm PLLC, керуючий

адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
3.

Бобровська Сюзанна Сержиківна — АО «Жованник і партнери»,

юрист, м. Херсон, Відділення АПУ в Херсонській області;
4.

Борох Сергій Ігорович — ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»,

юрисконсульт, м. Камінь-Каширський, Відділення АПУ у Волинській області;
5.

Власенко Анна Андріївна — ТОВ «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС», юрис-

консульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
6.

Войтович Анна Валеріївна — приватна практика,

м. Суми,

Відділення АПУ в Сумській області;
7.

Гавриленко Валентина Владиславівна — ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», ди-

ректор юридичного департаменту, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
8.

Гахраманов Ільгар Камран-огли — ТОВ «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС»,

юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
9.

Гиляка Олег Сергійович — Національна академія правових наук

України, начальник відділу планування та аналізу правових досліджень в
Україні, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
10. Глядик

Богдан

Миколайович

—

приватна

практика,

с. Петропавлівська Борщагівка, Відділення АПУ в Київській області;
11. Гук Тарас Ігорович — «єПраво», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в
місті Києві;
12. Данілов Михайло Володимирович — ТОВ «СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ»,
молодший юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
13. Диннік Вадим Олександрович — АО «Юридична фірма «Аріо», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
14. Донець Марія Михайлівна — ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», головний юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
15. Дубик Ірина Володимирівна — нотаріальна контора, помічник
нотаріуса, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
16. Дьяков Гліб Євгенійович — Група компаній «Хенкель» в Україні,
помічник юриста, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
17. Ейбатов

Заур

Мардан-огли

—

Юридичний

альянс

«Правосвідомість», юрист, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
18. Ейсмонт Юлія Миколаївна — Redcliffe Partners, юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
19. Євчук Михайло Миколайович — Регіональний центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги в Івано-Франківській області,
директор, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;

27. Казмірчук Сергій Миколайович — Sayenko Kharenko, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
28. Карась Борис Олександрович — АФ «Грамацький і Партнери»,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
29. Кирик Анна Андріївна — АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
30. Кірюша Ольга Петрівна — ЮФ Sayenko Kharenko, юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
31. Кобець Роман Юрійович — Правова група «Побережнюк і партнери», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
32. Коваленко Ірина Василівна — приватна практика,

м. Київ,

Відділення АПУ в місті Києві;
33. Ковальський Тарас Олегович — адвокат (індивідуальна практика), м. Ірпінь, Відділення АПУ в Київській області;
34. Коктиш Ганна Юріївна — ТОВ «Софтінвестхолдинг», директор
з юридичних питань, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
35. Комаха Анастасія Ігорівна — PLP Law Group, провідний юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
36. Корнієнко Марина Костянтинівна — ПрАТ «Міжнародний Медіа
Центр-СТБ», директор юридичного департаменту, м. Київ, Відділення АПУ
в місті Києві;
37. Красильников Юрій Володимирович — ТОВ «Лайнс Груп», директор, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
38. Крутій Сергій Васильович — приватна практика, м. Бровари,
Відділення АПУ в Київській області;
39. Кушнір Сергій Володимирович — Адвокатське бюро «Дефініція
Кушніра», керуючий бюро, м. Черкаси, Відділення АПУ в Черкаській області;
40. Левченко Анастасія Олегівна — Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу, юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
41. Лисенко Олександр Олександрович — ПрАТ «Фармацевтична
фірма «Дарниця», юрист з корпоративних відносин, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
42. Лютенко Каріна Тарасівна — АО LawWhales, керівник практики
інтелектуальної власності, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
43. Мальцева Олена Петрівна — ТОВ «Юридична компанія DEXTER»,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
44. Малюк Вікторія Валеріївна — приватна практика, адвокат,
м. Суми, Відділення АПУ в Сумській області;
45. Матвійчук Наталія Вікторівна — GOLAW, помічник юриста,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
46. Матросов Роман Юрійович — Головне територіальне управління юстиції у Сумській області, заступник начальника відділу організацїї та

20. Загородня Людмила Віталіївна — ТОВ «АСТОРІЯ-ФАРМ», заступник директора, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
21. Заєць Жанна Юріївна — ЮФ Sayenko Kharenko, молодший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
22. Заіченко Анастасія Владиславівна — ТОВ «МЮФ «ІНТЕГРІТЕС»,
молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
23. Зарічна Лариса Анатоліївна — Прилуцький міськрайонний суд,
суддя, м. Чернігів, Відділення АПУ в Чернігівській області;
24. Зеленський Станіслав Олегович — приватна практика, ФОП,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
25. Іванова Юлія Богданівна — Торговий дім «СОКАР», юрисконсульт, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
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контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби, м. Суми, Відділення АПУ в Сумській області;
47. Мельник Олександр Володимирович — АО «ЮФ «Василь Кісіль
і Партнери», юрист (помічник адвоката Войнаровської О.І.) м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
48. Мельниченко Вікторія Леонідівна — Cofco Agri Resources
Ukraine, керівник юридичного відділу, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
49. Мельничук Ольга Федорівна — Вінницький національний аграрний університет, декан факультету менеджменту та права, м. Вінниця,
Відділення АПУ в Вінницькій області;
50. Михальська Юлія Вікторівна — ТОВ «Тотум Груп», начальник відділу нерухомості та інвестицій, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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51. Мікула Максим Вадимович — ПрАТ «Донецьксталь — металургійний завод», провідний юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті

76. Тітова Ганна Олексіївна — WebMoney.UA, директор з правових
питань, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
77. Трикур Максим Юрійович — приватна практика,

Києві;
52. Міненко Альона Олегівна — ТОВ «Данон Дніпро», менеджер з
юридичних питань та питань дотримання відповідності, м. Київ, Відділення

м. Київ,

Відділення АПУ в місті Києві;
78. Троєкуров Дмитро Олександрович — ТОВ «Правова група
«Побережнюк та партнери», партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;

АПУ в місті Києві;
53. Міськів Оксана Тарасівна — Регіональний центр з надання без-

79. Улітіна Ольга Володимирівна — Науково-дослідний інститут ін-

оплатної вторинної правової допомоги в Івано-Франківській області, на-

телектуальної власності НАПрН України, науковий співробітник, м. Київ,

чальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допо-

Відділення АПУ в місті Києві;

моги, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
54. Молчанов Андрій Геннадійович — АО «Вдовичен та партнери»,

80. Федоров Олег Володимирович — адвокат, м. Харків, Відділення
АПУ в Харківській області;
81. Фекийшгазі Крістіан Степанович — ЮК «Колегіум», юрист,

молодший партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
55. Монастирський Ігор Ігорович — ТОВ «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС»,

м. Ужгород, Відділення АПУ в Закарпатській області;
82. Ципліцький Дмитро Олегович — АБ «Дмитра Ципліцького», керів-

юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
56. Наумов Андрій Євгенович — ТОВ «ЄВРОЛАБ», керівник юридич-

ник, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
83. Чепурнова Ірина Андріївна — ПП «ВОДТЕХМОНТАЖ», директор,

ного відділу, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
57. Наумов Артем Сергійович — Юридична фірма ILF (ПрАТ
«Інюрполіс»), асоційований партнер, м. Харків, Відділення АПУ в

м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
84. Чеховська Дар’я Ростиславівна — ЮК «Бізнес Форс», юрист,
м. Буча, Відділення АПУ в Київській області;

Харківській області;
58. Олашина Анна Олександрівна — Одеський коледж економіки,
права та готельно-ресторанного бізнесу, викладач правознавчих дисци-

85. Шишин Артем Владиславович — ТОВ «Магнус Лімітед», юрист,
м. Біла Церква, Відділення АПУ в Київській області;
86. Юзькова Анна Вікторівна — Хмельницький університет управ-

плін, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
59. Олійник Лілія Анатоліївна — АО «Джі Ес Партнерс», головний

ління та права, керівник відділу законотворчості та наукових експертиз,
м. Хмельницький, Відділення АПУ в Хмельницькій області;

юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
60. Остимчук Олена Олексіївна — приватна практика, м. Львів,
Відділення АПУ у Львівській області;
61. Питомець Ганна Петрівна — АБ «Питомець Ганна і партнери»,
керуючий партнер, м. Миколаїв, Відділення АПУ в Миколаївській області;
62. Пишняк Ірина Олексіївна — Офіс ефективного регулювання
(BRDO), експерт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;

87. Юркевич Інна Сергіївна — ТОВ «Промтеплокомфорт», юрисконсульт, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
88. Ямельська Христина Юріївна — ЮФ «Алєксеєв, Боярчуков і
партнери», помічник адвоката, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
89. Яровий Анатолій Ростиславович — АО «ЮФ «Василь Кісіль і
Партнери», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві.

63. Полтавець Тетяна Олександрівна — приватна практика, адвокат,
м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
64. Рибачок Вікторія Анатоліївна — ПП «Юридичне бюро Рижого»,
віце-президент, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
65. Риженко Любов Іванівна — ТОВ «ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
66. Сенченко Юрій Миколайович — Державне підприємство
«Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод»,
провідний юрисконсульт — керівник юридично-претензійного бюро,
м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
67. Сидор Богдан Анатолійович — ТОВ «Юридичний альянс
«Правосвідомість», старший юрист, керівник київської філії, м. Львів,
Відділення АПУ у Львівській області;
68. Симбірьов

Дмитро

Володимирович

—

ТОВ

«АВЕЛЛУМ

ПАРТНЕРС», юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
69. Слободніченко Марина Костянтинівна — Jurimex, партнер,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
70. Смолич Іван Павлович — Міністерство юстиції України, головний
спеціаліст, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
71. Соколов Максим Олександрович — Органи прокуратури, прокурор відділу, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
72. Степенко Анастасія Валентинівна — приватна практика,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
73. Таран Олександр Вікторович — ТОВ «Еко-Сервіс», заступник директора, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
74. Терсіна Ольга Федорівна — ТОВ «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
75. Тищенко Андрій Васильович — Юридична фірма ILF, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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сплав по днiстру

За підтримки Голови відділення АПУ в м. Києві Сергія Гребенюка
ФІТНЕС ПАРТНЕР

ОДНОДУМЦІ

27-30 липня 2017 року

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕДІА-ПАРТНЕР

МЕДІА-ПАРТНЕРИ

МЕДІА-ПАРТНЕР
ПРОЕКТІВ АПУ

ОРГАНІЧНИЙ ПАРТНЕР

МЕДИЧНИЙ ПАРТНЕР

ІНФОРМАЦІЙНОПРАВОВА ПІДТРИМКА

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
МЕДІА-ПАРТНЕР

МЕДІА-ПАРТНЕРИ

МЕДІА-ПАРТНЕР
ПРОЕКТІВ АПУ

ІНФОРМАЦІЙНОПРАВОВА ПІДТРИМКА

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»

UKRAINIAN ARBITRATION DAYS

3 листопада
2017 року

RADISSON BLU HOTEL

ПОДАТКОВИЙ
ФОРУМ
21 ВЕРЕСНЯ 2017
ГОТЕЛЬ
RADISSON BLU

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР
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Розповсюджується безкоштовно.
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