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Закон про ТОВ: велика перемога за участі членів АПУ
6 лютого 2018 року Верховна Рада України
ухвалила Закон «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю». За законопроект
проголосувало 285 народних депутатів.
Автори законопроекту ставили собі за
мету усунути значні вади, які існують у чинному
законодавстві, та привести його у відповідність із
нормами та концептуальними підходами, характерними для законодавчих актів Європейського
Союзу та країн-членів ЄС.
Прийняття окремого комплексного Закону про
ТОВ та ТДВ надасть можливість врегулювати відповідні відносини із належним ступенем деталізації, забезпечити необхідну гнучкість регулювання,
усунути існуючі в діючих актах дублювання і розбіжності та дозволить значно покращити інвестиційний клімат та умови здійснення підприємницької діяльності зазначають розробники.
Проект був на розгляді ВР з квітня 2016 року та
зазнав значних змін з часу його першої редакції. Над
ним працювала велика кількість правників, серед
яких значу роль відігравали члени Асоціації правників України. Зокрема, Закон завдячує своїй появі
Анні Бабич, голові Комітету АПУ з корпоративноо
права та фондового ринку, партнеру Aequo, Максиму Лібанову, директору департаменту стратегії

розвитку фондового ринку НКЦПФР, Марії Орлик,
партнеру ЮФ CMS Reich-Rohrwig Hainz, Анні Зорі,
партнеру АО «Арцінгер», Миколі Стеценку, керуючому партнеру ТОВ «Авеллум Партнерс», та іншим.
Наші колеги протягом тривалого часу вкладали
свої знання, досвід, зусилля, натхнення та час для
того, щоб підприємці нарешті отримали закон,
покликаний покращити бізнес-клімат в Україні,
створити умови для залучення іноземних інвестицій, спростити співпрацю з міжнародними партнерами та сприяти розвитку підприємництва. Тож
прийняття Закону можна вважати їх досягненням.
Асоціація правників України найближчим часом має намір детальніше знайомити вас із його
положеннями та організувати обговорення найважливіших змін у правовому регулюванні товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Слідкуйте за нашими новинами.
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127 засідання Правління АПУ: фінзвіт, нові заходи та
відділення
6 лютого 2018 року відбулося перше у 2018 році
засідання Правління Асоціації правників України
№ 127, на якому були розглянуті поточні питання
функціонування АПУ.
З вітальним словом до гостей традиційно звернувся Президент АПУ Андрій Стельмащук, подякувавши юридичній фірмі AVELLUM за гостинність, та надав слово для привітання керуючому
партнеру AVELLUM Миколі Стеценку.
Першим із доповіддю про підготовку проекту
нової редакції Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» виступив Денис Бугай, Президент
АПУ 2013 — 2017 років. Він констатував завершення роботи над проектом в робочій групі та повідомив, що в п’ятницю, 9 лютого, законопроект має
бути оприлюднений. Найближчим часом анонсовано обговорення законопроекту усіма організаціями, котрі брали участь у його розробці.
Валентин Загарія, керуючий партнер Spenser
& Kauffmann, висунув ідею відновити проведення Форуму партнерів («Клуб Партнерів») для неформального спілкування правників з метою покращення комунікації у спільноті, підтримання
етичних стандартів та обміну досвідом. Пан Зага-
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рія ознайомив колег зі своєю концепцією Форуму
партнерів АПУ та запропонував свої послуги як
організатора майбутніх заходів. Пропозиція була
схвалена членами Правління.
Члени Правління проголосували за обрання
керівництва Відділення АПУ у Волинській області:
затвердили раду Відділення та призначили головою Відділення адвоката Михайла Михалевича.
Крім того, на засіданні Правління було затверджено фінансовий звіт АПУ за 2017 рік.
Датою наступного засідання Правління визначили 13 березня 2018 року, на якому планується визначити дату і місце проведення Правничої
Асамблеї.
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НОВИНИ
Рейтинг

Члени АПУ — у ТОП-10 найбільш діяльних
правників року!
Лідери АПУ знову отримали визнання як
найбільш активні та ефективні правники країни. Видання «Юридическая практика» опублікувало щорічний перелік десяти найбільш
діяльних правників України 2017 року, у якому
багато позицій зайняли члени АПУ!
Вже п’ятий рік поспіль видання відзначає
Дениса Бугая, Президента АПУ 2013 — 2017
років. «Спрямований у майбутнє» — саме так
охарактеризувало видання Дениса Бугая та
зазначило: «Денис Бугай продовжує відігравати активну роль у юридичній спільноті й
приділяти особливу увагу професійному розвитку юристів». Крім того, саме завдяки його
зусиллям АПУ цього року провела широке
обговорення новел кримінального процесуального законодавства та пропозицій щодо
модернізації КПК.
«Архітектор інновацій» Олексій Філатов
названий головним натхненником судової
реформи, яка йде по наміченому плану, не
зважаючи на численні прогнози скептиків. У
нього в запасі багато оригінальних ідей та команда, що здатна їх реалізувати. Серед досягнень, які йому приписують — запуск нового
Верховного Суду та прийняття процесуальних
кодексів.
Основною заслугою Голови ВККС Сергія
Козьякова, наділеного званням «Вісник змін»,

Рейтинг

Члени АПУ — серед
найефективніших
держслужбовців
За

результатами

рейтингу

ефективних

державних

«ТОП-10

службовців від юридичного бізнесу», який опублікувала «Юридична
газета», 8 місць із 10 посідають члени АПУ.
Ми вкотре отримали підтвервидання називає завершення конкурсу з відбору суддів у ВС. Сергій Козьяков, як стверджують автори, став «своєю людиною» для адвокатів, суддів і громадян загалом. «Пан Козьяков
чудово знає реалії вітчизняного правосуддя і
не боїться розкривати його слабкі місця. Така
критика не шкодить його авторитету у цій інституції», — зазначає видання.
Готовність братися за найскладніші і з
юридичної, і з моральної точки зору справи —
ключова характеристика «Активного захисника» Віталія Сердюка. Його професійні якості
та імена клієнтів забезпечують йому популярність у суспільстві та визнання у професійному
середовищі.
Ми впевнені, що визнання наших колег —
це визнання спільних зусиль усіх членів АПУ,
які щодня своїми ідеями, проектами та ініціативами намагаються реалізувати якісні правові реформи в нашій країні!

Оплата членського внеску на 2018 рік
Шановні члени Асоціації правників України!

дження того, що до діяльності
Асоціації правників України долучаються найкращі представники
правничої професії.
Вітаємо

колег

Наталію Ми-

кольську, Олексія Філатова, Сергія
Козьякова, Андрія Журжія, Олену
Сотник та інших із визнанням і високою оцінкою ефективності та користі, яку вони своєю працею приносять суспільству.

Рейтинг

Найефективніші
менеджери на
юридичному ринку
Члени АПУ визнані одними
з найефективніших топ-менеджерів — керівників юридичних компаній за версією колег.

Дозвольте нагадати Вам про необхідність сплати
щорічного членського внеску на 2018 рік

«Юридична газета» опублікувала черговий рейтинг лідерів юри-

Сплативши членський внесок, Ви зможете користуватися
всіма перевагами членства

дичного ринку — «ТОП-15 найефективніших керівників юркомпаній»,
серед яких два президенти АПУ —

Безкоштовно відвідувати
засідання комітетів, секцій і
відділень Асоціації

Андрій Стельмащук, діючий Прези-

Отримувати вагомі знижки
на платні заходи АПУ —
конференції та форуми

дент АПУ, та Денис Бугай, Президент
АПУ 2013 — 2017 років.
Серед

15

найефективніших

очільників юрфірм, кожен з яких —
Оперативно отримувати
інформацію про
найважливіші події в
правничому житті країни

Матимете можливість
брати участь в управлінні
організацією та її
структурними підрозділами

Розмір свого внеску можна довідатися на сайті АПУ
www.uba.ua у розділі «Членство». Щорічний членський
внесок на 2018 рік можна сплатити онлайн або за реквізитами, вказаними на сайті АПУ.

Отримувати
журнал «Вісник
Асоціації
правників
України»

У випадку виникнення запитань щодо суми членського внеску
та його оплати, звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату АПУ за тел.:
+380 (44) 492-88-48, e-mail: members@uba.ua. Контактна особа — менеджер з питань членства Наталія Єрмоленко.
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член АПУ, є представники Правління Асоціації та голови комітетів АПУ.
Ми раді вкотре вітати колег і переконуватися, що АПУ об’єднує під
своїм дахом ефективних, проактивних, успішних, діяльних професіоналів та лідерів ринку, які заслуговують визнання клієнтів і колег.
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АНОНС
Самоврядування
Адвокатура

VI СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ
ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМ АПУ
5 причин, чому вам необхідно
планувати візит в Дніпро
15 березня
Причина 1 — зустріти колег — ваших
давніх знайомих та друзів. Щороку більше
ста юристів з різних куточків країни відвідують Східноукраїнський форум. І цікаве
спілкування в невимушеній атмосфері є однією із беззаперечних переваг заходу.
Причина 2 — обговорення нещодавніх
змін до процесуальних кодексів та модернізації КПК.
Ви почуєте корисну інформацію від
провідних експертів, серед яких:
Андрій Стельмащук, керуючий партнер «Василь Кісіль і партнери».
Денис Бугай, Президент Асоціації
правників України (2013 — 2017).
Олена Кібенко, суддя Великої Палати
Верховного Суду.
Олексій Муравйов, адвокат, керуючий
партнер АО «ЛНМ», екс-суддя, заслужений
юрист України.

Євгеній Солодко, керуючий партнер АГ
«Солодко і партнери».
Олексій Савчук, голова Відділення АПУ
в Дніпропетровській області.
Микита Нуралін, національний експерт Проекту Ради Європи «Підтримка
впровадження судової реформи в Україні»,
адвокат VB PARTNERS.
Євген Грушовець, адвокат, партнер
Ario Law Firm.
Оксана Дитинко, партнер Fomin &
Partners.
Марина Старовойтова, адвокат, заступник голови правління ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу».
Причина 3 — довідатися, що робить
успішними адвокатські об’єднання та юридичні компанії. Ви почуєте про:
— Практичні кейси ефективної комунікації.
— Структурування всередині АО.
— PR та просування компанії або окремого юриста.

Євген Грушовець

Партнер Ario Law Firm, адвокат
У наш час все так швидко змінюється (особливо законодавство), що деякі юристи не
встигають відслідковувати такі зміни.
На Східноукраїнському юридичному форумі
фактично з перших вуст буде змога дізнатися про зміни в кримінально-процесуальному законодавстві, адже саме в день проведення форуму такі зміни вступають в силу.
Тому з 15 березня 2018 року ми будемо насправді жити поновому.
Практикуючі адвокати розкажуть про можливий колапс системи
та дадуть поради, як якісно працювати далі.
Ну і звісно, «Менора» — мабуть, найкраще місце, де міг відбутися
захід.

— Як може вплинути «токсична» репутація клієнта на персональний бренд.
Причина 4 — послухати спеціальну доповідь: «Legal Tech або що таке роботизація адвоката?» від Діми Гадомського, CEO
Axon Partners.
Причина 5 — відвідати «Менору» — унікальну споруда і найбільший у світі єврейський комплекс, аналогів якому немає у світі.
Центр складається із семи веж, що символічно представляють собою Храмовий
семисвічник. На площі близько 50 000 кв.м.
розташовані найрізноманітніші сервіси для
жителів і гостей міста. На перших двох поверхах центру «Менора» розташувалася Галерея, що з’єднує всі сім веж будівлі.
У Галереї комплексу «Менора» розташований інформаційно-туристичний центр,
де ви можете отримати всю необхідну інформацію про інфраструктуру «Менори»,
відвідати екскурсію по комплексу.

Детальна інформація щодо
заходу: www.uba.ua

Олексій Савчук

Керуючий партнер АО «Ассирія»
Голова Відділення АПУ в Дніпропетровській області
Східноукраїнський юридичний форум — це
знаменна подія для правників східного регіону країни, яка надає змогу об’єднати для
конструктивного діалогу кращих фахівців у
галузі права.
Тематика цього форуму має мету наблизити
спільноту правників до оптимальних рішень з
використання останніх новел законодавства
на практиці, зокрема обговорити особливості, що притаманні модернізованим процесуальним кодексам.
Також, програма форуму передбачає обговорення спеціалістами
моделі успішного адвокатського об’єднання, яке прагне досягти
успіху в сучасних умовах. А ще на Вас чекає обговорення певних
юридичних особливостей східного регіону з провідними представниками бізнесу, що надасть вам змогу побачити, як сучасний бізнес адаптується до сьогодення.

Як це було минулого року? Пригадаємо 10 березня 2017 року — ІІІ Східноукраїнський форум у Харкові
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проект
Самоврядування
Адвокатура

Стартував проект «Оцінка верховенства
права в Україні»
1 лютого 2018 року у м. Києві Асоціація
правників України провела презентацію проекту
«Оцінка верховенства права в Україні»

В

основу
проекту,
який планується як
щорічний,
покладено затверджений
Венеціанською комісією у 2016 році Rule of Law
Checklist, який є універсальним
інструментом для оцінювання
стану верховенства права в державах — членах Ради Європи.
Презентували проект Микола Козюбра, науковий керівник
Центру дослідження верховенства права, завідувач кафедри
загальнотеоретичного
правознавства та публічного права
НаУКМА, д.ю.н., професор, членкореспондент Академії правових наук України, заслужений
юрист України, суддя Конститу-

ційного Суду України у відставці;
Сергій Кузнєцов, голова відділу
програм регіонального співробітництва Венеціанської комісії
Ради Європи; Сергій Ткаченко,
керівник проектів Венеціанської комісії Офісу Ради Європи
в Україні; Андрій Стельмащук,
Президент Асоціації правників
України, та Альона Шуліма, Голова Комітету з конституційного
права, адміністративного права та прав людини, заслужений
юрист України.
Доповідачі зазначили, що
проект буде здійснено на основі
партнерства між практикуючими юристами та науковцями за
експертної підтримки Венеціанської комісії.

Під час реалізації проекту, до
підготовки якого долучався член
Правління АПУ Олександр Ільков, буде розроблено критерії
оцінювання стану верховенства
права в Україні на основі Rule of
Law Checklist та з урахуванням
національної специфіки, проведено соціологічне опитування різних фокус-груп, виявлено
основні проблеми та підготовлено аналітичну доповідь.
Метою проекту є привернення уваги правничої та експертної спільноти до верховен-

ства права як підґрунтя побудови відносин в демократичному
суспільстві та його усвідомленого втілення в Україні. Адже,
як зазначено Венеціанською
комісією в ухваленому неї Rule
of Law Checklist «Верховенства
право може процвітати лише
в країні, жителі якої мають почуття колективної відповідальності за впровадження в життя
цього принципу, роблячи його
невід’ємною частиною власної
правової, політичної та соціальної культури».

Відкрите звернення АПУ щодо забезпечення права
на захист і гарантій адвокатської діяльності
9 лютого 2018 року Асоціація правників України звернулася до судових
органів України та адвокатів, які співпрацюють з Центром безоплатної
правової допомоги, із закликом не допускати дій, що порушують право
особи на захист і гарантії адвокатської діяльності

A

соціація підтримує свою попередню заяву від 30 листопада
2013 року та вимагає притягнути до відповідальності осіб, які
скоїли вбивства та застосовували силу щодо учасників Революції Гідності.
Залишаючись аполітичною організацією, Асоціація правників України як провідна правнича спільнота вважає своїм
обов’язком реагувати на порушення прав і
свобод людини і громадянина, гарантованих
Конституцією України, законами України та
міжнародними актами.
7 лютого 2018 року під час судового розгляду клопотання Генеральної прокуратури
України про надання дозволу на здійснення
спеціального (заочного) досудового розслідування у «справі Майдану» адвокатів
Віктора Януковича Ольгу Просянюк та Олександра Горошинського було необґрунтовано
недопущено до участі у судовому засіданні,

не зважаючи на те, що вони надали документи на підтвердження повноважень.
Після такого рішення суду співробітники
поліції із застосуванням сили виштовхали
адвокатів із зали судового засідання та, всупереч вимогам частини другої статті 330 Кримінального процесуального кодексу України
і статті 23 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», заблокували вхід
до зали та в подальшому перешкоджали у
здійсненні адвокатської діяльності, погрожуючи затриманням та доставленням у відділок поліції Печерського району м. Києва.
Окрім того, не зважаючи на явку у судове
засідання адвокатів за договором, суд залучив до справи адвоката Центру безоплатної
правової допомоги (адвоката за призначенням). Адвокат за призначенням, який не мав
достатньо часу для ознайомлення із матеріалами справи (більше 110 томів, 20 годин відео) та не погодив свою позицію з клієнтом,
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не дивлячись на заявлений йому відвід, відсутність правових підстав для продовження
його участі у засіданні, продовжив участь у
розгляді клопотання. За результатами розгляду суддею було задоволено клопотання
прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального (заочного) досудового
розслідування.
Залишаючись на позиції необхідності ретельного розслідування злочинів, скоєних під
час Революції Гідності, а також притягнення
до відповідальності осіб, які скоїли такі злочини, Асоціація вимагає неухильного дотримання закону при розслідуванні та судовому
розгляді кримінальних правопорушень.
Асоціація закликає судові органи України, а також адвокатів, які співпрацюють з
Центром безоплатної правової допомоги, не
допускати дій, що порушують право особи
на захист і гарантії адвокатської діяльності. Держава не повинна використовувати
інститут безоплатної правової допомоги в
резонансних справах як інструмент усунення від захисту адвокатів за договором, які,
з якихось причин, можуть розглядатися як
«незручні» процесуальні опоненти.
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Дізнайтеся більше
про роботу АПУ!
Асоціація правників України пропонує вам ознайомитися зі звітом про роботу АПУ протягом
2017 року та основними показниками діяльності. Звіт демонструє кількісні показники
членства, роботи відділень та комітетів, ключову статистику діяльності Ліги студентів
АПУ, а також наші досягнення у сфері медіа та комунікацій. Особливу увагу ми приділили
результатам проектної роботи у трьох напрямах: сприяння судовій реформі, підтримка
реформи кримінального процесуального законодавства та реалізації соціальних
і громадських проектів у межах Асоціації правників України
ВІДДІЛЕННЯ-ЛІДЕРИ
ЗА КІЛЬКIСТЮ ЧЛЕНІВ

ЧЛЕНСТВО

2394
206

У 2017 РОЦІ – 5914 ЧЛЕНІВ

162
155
118

2308

65

8

3533

Кандидатів

Учасників

Почесних

Членів

Дніпропетровська
область

Одеська
область

Львівська
область

КОМІТЕТИ І СЕКЦІЇ

ВІДДІЛЕННЯ

203 ЗАСІДАННЯ У 2017 РОЦІ,
19 – ВИЇЗНИХ

НАЙАКТИВНІШІ ВІДДІЛЕННЯ

Комітет
з конкурсного
права

Комітет з питань
телекомунікацій,
інформаційних
технологій
та Інтернету

17

Комітет
з процесуального
права

Комітет
з кримінального
та кримінальнопроцесуального
права

9 – ВИЇЗНИХ

14

14

УЧАСТЬ В УДОСКОНАЛЕННІ
ЗАКОНОДАВСТВА.
ВСЬОГО 25 ЗВЕРНЕНЬ

9
Комітет з
корпоративного
права та
фондового ринку

3
Комітет з
конкуренційного
права

Відділення АПУ
в Хмельницькій
області

8

Київ

Загальна
кількість
заходів

136

Володимир Нагнибіда, декан
юридичного факультету
Хмельницького університету
управління та права

Відділення АПУ
в Рівненській
області

10

Алла Філатова, голова
ГО «СПУ «Захід-Партнер»,
керівник АБ Філатової Алли
Валеріївни «Захід-Партнер»

Відділення АПУ
в Одеській
області

11

Юрій Сергєєв,
керуючий партнер
Юридичного бюро Сергєєвих

Відділення АПУ
в Дніпропетровській
області

11

Олексій Савчук,
адвокат, партнер
АО «Ассирія»

Відділення АПУ
у Львівській
області

18

Роксолана Костур,
адвокат, партнер
АО «Матвіїв і Партнери»

Відділення АПУ
в Івано-Франківській
області

19

Вікторія Кузик,
юрист ТОВ «ЮК «Моріс Груп»

Відділення АПУ
в Харківській
області

23

Роман Чумак,
адвокат, керуючий партнер
ЮК «Арес»

1 – ВИЇЗНЕ

1 – ВИЇЗНЕ

2 – ВИЇЗНІ

Комітет
з корпоративного
права
та фондового
ринку

2 – ВИЇЗНІ

15

18

2
Комітет з інтелектуальної власності, Комітет з
податкового та митного
права, Комітет з
процесуального права

1
Комітет з альтернативних вирішень
спорів, Комітет з банківського права,
фінансового та страхового права,
Комітет з конкурсного права, Комітет
з кримінального та кримінальнопроцесуального права,
Комітет з нерухомості та будівництва,
Комітет з транспортного права,
Секція судових експертів

6

Харківська
область
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РЕФОРМУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

СПРИЯННЯ
СУДОВІЙ
РЕФОРМІ

РЕФОРМА
КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

СПРИЯННЯ СУДОВІЙ РЕФОРМІ
1

2

3

4

5

Конкурс до
судів: від
місцевих до
Верховного
Суду, а також до
ІР-суду (спільно
з Проектом ЄС
«Підтримка
реформ у сфері
юстиції
в Україні»)

Вдосконалення
процесуального законодавства (спільно
з Проектом ЄС
«Підтримка
реформ у сфері
юстиції
в Україні»)

Реформування
системи
виконання
судових рішень.
Становлення
інституту
приватних
виконавців
(спільно
з Проектом ЄС
«Підтримка
реформ у сфері
юстиції
в Україні»)

Медіація,
оновлення
процесуального законодавства (спільно
з Проектом
Ради Європи
«Підтримка
впровадженню
судової
реформи в
Україні»)

Моніторинг ГРД
в контексті
стандартів і
рекомендацій
Ради Європи.
Національні
експерти
Проекту Ради
Європи
«Підтримка
впровадженню
судової
реформи
в Україні»
й АПУ Ольга
Лопушанська
та Микита
Нуралін
підготували
звіт за
підсумками
моніторингу
рішень і
діяльності ГРД

Заходи
у Києві,
Харкові,
Одесі, Дніпрі,
Львові

Заходи
у Києві

Заходи
у Дніпрі,
Львові,
Харкові,
Чернігові,
Хмельницькому

Заходи у
Києві,
Львові,
Харкові

СОЦІАЛЬНІ
ПРОЕКТИ

Проведення регіональних обговорень
практичних аспектів застосування та
модернізації КПК України в частині
принципу змагальності та права на захист.
Мета — консолідація правничої спільноти
для обговорення актуальних питань
кримінального процесу та підготовка
пропозицій щодо удосконалення КПК
України. До дискусії були залучені адвокати,
прокурори, судді і науковці (в межах
грантової ініціативи «Ефективне
застосування та модернізація
Кримінально-процесуального кодексу
України у світлі принципу змагальності та
права на захист», що імплементується
Асоціацією правників України за фінансової
підтримки Проекту Ради Європи «Подальша
підтримка реформи кримінальної юстиції»)

Заходи у Києві, Львові і Харкові

СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
Правова допомога
учасникам АТО

Публічні позиції
Асоціації

Участь у громадських
радах при органах
влади

2. Підтримка проекту
«Коло» — збір коштів для
допомоги учасникам АТО

1. У межах Проекту
правники та адвокати на
безоплатній основі
надають правову допомогу
учасникам АТО та членам
їх родин

3. Допомога адвокату, який
представляє інтереси
наших громадян у Росії

2. У 2017 році надійшло
232 звернення,
кожне з яких опрацьовано

У 2017 році Асоціація
зробила 10 публічних заяв,
у яких звертала увагу на
необхідність забезпечення
прав сторін у
кримінальному
провадженні, безпеки
суддів, реформування
адвокатури та інші важливі
питання

12 делегатів Асоціації
входять до складу
громадських рад при
органах влади
(Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України,
Антимонопольний комітет
України, Державна
фіскальна служба України
та ін.) для представництва
правової спільноти та участі
у формуванні державної
політики у різних галузях

Благодійна діяльність

1. Підтримка благодійних
ініціатив задля
збереження життя дітей

4. Збір подарунків дітям до
Дня Святого Миколая

Асоціація правників України | www.uba.ua

№1-2 (141-142) січень — лютий 2018 року

7

офіційно
Самоврядування
Адвокатура

Голови комітетів АПУ
2018 — 2019 років
Назва Комітету

Голова комітету

Комітет з аграрного
права

Касинюк Іван Васильович,
партнер AGA Partners Law Firm,
адвокат

Комітет з
альтернативних
вирішень спорів

Назарова Ірина Володимирівна,
керуючий партнер ЮФ ENGARDE

Комітет з
банківського,
фінансового та
страхового права

Нікіфоров Андрій Сергійович,
радник, голова банківської та
фінансової практики київського
офісу МЮФ Kinstellar

Комітет з
інтелектуальної
власності

Мамуня Олександр Сергійович,
партнер, керівник практики
вирішення спорів та
інтелектуальної власності
ЮФ AEQUO

Комітет з
конкуренційного
права

Вознюк Олександр
Володимирович, партнер
ЮФ Asters

Комітет з конкурсного
права

Сербін Ірина Іванівна, партнер
ЮФ Ario Law Firm

Комітет з
конституційного
права,
адміністративного
права та прав людини

Шуліма Альона Олександрівна,
старший радник ТОВ «Кесарєв
Консалтинг», заслужений юрист
України

Комітет з
корпоративного
права та фондового
ринку

Бабич Анна Валеріївна, партнер
ЮФ Aequo

Комітет з
кримінального
та кримінальнопроцесуального
права

Солодко Євгеній Вікторович,
адвокат, старший партнер,
АО «АГ «Солодко і партнери»

Комітет з медичного
права

Слободніченко Марина
Костянтинівна, партнер
ТОВ «Юрімекс»

Комітет з
міжнародного права

Сулейманова Амінат
Магомедівна, керуючий
партнер AGA Partners

Комітет з нерухомості
та будівництва

Смірнов Сергій Валерійович,
радник Sayenko Kharenko

8
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Назва Комітету

Голова комітету

Комітет з податкового
та митного права

Лисовець Тетяна Василівна,
старший партнер адвокатської
компанії «Соколовський і
Партнери»

Комітет з енергетики,
нафти та газу

Тарасюк Тетяна Миколаївна,
директор з юридичних питань
ПАТ «Київобленерго»

Комітет з питань ЗМІ
та рекламного права

Стройко Ірина Анатоліївна,
головний юрисконсульт ТРК
«Студія 1+1», директор ТОВ
«Молодість Дистриб’юшн»

Комітет з питань
телекомунікацій,
інформаційних
технологій та
Інтернету

Погребняк Іванна Євгенівна,
директор з юридичних питань
компанії AltexSoft

Комітет з
природних ресурсів,
природоохоронного
та екологічного права

Сорока Катерина Олегівна,
радник ЮФ «Ді Ел Ей Пайпер
Україна»

Комітет з
процесуального
права

Огренчук Анна Олександрівна,
к.ю.н., член Ради з питань
судової реформи при
Президентові України, керуючий
партнер ЮГ LCF

Комітет зі
спортивного права

Запісоцький Юрій Григорович,
генеральний секретар
Федерації футболу України

Комітет з
транспортного права

Бондар Олег Володимирович,
керуючий партнер «ECOVIS
Бондар та Бондар»

Комітет з трудового
права

Сільченко Сергій
Олександрович, партнер,
керівник практики трудового та
податкового права ЮФ ILF

Комітет з
фармацевтичного
права

Головкова Ірина Вікторівна,
директор юридичного
департаменту в Україні та СНД,
уповноважена особа з питань
запобігання корупції ТОВ
«Фарма Старт» групи компаній
«Асіно АГ» (Швейцарія)

Комітет з цивільного,
сімейного та
спадкового права

Мороз Ірина Василівна, партнер
AGA Partners, адвокат
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Заходи АПУ
Самоврядування
Адвокатура

Вища рада правосуддя: сучасний
стан та перспективи
22 січня 2018 року у м. Яремче
відбувся Прикарпатський
регіональний судовий форум,
присвячений темі: «Вища рада
правосуддя: сучасний стан та
перспективи»

Ф

орум відбувся в межах реалізації грантового проекту
«Підтримка розвитку суддівського самоврядування»
за підтримки Програми
Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) «Нове правосуддя». Організаторами виступили Секція суддів Асоціації
правників України та Асоціація розвитку
суддівського самоврядування України.
Під час форуму відбулася відкрита дискусія з питань підготовки Вищою радою
правосуддя щорічної Доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.
У якості доповідачів взяли участь учасники
робочої групи з розробки тексту Доповіді, а
саме: Вадим Беляневич, заступник голови
Вищої ради правосуддя, Алла Лесько, член
Вищої ради правосуддя, секретар Першої
Дисциплінарної палати, Олексій Маловацький, член Вищої ради правосуддя, та
Андрій Овсієнко, член Вищої ради правосуддя.
Пані Алла у своєму виступі акцентувала увагу на тому, що щорічна Доповідь

про стан незалежності суддів в Україні має
містити не звітування ВРП за свою роботу,
а саме констатацію наявності проблем в
Україні у питаннях забезпечення суддівської незалежності та шляхи подолання цих
проблем. У свою чергу, пан Андрій зазначив, що гарантії суддівської незалежності
законодавчо закріплені, проте потребують
вдосконалення механізму їх реалізації на
практиці. Представники ВРП зауважили,
що задля захисту суддів від тиску необхідним є виважений підхід до правильного
визначення підстав та обставин втручання
у здійснення суддею правосуддя.
За словами учасників робочої групи,
першу в нашій країні Доповідь про стан
суддівської незалежності можна буде очікувати наприкінці лютого 2018 року. Зважаючи на те, що зараз ще триває її підготовка, представники ВРП закликали
суддівські об’єднання та громадські організації активно долучатися до підготовки
Доповіді, зауваживши, що суддівська незалежність є основою забезпечення гарантованого Європейською конвенцією права
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на справедливий суд та гарантією захисту
прав людей у демократичній державі.
Далі відбулася розмова щодо кваліфікаційного оцінювання суддів зі Станіславом Щоткою, секретарем кваліфікаційної
палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Пан Станіслав чітко окреслив
перспективи та процедури кваліфікаційного оцінювання суддів у 2018 році, зокрема, зауважив про плани ВККС проводити
іспит в межах кваліфікаційного оцінювання шляхом одночасного (в один день) виконання і тестового, і практичного завдання у кількісних групах по 70 суддів. Варто
зазначити, що Комісія почула та врахувала
прохання суддів виконувати практичне завдання на комп’ютерах, що буде відбуватися на базі самої Комісії та для чого вже є всі
необхідні технічні умови.
По завершенню учасники активно дискутували на тему діяльності суддів в епоху
перемін, а також щодо найбільш важливих
для судової влади викликів, зокрема таких,
як: забезпечення незалежності суддів, захисту їх від тиску, охорони судів та суддів.
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Мистецтво судової промови:

американська мрія в українських реаліях
«Будинок, побудований на слабкій основі, розвалиться.
Ви повинні бути експертом у тому, як має виглядати
ідеальне розслідування і базувати захисну промову на чітко
сформульованому твердженні», — радить федеральний прокурор
з США Джон Енгстром українським адвокатам майбутнього

К

ультура судового процесу, навіть
як загальне поняття, ще не надто звичне для українських правників. Всього четвертий рік, як
Україна вкотре взялася реформувати судову систему і підходи до правосуддя. Але найважливіша реформа повинна
пройти у свідомості самих учасників процесу, адже саме від їх професійної культури,
етики та навичок буде залежати, чи наблизиться Україна до моделі «високого правосуддя», яке є не так професією, а справжнім
мистецтвом.
Протягом понад двадцяти років незалежності українські адвокати не були вмотивовані розвивати навички судових виступів, адже часто успіх справи залежав зовсім
не від професійних якостей адвокатів. Проте реалії змінюються. Тепер відкрито говорити чи практикувати «вирішення справ у
неправовий спосіб» — ознака поганого тону
у професійному середовищі. Українські
адвокати повинні навчитися покладатися
тільки на власні знання та навички. Адже
саме вміння адвоката переконувати суддю
промовами у судовому засіданні, ефективно проводити прямі та перехресні допити
і є головною передумовою професійного
успіху адвоката в судовому спорі у правових державах.
З огляду на запит розвитку таких компетенцій, Посольство США організувало для
учасників програми «Адвокат Майбутнього» та прокурорів Спеціальної антикоруп-
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ційної прокуратури (САП) тренінг «Мистецтво поводження в судовому засіданні».
Два дні адвокати разом з прокурорами
працювали над розвитком своїх навичок
поводження в суді. Тренінг охопив роботу
над вступною промовою, прямим і перехресним допитом та заключною промовою.
Учасники мали можливість працювати в
групах, що дозволило не тільки відпрацювати практичні навички, а і зміцнити фундамент для комунікації між адвокатами та
прокурорами.
Тренерами та експертами заходу стали
професіонали своєї справи, представники
правничої спільноти США та України: Джон
Стайгер (адвокат, США), Джон Енгстром
(прокурор, США), Наталія Марчук (суддя
Верховного суду), Людмила Вигівська (начальник відділу САП).

Джон Стайгер, партнер юридичної фірми зі штату Каліфорнія (США), пропонує
шість ключових правил проведення ефективного перехресного допиту:
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Підготовка. Ви маєте виконати великий обсяг роботи заздалегідь, щоб забезпечити ефективний перехресний допит та
отримати максимум інформації про вашого
свідка до початку процесу. Необхідно визначити, які докази краще використати та
до яких аргументів апелювати, щоб дискредитувати свідка. Ви маєте передбачати, які
аргументи свідок збирається використати в
суді, його можливі слабкості та до яких методів вони можуть вдатися, щоб нівелювати
ваші аргументи під час перехресного допиту. Ви також повинні знати, хто ваш суддя,
як далеко ви можете зайти та який підхід
краще використати. Все це необхідно продумати та передбачити заздалегідь.
Організація. Ви повинні підготуватися до перехресного допиту у спосіб, який є
логічним, чітким та структурує думки, які
ви хочете донести. Кожен пункт має бути
виокремленим і вичерпним та містити посилання на докази (за їх наявності). Судове
засідання може бути непередбачуваним.
Якщо ви добре організовані, вам буде легше
адаптуватися до нових обставин. Ви можете
пропустити певне питання, переключитися
на інше, імпровізувати. Вміло оформлений
план дозволить вам швидко та легко підлаштуватися під будь-які ситуації.
Пам’ятайте про те, хто є вашою аудиторією. Ви проводите перехресний допит
лише з однією метою — довести певний факт
чи поставити під сумнів аргументи іншої сторони. Ваше завдання полягає не в тому, щоб
вразити клієнта, свідка чи іншу сторону. Ваше
завдання — переконати у своїй правоті суддю
або присяжних. І про це не варто забувати.
Контроль. Ви повинні мати контроль
над свідком. Як це зробити? Поділити свої
питання на окремі частини так, щоб кож-
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не питання передбачало лише однозначну
відповідь — так чи ні. Коли вам вдасться
побудувати просту та поетапну структуру
допиту, ви контролюватимете свідка. Якщо
ви почнете ставити складні запитання або
запитання, які допускають різні тлумачення, ви дасте свідку понад міру свободи. Також ви повинні мати контроль над собою та
демонструвати свідку та судді свою впевненість і підготовку — що ви маєте докази
та супровідну інформацію. Посилання на
речові докази, візуальні матеріали та наочні
приклади є дуже корисними під час перехресного допиту, вони справляють добру
службу, коли треба підсилити свій аргумент
або тримати свідка під контролем.
Гнучкість. Незалежно від того, якою ґрунтовною була попередня робота або наскільки
добре ви підготовлені, ви ніколи не знаєте,
що може статися в судовому засіданні. Ви ніколи не знаєте, що саме вам відповість свідок,
чи не з’явиться інший свідок, тому ви повинні бути готові імпровізувати та приймати
рішення одразу. І знову ж таки, підготовка є
ключем до успіху. Чим краще ви підготуєтеся,
тим легше вам буде прилаштуватися до нових
умов — обрати саме ті інструменти, які вам
необхідні, і саме тоді, коли вони необхідні.
«Зупинись». Коли ти виграєш, зупинись.
Коли ти доніс свою точку зору, зупинись і
сядь на місце. Коли ти не знаєш, що робити,
нічого більше не роби, зупинись. Як тільки
ви донесли свою думку, зупиніться і поверніться на місце. Не піддавайте себе ризику
та небезпеці, продовжуючи допит, адже ви
не знаєте, що може статися далі.
Дотримання цих шести базових принципів допоможе побудувати ефективний
перехресний допит.

Джон Енгстром, федеральний прокурор
в місті Детройт, штат Мічиган (США), який
протягом багатьох років займався кримінальним переслідуванням у справах про
корупцію та організовану злочинність і в
якості радника з правових питань Посольства США в Україні допомагав у розробленні та впровадженні Кримінального процесуального кодексу, поділився з учасниками
шістьма уроками для ефективної заключної
промови адвоката в суді.

Захист повинен базуватися на певному повідомленні, яке має бути виголошене.
Наприклад, це може бути відсилка до алібі:
було вчинено злочин, проте мій клієнт цього не робив.
Досконало опануйте процедуру ведення слідства. Ви маєте стати експертом в
питаннях провадження і знати напевно, як
має виглядати ідеальний слідчий процес.
Тому вам необхідно опанувати ту інформацію, яку вивчають слідчі. Так ви зможете порівняти слідство у вашій справі з ідеальним
слідчим процесом. Апелюйте до того, що з
огляду на наявність помилок слідства, виникає розумний сумнів у його обґрунтованості.
Будьте готові прямо відповідати на
аргументи, наведені прокурором. Це означає, що ви можете підготувати заключну
промову заздалегідь і навіть припустивши,
що має сказати прокурор у своїй промові,
дати відсіч. Водночас, вам варто уважно
слухати промову прокурора і бути готовим
відповідати саме на ті аргументи, які він або
вона наводить в суді. Не обмежуйтесь констатацією лише тих аргументів, які ви продумали у себе в офісі заздалегідь.
Завжди зображуйте свого клієнта з
людської точки зору. Переконайтесь у тому,
що суд усвідомлює, що це надзвичайно значимий момент у житті вашого клієнта.
Дискредитуйте невигідного свідка.
Якщо свідок сторони обвинувачення завдав вашій позиції суттєвої шкоди, ви маєте у своїй завершальній промові виділити
час і поговорити про кожного такого свідка.
Необхідно аргументувати, чому суд не повинен брати до уваги його свідчення. Можливо, свідок був упереджений, можливо,
свідок помилково сприйняв події. Яка б не
була причина, ви повинні дуже чітко пояснити, чому свідку не варто вірити. І врештірешт, завжди нагадуйте суду, що тягар доказування лежить на стороні державного
обвинувачення і що ваш клієнт вважається
невинуватим навіть під час судового засідання. І якщо обвинувачення не здатне надати достатніх доказів, то суд має визнати
це. Водночас, ваші аргументи мають бути
конкретними та переконливими. Проаналізуйте покази кожного свідка, поставте їх під
сумнів та дайте суду достатні підстави відхилити позицію обвинувачення. Саме для
цього й слугує заключна промова.

Разом з американськими колегами тренінг проводили Наталія Марчук, новопризначена суддя Касаційного кримінального
суду у складі Верховного Суду, та Людмила
Вигівська, начальниця аналітично-статистичного відділу САП.
Людмила Вигівська, маючи досвід викладання кримінального процесу студентам-правникам та слухачам курсів підвищення кваліфікації прокурорів,
була
вражена рівнем професійної підготовки
адвокатів — учасників програми «Адвокат
Майбутнього». Та висловила сподівання, що
раціональне сприйняття учасниками ідеї
вступної промови, що має місце в американському кримінальному процесі, призведе до можливих позитивних напрацювань і
в українських реаліях.
«Доцільно зосередити увагу суду та
учасників процесу саме на змісті, головній
ідеї обвинувачення чи захисту, зрозуміло
та чітко викласти свою позицію, відійшовши від сухих шаблонних фраз», — зазначила
тренерка.
Наталія Марчук порадила адвокатам
звертати більше уваги на теоретичну базу
та навчатися комплексно її застосовувати.
Зокрема, суддя рекомендує вивчати додаткові джерела і не боятися застосовувати
отримані знання в судових процесах. Також,
на думку тренерки, адвокатам важливо навчатися з власного досвіду і не сприймати
програш як особисту образу: «Найкраще, що
можна винести з поразки — аналіз власних
стратегій і підходів до справи».

Матеріал, викладений у цій статті — це особисті погляди автора. Вони не є офіційною позицією програми «Адвокат
Майбутнього», Асоціації правників України, Всеукраїнського об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», Канадського бюро міжнародної освіти або
Уряду Канади та Посольства США в Україні.
«Адвокат Майбутнього» — дієва мережа адвокатів, що об’єднує лідерів думок адвокатури, які надають правничу допомогу відповідно до найвищих етичних стандартів, є агентами змін у суспільстві та лідерами у професійній спільноті.
Програма «Адвокат Майбутнього» була розроблена протягом 2016 — 2017 рр. за підтримки проекту «Доступна та
якісна правова допомога в Україні» з експертним внеском Канадської асоціації юристів. У 2018 р. програма «Адвокат
Майбутнього» реалізується Асоціацією правників України та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проекту «Доступна та якісна
правова допомога в Україні», що фінансується Урядом Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти.

Асоціація правників України | www.uba.ua

№1-2 (141-142) січень — лютий 2018 року

11

комітети
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Адвокатура

Новели ПКУ та блокування
податкових накладних.
Практичні поради експертів
30 січня 2018 року у м. Києві Комітет з податкового та митного права
Асоціації правників України провів засідання, темою обговорення на
якому стали основні новації, внесені до Податкового кодексу України
напередодні 2018 року. Не оминули увагою і проблеми реєстрації
податкових накладних

Е

кспертами на засіданні виступили провідні фахівці у галузі
податкового права:
Лариса
Антощук,
керівник практики з вирішення податкових спорів «КПМГ» в
Україні; Сергій Протасов, керівник практики з податкового
права ЮК «Алєксєєв, Боярчуков
та Партнери»; Наталія Куріленко, керівник податкової практи-

ки АО «АК «Соколовський і партнери», та модератор — Тетяна
Лисовець, голова Комітету АПУ
з податкового та митного права,
старший партнер АО «АК «Соколовський і партнери».
Сергій Протасов у своїй доповіді детально ознайомив гостей заходу зі змінами, що були
внесені в Податковий кодекс.
Зокрема, розтлумачив, які новели очікують ПДВ, акцизний
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податок, податок на прибуток
підприємств, ПДФО, екологічний податок, рентну плату та
податок на майно.
Доповідач зауважив, що у
системі спрощеного оподаткування запроваджено оподаткування податком на репатріацію
виплат платників єдиного податку на користь нерезидентів,
а також, що платників єдиного
податку звільнено від авансових внесків при виплаті дивідендів.
Крім іншого, експерт нагадав про нові правила ввезення
товарів у ручній поклажі та/або
у супроводжуваному багажі та
про відтермінування до 1 січня
2019 року обмеження на пересилання товарів у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях.
Детально про блокування
податкових накладних розповіла Лариса Антощук та запропонувала учасникам засідання
перелік основних питань стратегії захисту, які варто опрацювати при підготовці до судового
оскарження рішення про блокування.
Зокрема, необхідно відповісти на такі питання: скільки коштує «доступ до суду»; до якого
суду звертатися; скільки часу займе судовий процес з огляду на
перехід у письмове провадження у більшості адміністративних
спорів; кому важливо позиватися: Покупцю чи Продавцю;
хто належний відповідач; як
довести обставини нефіктивності операції чи операції, яка

спрямована на отримання незаконного податкового блага; які
норми
нормативно-правових
актів використовувати для захисту в суді.
Доповідач на прикладі реальних кейсів надала надзвичайно корисні практичні поради
про те, як ефективно вибудувати стратегію захисту, коректно
сформулювати позовні вимоги
та підготувати доказову базу.
Про проблеми реєстрації
податкових накладних після
набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» розповіла
Наталія Куріленко.
Пані Куріленко окреслила
нормативну базу, яка регулює
порядок та підстави зупинення
реєстрації податкових накладних, та ознайомила аудиторію з
новелами Податкового кодексу з
цього питання.
Більш того, спікер підготувала у своїй презентації доволі чіткі та зручні схеми й алгоритми
вирішення питань, що стосуються зупинення реєстрації податкових накладних. З пезентацією
Наталії Куріленко, а також інших
спікерів можна ознайомитись на
сайті АПУ.
Засідання Комітету з податкового та митного права Асоціації правників України завжди
наповнені корисною, практичною інформацією; презентації
доповідачів містять конкретні
поради колегам, як вирішувати
непрості проблеми у галузі оподаткування та митної політики.
Тож долучайтеся до наших заходів та отримайте ексклюзивні
поради від найкращих фахівців
галузі. Анонс заходів АПУ можна
знайти на сайті та Фейсбук-сторінці АПУ.
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Особливості проведення аудиту
земельного банку при М&А
в агросекторі
18 січня 2018 року Комітет
з аграрного права Асоціації
правників України провів
засідання, темою якого стало
обговорення особливостей
аудиту земельного банку при
М&А в агросекторі

С

воїм досвідом з учасниками засідання ділилися партнери ЮФ
«Василь Кісіль і Партнери» Володимир Ігонін та Олег Качмар,
модерував захід Максим Максименко, старший юрист ЮФ AVELLUM.
Спікери присвятили свої доповіді питанням проведення аудиту земельного
банку, обговорили якість земельного банку
і ціну в M&A договорі, а також торкнулися
питань судового оскарження наслідків невдалого аудиту.
Максим Максименко розповів про
етапи проведення юридичного аудиту та
окреслив проблемні питання щодо оренди
землі. Так, аудит земельного банку складається з таких етапів: запит документів
та інформації; порівняння внутрішнього
обліку з договірною базою та даними реєстру прав; виявлення «шахівниці»; виїзд
на місцевість; перевірка правовстановлюючих документів на предмет наявності
юридичних дефектів; перевірка належного
виконання договорів; перевірка реєстру
судових рішень.

Спікер із власного досвіду підказав, на
що варто звертати увагу при проведенні
такого аудиту: недійсність договору оренди (відсутність повноважень, відсутність
істотних умов), недійсність договору купівлі-продажу (порушення переважного права,
іпотека ділянки, режим приватизованих
ділянок), розірвання договору оренди (несплата орендної плати, нецільове використання ділянки).
Обговорили питання поновлення договорів оренди землі. Пан Максименко розповів про порядок поновлення та проблемні
питання, що можуть виникнути при цьому.
Естафету перехопив Олег Качмар із
доповіддю про те, до чого призводить неякісний аудит земельного банку, тобто про
судові спори.
Доповідач окреслив перелік таких спорів: визнання недійсними договорів у зв’язку
з тим, що договори взагалі не підписані зі
сторони орендодавця; визнання недійсними
договорів у зв’язку з тим, що договори підроблені (підписані, але не орендодавцем); спори щодо «подвійної оренди» землі (визнання
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недійсними договорів, укладених пізніше;
скасування реєстрації права оренди, зареєстрованого пізніше); поновлення, продовження договорів оренди землі (визнання
поновленими/продовженими договорів).
Серед рекомендацій щодо проведення
аудиту, які надав експерт, зазначено: необхідність ретельно перевіряти оформлення
(підписання), реєстрацію договорів/прав
оренди; перевіряти реєстрацію договорів у
старих реєстрах/наявність вже зареєстрованих прав оренди в РРП; перевіряти наявність/відсутність «мертвих душ»; виконання договорів (виплату орендної плати) та
строк дії договорів (строки оренди).
Володимир Ігонін описав чинники, притаманні M&A в агросекторі. Зокрема, сезонність бізнесу обумовлює жорсткі строки
для трансакцій. Саме через обмежений час
перед закриттям угоди іноді проводиться тільки вибіркова перевірка земельного
банку, а повна перевірка — вже після зміни
контролю над бізнесом з відповідною корекцією ціни.
Пан Ігонін описав кілька кейсів із власної практики, які показують, як результати
аудиту земельного банку відображаються в
M&A договорі. Зокрема, Володимир навів
приклади гнучких моделей ціноутворення,
які дозволяють ефективно і прозоро для
сторін корегувати ціну трансакції залежно
від якості земельного банку.
Заходи, що проводять комітети АПУ,
спрямовані на обговорення проблемних
питань правозастосовної практики та покликані знайти спільні ефективні рішення
шляхом обміну досвідом і напрацювання
пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення законодавства. Долучайтеся до
наших заходів, анонс яких ви знайдете на
сайті АПУ.
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відділення

Лабораторія корпоративного права
16 січня 2018 року Відділення
АПУ в Івано-Франківській
області спільно із Радою
адвокатів Івано-Франківської
області та Юридичним
інститутом Прикарпатського
національного університету
ім. В. Стефаника провели
круглий стіл, присвячений
обговоренню діяльності
Лабораторії корпоративного
права як експертної установи

З

вітальним
словом
виступили
Вікторія Кузик, голова Відділення АПУ в Івано-Франківській
області, Світлана Петрова, голова Ради адвокатів в Івано-Франківській області, та Валентина Васильєва,
директор Юридичного інституту, професор,
кандидат юридичних наук, які наголосили
на важливості проведення таких спільних
заходів, а також актуальності обговорення
питань корпоративного права.
У своїй доповіді Наталія Сліпенчук,
кандидат юридичних наук, директор Західно-українського офісу ЮК Moris group, розповіла про те, що в умовах розвитку різних
видів господарської діяльності в Україні
вкрай важливого значення набуває правове
регулювання порядку створення та діяльності суб’єктів господарювання. Порядок

заснування і припинення підприємницьких
товариств та особливості правового статусу
окремих видів корпорацій є предметом дослідження корпоративного права.
В Україні однією з провідних науководослідних установ у цій галузі є Лабораторія
з вивчення корпоративного права. Лабораторія працює в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету в
Івано-Франківську.
Ліліана Сіщук, завідувач Лабораторії, кандидат юридичних наук, зазначила: «Лабораторія проводить дослідження
фундаментальних та прикладних проблем
теорії і практики корпоративного права,
бере участь у розробці науково обґрунтованих рекомендацій для вдосконалення
правового регулювання корпоративних
відносин, проводить науково-правову

експертизу законів та інших нормативноправових актів України з питань корпоративних прав.
Лабораторія також здійснює аналіз
розвитку національного законодавства з
корпоративного управління, діяльності відповідних контрольно-наглядових та юрисдикційних органів, вітчизняних і зарубіжних досліджень цієї проблематики, заходів,
спрямованих на забезпечення та вивчення
корпоративних прав».
Працівники Лабораторії досліджують
результати застосування корпоративного
законодавства, аналізують та узагальнюють
практику діяльності природоохоронних органів та установ, судів.
Долучайтеся до заходів Відділення АПУ
в Івано-Франківській області. З нами завжди цікаво!

Право і духовність: погляди Церкви
на біоетичні виклики
23 січня 2018 року у м. Києві відбулася зустріч
у межах курсу лекцій «Право і духовність»,
присвячена обговоренню актуальних питань
біоетики: аборту, евтаназії, гендерної ідеології
та трансплантації органів

C

воїми знаннями з
присутніми поділився Ігор Бойко, ректор
Львівської Духовної
Семінарії
Святого
Духа УГКЦ, директор Школи біоетики УКУ, доктор морального богослов’я, кандидат філософських наук зі спеціальності
«Етика», викладач Українсько-
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го католицького університету,
член-кореспондент Папської
академії Pro vita.
Під час лекції учасники
ознайомились із вченнями
Церкви та етичними аспектами щодо аборту, евтаназії та
трансплантації органів. Зокрема, лектор зазначив, що
позиція Церкви щодо аборту
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та евтаназії залишається незмінною з огляду на той факт,
що людське життя є фундаментальною та недоторканною цінністю згідно з п’ятою
заповіддю Божою «Не вбий».
Говорячи про гендерну
ідеологію, пан Ігор зауважив:
«Спустошливий вплив гендерної ідеології на окрему людину, сім’ю та суспільство проявляється у руйнуванні фундаментальних основ людського,
родинного, сімейного та суспільного життя, адже поступово легалізовуються односта-

теві партнерства та надаються
їм ті ж права, якими володіють
традиційні сімейні пари».
Щодо трансплантації органів, за словами лектора,
Церква дозволяє безкорисливе дарування органів на підставі принципу солідарності та принципу милосердя.
Тобто умовами прийнятності
трансплантації органів є добровільна згода донора та у
випадку взяття органів від живої особи, неспричинення їй
непомірної і непропорційної
шкоди.
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відділення
Самоврядування
Адвокатура

Освітні програми навчання —
розмова у Харкові
23 січня 2018 року Відділення
АПУ у Харківській області
провело семінар, присвячений
обговоренню навчання та
стажування за кордоном

С

пікером виступив Ростислав
Литвинов, юрист, MPA, випускник LFP (Legislative Fellowship
Program) та CSP (Community
Solutions Program).
Захід розпочався із ознайомлення учасників з такими міжнародними програмами,
як ILP (International Language Programs) та
CIP (Center for International Programs).
Під час заходу учасники дізналися:
— як стати учасником цих програм;
— які країни можна вибрати для проходження навчання;

— які знання можна отримати, опанувавши ці програми;
— переваги цих програм перед іншими.
Окрім того, спікер поділився власним досвідом проходження навчання та стажування
за кордоном. Розповів, з чого складаються
стадії відбору учасників міжнародних програм, чому слід приділити увагу при складанні мотиваційних листів, як проходить співбесіда, яку стипендію може отримати учасник,
як відбуваються заняття та багато іншого.

На завершення заходу доповідач висвітлив цікаві аспекти буденного та професійного життя американців, моменти,
пов’язані із проживанням в США, відмінність американської культури від вітчизняної та взаємовідносини між держслужбовцями в США.
Відділення АПУ в Харківській області
запрошує усіх бажаючих і чекає вас на нових зустрічах, адже з нами завжди професійно та цікаво.

Традиційне купання правників
на Водохреща
19 січня 2018 року Асоціація правників
України вже традиційно запросила столичних
юристів на оздоровчий захід — купання на
Водохреща

В

одохреща вважається одним із великих
річних свят: у цей день закінчувалися
Святки, відбувалося освячення водойм,
купалися в ополонці і починали готуватися до зимово-весняного бізнес-сезону.
Традиція святкувати Водохреща у колі колегправників виникла ще у 2009 році, коли перші добровольці пірнули у крижану воду на Жуковому острові, що на околицях Києва.
Відтоді вирішили проводити такий захід кожного
року, адже в цей день вода набуває особливої цілющої сили.
Зарядившись енергією та силами на 2018 рік,
правники продовжили спілкування у ресторані «Маячок».
Цей рік обіцяє бути цікавим! Слідкуйте за нашими анонсами та долучайтеся до активної діяльності АПУ!
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Тема
секції
номера
Самоврядування
Адвокатура

Самоврядування судових експертів.
Що в проекті?
10 січня 2018 року у м.
Києві Секція судових
експертів Асоціації правників
України провела чергову
зустріч для обговорення
найбільш важливих питань
у реформуванні судовоекспертної діяльності, які
мають знайти відображення
у законопроекті №6264 «Про
судово-експертну діяльність в
Україні»

О

сновний акцент зустрічі цього
разу було зроблено на розділі
ІІІ «Самоврядування судових
експертів». Обговорити цю актуальну тему зібрались Олександр Дорошенко, заступник директора
з експертної роботи НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України, к.ю.н., судовий
експерт; Ірина Овчар, помічник-консультант народного депутата України Ігоря
Олександровича Лапіна; Катерина Сопова, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, судовий
експерт, та модератор Ірина Педь, судовий
експерт, керуючий партнер Експертної групи S&D.
Незалежна діяльність представників так
званих «вільних професій», до яких поряд з
адвокатами, нотаріусами, судовими виконавцями відносяться і судові експерти, категорично виключає жорстке регулювання та
надмірний державний контроль. Специфіка
діяльності представників цих професій зумовлює потребу в захищеності від втручання державної влади та чиновників, забез-
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печенні права вільно висловлювати власну
думку та застосовувати власні підходи.
Водночас, важливо усвідомлювати, що
самоврядування не тотожне самодіяльності. Зі створенням організації професійного
самоврядування у певній професії до неї
переходять певні управлінські функції, які
мають здійснюватися на демократичних
принципах її уповноваженими представниками.
Основною метою створення організації професійного самоврядування є гарантування того, що управління у відповідній
професії здійснюватиметься на принципах,
що мінімізують авторитарну та корупційну
складові при прийнятті рішень.
Зважаючи на надзвичайну важливість
формування професійного самоврядування
в діяльності судових експертів, це питання
було винесене для окремого обговорення
учасниками Секції судових експертів АПУ.
На початку засідання Катерина Сопова
поінформувала учасників про основні положення розділу ІІІ законопроекту №6264
«Про судово-експертну діяльність в Украї-
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ні», приділивши окрему увагу положенням
щодо Національної асоціації судових експертів, механізму створення у її складі рад
судових експертів за напрямами судових
експертиз, процедурі організації першого
з’їзду новоствореної самоврядної організації, особливостям функціонування експертно-кваліфікаційної ради.
Активну дискусію викликали положення
законопроекту щодо створення Національної асоціації судових експертів України.
Учасники узгодили положення, які стосуються складу рад судових експертів за напрямами судових експертиз, внесли пропозиції щодо умов правомочності рішень рад
судових експертів. Також були висловлені
пропозиції про необхідність надання права
на участь у діяльності самоврядної організації фахівців, які відповідно до законодавства
здійснюють судово-експертну діяльність без
отримання кваліфікації судових експертів.
Долучайтеся до діяльності Секції судових експертів та допомагайте розвивати
експертне самоврядування. Слідкуйте за
нашими анонсами на сайті АПУ.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Зимовий з’їзд Ліги студентів АПУ
Зима — час для відпочинку.
Разом треба не тільки працювати,
а й відпочивати. Так вирішили члени
Ліги студентів Асоціації правників України.
Зібрались і поїхали в гори на Зимовий з’їзд,
що проходив 2 — 4 лютого 2018 року

B

загалі, такі заходи
молоді люди організовують регулярно, і
зимові відпочинки в
дружньому колективі стали традицією. Та цьогорічний був особливим — Зимовий
з’їзд 2018 року був найбільшим
корпоративним з’їздом Ліги. У
мальовниче селище Верховина Івано-Франківської області
приїхали близько 80 студентів-

юристів із різних міст України.
Там були Київ і Одеса, Харків
і Львів, Суми, Хмельницький,
Полтава й інші міста. Там не
було кордонів і відмінностей.
Всі разом. Всі — єдине ціле. І це
єдине ціле — Ліга.
Лігівці спілкувалися, гуляли
засніженими Карпатами, знайомились із місцевою культурою, співали пісні під гітару й
просто весело проводили час.

Прощатися було важко. Але
молоді люди, повні нових сил
та ентузіазму, поїхали додому
працювати над новими проек-

тами. І вже з нетерпінням чекають нових зустрічей на нових
заходах Ліги.
Адже Ліга — це сім’я.

Ювілейний V Турнір Ultima ratio
Ювілейний V Турнір Ultima
ratio — це турнір із судових
дебатів, на якому учасники
в складі двох осіб, студентівправознавців ВНЗ України
III-IV рівнів акредитації,
почергово презентуватимуть
позиції позивача та відповідача
за заданою фабулою

T

урнір дає можливість учасникам
відчути себе справжніми адвокатами та прокурорами, адже
формат змагань повністю повторює реальну процедуру судового
засідання. Тож учасники матимуть змогу
прокращити свої практичні навики судової
промови, аналізу фактичних обставин заданої справи та оформлення документації.
Змагання проводитимуться в 3 етапи:
1 етап — регіональний — відбудеться на
базах відбіркових центрів — Одеського, Дніпропетровського, Львівського, Харківського, Миколаївського та Київського осередків.
Переможці матимуть низку привілеїв, серед
яких — пряме попадання до фіналу з форою
+4 бали та покриття партнерами організаційного внеску.
2 етап — всеукраїнський. У ньому змагатимуться команди, що не мали змоги взяти
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участь на першому етапі, не здобули очікуваної перемоги. Відбір буде відбуватися
винятково в заочній формі — шляхом електронного листування. Цей етап передбачає
подання командою заявки та Меморандуму
за наданою фабулою з викладенням позиції
однієї зі сторін (позивача чи відповідача, за
вибором команди).
3 етап — фінальний. Він пройде в Одесі
3 — 4 березня на базі Одеського апеляційного господарського суду.
На переможців V ювілейного Всеукраїнського турніру Ultima ratio чекають призи
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у вигляді грошової винагороди, можливість
стажування в провідних юридичних фірмах
і Одеському апеляційному суді, а також подарунки від Генерального партнера — юридичної компанії CLS.
Максимальна кількість команд, які можуть взяти участь — 16. У випадку отримання заявок від більшої кількості команд,
організатори можуть відібрати необхідну
кількість за результатами оцінювання меморандумів. Одеський осередок радо вітає
теперішніх та майбутніх учасників цього
чудового заходу!
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А ви вже знайомі
з чатботом Ліги
студентів АПУ?
Ліга студентів Асоціації правників України
завжди в курсі інновацій та користується
ними заради покращення комунікації та
продуктивності своєї роботи. Нещодавно в
студентської організації з’явився свій маленький
та корисний помічник — чатбот Максим!

Ч

атбот зараз функціонує в месенджері
Telegram та допомагає своїм користувачам познайомитись з
найбільшої студентською організацією країни трохи ближче.
Помічник Ліги має на меті не
лише залучити якомога більше
студентів до організації, але й
дати можливість юридичним
компаніям та практикуючим
юристам познайомитися зі своїми майбутніми колегами через

велике різноманіття заходів
Ліги студентів АПУ.
Чатбот розповідає студентам та правникам історію організації, анонсує та радить
найактуальніші івенти Ліги, а
також проводить короткий інструктаж для новачків стосовно
можливості та умов членства.
Кожен активний, цілеспрямований користувач зможе знайти для себе стажування та,
можливо, й подальше працевлаштування, адже чатбот Мак-

сим з радістю проінформує їх
про наявність вакантних місць
чи відкриття чергового правничого конкурсу.
Нещодавно чатбот також
допомагав організаторам з реєстрацією на наймасштабніший
Зимовий з’їзд в історії Ліги студентів АПУ! Зовсім скоро помічник організації перейде й на

месенджер у соціальній мережі
Facebook та навчиться видавати
учасникам заходів Ліги особисті
білети!
А поки можете з легкістю поспілкуватися з чатботом
Максимом вже зараз: t.me/UBA_
League_Bot та перейти до його
сторінки на Facebook: www.
facebook.com/UBA.Bot.

VIII Всеукраїнська школа з права
інтелектуальної власності
24 — 25 лютого у м. Києві Ліга студентів
Асоціації правників України розпочинає новий
сезон VIII Всеукраїнською школою з права
інтелектуальної власності — одним зі своїх
найбільш цікавих та грандіозних всеукраїнських
заходів
Учасники школи матимуть
змогу:
— з головою зануритись у
захоплюючий світ інтелектуальної власності;
— відвідати цікаві лекції та
майстер-класи з різноманітних
аспектів правового регулювання та захисту об’єктів інтелектуальної власності;
— поспілкуватися з топовими юристами України, які практикують у цій сфері;
— завести нові цікаві та корисні знайомства.
Саме на VIII Всеукраїнській
школі з права інтелектуальної
власності експерти нададуть
учасникам унікальну можли-

вість отримати актуальні знання та практичні навички щодо:
— особливостей набуття правової охорони для об’єктів авторського та суміжних прав, права
промислової власності;
— розпорядження правами
інтелектуальної власності;
— захисту прав інтелектуальної власності;
— передачі технологій та ліцензування;
— управління активами інтелектуальної власності у бізнесі.
Тож запрошуємо до участі
усіх, хто хоче поглибити свої
знання у сфері права інтелектуальної власності!
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З будь-яких запитань звертайтеся до Наталії Чоп за тел.:
+380 (99) 187-81-23, (67) 104-27-05.
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НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени АПУ
ЧЛЕНИ

1. Авдєєв Віктор Сергійович — Державна авіаційна служба
України, начальник юридичного управління, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
2. Акатова Аліна Григорівна — Виконавчий комітет Шевченківської районної у м. Полтаві ради, завідувач юридичного відділу, м. Полтава, Відділення АПУ в Полтавській області;
3. Аксаітова Марія Юріївна — Адвокатське об'єднання «СК
ГРУП», керуючий партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
4. Ашуров Владислав Едуардович — Міністерство юстиції України, головний спеціаліст, м. Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
5. Бабій Володимир Вікторович — Moris Group, провідний
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
6. Бандурко Ірина Володимирівна — Spenser & Kauffmann,
молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
7. Бартащук Любов Петрівна — АО «Національна колегія
адвокатів», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
8. Бєлкін Марк Леонідович — Moris Group, юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
9. Блешмудт Юлія Павлівна — МЮФ «Інтегрітес», молодший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
10. Богатова Софія В'ячеславівна — ГО «Громадська ініціатива «Право на здоров’я», віце-президент, м. Київ, Відділення АПУ
в місті Києві;
11. Боднар Анастасія Анатоліївна — Sayenko Kharenko,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
12. Бойко Анна Олексіївна — Baker McKenzie, юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
13. Бондар Олександр Володимирович — Консалтингова
компанія «Лісет», юрисконсульт, м. Луцьк, Відділення АПУ у Волинській області;
14. Борис Станіслав Андрійович — адвокат, м. Тернопіль,
Відділення АПУ в Тернопільській області:
15. Бурчевський Олексій Михайлович — Kinstellar, юристаналітик, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
16. Бухаленков Сергій Сергійович — Юридична фірма «Аріо»,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
17. Варава Тарас Юрійович — Baker McKenzie, юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
18. Войціцький Геннадій Євгенович — Baker McKenzie, партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
19. Волков Всеволод Миколайович — МЮФ «Інтегрітес»,
партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
20. Володін Олександр Артемович — Moris Group, молодший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
21. Глазунов Андрій Романович — приватна практика, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
22. Гніздовська Ганна Михайлівна — АО «Юріс Феррум», голова, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
23. Гога Артем Михайлович — СУ ГУНП в Дніпропетровській області, слідчий відділу розслідування особливо важливих
справ, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
24. Голубнича Ольга Олександрівна — Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ
«Дельта Банк», юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
25. Горбенко Олександр В'ячеславович — Moris Group, молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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26. Гордієнко Олександра Володимирівна — Quintagroup/
ТзОВ «Група Квінта», юрисконсульт, м. Львів, Відділення АПУ у
Львівській області;
27. Городецька Антоніна Дмитрівна — ТОВ «ВТС Консалтинг», старший радник, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
28. Городецька Наталія Михайлівна — Moris Group, молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
29. Гоцин Дмитро Романович — Sayenko Kharenko, помічник
юриста, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
30. Грабовий Анатолій Миколайович — GOLAW, старший
юрист /адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
31. Грищенко Ольга Олександрівна — Moris Group, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
32. Гульовата Христина Тарасівна — Moris Group, молодший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
33. Гучок Віктор Володимирович — ПрАТ Київобленерго, головний юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
34. Дашкевич Дарина Сергіївна — Sayenko Kharenko, молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
35. Дивак Тетяна Олегівна — Sayenko Kharenko, молодший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
36. Драчова Уляна Миколаївна — приватна практика, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
37. Єрема Микола Ростиславович — АО «Інтегрітес», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
38. Єремєєв Андрій Миколайович — приватна практика,
юрист, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
39. Жарій Іванна Михайлівна — приватна практика, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
40. Жуков Микита Сергійович — ЮК «Олешко і Скрипка»,
юрисконсульт, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій
області;
41. Загорняк Наталія Борисівна — Академія адвокатури
України, доцент, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
42. Зварун Богдан Ігорович — АО «АФ «АКТІО», помічник адвоката, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
43. Золотков Сергій Олександрович — Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», провідний юрисконсульт,
м. Полтава, Відділення АПУ в Полтавській області;
44. Зубко Анастасія Олександрівна — приватна практика,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
45. Іванов Андрій Олександрович — Moris Group, провідний
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
46. Іщук Денис Васильович — Moris Group, юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
47. Калашник Мирослава Василівна — ТОВ «Техноком»,
юрисконсульт, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
48. Калініченко Михайло Володимирович — Київський міський діагностичний центр №2, завідувач Відділенням, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
49. Карбовська Кароліна Андріївна — НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, молодший
науковий співробітник, м. Харків, відділення АПУ в Харківській
області;
50. Кацалап Оксана Степанівна — Юридична компанія
«АЛЬФА-ОКС», юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
51. Качковський Андрій Сергійович — АО «КЕЙНАС ЛІГАЛ»,
помічник адвоката, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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52. Книгиницька Христина Ігорівна — Baker McKenzie, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;

79. Мисляковський Дмитро Сергійович — ТОВ «Лігел Філд»,
директор, адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;

53. Кобрин Оксана Миколаївна — Moris Group, радник, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
54. Коваленко Наталія Петрівна — АО «АСПЕКТ ПРАВА»,
юрисконсульт, м. Рівне, Відділення АПУ в Рівненській області;
55. Коваліш Кристина Владиславівна — ТОВ «СП Рисоіл Термінал», юрисконсульт, м. Чорноморськ, Відділення АПУ в Одеській області;
56. Ковальов Сергій В'ячеславович — адвокат, м. Луцьк, Відділення АПУ у Волинській області;
57. Ковальова Юлія Олександрівна — група компаній «Шілд»,
власник (партнер), м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
58. Ковтунець Олена Миколаївна — ТОВ «УКРТАУЕР», начальник юридичного відділу, м. Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
59. Колос Катерина Олександрівна — Sayenko Kharenko,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
60. Кондауров Олександр Сергійович — ГУ Національна поліція м. Києва, старший слідчий в ОВС, м. Київ, Відділення АПУ в
місті Києві;
61. Корсунська Яна Олександрівна — Вища кваліфікаційна
комісія суддів України, радник голови (завідувач сектору патронатної служби), м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
62. Коруняк Андрій Володимирович — Чемеровецька селищна рада, провідний спеціаліст юридичного відділу, смт. Чемерівці, Відділення АПУ в Хмельницькій області;
63. Корчев Юрій Дмитрович — МЮФ «Інтегрітес», старший

80. Митюк Сергій Петрович — Moris Group, юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
81. Міщанюк Михайло Валерійович — Верховна Рада України, помічник-консультант народного депутата України, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
82. Міщенко Наталія Сергіївна — Вища кваліфікаційна комісія суддів України, інспектор, м. Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
83. Могилян Людмила Василівна — ТОВ «ОТП Факторинг
Україна», старший юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
84. Мотрич Андрій Іванович — Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, юрисконсульт, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
85. Мягка Світлана Василівна — приватний підприємець,
м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
86. Навальнєв Олександр Юрійович — Юридична компанія
«ВОЛХВ», керуючий партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
87. Наумов Геннадій Борисович — Запорізька міська рада,
депутат, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
88. Неште Алла Іванівна — ДП «Івано-Франківський інститут
землеустрою», директор, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в
Івано-Франківській області;
89. Ничипорук Микола Віталійович — МЮФ «Інтегрітес», молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
90. Носкова Наталія Миколаївна — помічник адвоката, м.

юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
64. Котляр Олег Ігорович — МЮФ «Інтегрітес», юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;

Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
91. Овчаренко Микола Олександрович — приватний викона-

65. Криволапов Денис Андрійович — адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;

вець, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
92. Оджиковський Віталій Олегович — Sayenko Kharenko,

66. Крюков Тимур Умарович — Комітет Верховної Ради,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
67. Кудельська Вікторія Вадимівна — юрист, м. Вінниця, Відділення АПУ у Вінницькій області;
68. Куликов Олександр Андрійович — Moris Group, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
69. Кучерина Богдан Васильович — Корпорація «Перша ріелторська група», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
70. Лаврентьєв Дмитро Олегович — ТОВ «Юридична компанія «Міллер», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
71. Лаврушина Владлена Русланівна — Sayenko Kharenko,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
72. Ларіонов Микита Олегович — АО Arzinger, юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
73. Ласіков Андрій Геннадійович — МЮФ «Інтегрітес», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
74. Левицький Юрій Дмитрович — Moris Group, молодший
юрист, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській
області;
75. Лозенко Ігор Іванович — Sayenko Kharenko, радник,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
76. Лозенко Марта Борисівна — Sayenko Kharenko, старший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
77. Мантуло Артем Сергійович — Golaw, молодший юрист,

радник, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
93. Олійник Андрій Ігорович — АТ «Ощадбанк», начальник
управління, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
94. Омельянович Олеся Тарасівна — Baker McKenzie, молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
95. Осколков Іван Леонідович — АО AVER LEX, юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
96. Осоцький Ігор Іванович — суддя у відставці Апеляційного суду Запорізької області, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
97. Павлишин Андрій Іванович — ТОВ «ЮКК Де-Юре», молодший партнер, адвокат, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській
області;
98. Павловська Анастасія Ігорівна — Sayenko Kharenko,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
99. Пагер Альона Миколаївна — Адвокатське бюро Сергія
Пагера, помічник адвоката, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
100. Парфічева Марина Володимирівна — Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
101. Петренко Ірина Іванівна — НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, завідувач сектору авторського права, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;

м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
«Компанія

102. Петренко Сергій Анатолійович — НДІ інтелектуальної

«Смайл-Сервіс», юрисконсульт, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дні-

власності НАПрН України, керівник центру експертних дослі-

пропетровській області;

джень, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;

78. Мельник

Віталій

Станіславович

—

ТОВ
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103. Письменна Вікторія Олександрівна — Kinstellar, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
104. Піскун Анна Василівна — Дніпровське УП ГУНП в м. Києві, слідчий, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
105. Плачинта Олександр Олегович — Kinstellar, молодший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
106. Плекан Віталій Валерійович — Генеральна прокуратура
України, прокурор відділу, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
107. Подзігун Олена Леонідівна — Moris Group, директор з питань розвитку бізнесу, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
108. Поліщук Вікторія Вікторівна — Moris Group, молодший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
109. Попович Віталій Миколайович — Moris Group, радник,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
110. Попруга Леся Миколаївна — Moris Group, радник, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
111. Поп-Стасів Марта Олегівна — юрист, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
112. Приладишев Володимир Миколайович — приватний підприємець, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
113. Приходько В'ячеслав Ігорович — ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ», директор/судовий експерт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
114. Противень Сергій Леонідович — Sayenko Kharenko,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
115. Проців Наталія Ігорівна — Юридична компанія «Вибір»,
начальник юридичного відділу, м. Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
116. Риловніков Дмитро Олександрович — ТОВ «Ді Ел Ей
Пайпер» Україна, старший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
117. Романюк Дмитро Михайлович — Moris Group, радник,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
118. Рябікін Дмитро Андрійович — Sayenko Kharenko, старший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
119. Рященко Марина Ігорівна — МЮФ «Інтегрітес», старший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
120. Саветчук Віталій Миколайович — Moris Group, молодший
юрист, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській
області;
121. Савко Роман Ярославович — Moris Group, провідний
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
122. Садова Оксана Петрівна — АО «Кейнас Лігал», м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
123. Саманюк Ірина Миколаївна — ДП «Івано-Франківський
інститут землеустрою», провідний юрисконсульт, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
124. Серебро Михайло Володимирович — Національний університет «Одеська юридична академія», заступник декана факультету адвокатури, асистент кафедри загальнотеоретичної
юриспруденції, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
125. Серебряніков Віктор Євгенович — адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
126. Сіліна Марина Дмитрівна — АО LITIGATION GROUP, помічник адвоката, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
127. Сімонян Едгар Робертович — Адвокатське бюро «Сімонян і Партнери», керуючийпартнер, м. Кременчук, Відділення
АПУ в Полтавській області;
128. Сліпенчук Наталія Андріївна — Moris Group, керівник західноукраїнського офісу, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в
Івано-Франківській області;
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129. Смелік Володимир Борисович — Sayenko Kharenko, старший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
130. Снєгірьова

Тетяна

Юріївна

—

VANASH.URBAN

CONSULTING, юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
131. Страшко Алла Олександрівна — ДП ДГ «РУНО» НААН,
головний юрисконсульт, с. Затишне, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
132. Торубка Микита Андрійович — Moris Group, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
133. Трачук Віталій Володимирович — Baker McKenzie, помічник юриста, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
134. Тюрдьо Вікторія Петрівна — ВСП «Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт» РФ
«Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», юрисконсульт 1 категорії, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
135. Федін Андрій Андрійович — Житомирський районний суд
Житомирської області, помічник судді, м. Житомир, Відділення
АПУ в Житомирській області;
136. Федорова Аліна Андріївна — АО «ВіннерЛекс», юрист,
м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
137. Фесюн Михайло Сергійович — Харківська міська рада,
головний спеціаліст-юрисконсульт, м. Харків, Відділення АПУ в
Харківській області;
138. Фоменко Вікторія Юріївна — АО «Інтегрітес», адвокат,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
139. Франчук Христина Ігорівна — Baker McKenzie, помічник
юриста, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
140. Фурман Дмитро Олександрович — адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
141. Харченко Костянтин Іванович — АО «Інтегрітес», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
142. Хріпкова Кристина Олександрівна — ТОВ «МЮФ «Інтегрітес", старший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
143. Цибулько Анастасія Сергіївна — Moris Group, молодший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
144. Червінський Вадим Володимирович — ТОВ «ДІ ЕНД
АЙ ЕВОЛЮШН», юрисконсульт, м. Вінниця, Відділення АПУ у Вінницькій області;
145. Чорнолізська Леся Андріївна — юрист, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
146. Чута Ілона Сергіївна — ФОП Чута Ілона Сергіївна, юрист,
м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
147. Шевченко Сніжана Василівна — АО «Юридична фірма
«Гринчук та партнери», помічник адвоката, м. Львів, Відділення
АПУ у Львівській області;
148. Шипоша Крістіна Ігорівна — АО «Інтегрітес», адвокат,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
149. Шишко Ганна Сергіївна — АО «Бонюк і партнери», керуючий партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
150. Шпилька Лідія Олександрівна — ДПІІ «Укрпластавтомат», юрисконсульт, м. Обухів, Відділення АПУ в Київській
області;
151. Штогрин Сергій Вікторович — Spenser & Kauffmann, старший юрист, с. Чайки, Відділення АПУ в Київській області;
152. Щербан Ганна Анатоліївна — юрист, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
153. Юшенко Станіслав Анатолійович — Sayenko Kharenko,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
154. Яроцька Юлія Олександрівна — АО «ВіннерЛекс», адвокат, м. Вишгород, Відділення АПУ в Київській області.
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