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13 березня 2018
року відбулося 128
засідання Правління
Асоціації правників
України, на якому,
зокрема,
визначили місце та час проведення Правничої
Асамблеї, а також
прийняли
рішення
щодо затвердження
складу рад комітетів.
Відповідно
до
рішення
Правління наступне засідання
Правничої Асамблеї АПУ відбудеться 4 жовтня 2018 року,
у м. Києві. У зв’язку з цим також
було погоджено створення Комісії
із внесення змін до Статуту АПУ .
Ольга Просянюк, керуючий партнер АО AVER LEX, доповіла про ініціативу створення

Комітету з міграційного права
та запропонувала призначити
координатором Комітету Сергія Ніжинського. Члени Правління одноголосно підтримали
цю пропозицію.
Правління затвердило заступників голів комітетів та
склад рад комітетів. Більше того,
на наступному засіданні правники мають намір розглянути

зміни до Положення про Комітет щодо
розвитку лідерства.
Активна дискусія
розгорнулася
щодо
Положення про відзнаки за вагомий
внесок у розвиток
АПУ, яке вирішили
доопрацювати та теж
обговорити на наступному засіданні.
Насамкінець члени Правління обговорили актуальні
проблеми тиску на суддів, поточні турботи Ліги студентів та
делегували Андрія Романчука, керуючого партнера MORIS
GROUP, до Міжвідомчої комісії з
питань забезпечення дотримання правоохоронними органами
прав та законних інтересів осіб.
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27 березня 2018 року
Комітет АПУ з конкурсного
права та Комітет АПУ з податкового та митного права
звернулися до Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної
політики Андрія Іванчука
з проханням розглянути законопроект «Про внесення змін
до Податкового кодексу України
щодо підвищення ефективності
процедур банкрутства» та врахувати запропоновані положення
під час реалізації законопроектної функції Комітету Верховної
Ради України з питань економічної політики.
На думку авторів пропозицій, існуюче застосування процедур банкрутства здійснюється, зокрема, без урахування положень податкового законодавства, що дозволяє боржникам
і кредиторам не обліковувати
свої зобов’язання по податкам і
зборам, які виникають після порушення справи про банкрутство або у процедурі ліквідації.
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Також за діючого оподаткування процедура продажу майна перешкоджає продажу майна
боржника за найвищою ціною і
не забезпечує надійну захищеність прав покупця. Наслідком,
як стверджують розробники, є
низька ефективність процедур
банкрутства.
Тому з метою захисту прав
кредиторів та вдосконалення процедури продажу майна
боржника автори пропозицій
підготували зміни до пункту 46
підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ,
якими пропонується звільнити
від оподаткування ПДВ операції
платника податку — боржника
з постачання товарів для цілей
погашення його заборгованості

перед кредиторами відповідно до плану санації
до відкриття провадження
(проваджень) у справі про
банкрутство, а також у судових процедурах банкрутства: санації (відновлення
платоспроможності) боржника і ліквідації банкрута.
Як зазначають автори законопроекту у пояснювальній
записці, «зміни до п. 46 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ головним
чином спрямовані на те, щоб
встановити єдиний виняток із
загального правила про оподаткування постачання, коли
боржник знаходиться в спеціальному статусі, і продаж майна
направлений на задоволення
вимог кредиторів».
Асоціація правників України просить розглянути проект
законодавчого акту та врахувати запропоновані положення
під час реалізації законопроектної функції Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.
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НОВИНИ
Співпраця

Реформа кримінального процесуального законодавства
У березні 2018 року Комітетом Верховної Ради України з
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
було створено робочу групу з напрацювання системних змін до
Кримінального процесуального
кодексу України.
Асоціація правників України
також долучається до участі у робочій групі. Від Асоціації участь у
робочій групі беруть:
Денис Бугай, адвокат, партнер VB PARTNERS, Президент Асоціації
правників України (2013 — 2017 рр.);
Микита Нуралін, адвокат VB PARTNERS,
член рад комітетів АПУ з кримінального та
кримінально-процесуального права, а також з процесуального права;
Ольга Лопушанська, координатор законопроектної роботи АПУ.
21 березня 2018 року відбулося засідання однієї з підгруп робочої групи, а
саме щодо підвищення ефективності до-

судового розслідування. У роботі підгрупи
взяв участь Микита Нуралін, який окреслив
проблеми застосування процесуального закону, що неодноразово обговорювалися на
заходах Асоціації, зокрема, під час реалізації ініціативи «Ефективне застосування та
модернізація Кримінально-процесуального
кодексу України у світлі принципу змагальності та права на захист». Представником
АПУ також наголошено на пропозиціях
щодо підсилення права на захист, інститу-

ту слідчого судді та адвокатської
таємниці.
Нагадуємо, що у межах грантової ініціативи «Ефективне застосування та модернізація Кримінально-процесуального кодексу України у світлі принципу змагальності та права на захист», що
імплементується АПУ за фінансової підтримки Проекту Ради
Європи «Подальша підтримка
реформи кримінальної юстиції»
проводила серію обговорень,
присвячених питанню модернізації КПК.
Після обговорення члени робочої підгрупи продовжать напрацьовувати пропозиції для удосконалення Кодексу, які можна
подати робочій групі протягом двох тижнів.
Асоціація закликає своїх членів долучатися до удосконалення кримінального процесуального закону та направляти свої пропозиції та обґрунтування Ользі Лопушанській на адресу: gr@uba.ua з темою: «Зміни
до КПК. Робоча група при Комітеті ВРУ».

Заява

Зустріч

Неоднозначність судової практики

Win-Win PR з клієнтом

22 березня 2018 року Комітет з податкового та митного права, Комітет з
кримінального та кримінально-процесуального права та Комітет з процесуального права АПУ звернулися до Голови Верховного Суду Валентини Данішевської з проханням звернути увагу
на одну із правових позицій Верховного Суду України, яка, на думку членів
АПУ та бізнес-спільноти, є прикладом
неоднозначності в судовій практиці,
містить ознаки виключної правової
проблеми та потребує комплексного

перегляду Великою
Палатою
Верховного Суду.
На думку юристів, практика Верховного Суду все
ще
залишається
нестабільною та неоднозначною, серед іншого і тому,
що у важливих для
суспільства справах
Верховний Суд продовжує керуватися правовими позиціями Верховного Суду України.
У зв’язку із цим АПУ звернулася до
Верховного Суду з проханням приділити у своїй діяльності особливу увагу правовій позиції Верховного Суду
України та Верховного Суду, яка сформувалася в адміністративних справах
щодо скасування податкових повідомлень-рішень з податку на прибуток та
податку на додану вартість, складених
у зв’язку з так званими безтоварними
правочинами.
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16 березня 2018
року у м. Дніпрі відбувся
майстер-клас
«Win-Win PR з клієнтом» від Ірини Химчак, партнера комунікаційної та маркетингової групи BeCentric.
Під час заходу
спікер
систематизувала різні типи медіаресурсу,
доступного
юридичним компані-

ям, озвучила ТОП-5
PR-розчарувань юриста, розповіла на прикладі реальних кейсів
про взаємні вигоди
при
спільній
PRкампанії з клієнтом,
як виглядає Win-Win
із журналістами та в
чому полягають ТОП5 правил хорошого
тону при спілкуванні
зі ЗМІ.
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Зустріч лідерів АПУ: плани на 2018 рік,
цілі та показники ефективності
23 березня 2018 року у
м. Києві пройшла зустріч
лідерів АПУ — щорічний
захід, який збирає під одним
дахом усіх очільників комітетів
та відділень, Правління АПУ
та Секретаріат для обговорення
планів на майбутнє, стратегії
і тактики розвитку Асоціації,
проблем та перспектив
розвитку її структурних
підрозділів

З

устрічі лідерів передувала зустріч
голів відділень з членами Правління АПУ, на якій вони мали
змогу обговорити свої глобальні та поточні проблеми регіонів,
вислухати поради керівників організації та
поділитися власним досвідом.
З вітальним словом до гостей звернулися Андрій Стельмащук, Президент Асоціації правників України, та Олександра
Егерт, виконавчий директор АПУ.
Наступним за планом став виступ президентів АПУ різних каденцій: Андрія
Стельмащука та Дениса Бугая, Президента АПУ (2013 — 2017 рр.), котрі окреслили
основні цілі та завдання АПУ на 2018 рік та
роль структурних підрозділів в їх реалізації; прокоментували особливості співпраці
комітетів та відділень, а також познайомили гостей із відповідальними за комітети і
відділення членами Правління.
Серед ключових тактичних завдань 2018
року Андрій Стельмащук виділив роботу
з членами, реформування Секретаріату,
інфраструктурні зміни, удосконалення статутних документів та розширення партнерської програми.
Президент назвав інструменти, якими
послуговуватиметься Асоціація у реалізації

4

№4 (144) квітень 2018 року

своїх основних функцій і завдань. Це, зокрема, організація та підтримання професійної
дискусії, створення постійного експертного
середовища, комунікація з державними органами тощо.
Денис Бугай окреслив зовнішні цілі АПУ
(розвиток впливу на реформи та формування законодавчої бази) і внутрішні цілі
(розвиток лідерства і громад, заохочення
членства, горизонтальні зв’язки тощо) та
подякував усім гостям заходу за їх активну
громадянську позицію та лідерську діяльність у Асоціації.
Ярослав Огнев’юк, член Правління
Асоціації правників України, партнер патентно-юридичної агенції «Дубинський
і Ошарова», озвучив ключові показники
ефективності для структурних підрозділів
АПУ, детально прокоментувавши завдання
та ключові показники.
Під керівництвом Дениса Бугая та Максима Шевердіна, члена Правління АПУ, керуючого партнера АО «Шевердін і партнери»,
учасники провели мозковий штурм на тему
потреб структурних підрозділів АПУ та шляхів їх забезпечення, під час якого очільники
підрозділів поділилися своїми успішними
історіями вирішення проблемних питань.

Головні напрями співпраці з міжнародними проектами, як зазначив Денис
Бугай — це реформа у сфері юстиції та
судова реформа. Співробітництво відбувається на двох рівнях — організаційному
та більш глибокому, що полягає у генерації інформаційних матеріалів (доповідей,
звітів тощо). Він закликав регіональних
лідерів організовувати заходи спільно з
міжнародними проектами та зауважив:
«Великі міжнародні проекти «втомилися»
від Києва і хочуть проводити заходи в регіонах».
Про свій досвід співпраці з державними
органами та участь у громадських радах при
ОДВ розповів Ігор Свечкар, член Правління
АПУ, партнер Asters. Вікторія Мітько, голова Правління Всеукраїнського об’єднання
адвокатів, які надають безоплатну правову
допомогу, прокоментувала взаємодію АПУ
з Об’єднанням та закликала учасників долучатися до його діяльності. А Андрій Вишневський познайомив гостей із програмою «Адвокат Майбутнього».
Завершився захід майстер-класом щодо
публічних виступів, який налаштував настрій гостей на вечірній прийом, що відбувся за партнерської підтримки Jack Daniel's.
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Звернення АПУ щодо участі ГРД
у кваліфоцінюванні суддів
28 березня 2018 року Асоціація правників
України висловила занепокоєння щодо
заяви Громадської ради доброчесності про
припинення її участі у процесі кваліфікаційного
оцінювання суддів

Г

ромадська рада доброчесності (далі —
ГРД) 26 березня 2018
року провела брифінг,
під час якого зробила
офіційну заяву щодо виходу із
процесу кваліфікаційного оцінювання суддів і закликала припинити його проведення.
ГРД зазначила, що причинами виходу, серед іншого, є нереалістичний графік співбесід
кандидатів і внесення змін до
Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
(далі — ВККС), згідно з якими
ВККС зазначає про необхідність

підписання висновків та інформації усіма членами ГРД, які
брали участь в ухваленні рішення. Окрім того, члени ГРД вказують, що, на їх думку, процедури
оцінювання є непрозорими.
Українське законодавство не
передбачає можливості та механізму припинення участі ГРД у
кваліфікаційному оцінюванні.
Асоціація визнає, що під час
конкурсу до Верховного Суду ГРД
виконала значний обсяг роботи
для обрання на посади суддів
доброчесних кандидатів. Однак
ситуація, яка склалася у зв’язку
із заявою ГРД про припинення її

участі у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів, негативно
вплине як на цей процес, так і на
рівень довіри суспільства і міжнародної спільноти до результатів такого оцінювання.
Наголошуємо на тому, що
ГРД — це інституція, обсяг повноважень та завдань якої визначено законом, і як інституція ГРД не може заявити про
припинення виконання законодавчо визначених повнова-

жень та завдань, для яких вона
була створена. Тому Асоціація
рекомендує своїм представникам у складі ГРД продовжувати
виконувати обов’язки і сприяти
врегулюванню ситуації.
Асоціація закликає ГРД
та ВККС до діалогу та пошуку
оптимальних шляхів налагодження співпраці задля формування доброчесного суддівського корпусу.

АПУ заявляє про неприпустимість
тиску на суддів
14 березня 2018 року Асоціація правників України закликала
розпочати суспільну дискусію щодо доцільності збереження у КК
України ст. 375, яка в українських реаліях перетворилася у спосіб
тиску на суддів з боку прокуратури, та просить ВРП провести
публічні слухання з цього питання

С

уддя Київського районного суду м.
Харкова Денис Нев’ядомський
1 березня 2018 року виніс ухвалу
щодо повернення обвинувального
акту прокурору через порушення
конституційного права обвинуваченого на захист, а також ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора про продовження
строку тримання обвинуваченого під вартою.
У відповідь на такі рішення судді прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження щодо судді на підставі
статті 375 ККУ (постановлення суддею суддями завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанов).
Такі дії, на думку правників, грубо порушують статтю 126 Конституції України, яка гарантує незалежність та недоторканість суддів,
а також забороняє будь-який вплив на них.
Відповідно до частини третьої статті
6 Закону України «Про судоустрій і статус

суддів» втручання у здійснення правосуддя,
вплив на суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів забороняються і мають
наслідком відповідальність, установлену законом.
У Щорічній доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні Вища
рада правосуддя зазначила, що подання
учасником судового провадження заяви про
внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомостей про скоєння суддею кримінального правопорушення до закінчення
судового розгляду справи має ознаки впливу
на суд, що передбачає кримінальну відповідальність за статтею 376 Кримінального кодексу України.
Асоціація висловлює занепокоєння такими діями прокуратури та вважає неприпустимим використання статті 375 ККУ як
засобу впливу та тиску на суддю та вкотре
наголошує на необхідності забезпечення
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професійних прав і гарантій суддів, передбачених міжнародними актами та національним законодавством.
Асоціація вважає за необхідне розпочати суспільну дискусію щодо доцільності
збереження у ККУ статті 375, яка в українських реаліях перетворилася на спосіб тиску
на суддів з боку прокуратури і стала однією
із загроз незалежності суду. Тим більше, що
склад злочину, передбачений цією статтею,
охоплюється, з одного боку, складом злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг, а з іншого — підставами
дисциплінарної відповідальності суддів.
Асоціація просить Вищу раду правосуддя
провести публічні слухання за участю Генеральної прокуратури України та інших зацікавлених осіб щодо проблем застосування
статті 375 ККУ у світлі усунення загрози незалежності суддів в Україні.
Асоціація закликає Генеральну прокуратуру України провести розслідування, дати
оцінку діям прокуратури Харківської області, а також вжити невідкладних дій щодо
недопущення тиску на суддів з боку прокурорів.
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ЗВІТ
Самоврядування
Адвокатура

Звіт щодо модернізації КПК

Посилення принципу змагальності та права на захист
Наприкінці березня 2018
року опубліковано Звіт за
результатами обговорення
Кримінального процесуального
кодексу України

З

віт відображає необхідність модернізації Кодексу в частині принципу
змагальності та права на захист.
Документ підготовлений експертами АПУ в межах імплементації грантової ініціативи «Ефективне застосування та модернізація Кримінального процесуального кодексу України у світлі принципу
змагальності та права на захист», що впроваджувалась Асоціацією правників України за
фінансування проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції
в Україні». Ініціатива реалізовувалась в період
— 10 листопада 2017 р. по 31 березня 2018 р.
Автори Звіту — експерти Денис Бугай, партнер VB PARTNERS, Президент АПУ
(2013 — 2017 рр.) та Микита Нуралін, адвокат VB PARTNERS.
КПК України існує вже протягом п'яти
років, але у процесі його імплементації виявилося слабке місце — забезпечення права
на захист та змагальності процесу. Експерти
зауважили, що є системні проблеми в частині практичного застосування процесуальних
норм учасниками процесу.
При складанні Звіту та наданні своїх рекомендацій експерти виходили як із
власного досвіду захисту у кримінальних
провадженнях, так і брали до уваги відгуки
інших адвокатів, суддів, представників правоохоронних органів, зокрема, висловлені на
різних заходах Асоціації правників України.
Також, було проведено три експертні обговорення цих проблем у містах Києві, Львові
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та Харкові з метою виявлення проблемних питань, сприяння діалогу між суддями, правоохоронцями, прокурорами, міжнародними експертами Ради Європи та юридичною спільнотою на центральному та регіональному рівнях.
Учасниками обговорення були судді усіх
інстанцій, зокрема новоствореного Верховного Суду, адвокати, прокурори Генеральної
прокуратури України та місцевих прокуратур,
науковці, які спеціалізуються на кримінальному процесі, та міжнародні експерти Ради
Європи.
Так, основними спікерами виступили
Денис Бугай, Микита Нуралін, Джеймс Гамільтон та Джеремі МакБрайд, міжнародні консультанти Ради Європи, Кетеван
Цхомелідзе, менеджер Проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», Оксана Цимбрівська, радник з правових питань вказаного Проекту, Олександра Яновська, суддя
Верховного Суду, Вікторія Кицюк, суддя
Солом’янського районного суду міста Києва,
Дмитро Кухнюк, доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка, керуючий
партнер АО «Мельник, Кухнюк і Партнери»,
Марина Старовойтова, адвокат, заступ-

ник голови правління ГО «Всеукраїнське
об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», Євген Грушовець,
партнер Ario, Оксана Дитинко, партнер
Fomin&Partners, Михайло Подоляк, прокурор Генеральної прокуратури України,
Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ, Злата Симоненко,
партнер АГ «Солодко і партнери», та інші
провідні правники і вчені.
Обговорення показали, що значна частина проблем виходить з невірного правозастосування КПК України всупереч його
філософії та закладеним принципам, а не у
зв’язку з відсутністю чи неправильним формулюванням конкретних норм.
Не зважаючи на це, юридична спільнота
вважає за необхідне внесення низки змін,
при цьому дотримуючись філософії та принципів КПК. Зокрема, учасники погодились із
необхідністю посилення ролі інституту слідчого судді та захисту адвокатської таємниці.
Так роботу над Звітом прокоментував
Микита Нуралін: «Попередньо ми консолідували власний досвід, відгуки адвокатів, суддів
та прокурорів щодо недоліків КПК України в
частині реалізації принципу змагальності та
права на захист. Пропозиції щодо нейтралізації недоліків були обговорені у Львові, Києві
та Харкові із залученням всіх заінтересованих осіб. Дискусії стали важливим етапом,
оскільки висловлені різні точки зору. Це дало
змогу оцінити пропозиції з усіх сторін, зокрема науковців та міжнародних експертів Ради
Європи.
Підготовлений Звіт не є нав’язуванням
якихось конкретних пропозицій. Він репрезентує думки учасників обговорень. Звіт слугуватиме орієнтиром для подальшої модернізації КПК України».
АПУ висловлює вдячність усім, хто долучився до обговорення та зробив свій внесок
у хід удосконалення кримінального процесу.

www.uba.ua | Асоціація правників України

РІШЕННЯ
Самоврядування
Адвокатура

Верховний Суд
повернув Андрію
Вишневському
статус адвоката

Асоціація правників України рада повідомити
про повернення статусу адвоката керівнику
програми «Адвокат Майбутнього», члену
Правління АПУ та екс-заступнику Міністра
юстиції Андрію Вишневському

A

ндрій Вишневський
був
притягнутий
до дисциплінарної
відповідальності у
вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю ще у 2015
році. На думку членів КДКА
Київської області, саме таке
суворе покарання відповідало «проступку» пана Вишневського — критиці стану справ в
адвокатурі.

У своїй доповіді «Адвокатура і безоплатна правова допомога: шляхи реформування»
адвокат висловив своє бачення
професійного рівня сучасної
української адвокатури, звернувши увагу на її низькі етичні
стандарти та нагальну необхідність у реформуванні. Промова
пана Вишневського містила
відкриту критику на адресу
Національної асоціації адвокатів України за її інертність

Денис Бугай

Президент АПУ 2013 — 2017 років
«Перш за все, радий за Андрія як за колегу, який повернувся до нашого професійного товариства.
Асоціація правників України з першого
дня переслідування зайняла принципову позицію. Всі ці два з половиною роки
ми робили все можливе, щоб відновити
справедливість щодо нашого колеги. Ця
перемога є підтвердженням правильності наших дій.
І головне — суд захистив не лише Андрія
Вишневського, а також право всіх адвокатів вільно висловлювати свою позицію, зокрема, щодо органів адвокатського самоврядування».
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і відсутність зацікавленості у
реформі.
На підставі цього 24 червня
2015 року НААУ було направлено звернення до голів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів та рад
адвокатів регіонів з проханням
прийняти цю інформацію до відома та висловити свою активну позицію.
Додатково НААУ було направлено звернення до голови
КДКА Київської області з проханням відповідного реагування на виступ адвоката Андрія
Вишневського, а 2 липня 2015
року КДКА Київської області
ухвалила рішення про порушення щодо нього дисциплінарної справи.
Асоціація правників України оприлюднила 13 липня 2015
року Публічне звернення АПУ з
приводу переслідування адвоката Андрія Вишневського, у якому
засудила використання дисциплінарного провадження як способу тиску на адвоката та будьякі переслідування за публічні
висловлювання адвокатами своїх поглядів та переконань, а також закликала колег долучитися
до підтримки адвоката Андрія

Вишневського під час розгляду
дисциплінарної справи.
АПУ зайняла принципову
позицію і всі ці роки постійно
наголошувала на недопустимості використання дисциплінарних процедур як засобу впливу
на адвоката за його позицію
щодо розвитку адвокатури.
Представниками
адвоката стали його колеги — члени
АПУ Марина Старовойтова та
Юлія Степаненко.
Після тривалої судової тяганини та інформаційної боротьби
14 березня 2018 року Касаційний
адміністративний суд ухвалив
рішення на користь Андрія Вишневського, скасувавши попередні рішення судів, а також рішення КДКА Київської області про
позбавлення його права на зайняття адвокатською діяльністю.
На переконання адвокатської спільноти АПУ, підставами для притягнення адвоката
до дисциплінарної відповідальності не можуть служити
його погляди та переконання,
а рішення органів адвокатського самоврядування про застосування санкцій повинні бути
обґрунтованими, законними та
справедливими.
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ФОРУМ
Самоврядування
Адвокатура

Східноукраїнський
юридичний форум:
про право і не тільки

15 березня 2018 року Асоціація правників України провела
VI Східноукраїнський юридичний форум — наймасштабнішу
подію ринку юридичних послуг східноукраїнського регіону

З

ахід вже вшосте став унікальним
майданчиком для професійної
дискусії правників з усіх регіонів
України та усіх галузей права.
Відкрився форум традиційно
ранковою кавою та вітальними словами
Максима Шевердіна, члена Правління
АПУ, керуючого партнера АО «Шевердін і
партнери», та голови Відділення АПУ в Дніпропетровській області Олексія Савчука.
Правники привітали гостей, подякували
партнерам заходу та анонсували зміст і спікерів запланованих сесій.
Професійну дискусію почали з оновленого процесуального законодавства. Під
головуванням Максима Шевердіна провідні
правники та судді обговорили пропозиції
щодо вдосконалення процесуальних кодексів, запобігання зловживанню процесуаль-
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ними правами, пропорційність у господарському судочинстві, відшкодування витрат
на професійну правничу допомогу тощо.
В обговоренні брали участь Людмила
Волкова, юрист МЮФ Kinstellar, екс-суддя,
Ірина Верба, суддя-спікер Дніпропетровського окружного адміністративного
суду, та Володимир Ващенко, партнер VB
PARTNERS.
Володимир Ващенко звернув увагу на
те, що наразі запроваджується змагальний
процес, тобто суд має виступати в якості
арбітра — лише оцінювати зібрані сторонами докази. На це Ірина Верба зауважила,
що адміністративна юстиція не готова до
змагального процесу, і вони будуть продовжувати витребовувати докази. Людмила
Волкова додала, що завдання судочинства —
ефективний захист, який важко уявити в си-

туації, коли суд абстрагується і є лише спостерігачем.
Також обговорили висновок експерта в
галузі права та в якому випадку він подається. Людмила Волкова висловила переконання, що такий висновок оцінюється судом як
певна думка фахівця, оскільки сам суд має
надавати оцінку і тлумачення норм права.
Олексій Савчук натомість зазначив, що суддя не зобов’язаний бути спеціалістом в усіх
галузях права, тому висновок експерта буде
доречним.
Цікава дискусія відбулася навколо питання зловживання процесуальними правами. Ірина Верба звернула увагу, що чітко
встановлені процесуальні строки обмежують зловживання сторін, адже судді, в першу чергу, не зацікавлені у порушенні термінів розгляду справи. Цю позицію судді
спростував Володимир Ващенко, нагадавши, що саме судді часто зловживають процесуальними правами. Тож адвокати і судді
спільно намагалися знайти рішення цієї
проблеми.
Друга сесія форуму була присвячена
модернізації КПК. Кращі адвокати-практики Євген Грушовець, адвокат, партнер
Ario Law Firm, Оксана Дитинко, адвокат,
партнер Fomin&Partners, та Марина Старовойтова, заступник голови Правління
ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які
надають безоплатну правову допомогу», на
основі власного досвіду дискутували щодо
нових правил оскарження підозри, посилення принципу змагальності, спрогнозували перспективу дотримання розумних
процесуальних строків та обговорили новели призначення експертиз.
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Модератором дискусії був Сергій Тарасевич, старший партнер АО «Смирнов, Тарасевич та партнери».
Дискусійним виявилося питання щодо
можливості оскарження підозри. Так, Марина Старовойтова вбачає більше позитиву
у запровадженні такого положення. Оксана
Дитинко не підтримала його впровадження,
а Євген Грушовець висловив переконання,
що ця норма настільки недосконала, що носитиме дискредитаційний характер для всіх
сторін процесу.
Щодо строків, учасники зійшлись на
думці, що недоцільно встановлювати чіткі
строки розгляду справ, оскільки це може
викликати зловживання зі сторони правоохоронних органів, котрі можуть закривати
низку справ на підставі завершення строків
їх розгляду, без належного розслідування.
Також не викликала особливих дискусій
норма щодо монополії призначення експертиз, оскільки вона, на думку учасників,
суперечить принципу змагальності сторін
та була лобійована певними силами.
Євген Грушовець зазначив, що новели
КПК скасують повністю або в частині, коли
слідчі судді та інші учасники процесу відчують на практиці їх недосконалість.
Неймовірно цікава панельна дискусія
щодо складових успішного юридичного
бізнесу розгорнулася під керівництвом модератора Ірини Химчак, партнера комунікаційної та маркетингової групи BeCentric.
Денис
Миргородський, керуючий
партнер АФ «Династія», Олена Пархоменко, директор з розвитку бізнесу ЮК ILF,
Микола Мельников, партнер Interlegal,
Олександр Бондарчук, керуючий партнер
ЮА «Абсолют», та Роксолана Костур, партнер АО «Матвіїв і Партнери», обговорили
практичні кейси ефективної комунікації
та структурування всередині АО, поділилися власними спостереженнями та досвідом
щодо PR та просування компанії або окремого юриста, а також щодо того, як може
вплинути «токсична» репутація клієнта на
персональний бренд.

Денис Миргородський почав розмову
про якість та замінність юридичного персоналу. Наразі, за його словами, у Дніпрі
складно відновлювати команду юристів
з кількох причин, зокрема, через низьку
якість освіти. Тому юридичні компанії організують навчання молодих кадрів на базі
компаній.
В Одесі, на думку Миколи Мельникова,
такої проблеми не існує, є питання ефективного керівництва. Важливо правильно
ставити завдання і направляти ресурс у
потрібному напрямі, щоб отримати очікуваний результат. У Львові, зауважила пані
Костур, проблеми з молодими юристамивипускниками немає, хоча компанія, яку
вона представляє, теж практикує стажування і навчання студентів.
Олена Пархоменко розповіла про нові
ролі не-юристів у юрбізнесі та структурування команди і процесів для розширення
бізнесу. А Олександр Бондарчук підкреслив,
як важливо гнучко реагувати на всі зміни
зовнішніх і внутрішніх факторів.
Спеціальна доповідь Діми Гадомського, CEO Axon Partners, на тему: «Софт для
юристів: між Hyperloop і MS-DOS», у якій він
розповів, яким софтом користуються британські юридичні компанії різного ґатунку
і що потенційно буде доступно нашим компаніям у майбутньому. Також мимохідь провів паралелі з українськими компаніями,
котрі надають подібні послуги. Діма звернув

увагу: «Найбільші світові компанії давно використовують штучний інтелект, поки ми
сміємося над потенційною можливістю його
застосування», та резюмував, що прогрес
неминучий, і варто бути до нього готовим.
Наостанок під модеруванням Олексія
Савчука, директора АК «Ассирія», поговорили про юридичні особливості Східноукраїнського регіону. Участь в обговоренні
брали Максим Корнєв, заступник генерального директора з правових питань,
член Правління ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», Антон Харитонов, голова QFM Group, Сергій Сливка, комерційний директор Grand Distribution, та
Сергій Смірнов, радник Sayenko Kharenko.
Під час дискусії розглянули проблеми
та потреби великого промислового бізнесу,
окреслили юридичні виклики рітейлу, поговорили про форензік та інші інструменти
попередження ризиків для бізнесу.
Асоціація правників України висловлює вдячність усім спікерам та гостям за
змістовні доповіді та цікаві дискусії, також
дякує партнерам заходу: ексклюзивному генеральному партнеру АК «Ассирія», партнерам форуму: ЮА «Абсолют», VB PARTNERS,
АО «Шевердін і партнери», партнерам сесії:
Ario Law Firm, Axon Partners, АО «Смирнов,
Тарасевич та партнери», фінансова, організаційна та фахова участь яких забезпечила
проведення форуму на високому професійному рівні.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ
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Кодекс з процедур
банкрутства: фахова дискусія
28 березня 2018 року Комітет
з конкурсного права АПУ
провів відкрите засідання Ради
Комітету, на якому обговорили
положення Кодексу України з
процедур банкрутства в межах
підготовки його до другого
читання

К

одекс України з процедур банкрутства було прийнято в першому читанні 20 березня. Представники АПУ та Незалежної
асоціації банків України (НАБУ)
є членами робочої групи з розробки цього
Кодексу та брали активну участь в обговоренні та висловленні правових позицій при
підготовці законопроекту.
Комітет зібрав фахівців у галузі конкурсного права, щоб обговорити основні
принципові положення проекту та поділитися власним досвідом і висновками щодо
їх викладу.
З вітальним словом до гостей звернулась Ірина Сербін, голова Комітету з конкурсного права АПУ, партнер Ario Law Firm,
подякувавши партнерам та співорганізаторам — НАБУ. Серед учасників дискусії
були: Юліан Хорунжий, член Правління
АПУ, партнер Ario Law Firm, Руслан Сидорович, народний депутат, Шанда ДеЛонг,
старший радник юридичного департаменту МВФ, Вячеслав Джунь, суддя Конституційного суду України у відставці, д.ю.н.,
Олександр Бірюков, президент ГО «Всеукраїнська самоврядна організація фахівців конкурсного процесу», Юрій Моісеєв,
директор Департаменту з питань судової
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роботи та банкрутства Мін’юсту, Інна Богатих, НАБУ, Сергій Донков та Владислав
Філатов, члени Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих при Мін’юсті, Євгеній
Пистогов, ProZorro.Sale, Микола Писанчин, заступник генерального директора з
юридичних питань ДП «СЕТАМ», Анатолій
В’язовченко, голова Національної профспілки арбітражних керуючих України, та
багато інших.
Дискусія розпочалася з обговорення
питань оплати послуг арбітражних керуючих. Руслан Сидорович зауважив, що незалежність арбітражного керуючого залежить
від належного рівня оплати його послуг. Він
звернув увагу на важливість заснування саморегулівної організації та за модель запропонував Асоціацію приватних виконавців.
Сергій Боярчуков, член Ради ВСРО
«Асоціація антикризового менеджменту»,
керуючий партнер ЮК «Алексєєв, Боярчуков
та партнери», висловив думку, що формат
success fee має суттєві недоліки, та запропонував передбачити компенсацію витрат

керуючого за рахунок коштів від продажу
майна боржника.
Дискутуючи щодо проектних положень
про особливості провадження у справах
про банкрутство, Вячеслав Джунь звернув
увагу присутніх: «не можна провадження у
справах про банкрутство і цей інститут загалом відривати від загального процесу.
Таке провадження має бути частиною цивільного або господарського процесу». Також він вважає, що є сенс розпочинати дороговартісну процедуру банкрутства лише
тоді, коли є конкурс кредиторів і обмежений
ресурс боржника. Якщо ж майна боржника
вистачає, можна просто виплатити борги
кредиторам у порядку черги.
Під час обговорення торгів при продажу
майна боржника Руслан Сидорович озвучив
позицію деяких депутатів, яка полягає в
тому, щоб зробити повний доступ до торгів
усім бажаючим.
Рада Комітету врахує всі пропозиції
учасників при підготовці проекту Кодексу
процедур банкрутства до другого читання.
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Зустріч з Максимом
Лібановим, членом НКЦПФР
28 березня 2018 року у м. Києві
Комітет з корпоративного
права та фондового ринку
АПУ організував зустріч з
Максимом Лібановим, членом
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

П

риводом для зустрічі стало бажання поспілкуватися про стратегічний погляд на роль регулятора та основні завдання Комісії
на наступний рік, план подальшої роботи та напрямки, за які відповідатиме Максим Лібанов, а також про те, як
юридична спільнота може допомогти в роботі НКЦПФР.
Гість розповів про законодавчі ініціативи Комісії та плани з реалізації Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення ведення бізнесу та
залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (№ 2210), а також зазначив, що планується окремо розробити Порядок здійснення
публічної пропозиції цінних паперів, в якому, зокрема, буде закладена ідея спрощення
порядку приватного розміщення цінних паперів. Пан Лібанов зауважив, що завдання
Комісії, на його думку, полягає у забезпеченні доступу інвестора до усієї інформації
у доступній та зрозумілій формі, щоб він мав
змогу прийняти зважене рішення.
Поговорили про законопроект № 6303
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту інвесторів від
зловживань на ринках капіталу». За словами
спікера, наразі проект вже доопрацьовано,
і завтра планується нове засідання робочої
групи. У проекті врегульовано питання реєстрації актів НКЦПФР у Мін’юсті: пропонується зробити реєстрацію актів Комісії формальною та лише після введення їх у дію.
Серед питань, які знаходяться у полі зору
Комісії, Максим Лібанов назвав, зокрема,
питання корпоративного управління професійних учасників (розробляється відповідна
концепція), питання реорганізації АТ відповідно до міжнародних вимог тощо.
Ми висловлюємо вдячність спікеру, модератору та усім, хто долучився до нашого
обговорення, а також партнеру зустрічі —
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери».
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Що мотивує адвокатів
залучатися до надання БПД?
На початку 2018 р. оголосили
результати ІХ конкурсу
з відбору адвокатів, які
залучаються до надання БПД

C

еред адвокатів, які успішно пройшли конкурс, є також «Адвокати
Майбутнього». Для «Юридичної
Газети» Юлія Лісова поспілкувалася з ними, щоб зрозуміти, чому
учасники Програми «Адвокат Майбутнього»
пов’язують своє майбутнє із системою безоплатної правової допомоги:
Юлія Лісова експертка Програми «Адвокат Майбутнього», керівниця відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнське об’єднання
адвокатів, які надають БПД».
«Погодьтеся, що наразі в Україні не так
багато майданчиків, де на одному заході
співпрацювали б адвокати, які займаються
кримінальним і господарським процесом,
сімейним правом, та адвокати, які спеціалізуються на екстрадиційних питаннях, або
адвокати, які займаються правозахисною
діяльністю, та адвокати, які представляють
великі бізнес-структури та політиків. Однією з цілей програми «Адвокат Майбутнього»
є налагодження комунікації між колегами
— адвокатами з різних частин України, які
мають різний досвід, різні сфери та напрями
професійної діяльності. В результаті такого
підходу адвокати, які до участі у Програмі
нічого не знали про безоплатну правову допомогу в Україні (далі — БПД), після ознайомлення з деякими її аспектами під час на-

Юрій Вацик
Адвокат, учасник програми
«Адвокат Майбутнього», м. ІваноФранківськ
Я надаю безоплатну правову допомогу і поза системою БПД таким вразливим категоріям клієнтів, як учасники АТО,
ВПО, особам з інвалідністю. Водночас, я
розумію, що для того, щоб продовжувати
допомагати, я повинен нести певні витрати на утримання офісу тощо. Саме тому
основною перевагою БПД для мене є те,
що я надалі зможу допомагати незахищеним верствам населення безкоштовно та
при цьому буду отримувати кошти, які до-
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вчання, а також спілкування з колегами, які
вже надають таку допомогу, надихнулися та
зацікавилися нею.
На початку 2018 р. оголосили результати
ІХ конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання БПД. За інформацією Координаційного центру з надання правової
допомоги, успішно пройшов конкурс 1031
адвокат. Серед них є також «Адвокати Майбутнього». Ми поспілкувалися з деякими з
них, щоб зрозуміти, чому учасники Програми пов’язують своє майбутнє із системою
безоплатної правової допомоги.
Цікаво, що для більшості опитаних адвокатів саме проект «Адвокат Майбутнього»
став тим поштовхом та натхненням, які привели їх на конкурс з відбору адвокатів, котрі
залучаються для надання БПД.
Після спілкування з учасниками програми «Адвокат Майбутнього», які долучилися
до адвокатів, котрі надають безоплатну правову допомогу, напрошуються два оптимістичні висновки для майбутнього адвокатури
загалом та системи БПД зокрема:

зволять фінансово підтримати мою діяльність. Також бачу для себе плюси від БПД
в тому, що вони проводять цікаві навчання.

Андрій Миланич
Адвокат, випускник програми
«Адвокат Майбутнього»,
м. Чернігів
Для мене честь адвокатської професії вимірюється не в сумах гонорарів, а в
тому, скільком людям вдалося допомогти.
В реаліях нашого життя допомагати іноді
доводиться безкоштовно.
У 2012 р., коли я склав іспит та отримав
право здійснювати адвокатську діяльність,

1. Наявність та постійне збільшення адвокатів, в основі професійної діяльності яких
лежать такі цінності як права людини, допомога незахищеним верствам населення, толерантність, партнерство, постійний розвиток та самовдосконалення, професіоналізм,
взаємодопомога, незалежність та принциповість, честь адвокатської професії, створює
підстави говорити про те, що адвокатура
України має всі шанси на гідне майбутнє.
2. Позитивна оцінка з боку таких ціннісноорієнтованих адвокатів системи БПД, бачення в ній свого партнера, платформи для
поширення своїх поглядів та самореалізації
свідчить про якість системи безоплатної
правової допомоги.
Такі висновки дозволяють говорить про
те, що відбувається процес налагодження
ефективної взаємозбагачувальної співпраці
між системою БПД та найкращими представниками адвокатської спільноти, від якої
виграватиме суспільство загалом та кожен
окремий клієнт, який відчуватиме потребу
звернутися за правовою допомогою.

мені пропонували долучитися до системи
БВПД. Однак тоді для мене ця система
була невідома. Я не розумів, для чого вона
потрібна та як працює. На жаль, не знайшлося такої людини, яка б мені пояснила
ці речі.
Працювати в системі БВПД — це престижно. Адже адвокатура — це не бізнес,
а найвища нагорода адвоката — це не
мільйони, а можливість допомогти.
У БПД мене приваблює підхід, який
застосовується у роботі з людьми. Залучені адвокати не просто ставляться перед
фактом нововведень, але перед тим беруть участь у їх обговореннях.
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Галина Пшеницька
Адвокат, учасниця програми
«Адвокат Майбутнього»,
м. Ужгород
Я чула, що для БПД характерні складні клієнти та затримки оплати роботи
адвокатам. Однак це мене не зупинило,
тому що ідея функціонування системи
БПД класна та дуже необхідна.
Мені доводилося спостерігати випадки, коли недобросовісні адвокати,
на жаль, використовують систему БПД
лише для заробітку і не докладають зусиль для захисту прав та інтересів клієнтів. Мені дійсно захотілося допомогти
людям, які не можуть оплатити правову
допомогу. Я отримую від цього стільки
задоволення, що можу назвати це скоріше своїм хобі, способом життя, ніж роботою. Сльози радості моїх клієнтів, коли
ми разом виграємо справу — це те, що
мене надихає та дарує душевну гармонію.

Максим Братовченко
Адвокат, випускник програми
«Адвокат Майбутнього»,
м. Харків
На програмі «Адвокат Майбутнього»
я мав можливість поспілкуватися з колегами, які надають БПД. У мене з’явилося
бажання розширити свою практику та
спробувати свої сили в інших напрямах.
На мою думку, БПД — це хороший стартап для адвокатів-початківців або адвокатів, які бажають розширювати свою
практику та отримувати новий досвід.
Виступ Андрія Вишневського на програмі «Адвокат Майбутнього» про становлення та розвиток системи додав
романтизму до образу системи БПД. До
цього я чув про систему, але взагалі не
мав уявлення, як вона працює. Тепер я
матиму нагоду безпосередньо побачити
роботу БПД, про яку так завзято розповідали мої колеги.

Микола Стоянов
Адвокат, випускник програми
«Адвокат Майбутнього»,
м. Одеса
Поза системою БПД я надаю правову
допомогу pro bono, тому подумав: чому
б мені не співпрацювати з центрами
БПД. Мене зацікавило, як система працює зсередини. До того ж на програмі
«Адвокат Майбутнього» багато учасників моєї групи були саме адвокатами, які
співпрацюють з БПД. Я вважаю, що вони

є сильними принциповими профі. Також
мені видаються цікавими проекти Координаційного центру з надання правової
допомоги. Наприклад, у майбутньому я
планую спробувати себе як тренер для
адвокатів БПД.

Віктор Могильницький
Адвокат, випускник програми
«Адвокат Майбутнього»,
м. Житомир
Маючи більше ніж 14 років стажу
роботи в різних галузях права, я дійшов
однозначного рішення про необхідність
поділитися інноваційним правовим досвідом із широкими верствами населення, які не завжди можуть собі дозволити
оплатити правову допомогу. У певний
життєвий момент для мене стало зрозумілим, що саме в періодичній безкорисній допомозі людям захований секрет
гармонії між якісним правовим вирішенням безкінечних проблем інших та власною совістю. Тому необхідно було обрати майданчик для власної додаткової самореалізації на благо інших. Одним із таких майданчиків для мене стала система
БПД. До програми «Адвокат Майбутнього» про систему БПД я чув діаметрально
протилежні відгуки. Однак з перших днів
участі в Програмі безпосередньо на собі
відчув цю «секту» адвокатів БПД лише з
позитивного боку.

Віра Михайленко
Адвокат, випускниця програми
«Адвокат Майбутнього», м. Київ
Насамперед, на моє рішення піти
на конкурс до системи БПД вплинуло
знайомство під час проходження програми «Адвокат Майбутнього» з колегами, які вже співпрацюють з БПД. Це
дуже компетентні адвокати, а умови, в
яких вони працюють, говорять про те,
що вони дійсно мають високий професійний рівень. Друга причина вступу до
БПД — моє переконання, що кожен повинен робити щось не лише для себе,
але й приносити користь суспільству.
Можливість отримати адекватний захист від кримінального переслідування
для малозабезпечених, незахищенихпредставників суспільства є важливим
аспектом правової держави. Третя причина — особиста. Я почала втрачати
відчуття драйву та професійного азарту. Думаю, що робота в БПД — це спосіб тримати в тонусі свої професійні та
особисті якості.
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Адвокати Майбутнього
стали адвокатами БПД
Надзвичайно велика кількість адвокатів — учасників першої сотні Програми «Адвокат Майбутнього» є адвокатами системи Безоплатної правової
допомоги ( БПД).
Раді повідомити, що по завершенню
чергового конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги,
у м. Київ та 23 областях, який проходив з
18 листопада 2017 року по 23 січня 2018
року, ще 12 учасників Програми долучилися до надання безоплатної правової
допомоги!
Важливо, що надаючи безоплатну
правову допомогу,, учасники і першої і
другої сотень Програми «Адвокат Майбутнього» зможуть активно застосовувати навички та знання, отримані під час
навчання. Так, темами модулів Програми є комунікація з клієнтом, опонентами,
судом та колегами; комунікація зі ЗМІ
та громадськістю; переговори, менторство. Наскрізними темами всіх модулів є
етика адвоката та лідерство, які життєво
необхідні у наданні безоплатної правової допомоги.
Вітаємо:
— Братовченко Максим
— Вацик Юрій
— Киченок Андрій
— Маковій Олег
— Миланич Андрій
— Михайленко Віра
— Мигильницький Віктор
— Пейчева Сніжана
— Путраймс Ілмарс
— Пшеницька Галина
— Сливінський Олексій
— Стефанко Уляна
— Стоянов Микола
Спільнота Адвокатів Майбутнього
пишається вами. Бажаємо адвокатам
наснаги, цікавих справ та та сил для їх
втілення. Покладаємо надію, що своїми
професійними навичками ви зможете
підвищити рівень довіри до професії адвоката та правової культури громадян
України загалом.
Нагадаємо: партнерами Програми
«Адвокат Майбутнього» та Безоплатної
правової допомоги в Україні є проект
«Доступна та якісна правова допомога в
Україні» та Канадське бюро міжнародної
освіти.
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Адвокатура

ВККС: кадри вирішують усе!
19 березня 2018 року відбувся
Міжрегіональний судовий
форум «Вища кваліфікаційна
комісія суддів України: кадри
вирішують усе!»

Ф

орум був організований Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України
(АРССУ) за підтримки Асоціації правників України (АПУ).
Захід відбувся в межах реалізації грантового проекту «Підтримка розвитку суддівського самоврядування» за підтримки
Програми Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) «Нове правосуддя».
У якості експертів заходу взяли участь,
зокрема, Денис Бугай, Президент АПУ
(2013 — 2017 рр.), Володимир Кравчук,
суддя Верховного Суду, Президент АРССУ,
Станіслав Щотка, секретар кваліфікаційної палати ВККС, Володимир Бутенко,
член ВККС, Тетяна Шилова, член ВККС,
Тарас Лукаш, член ВККС, Сергій Верла-

нов, партнер Sayenko Kharenko, член Громадської ради доброчесності, Олександр
Іщенко, начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ та
ВРП (НШС України), а також судді та практикуючі юристи.
Захід було розділено на дві частин. Так,
спершу учасники обговорили конкурсні
процедури та оцінювання суддів. Окрім
цього, в межах першої сесії відбулася дискусія, присвячена обговоренню діяльнос-

ті Громадської ради доброчесності. Друга
частина заходу була присвячена розгляду
кадрового резерву судової влади.
Під час форуму учасники мали нагоду
обговорити практично всі питання, які наразі хвилюють суддівську спільноту. У першу чергу, це стосується кваліфікаційного
оцінювання, добору та конкурсу до вищих
судів, взаємовідносин громадськості і суду,
а також роботи суддів у період реорганізаційних змін, що зумовлено реформою.

Прийом на честь Правничого
товариства Англії та Уельсу
21 березня 2018 року у м. Києві Асоціація
правників України напередодні English Law Day
Forum in Kyiv провела урочистий прийом на
честь Правничого товариства Англії та Уельсу

Н

а прийом були запрошені також представники посольств,
державних органів,
Верховного
Суду,
Проекту USAID, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів, Громадської ради
доброчесності, народні депутати, провідні юристи юридичних
компаній, представники великого бізнесу, журналісти тощо.
З вітальним словом до гостей звернулися: Володимир
Саєнко, віце-президент АПУ,
Сергій Островский, керівник
групи Росія та країни СНД, партнер Ashurst LLP, Володимир
Кравчук, суддя Верховного Суду,
Сергій Козьяков, голова Вищої
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кваліфікаційної комісії суддів
України, Сергій Верланов, член
Громадської ради доброчесності,
Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати.
Вони подякували гостям,
зокрема із Правничого товариства Англії та Уельсу, за увагу до
українського юридичного ринку
і проблем, з якими стикається
українська правнича спільнота
на шляху запровадження реформ. Розповіли про наші досягнення, перші успіхи судової
реформи, проведення конкурсу
та утворення Верховного Суду
нової формації, оновлення судів нижчих рівнів; про процес
приведення українського законодавства у відповідність до
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міжнародних стандартів та покращення інвестиційного клімату і заохочення іноземного
бізнесу не боятися виходити на
український ринок. Поговорили
про традиції у праві та висловили надію на зміцнення дружніх
і партнерських стосунків з британськими колегами.
Неформальне спілкування
гостей продовжилось у теплій

невимушеній атмосфері за келихом вина, де вони мали нагоду
познайомитися ближче, обговорити спільні плани та проекти,
приємно провести вечір у цікавій компанії.
Асоціація правників України
висловлює подяку усім учасникам за увагу до нашого заходу
та бажання долучатися до життя
правничої спільноти.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

I Регіональна школа з містобудівної
діяльності
17 — 18 березня 2018 року в
Одесі відбулася I Регіональна
школа з містобудівної
діяльності Ліги студентів АПУ

П

ерший день проводився на базі
економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, а
другий — у Impact HUB Odessa.
Спікери, як завжди — досвідчені практики і знавці своєї справи: Ємець Роман,
помічник юриста одеського філіалу компанії Arzinger, Бондаренко Ігор — заступник директора юридичного департаменту
Одеської міської ради, Стецюк Олексій,
юрист компанії Arvitum, Квасніцька Ольга, депутат Одеської міської ради, засновник та голова благодійного фонду «Французький бульвар», Ізотов Анатолій, магістр

мистецтвознавства, керівник групи архітектурного відділу УДНДПІ «УкрНДІпроектреставрація» Мінрегіону України, Чернохатній Дмитро, старший юрист юридичної
компанії CLS, та Шевцов Артем, юрист
Юридичної компанії «ДЕ-ЮРЕ».
Ексклюзивним партнером заходу стала
юридична компанія CLS, генеральним партнером осередку є «Юридичне бюро Сергеє-

вих». Інформаційні партнери: журнал для
активної молоді PROactive, електронний
юридичний стартап «Дом юриста» та Головне територіальне управління юстиції в
Одеській області.
Найактивніші учасники отримали подарунки у вигляді художніх книг-антиутопій,
символічно пов’язаних із розвитком міст у
далекому майбутньому.

І Школа з лобіювання та взаємодії
з органами влади
31 березня 2018 року
відбувся захід, який
не мав аналогів серед
інших проектів Ліги
студентів АПУ —
І школа з лобіювання
та взаємодії з
органами влади

У

часники
школи
отримали все, що їм
обіцяли: теплу атмосферу та нові знайомства, майстеркласи від провідних спеціалістів
у галузі лобіювання, перспективи його розвитку в Україні.
Зрозуміти різницю між
поняттями «лобізм», GR та
«адвокація» допомогла інформативна розповідь Дениса
Базилевича, GR-директора та
партнера компанії The Willard
Strategies, голови правління

Інституту професійного лобіювання та адвокації.
Досвідом власних кейсів з
лобіювання поділилася Лана
Сінічкіна, партнер ЮФ Arzinger
і автор законопроекту про лобіювання.
Третім спікером стала Анна
Таранцова,
засновниця
GR
Academy — першої освітньої платформи для навчання спеціалістів
в галузі лобіювання. Без винятку
всі учасники школи запам’ятали
одну важливу річ: «З владою можна і потрібно вести діалог».
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Гвяздовський Олександр,
голова Нормативно-правового
комітету Нафтогазової асоціації України, вразив оригінальністю прикладів практичних
кейсів.
Ярослав Железняк, радник Прем’єр-міністра України з
питань зв’язків з Парламентом,
розповів про те, який тернистий шлях проходять законопроекти до вищого рангу — закону.
Останнім спікером виступила Катерина Одарченко, політтехнолог, засновник і керую-

чий партнер компанії SIC Group
Ukraine, член Міжнародної асоціації політичних консультантів (ІАРС). Основою розповіді
були механізми лобіювання відомих асоціацій України та визначення тих галузей, які необхідно лобіювати.
Організаційний комітет І
школи з лобіювання та взаємодії з органами влади висловлює
свою подяку всім спікерам та
учасникам за те, що разом зробили цей день насиченим та незабутнім для кожного з нас!
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

T-Student Summit

17 — 18 березня 2018 року у Києві пройшов перший студентський
фестиваль, організований Лігою студентів АПУ та ЮФ Evris

С

концентрований навколо концепції Т-юриста (який, окрім правознавства, володіє цілим комплексом різносторонніх знань та
навиків), захід зібрав талановитих студентів у стінах Klitschko Expo та
надав їм унікальну можливість розширити
свої знання у таких сферах, як маркетинг,
бізнес, технології та право.
Окремої уваги вартий зірковий спікерський склад: своїми знаннями та історіями
поділилися генеральний директор Red Bull
Тетяна Лукинюк, керівник відділу розвитку бізнесу та маркетингу ЮФ Evris Олена
Лазарева, співзасновник і партнер групи
BeCentric Ірина Химчак, PR-директор ЮФ

Evris Анастасія Позова, партнер та засновник Legal Marketing Solutions Тетяна
Бенько, директор з маркетингу ЮФ Asters
Вікторія Єсауленко.
Також перед студентами виступили
в. о. генерального директора ПАТ «Укрпошта» Ігор Смілянський, CEO платформи
Charitum Дар’я Зарівна, виконавчий директор Асоціації «Інноваційний розвиток України» Юрій Пивоваров, співзасновник мозкового центру Foundation for Future і блокчейн платформи Aeneas Олексій Жмеренецький, керуючий партнер Blockchain Lab,
засновник Blockchain Art Hackathon Станіслав Под’ячев, керуючий партнер патентноправової фірми Prima Veritas, СЕО PatentBot

Наталія Владимирова, старший менеджер з маркетингових комунікацій Petcube
Бредлі Уеллс, CEO, засновник AXDRAFT
Юрій Заремба, CEO Bot&Partners та юрист
Opendatabot Микита Підгайний, генеральний директор Директорату з прав людини,
доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України Владислав Власюк, керівник практики банківського і фінансового права та напряму FinTech
ЮФ Evris Сергій Паперник, керівник практики корпоративного права та M&A ЮФ
Evris Сергій Бенедисюк, інспектор Ради
бізнес-омбудсмена Олег Крикавський та
керівник податкової практики ЮФ Evris Андрій Реун.
«Ніколи не бійтеся почати з «нуля», «усі
місця в житті, крім вашого власного, вже зайняті» — з таким зарядом мотивації учасники
T-Student Summit просто приречені на успіх!

Наймасштабніший Moot Court
22 — 24 березня 2018 року Ліга студентів АПУ та Патентно-юридична
компанія IPStyle у співорганізації з Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка та НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України провели наймасштабніший Moot Court в Україні з права
інтелектуальної власності!

Н

а захід зареєструвалися більше 45 команд з усієї України.
За результатами оцінювання
письмових меморандумів, 16 з
них пройшли до усних раундів.
Цьогорічна фабула була комплексною
та варіативною. Вона стосувалась як «традиційних» питань права інтелектуальної
власності, таких як розподіл майнових прав
на службові корисні моделі та проблем правової охорони торговельних марок, так і
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«сірої зони» авторського права — computer
generated works. Крім того, не обійшлося без
питань міжнародного приватного права:
автономії волі та можливості застосування
доктрини Work for Hire (США); проблематики виконання договірних зобов’язань та
можливості визнання майнових прав інтелектуальної власності спільною сумісною
власністю подружжя.
У перший день учасники мали можливість покращити свої hard та soft skills, спіл-

куючись із Олександром Мамунею, партнером AEQUO, Світланою Василенко, експертом з техніки мови, та Оксаною Кочкодан,
партнером Axon Partners. Ми говорили про
інтелектуальну власність, ораторське мистецтво та мут корти.
23 — 24 березня команди уже безпосередньо змагалися між собою за системою
«плей-оф».
Ми раді вітати чемпіонів другого UBA
STUDENTS’ LEAGUE Moot Competition on IP —
команду Infringers, НУ «Києво-Могилянська
академія» (Ярослав Корнієнко та Артем Белогрищенко, тренер — Владислав Подоляк).
Почесне друге місце зайняла команда
Mens legis, КНУ ім. Т. Шевченка (Наталія Бадьора та Єлизавета Паливода, тренер — Ілларіон Томаров).
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

ІІІ Всеукраїнська школа адвокатської
діяльності
31 березня — 1 квітня 2018
року у Сумах відбулася
ІІІ Всеукраїнська школа
адвокатської діяльності Ліги
студентів АПУ

З

ахід зібрав близько 80 учасників,
а також на другий день відбулося
засідання Правління Ліги студентів АПУ.
Привітав учасників голова
Сумського осередку Денис Шевченко та
голова Відділення АПУ в Сумській області
Євген Чупрун, який побажав учасникам
гарних вихідних та зазначив, що цей захід
вже вкотре збирає велику кількість людей та
спікерів з найвідоміших юридичних компаній країни.
Першим спікером був Роман Чумак,
керуючий партнер ЮК «Арес». Роман спілкувався з учасниками на тему комунікації
з клієнтом. Зробив наголос на нестандартному мисленні молодих адвокатів. Другим виступав Євгеній Солодко, керуючий
партнер АО «Солодко і партнери». Розповів учасникам про причини виникнення
кримінально-правових ризиків бізнесу,
наводив приклади з власного професійного досвіду, визначив суб’єктів, які можуть
стати причиною виникнення таких ризиків та порадив учасникам читати іноземні

ресурси ЗМІ, які пов’язані з аналітикою та
юриспруденцією.
Елеонора Салова, старший юрист ADER
HABER, розкрила тему захисту бізнесу. Пані
Елеонора коротко охарактеризувала проблеми, які виникають під час арешту майна, правові наслідки цієї дії та наводила
життєві приклади з власного досвіду. Олена Любимова, адвокат АО Juscutum, обговорювала з учасниками нововведення в
процесуальному законодавстві та які з них
«працюють» після їх введення. Також на
школі був таємний спікер, ким став Олександр Авраменко, юрист ЮК Norma-lex.
Свій виступ Олександр присвятив процедурі проходження юристами кваліфікаційного
іспиту, для того щоб стати адвокатом.
На другий день школу відкрив Олег Гелетканич, партнер AXON PARTNERS. Тема
криптовалюти та розвитку криптовалют-

ного бізнесу. Доповідач розказав про різновиди блокчейну і його принцип роботи.
«Одного разу записана інформація не може
бути змінена», — зазначив Олег.
У фіналі школи учасники вирішували
кейс у командах під керівництвом Олександра Чернадчука, партнера АО Corpus Juris.
За досить невеликий проміжок часу, вони
знайшли велику кількість порушень та довели Олександру, що справа не дійде до суду, її
можна закрити, не докладаючи великих зусиль. Партнерами заходу виступили: НН Інститут права СумДу, ЮК Norma-Lex, Сумський
експертно-технічний центр держпраці.
На останньому засіданні Правління Ліги
студентів були винесені на обговорення питання організації VIII Правничої Асамблеї,
визначення місця її проведення, стратегії
розвитку Ліги студентів на останній місяць
перед обранням нової команди Правління.

з права інтелектуальної власності
Бронзу завоювала команда
Ad Gloriam, КНУ ім. Т. Шевченка
(Уляна Захарія та Анна Козіна,
тренер — Майя Святашова).
Переможці отримали призи
від Освітнього проекту «Інституційний навчальний візит» ЛНУ
ім. І. Франка у сумі 150, 100 та 50
Євро за 1, 2 та 3 місце відповідно.
Кращим оратором стала Наталія Бадьора, яка отримала
можливість скласти спеціалізований іспит від WIPO безкоштовно, партнер номінації — Освітній
проект «Інституційний навчальний візит».
Нагороду за найкращий меморандум та
2 безкоштовні квитки на Міжнародний форум з інтелектуальної власності отримала

команда Mens legis, партнер номінації —
«Юридическая практика».
Дякуємо учасникам, які прийняли виклик під назвою IPMOOT та були з нами
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протягом цих місяців підготовки.
Хочемо висловити вдячність
Олені Павлівні Орлюк, завдяки
якій цьогорічні змагання відбулися на базі кафедри інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка.
Ліга студентів АПУ висловлює вдячність партнерам Moot
Court, а саме: Кафедрі інтелектуальної власності КНУ імені
Т. Шевченка, виданням «Юридична газета» та «Юридична
практика», Клубу інтелектуальної власності,
Науково-освітньому центру з інтелектуальної власності та Дому юриста.
Чекаємо вас наступного року!
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НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени АПУ
ЧЛЕНИ

1. Абрамова Ольга Петрівна — ТОВ «МЕРГЕН», юрист, м. Полтава, Відділення АПУ в Полтавській області;
2. Бабкова Тетяна Вікторівна — Фрунзенський районний суд
м. Харкова, суддя, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
3. Байрамов Артур Іллязович — ПП «ДІЛОВИЙ БУДИНОК»,
юрист, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
4. Барбашин Сергій Дмитрович — TRUSTME Law Firm, керуючий
партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
5. Бех Юлія Михайлівна — ТОВ «Данон Дніпро», юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
6. Білошук Олена Тарасівна — індивідуальна практика, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
7. Билиця Ігор Олегович — НУ «Одеська юридична академія», доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
8. Бігунець Ірина Миколаївна — Адвокатське бюро Василика В.В.,
помічник адвоката, м. Тетіїв, Відділення АПУ в Київській області;
9. Бляшин Микола Степанович — Адвокатське бюро Миколи
Бляшина, директор, м. Рівне, Відділення АПУ в Рівненській області;
10. Боднар Анастасія Анатоліївна — Sayenko Kharenko, юрист, м.
Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
11. Бондаренко Ярослав Миколайович — адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
12. Борисочева Наталія Миколаївна — Адвокатське бюро «Вартові Пучин», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
13. Брагарник Олександр Миколайович — патентний повірений,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
14. Вакулік Аліна Володимирівна — Головне управління Державної казначейської служби України у Волинській області, головний спеціаліст юридичного відділу, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській
області;
15. Василенко Юлія Володимирівна — Юридична фірма «Кушнір,
Яким'як та Парнери», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
16. Василик Віталій Валентинович — Адвокатське бюро Василика В.В., керуючий адвокатським бюро, м. Хмельницький, Відділення
АПУ в Хмельницькій області;
17. Войтюк Ірина Анатоліївна — Державна судова адміністрація
України, радник голови, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
18. Волкова Ганна Романівна — юрист, м. Одеса, Відділення АПУ
в Одеській області;
19. Волошина Олена Вікторівна — адвокат, м. Дніпро, Відділення
АПУ в Дніпропетровській області;
20. Гаркуша Євгенія Олександрівна — ZeoAlliance, керівник юридичного відділу міжнародного права, м. Полтава, Відділення АПУ в
Полтавській області;
21. Герман Євген Станіславович — AEQUO, юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
22. Гетьман Вікторія Володимирівна — Юридична фірма «Кушнір,
Яким’як та Партнери», молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
23. Гнип Ірина Ярославівна — юрист, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
24. Головатенко Оксана Валеріївна — приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, приватний нотаріус, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
25. Горобець Алла Анатоліївна — адвокат, м. Харків, Відділення
АПУ в Харківській області;
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26. Греченко Анатолій Іванович — Кам’янсько-дніпровська
районна рада Запорізької області, заступник голови, м. Кам’янкаДніпровська, Відділення АПУ в Запорізькій області;
27. Грещенко Вероніка Володимирівна — ТОВ «ЕКСПАТПРО»,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
28. Гураль Олена Анатоліївна — ТОВ «ҐОУ Б'ЮТІ СТУДІОС», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
29. Дабіжа Яна Георгіївна — виконавчий комітет Енергодарської
міської ради, заступник міського голови, м. Енергодар, Відділення АПУ
в Запорізькій області;
30. Давиденко Юлія Вікторівна — помічник адвоката Корченюка Р.В., м. Вінниця, Відділення АПУ у Вінницькій області;
31. Даниленко Платон Олександрович — ТОВ «ЕКСПАТПРО»,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
32. Дерманська Катерина Олександрівна — Адвокатське бюро,
засновник, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
33. Довжанський Леонід Маркович — Юридична компанія «Довжанський та партнери», директор, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
34. Дожджанюк Орест Ігорович — ТОВ «Селепей, Волковецький і
партнери», партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
35. Донков Сергій Вікторович — ЮФ «Евріс», старший юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
36. Дубков Артем Володимирович — ТОВ «АЛАР 10», директор,
м. Енергодар, Відділення АПУ в Запорізькій області;
37. Дубкова Юлія Іванівна — ТОВ «АЛАР 10», юрист, м. Енергодар,
Відділення АПУ в Запорізькій області;
38. Думич Христина Михайлівна — Український католицький університет, старший викладач кафедри теорії права та прав людини,
м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
39. Епель Оксана Володимирівна — Київський апеляційний адміністративний суд, суддя, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
40. Желінський Віталій Миколайович — Шевченківська районна
в місті Києві державна адміністрація, начальник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців — державний реєстратор, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
41. Житар Олександр Петрович — адвокат, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
42. Жухевич Олег Володимирович — ТОВ «Едванс Партнерз», директор, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
43. Заніна Яна Володимирівна — індивідуальна практика, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
44. Захарченко Станіслав Станіславович — UMG Investments, провідний юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
45. Івахненко Юлія Миколаївна — Jurimex, стрший юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
46. Ільчинська Вікторія Анатоліївна — ТОВ «Юридична фірма
«Вокс Легум», директор, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
47. Істомін Олексій Миколайович — індивідуальна практика,
м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
48. Калита Вероніка Андріївна — АО «Інтегрітес», помічник юриста, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
49. Кикіш Софія-Марія Русланівна — Правова група «Побережнюк і партнери», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
50. Кобелєва-Лискова Анжеліка Володимирівна — Агенція нерухомості Prostir, юрисконсульт, м. Чернігів, Відділення АПУ в Чернігівській області;
51. Ковтуцька Марина Михайлівна — ТОВ «ЕКСПАТПРО», молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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52. Кокоячук Володимир Мирославович — індивідуальна практика, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
53. Коломоєць Олег Олександрович — Запорізька міська рада,
депутат, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
54. Костюк Ліна Віталіївна — Вінницький міський суд Вінницької
області, архіваріус, м. Вінниця, Відділення АПУ у Вінницькій області;
55. Кравченко Юрій Вікторович — ПП «ЮА «Промсвіт», юрисконсульт, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
56. Кудрик Мирослава Миколаївна — KPMG Ukraine, помічник
юрисконсульта, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
57. Кузьменко Артем Васильович — Eterna Law, старший юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
58. Кулак Наталія Анатоліївна — ТОВ «ТРК «Україна», старший
юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
59. Купіна Людмила Францівна — НПУ ім. Драгоманова; Юридична фірма «ІнпраксІ», професор кафедри; партнер, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
60. Лизак Марко Володимирович — KPMG Ukraine, юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
61. Лисак Вадим Олександрович — Міністерство юстиції України,
провідний спеціаліст відділу з питань соціального, трудового та гуманітарного законодавства управління державної реєстрації нормативноправових актів департаменту реєстрації та систематизації правових
актів Міністерства юстиції України, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
62. Лиходід Роман Володимирович — АО «Юскутум», помічник адвоката, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
63. Луговий Станіслав Володимирович — ТОВ «Алстеллар», партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
64. Ляпін Дмитро Валентинович — приватний виконавець,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
65. Мазнов Андрій Олександрович — індивідуальна практика,
м. Буринь, Відділення АПУ в Сумській області;
66. Мазур Євгенія Іванівна — індивідуальна практика, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
67. Малімон Єлізавета Володимирівна — ЮФ «Алексєєв, Боярчуков та партнери», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
68. Мамонтова Вероніка Володимирівна — ЮК «Боровик та партнери», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
69. Марущак Олександр Анатолійович — Чернігівський національний технологічний університет, викладач, м. Чернігів, Відділення
АПУ в Чернігівській області;
70. Миланич Андрій Михайлович — АБ «Миланич та партнери»,
керуючий адвокатського бюро, м. Чернігів, Відділення АПУ в Чернігівській області;
71. Михайловська Інна Олександрівна — адвокат, м. Вінниця, Відділення АПУ у Вінницькій області;
72. Мірошниченко Костянтин Євгенович — Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, консультант суду, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
73. Місько Сергій Васильович — ДП «Украгросоюз», юрисконсульт, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
74. Мочарна Марія Ігорівна — АК «Лекс», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
75. Мудра Юлія Олександрівна — ТОВ «НІЛОС», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
76. Муковський Руслан Павлович — адвокат, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
77. Негода Катерина Олегівна — Четвертий київський місцевий
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, головний
спеціаліст відділу представництва, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
78. Нижник Анастасія Андріївна — індивідуальна практика,
м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
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79. Низька Ірина Олександрівна — ЮФ «Місечко та Партнери»,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
80. Огієнко Олександра Федорівна — Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», юрисконсульт, смт Чабани, Відділення АПУ в Київській області;
81. Огородник Олег Валентинович — адвокат, м. Луцьк, Відділення АПУ у Волинській області;
82. Оніщук Валерій Петрович — адвокат, м. Рівне, Відділення АПУ
в Рівненській області;
83. Онуфрієнко Олександр Іванович — ЮФ «Астерс», партнер, м.
Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
84. Онученко Дмитро Сергійович — АО «Юскутум», керівник практики безпеки бізнесу, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
85. Осійчук Тетяна Миколаївна — ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
86. Островська Ольга Сергіївна — ТОВ «УАПРОМ», начальник юридичного відділу, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
87. Панчак Анастасія Олександрівна — АО «ЮФ «Василь Кісіль і
Партнери», молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
88. Петровська Наталія Андріївна — ТОВ «Фарм Інвест», директор, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
89. Подберезська Марина Миколаївна — CMS Reich-Rohrwig
Hainz, молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
90. Покотило Дар'я Юріївна — індивідуальна практика, м. Дніпро,
Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
91. Помогайбо Олександр Васильович — індивідуальна практика,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
92. Попелюк Вадим Павлович — НУ «ОЮА», доцент кафедри господарського права і процесу, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
93. Попова Яна Володимирівна — індивідуальна практика, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
94. Приладишева Ольга Миколаївна — Головне територіальне
управління юстиції у Запорізькій області, провідний спеціаліст, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
95. Применко Олена Анатоліївна — ПАТ «Аграрний фонд», заступник директора Департаменту управління ризиками, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
96. Прівін Микита Ігорович — ТОВ «МІЛТОН ГРУП», керуючий
партнер, керівник юридичного департаменту, м. Київ, Відділення АПУ
в місті Києві;
97. Пшевлоцький Юрій Миколайович — індивідуальна практика,
м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
98. Семенова Марина Володимирівна — Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної
академії правових наук України/Юридична фірма «Семенова і Партнери», м.н.с. відділу правового забезпечення функціонування національної інноваційної системи/керуючий партнер, м. Київ, Відділення АПУ
в місті Києві;
99. Сидорова Ірина Миколаївна — КП «Київпастранс», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
100. Скрипник Алла Василівна — ЮФ «Кушнір, Яким’як та партнери», молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
101. Славицька Зося Іларіонівна — Ізмаїльський місцевий центр з
надання БВПД, директор, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
102. Смолов Костянтин Вікторович — Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, аспірант, викладач кафедри
адміністративного та кримінального права, м. Дніпро, Відділення АПУ
в Дніпропетровській області;
103. Сукманова Тетяна Олександрівна — ТОВ «Київський експертно-дослідний центр», генеральний менеджер, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;

№4 (144) квітень 2018 року

19

НОВІ ЧЛЕНИ
104. Титоренко Артем Миколайович — ТОВ «Данон Дніпро»,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
105. Тищенко Оксана Володимирівна — Київський апеляційний
господарський суд, суддя, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
106. Толочко Вікторія Валеріївна — AGA Partners, молодший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;

116. Шахворост Артем Олександрович — Міністерство юстиції
України, головний спеціаліст відділу кримінальної юстиції управління
кримінальної юстиції департаменту з питань правосуддя та національної безпеки, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
117. Шендера Олена Миколаївна — адвокат, керівник ЮК
SOLOMON, м. Рівне, Відділення АПУ у Рівненській області;

107. Ушеренко Світлана Василівна — КНЕУ, доцент кафедри

118. Шкробак Іван Іванович — Державна прикордонна служба

корпоративних фінансів і контролінгу, м. Київ, Відділення АПУ в місті

України, старший ІПС по роботі з іноземцями та адміністративного

Києві;

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

108. Хавунка Тарас Іванович — Львівський регуляторний ХАБ, керівник, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
109. Хітько Василь Миколайович — Головне управління ДФС у
Київській області, юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
110. Хоменко Катерина В’ячеславівна — КП «Підприємство комунальної власності», генеральний директор, м. Енергодар, Відділення
АПУ в Запорізькій області;
111. Хоптяр Марина Вікторівна — ТОВ «ЮФ «Легарт», юрисконсульт, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
112. Хрипченко Ілля Володимирович — юрист, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
113. Чередніченко Василь Павлович — ТОВ «ЕКСПАТПРО», партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
114. Черніков Тарас Євгенович — CMS Reich-Rohrwig Hainz,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
115. Чугаєвська Світлана Михайлівна — АТ «СКМ», спеціаліст
відділу антимонопольного комплаєнсу, м. Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
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119. Шнейдер Віталій Юрійович — ТОВ «Ассасе», юрисконсульт,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
120. Шумейко Іван Павлович — АО «Гладкий, Яценко та Партнери», старший юрист, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
121. Юрманович Василь Володимирович — МЮФ «ІНТЕГРІТЕС»,
старший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
122. Ющенко Руслан Сергійович — Міністерство юстиції України,
головний спеціаліст, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
123. Яворський Богдан Іванович — АБ Богдана Яворського, директор, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
124. Яковенко Катерина Василівна — ПрАТ «ДБК №3», начальник
юридичного відділу, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
125. Якуша Ольга Юріївна — Патентно-правова фірма PRIMA
VERITAS, старший юрист з інтелектуальної власності, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
126. Яценко Дмитро Валерійович — АО «Гладкий, Яценко та Партнери», партнер, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області.
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