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129 засідання Правління:
оргкомітети осінніх
заходів, бюджет та
регіональні питання
17 квітня 2018 року у м. Києві відбулося засідання Правління № 129. Основні пункти порядку
денного: питання функціонування Ліги студентів,
бюджет АПУ, вибори до відділень та оргкомітети
осінніх заходів АПУ.
Розпочали традиційно з привітань від Президента АПУ Андрія Стельмащука. Першим заслухали доповідь Вадима Гуменюка, Голови Ліги
студентів, про ситуацію, що склалася навколо взаємодії Ліги студентів з вишами України та пропозиції змін до Положення про Лігу студенів. Також
Вадим Гуменюк анонсував проект Ліги студентів
щодо історії розвитку українського юридичного
ринку. Члени Правління дали поради молодому
колезі та підтримали проект.
Члени Правління обговорили та затвердили
виконання бюджету АПУ за перші 3 місяці 2018
року, розглянули зміни до положень про комітети
(щодо призначення заступників голів комітетів)
та схвалили ідею синхронізації виборів рад та голів відділень.
Ольга Просянюк, керуючий партнер АО AVER
LEX, запропонувала підтримати ініціативу щодо

підготовки Звіту Ініціативної групи із захисту
прав адвокатів, яку вона очолює.
Було затверджено Раду та призначено Голову
Відділення АПУ в Одеській області — Олександра
Байдеріна.
Також правники розглянули ситуацію, що
склалась у Запорізькій області у зв’язку з вимогою
проведення позачергових Загальних зборів Відділення АПУ у Запорізькій області та запросили
Ініціативну групу до діалогу.
Члени Правління одноголосно затвердили
склад організаційних комітетів осінніх заходів АПУ.
Насамкінець Володимир Кравчук, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, запропонував створити платформу
для професійного спілкування між суддями та
правовою спільнотою у форматі зустрічей суддів
ВС — членів АПУ із головами комітетів АПУ щодо
тенденцій судової практики.

захід

Розпочав роботу Комітет з міграційного права АПУ
18 квітня 2018 року у м. Києві новостворений
Комітет з міграційного права провів перше засідання, на якому обговорили проблемні питання
міграційного права в Україні та роль міграційного
права в роботі українського бізнесу.
Відкрили перше засідання та представили
склад і завдання Комітету з міграційного права
Максим Соколюк, голова Державної міграційної
служби України, Олена Дубчак,начальник Управління юридичного забезпечення Державної міграційної служби України, та Володимир Саєнко,
Віце-президент Асоціації правників України.
Сергій Ніжинський, координатор Комітету з
міграційного права, директор Департаменту Кабінету Міністрів України з питань стратегічного
планування та координації державної політики,
проаналізував проблемні питання міграційного
права в Україні: правовий статус біженця, ID картки, міжнародне усиновлення, отримання посвідки
на постійне місце проживання через інвестиції в
Україну тощо.
Доповідач пояснив, чим зумовлений попит на
послуги юристів з міграційного права: «Я думаю,
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що саме активна робота ДМС, зміни в законодавстві, актуальність питань щодо переселенців,
біженців, реадмісії, усиновлення, екстрадиції, посвідок на тимчасовий захист та тимчасове/постійне місце проживання, громадянства, еміграції та
імміграції, зацікавленість іноземців до України
викликають потребу до міграційної практики
сьогодні».
Запрошуємо вас долучатися до діяльності
новоствореного Комітету та дізнаватися найактуальнішу інформацію від найкращих експертів
галузі.
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НОВИНИ
АПУ відтепер у новому офісі!
Шановні партнери, колеги та друзі!
Секретаріат Асоціації правників України
відтепер знаходиться за новою адресою:
м. Київ, вул. Хрещатик, 6, оф. 2.
Ці зміни пов’язані з розширенням складу Секретаріату та бажанням зробити наші
заходи більш зручними для вас: у новому
приміщенні Секретаріату АПУ передбачено
просторий та зручний зал для проведення
заходів Асоціації різного формату.
Найближчим часом наш новий офіс гостинно відчинить свої двері для друзів.
Про День відкритих дверей ми повідомимо на сайті АПУ та нашій facebook-сторінці.
Будемо раді вітати вас у новому офісі!
Слідкуйте за нашими новинами!

ОГОЛОШЕННЯ

Адвокати!
Розкажіть про випадки
порушення ваших професійних
прав та гарантій!
Ініціативна група із захисту прав адвокатів повідомляє про підготовку
оглядового звіту щодо
порушень прав адвокатів за 2017 р. і перший квартал 2018 р.
Метою звіту є підготовка моніторингу по Україні у межах роботи спеціального доповідача ООН з питань незалежності
адвокатів.
Ми звертаємось до всіх адвокатів, які у вказаний період опинились в ситуації, де були порушені їхні професійні права та гарантії, повідомити відповідну інформацію, надіславши:
— звернення до Ініціативної групи про порушення прав, гарантій чи посягання на безпеку
(розміщено на сайті АПУ);
— докази, що підтверджують вказані у зверненні факти.
Контактні особи:
Координатор законопроектної роботи АПУ
Ольга Лопушанська: тел.: +38 (044) 492-88-48,
e-mail: gr@uba.ua та
Координатор Ініціативної групи — Ольга Просянюк, e-mail: prosyanyuk@averlex.com.

Запропонуйте кандидатуру лауреата Почесної
відзнаки АПУ «За честь та професійну гідність»?
Асоціація правників України пропонує вам висунути кандидатуру
визначного юриста на нагородження Почесною відзнакою «За честь та
професійну гідність» 2018 року.
Почесна відзнака «За честь та професійну гідність» є найвищою
нагородою Асоціації правників України, яка щорічно присуджується
видатному правникові за вагомий внесок у розвиток правничої професії,
юридичної науки та практики, за честь і гідність у своїй професійній
діяльності.
Подання може зробити будь-який член Асоціації правників України.
Бути номінованим на Почесну відзнаку може будь-який правник, не
залежно від того, чи є він членом Асоціації правників України.
Форму подання ви зможете знайти на сайті АПУ або отримати,
надіславши листа на адресу: pr@uba.ua. Контактна особа —
Ольга Сластунова.
Вручення Почесної відзнаки АПУ «За честь та професійну
гідність» відбудеться під час урочистостей, присвячених відзначенню
професійного свята Дня юриста та Відкриття Року Права.
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Офіційно
Самоврядування
Адвокатура

Члени АПУ, які увійшли до складу
НКР при Верховному Суді
Ми вітаємо членів Асоціації
правників України —
висококваліфікованих фахівців,
які увійшли до складу
Ради для підготовки
наукових висновків з питань
діяльності Верховного Суду,
що потребують наукового
забезпечення

Перелік членів АПУ, які увійшли до
складу НКР при ВС:
Беляневич Вадим Едуардович — кандидат юридичних наук, член Ради з питань
судової реформи при Президентові України, член Конституційної комісії при Президентові України;
Бірюков Олександр Миколайович —
доктор юридичних наук, професор кафедри
міжнародного приватного права Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Венедіктова Ірина Валентинівна —
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Кохановська Олена Велеонінівна —
доктор юридичних наук, професор, членкореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
Кузнєцова Наталія Семенівна — доктор юридичних наук, віце-президент Національної академії правових наук України —
керівник Київського регіонального центру,
академік-секретар відділення цивільноправових наук Національної академії правових наук України, академік Національної
академії правових наук України, професор
кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, заслужений діяч науки і техніки
України;

Кисіль Василь Іванович — доктор
юридичних наук, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;

Мартинюк Олена Антонівна — кандидат юридичних наук, заступник директора департаменту — начальник управління нормативно-правового та методичного
забезпечення нотаріату департаменту
приватного права Міністерства юстиції
України;

Ковалко Наталія Миколаївна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри
фінансового права юридичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;

Монаєнко Антон Олексійович — доктор юридичних наук, професор, головний
науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, заслужений юрист України;

Кот Олексій Олександрович — доктор
юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії
правових наук України, заслужений юрист
України;

Орлюк Олена Павлівна — доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України,
виконуючий обов’язки завідувача кафедри
інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор На-
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уково-дослідного інституту інтелектуальної
власності Національної академії правових
наук України;
Отраднова Олеся Олександрівна —
доктор юридичних наук, доцент, заступник
декана юридичного факультету з наукової
роботи та міжнародних відносин, професор
кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Подорожна Тетяна Станіславівна —
доктор юридичних наук, доцент кафедри
публічного права юридичного факультету
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича;
Селіванов Максим Володимирович —
кандидат юридичних наук, доцент кафедри
цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна;
Устименко Володимир Анатолійович — доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії
правових наук України, член-кореспондент
Національної академії наук України, директор Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України,
заслужений юрист України;
Харенко
Михайло
Володимирович — кандидат юридичних наук, партнер
Юридичної фірми Sayenko Kharenko;
Шкляр Сергій Володимирович —
кандидат юридичних наук, заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої
служби.
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зустріч
Самоврядування
Адвокатура

IP-суд: готуємося до найкращого
27 квітня 2018 року Комітет з інтелектуальної
власності Асоціації правників України запросив
Голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів
(ВККС) Сергія Козьякова обговорити процес
проведення конкурсу до Вищого суду з питань
інтелектуальної власності. Захід був відкритим
для усіх бажаючих
дів, згадав про кваліфіспит для
помічників суддів і конкурс в
першу інстанцію. Повідомив,
що другий етап конкурсу на
посади суддів ВС розпочнеться
попередньо у жовтні-листопаді, а також зауважив, що з нетерпінням очікує на конкурс
до IP-суду, оскільки прогнозує,
що проект буде успішним, як і у
більшості країн, що його впроваджували.
Сергій Козьяков повідомив,
що конкурс вже оголошено, і на
день зустрічі отримано близько
210 пакетів документів. Проте
не-суддів серед претендентів —
менше 10 %: «це провал спільноти патентних повірених», —
напівжартівливо зауважив доповідач.

Зліва на право: Олександр Мамуня та Сергій Козьяков

У відповідь на питання про
недопуск до конкурсу науковців та судових експертів у сфері
інтелектуальної власності Голова ВККС відповів, що вважає це
помилковим та пропонує ініціювати відповідні зміни до законодавства.
За словами гостя, підготовлено близько 1000 тестів, які
наразі проходять внутрішню
рецензію. Практичні завдання
ще не готові. Пан Козьяков висловив сподівання, що результати конкурсу буде оголошено не пізніше листопада 2018
року.
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Сергій Козьяков запропонував Комітету АПУ в межах допомоги і співпраці створити групу
для моніторингу процедури
проведення конкурсу (зокрема,
для внутрішньої рецензії тестових питань перед опублікуванням на сайт).
Наостанок гість зустрічі
висловив вдячність правовій
спільноті та АПУ за допомогу
у підготовці конкурсу та погодився із пропозицією Олександра Мамуні зустрічатися кожні
2 місяці на запрошення АПУ і
обговорювати процес конкурсного відбору.

29 травня 2018 р., №21-22 (623-624) Юридична Газета


М

одератором
зустрічі
виступив
Олександр
Мамуня, Голова Комітету з інтелектуальної власності АПУ, партнер,
керівник практики вирішення
спорів та інтелектуальної власності ЮФ AEQUO, адвокат.
Обговорили поточний стан
проведення конкурсу, етапність та часову перспективу
конкурсу, процедуру проведення іспиту, особливості тестування особистих морально-психологічних якостей і
загальних здібностей, а також
проведення співбесіди.
Пан Козьяков розповів про
плани на 2018 рік щодо проведення конкурсів на посади суд-
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Зустрічаємо літо у Львові!
Асоціація правників України
(АПУ) вже восьмий рік
поспіль зустрічатиме літо
на Західноукраїнському
юридичному форумі АПУ, який
знову повернувся до Львова

З

ахідноукраїнський
юридичний
форум АПУ є унікальним заходом,
оскільки за роки свого існування став міцною комунікативною
платформою для правників не
лише Львова, але й усього регіону.
Участь в цьому заході — це чудова нагода
познайомитися з колегами не лише із сусідніх областей, але і з представниками юридичної спільноти практично зі всієї України.
Цьогоріч ми продовжуємо розмову про
реалії та перспективи юридичної освіти.
Власне, будуть порушені питання якості
правничої освіти, готовність юридичних
шкіл до реформування, урядовий погляд
на реформу та думки приватного сектора,
майбутні моделі юридичної освіти та багато іншого.
Друга вкрай важлива тема для розмови
— результати роботи Верховного Суду. Чи
справджує сподівання новий склад найвищого судового органу країни? З учасниками
форуму спілкуватимуться Дмитро Гудима
та Наталія Антонюк, судді Великої Палати
Верховного Суду, та Володимир Кравчук,
суддя Касаційного адміністративного суду у
складі Верховного Суду.
Другий день форуму пройде в абсолютно
новій локації, яку учасники форуму зможуть
оцінити ще до офіційного відкриття. Філія
колишнього Австро-угорського банку, побудована у 1912 — 1913 роках, після повної
реставрації обіцяє вразити вишуканістю та
автентичністю оригінального дизайну.
Серед поважних гостей заходу очікуємо
Андрія Садового, міського голову Львова,
та Олега Синютку, голову Львівської обласної державної адміністрації. Учасників вітатимуть Андрій Стельмащук, Президент
Асоціації правників України, та Роксолана
Костур, Голова Відділення АПУ у Львівській
області, партнер АО «Матвіїв і партнери».
Новели процесуальних кодексів, корпоративного законодавства, актуальні питання адвокатури та міжнародно-правові аспекти ведення бізнесу — ключові теми для
обговорення другого дня форуму.
І, звичайно, не правом єдиним! Ми запропонуємо вам приємні можливості для
спілкування з колегами та друзями!
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Нове керівництво
Відділення
в Одеській області
19 квітня 2018 року Правління
Асоціації правників України
(АПУ) затвердило склад Ради та
призначило Голову Відділення АПУ
в Одеській області
Вибори відбувалися шляхом голосування членів АПУ, які входять до Відділення АПУ в Одеській області.
Тож, до колегіального органу управління Відділенням АПУ в Одеській області
увійшли:
1. Байдерін Олександр Анатолійович,
ТОВ «Юридична компанія CLS», керуючий
партнер, адвокат.
2. Волков Артем Сергійович, керівник практики морського та транспортного
права ЮФ «АНК».

3. Козлов Олександр Олександрович, адвокат.
4. Кравець Олександр Олександрович, суддя Одеського апеляційного адміністративного суду.
5. Ремесло Олексій Юрійович, юрист
Міжнародної юридичної служби Interlegal.
6. Молодецький Ростислав Анатолійович, керуючий партнер АО FRANKLIN
SAIROS.
7. Микитенко Тетяна Василівна,
юрист ЮФ «Юрлайн».
8. Сергєєва Світлана Йосифівна,
партнер Юридичного бюро Сергєєвих.
9. Сукачов Євген Сергійович, старший партнер Black Sea Law Company.
10. Тріпульський Григорій Яковлевич,
к.ю.н., керуючий партнер Юридичної консалтингової компанії «Де-Юре».
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Головою Відділення АПУ в Одеській
області обрано Байдеріна Олександра
Анатолійовича.
Рада є колегіальним органом управління відділенням і наділена функціями
ухвалювати рішення з ключових питань
діяльності відповідного структурного підрозділу.
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Cергій Шкляр:

«Ми розбили монополію держави
на виконання судових рішень»
16 травня 2018 року за власним бажанням пішов
у відставку заступник Міністра юстиції України
з питань виконавчої служби Сергій Шкляр,
член АПУ, засновник адвокатського об’єднання
Arzinger
Сергій Шкляр як член Ради
з питань судової реформи брав
участь у розробці проектів законів «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб,
які здійснюють примусове виконання судових і рішень інших
органів», які згодом були прийняті Верховною Радою.
Як розповів АПУ пан
Шкляр, він планує повернутись
до юридичної практики, продовжити наукову діяльність та
активно працювати над низкою
законопроектів у складі Ради з
питань судової реформи.
Чому Ви прийшли на державну службу? Які цілі Ви ставили перед собою, обіймаючи
посаду заступника Міністра
юстиції? Чи вдалося їх досягти?
Я багато років працював
у приватному секторі, був за-

сновником Arzinger. Але 2014
— 2015 роки – це був виклик
для приватного сектора піти у
державні органи, щоб здійснити реформи, покращити стан у
сфері державного управління.
Я для себе це розумів як певний обов’язок чимось допомогти країні в складні часи і планував потім знову повернутися у
приватну практику.
Ще до того, як я був запрошений у Міністерство юстиції,
я був (і досі є) членом Ради з
питань судової реформи із самого моменту її створення. І
саме там я опікувався 4 групами, які займались розробкою
процесуальних кодексів, підготовкою законів про конституційний суд, ВПР, судоустрій,
питаннями адвокатури і виконання судових рішень. На двох
останніх питаннях я був зосереджений найбільше. Тому,

коли надійшла пропозиція піти
в Мін’юст і очолити профільний напрямк виконавчої служби, я погодився.
Протягом цього часу нам
вдалося прийняти Закони про
конституційний суд, про ВРП,
нові закони у сфері виконання рішень і нові процесуальні
кодекси. Зараз готується до
прийняття новий Закон про адвокатуру. Останнім кроком у роботі Ради буде підготовка профільного Закону про юридичну
освіту.

Якими досягненнями та
проектами Ви найбільше пишаєтесь? Чи задоволені Ви перебігом реформи виконавчого
провадження?
Після того, як я прийшов у
Мін’юст, потрібно було прийняти ці закони та почати втілювати
їх в життя, що ми і робили. Профільні закони по системі виконання судових рішень готувалися за активної позиції Мін’юсту,
він був лідером, але вони пройшли схвалення в Раді з питань
судової реформи і були внесені

Кандидати до РГК при НАБУ:
Асоціація правників України
прийняла рішення подати
кандидатури для участі в
конкурсі з формування складу
Ради громадського контролю
при НАБУ (далі — РГК при НАБУ)
з числа членів АПУ. Цього року
ми пропонуємо вам підтримати
активних учасників громадської
діяльності Асоціації, адвокатів
у сфері кримінального права з
багаторічним досвідом — Тараса
Безпалого та Злату Симоненко.
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Тарас Безпалий —
адвокат, радник ЮК
«Правовий Альянс».
Закінчив
Академію муніципального
управління. Спеціалізація — кримінальне
право. Практикує більше 15 років. До початку роботи у ЮК «Правовий Альянс» очолював власний юридичний бізнес, надаючи
послуги у галузі кримінально-правового
захисту. Пан Безпалий брав участь у понад
100 обшуках, за результатами яких клієнтам
було повернено майно на суму більше 1 млн
доларів США. Є членом Комітету АПУ з кримінального та кримінально-процесуального

права, членом Асоціації адвокатів України
та Комітету із захисту професійних прав
адвокатів Ради адвокатів Київської області.
Під час подій лютого 2014 року Тарас Безпалий здійснював захист учасників Майдану
та до сьогодні надає допомогу бійцям АТО.
Злата Симоненко —
адвокат, партнер АО
«Солодко і партнери».
Закінчила Київський
національний університет імені Тараса
Шевченка, де отримала диплом магістра права з відзнакою.
У професійній діяльності спеціалізується
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свого часу в Парламент Президентом як першочергові. Тому
були прийняті швидше, ніж процесуальні кодекси.
Ми активно долучали до
написання законів експертів
з ринку, ми їх писали публічно
і відкрито. Ці законопроекти
«освятила» Рада з питань судової реформи, в якій наші найкращі професори, судді ЄСПЛ
від України, голови всіх судів,
представники
адвокатури,
проектів ОБСЕ, USAID, народні
депутати. Тож ці закони отримали схвалення найкращих
фахівців.
Після їх прийняття була проведена важка і рутинна робота
зі створення АСВП (автоматизованої системи виконання судових рішень) та з напрацювання
бази для іспитів для приватних
виконавців. Дуже багато було
створено для того, щоб приватні виконавці почали працювати,
щоб вони створили свою асоціацію приватних виконавців (яка
вже діє), єдину, з обов’язковим
членством,
саморегулівну
тощо.
Ще у складі Мін’юсту за
моєї активної участі ми втілили
в життя проект СЕТАМ – електронний майданчик для торгів
арештованим майном. До речі,
цей проект був запроваджений Мін’юстом ще до того, як
з’явились ProZorro. Ми в цьому
були перші. Якщо раніше була

корупція у цій сфері, то зараз
все прозоро і публічно.
Ми не лише впустили приватних виконавців на ринок і
створили конкуренцію, але й
покращили умови роботи для
держвиконавців – вони отримують досить серйозну фінансову винагороду, покращено
сам процес виконання судових
рішень: він автоматизований,
електронний, прозорий. Крім
того, поприбирали норми в
законах, з якими могли бути
пов’язані корупційні ризики.
Головне — ми змогли привернути увагу суспільства до
цієї професії. Раніше на цю
службу йшли за залишковим
принципом. Сьогодні більше
мотивації ставати виконавцем.
Багато вишів зацікавлені у навчальних програмах. Коли ми
починали, лише кілька вишів
мали відповідні кафедри. Зараз акредитовано 6 вузів для
навчання приватних виконавців. Ми і тут створили конкуренцію, розбили монополію
держави на виконання судових рішень.
Ми провели велику кількість освітніх заходів, вивозили
державних і приватних виконавців для обміну досвідом за
кордон (за допомогою донорів:
Проект ЄС, ОБСЄ, USAID).
У цій реформі з самого початку активно допомагали Голова Верховного Суду Вален-

тина Данішевська (на той час
голова Центру комерційного
права), народні депутати, зокрема Руслан Сидорович, науковці, правнича спільнота.
Звісно, реформа потребує
вдосконалень: необхідно запровадити
автоматизований
арешт рахунків, збільшити кількість приватних виконавців,
переймати іноземний досвід в
інших питанях.
На мою думку, приватних
виконавців має бути набагато
більше, ніж зараз. Їх для України потрібно приблизно 2000 –
2500. Але це залежить не лише
від Мін’юсту, а й від бажання
та фахової підготовки юристів.
Поки ми не побачили ажіотажу,
на який розраховували. Дуже
слабо відгукнулися банки, юридичний ринок.

Чим плануєте займатися
у майбутньому? Чи плануєте
повертатись у юридичний бізнес?
Так, я планую повернутися
до юридичної практики. Я із самого початку вважав це «відрядженням». Повернусь до активної роботи у Раді з питань судової
реформи продовжувати працювати над законами про адвокатуру та юридичну освіту. Крім того,
займаюсь науковою діяльністю — майже готова докторська
дисертація, яку хотів би захистити найближчим часом. Тому для
себе горизонти бачу. Я йду сам,
за власним бажання. Думав, що
все відбуватиметься швидше, і я
впораюсь за рік-півтора, але пропрацював майже три. І це досвід.
В українських реаліях швидко закони не приймаються.

Тарас Безпалий та Злата Симоненко!
на судовій практиці у сфері кримінального права, зверненнях до Європейського
суду з прав людини та міжнародному праві. Має великий досвід участі у забезпеченні безпеки бізнесу та захисті інтересів
клієнта в економічних, корупційних злочинах на всіх стадіях кримінального процесу, а також брала участь у захисті осіб
від політичного переслідування. Злата
Симоненко є членом Асоціації правників
України та засновником ГО «Бізнес Ангели», а також автором багатьох публікацій
з актуальних питань застосування кримінально-процесуального законодавства
та учасником і доповідачем на форумах,
конференціях, тренінгах.

Для довідки:
Рада громадського контролю при
Національному антикорупційному бюро
України утворюється відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» для забезпечення
прозорості та цивільного контролю за
діяльністю Національного антикорупційного бюро України.
РГК при НАБУ формується у складі 15
осіб, відібраних за результатами конкурсу, який проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які
проживають на території України.
Для участі у конкурсі з формування
складу РГК у період з 8 до 18 травня 2018
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року включно відповідним громадським
об’єднанням необхідно надіслати на електронну пошту: rada@nabu.gov.ua перелік
документів, затверджений НАБУ. Подані
документи розміщуються протягом доби
після завершення терміну прийому документів на офіційному веб-сайті НАБУ.
Рейтингове Інтернет-голосування за
15 кандидатів до складу РГК при НАБУ
відбудеться на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України 30 травня 2018 року з 09.00 до 21.00.
Результати рейтингового Інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному
веб-сайті Національного бюро 6 червня
2018 року.
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IX Щорічна конференція
юрисконсультів:

про життя інхаусів ззовні та зсередини

20 квітня 2018 року у м. Києві завершила свою роботу
IX Щорічна конференція корпоративних юристів
(юрисконсультів), що об’єднала під одним дахом корпоративних
юристів і зовнішніх консультантів, суддів ВС, очільників
державних органів та установ і лідерів юрринку

Р

озмовляли, як традиційно повелося, про найгостріші питання,
що турбують інхаусів та їх партнерів — професійних консультантів, ділилися досвідом, налагоджували комунікацію та взаєморозуміння,
шукали шляхи вирішення конфліктів та
способи ефективної взаємодії.
Після вітального слова Президента АПУ
Андрія Стельмащука, у якому він подякував усім гостям, спікерам та партнерам
заходу і ознайомив учасників із особливостями конференції, розпочалася сесія, присвячена взаємодії юрисконсультів із державними органами.
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Участь в обговоренні взяли Юрій Терентьєв, голова Антимонопольного комітету України, Олексій Філатов, заступник
Глави Адміністрації Президента України,
Сергій Шкляр, заступник Міністра юстиції
України з питань виконавчої служби, Тимур Хромаєв, голова НКЦПФР, Андрій
Журжій, народний депутат України, та Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України. Модератором виступив Володимир Саєнко, партнер
Sayenko Kharenko.
Основними питаннями для обговорення стали ключові проблеми при взаємодії
бізнесу з державою: типові помилки у вза-

ємовідносинах приватного сектора з АМКУ
та як зробити правильні висновки (погляд колишнього інхауса), чого очікувати
від судової реформи, як вести ефективний
діалог з антикорупційним органом, яку користь може винести приватний сектор від
змін у виконавчому провадженні, новели в
корпоративному праві та корпоративному
управлінні та податкові новації, а також як
вирішити питання зарплат «в конвертах» та
альтернативних форм працевлаштування.
Про труднощі, з якими стикаються
юрисконсульти при застосуванні нових
процесуальних кодексів, розповіли судді
Верховного Суду та партнери юридичних
компаній. Своїм досвідом та порадами ділилися Володимир Кравчук, суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС,
Віктор Пророк, суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС, Сергій Жуков, суддя
Касаційного господарського суду у складі ВС, Сергій Пушко, партнер Spenser &
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Kauffmann, Олег Качмар, партнер «Василь
Кісіль і Партнери», під модеруванням Володимира Павленка, партнера, керівника
судової практики INTEGRITES.
Судді ВС відповідали на актуальні та
часто непрості питання щодо судової практики розгляду справ та пояснили, що таке
«хороший адвокат» з погляду судді. Як зазначили доповідачі, красномовність — не
аргумент у Верховному Суді, оскільки суддя
ВС не має змоги слухати довгі судові промови. Тож важливо чітко, лаконічно та зрозуміло озвучити свою позицію. Сергій Жуков:
«У представника є 3 хвилини, цього має вистачити, щоб довести свою точку зору».
Після невеликої перерви та неформального спілкування за обідом Ірина Нікітіна,
консультант з питань стратегії та розвитку,
дослідник у LegalTalents.Report, та Микола
Стеценко, керуючий партнер AVELLUM, запросили до дискусії про внутрішню кухню
інхаусів корпоративних юристів від українського бізнесу: Максима Бугая, старшого юридичного радника TNT Ukraine &
Eastern Europe Associates (FedEx Corp), Юрія
Гвоздія, директора юридичного департаменту ПАТ «Миронівський хлібопродукт»,
Станіслава Коваленка, директора юридичної дирекції авіакомпанії «Міжнародні
авіалінії України», Анну Лазуренко, за-

ступника генерального директора з юридичних питань DELTA WILMAR CIS, Арсена Мілютіна, директора департаменту
реструктуризації та стягнення Ощадбанку,
Тетяну Тарасюк, директора з юридичних
питань ПрАТ «Київобленерго», та Галину
Царюк, старшого юриста з корпоративних питань ПрАТ «А/Т тютюнова компанія
«В.А.Т.— Прилуки».
Дискусія зосередилася навколо питань
монополії адвокатури в судовому процесі,
питань для підрядників, ефективної співпраці інхаусів і зовнішніх консультантів та
того, що пропонує і очікує бізнес від інхауса.
Галина Царюк так описала функціональні обов’язки корпоративного юриста:
«Інхаус — це 5 в 1: не юрист, а надлюдина
(бізнес-партнер, стратегічний консультант,
менеджер проектів, менеджер з розвитку
талантів у команді та штатний психолог)».
У ході дискусії постало актуальне питання: як мотивувати інхаусів не йти у
консалтинг? Арсен Мілютін запропонував
усім, хто про це замислюється, уважно проаналізувати об’єктивну інформацію щодо
умов роботи консультантів та визначитись
із пріоритетами.
Тема останньої сесії — комплаєнс та корпоративна безпека. Про такі гостро актуальні
питання, як управління ризиками в контек-
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сті динамічного цифрового світу, розслідування корпоративних шахрайств зовнішніми радниками, роль та функції юридичного
департаменту в забезпеченні корпоративної
безпеки від кримінально-правових ризиків
тощо, говорили інхауси та адвокати.
Учасники дискусії, серед яких Ольга
Прокопович, директор з правових питань
регіону Євразія групи Veon, Денис Шкаровський, адвокат VB PARTNERS, Ольга
Лук’янова, керівник юридичного відділу, офіцер з дотримання корпоративних
стандартів та політик «Хенкель» в Україні,
Артем Дроздов, партнер АО AVER LEX, та
Ольга Ворожбит, партнер DLA Piper, запропонували свої погляди та рішення проблем
комплаєнсу на підприємствах.
АПУ дякує усім, хто допоміг створити
дружню та теплу атмосферу конструктивного діалогу та обміну досвідом — гостям,
учасникам, партнерам, спікерам. Ми сподіваємося, що поради та знання, якими поділилися наші надзвичайні доповідачі, допоможуть знайти відповіді на ваші питання.
Партнери заходу, чия організаційна та
фінансова участь допомогли провести захід
на високому рівні: партнер заходу — Spenser
& Kauffmann; партнери сесій — DLA Piper,
ВОЛХВ, AVER LEX, Integrites, AVELLUM;
партнер фуршету — VB PARTNERS.

№5 (145) травень 2018 року

11

Заходи АПУ
Самоврядування
Адвокатура

Конференція з ІТ-права:
майбутнє вже поруч!

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

З

12 квітня 2018 року у м. Києві відбулася
наймасштабніша в Україні конференція з
IT-права #ubaITconf, яка об’єднала велику
кількість іноземних та національних
експертів права у галузі інформаційних
технологій з метою обговорення
найактуальніших проблем розвитку новітніх
технологій та ролі юристів у цьому процесі

вітальним словом до гостей звернулись Андрій Стельмащук,
Президент Асоціації правників
України, Іларіон Томаров, радник ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», та Микита Полатайко, програмний
координатор заходу, юрист, координатор
ІТ-практики ЮФ Sayenko Kharenko, подякували всім учасникам, гостям та партнерам
заходу, оголосили порядок денний заходу та
зазначили, що цього року конференцію відвідала безпрецедентна кількість іноземних
експертів.
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Почали обговорення з дискусії про майбутнє економіки та права під головуванням Назара Чернявського, партнера ЮФ
Sayenko Kharenko (Україна). Своїми думками поділилися Павло Кравченко, засновник
Distributed Lab (Україна), Дмитро Кохманюк, адміністратор національної доменної
зони.UA (Україна), та Чарльз Уайтхед, професор Cornell Law School, радник декількох
багатонаціональних фінансових установ
(Нью-Йорк, США).
Учасники зауважили, що з розвитком
інформаційних технологій люди стають

вільними, не обмеженими територіальними
кордонами. Професія юриста уже в недалекому майбутньому буде не настільки затребуваною та бажаною. Майбутнє — за проектними менеджерами, котрі візьмуть на
себе комунікацію, а більшу частину функцій
юриста виконуватиме штучний інтелект.
Після перерви на каву гості мали змогу обрати секцію за власним смаком. Про
приватність та захист персональних даних
говорили Наталія Соломахіна, співзасновник Bot&Partners (Україна), Олексій
Столяренко, керівник практики ЮФ Baker
McKenzie (Україна), Жомбор Орбан, старший юрист Kinstellar Budapest (Угорщина),
Юрій Гарасим, директор з корпоративної
безпеки ELEKS, Президент Cloud Security
Alliance Lviv Chapter (Україна), та Арсен Кулик, юрист та радник з питань персональних даних ELEKS (Україна).
Основна ідея, яку висловили спікери,
полягає в тому, що сьогодні, в силу розвитку інформаційних технологій, персональні
дані надзвичайно незахищені, тому потре-
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бують особливої уваги та охорони. У Європі
діють правила збереження персональних
даних (GDPR), котрі через рік почнуть діяти
і в Україні.
Як зауважили експерти, українське законодавство загалом відображає положення
європейських нормативно-правових актів,
тож змінювати норми кардинально не доведеться. Питання у їх дотриманні.
Доповідачі попередили українських колег про ризики, пов’язані зі збереженням
персональних даних при наданні послуг
клієнтам із Євросоюзу, та порадили, як їх
мінімізувати.
У той же час Марія Ортинська, директор компанії IPstyle (Україна), Наталія
Юрьєва, радник з інтелектуальної власності Wargaming (Чехія), Леонхард Рейс, адвокат, професор, Австрійський симпозіум ІТправа (Австрія), та Іларіон Томаров, радник
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» (Україна),
дискутували на тему інтелектуальної власності та комплаєнсу.
Питання, на яких зосередилися спікери:
продаж ПЗ та ІТ-послуг онлайн за правом
ЄС, розкриття комерційної таємниці у відносинах з іноземними замовниками тощо.
Микита Полатайко, Чарльз Уайтхед,
Гордон Ейнштейн, керуючий партнер
CryptoLaw Partners (Лос-Анджелес, США), та
Нестор Дубневич, старший юрист Juscutum
(Україна), проаналізували ICO як ринок капіталу.

Доповідачі детально пояснили механізм блокчейну та його роль у функціонуванні фінансового ринку. Чарльз Уайтхед
зауважив, що блокчейн — природний етап
розвитку ринку капіталів, особливістю
якого є виключення посередника в транзакціях.
Тарас
Кислий,
радник
ЄПАП
Україна, з колегами Ольгою Барановою,
податковим юристом, Анною Кравчук,
партнером ПЮА «Синергія», та адвокатом
Оксаною Кобзар ознайомили гостей з актуальними та новими питаннями оподаткування IT-бізнесу, розповіли про прогрес
у ставленні податківців та податкового
законодавства до оподаткування програмної продукції, а також поділились ідеями
щодо ефективного структурування міжнародного IT-бізнесу.
Наостанок поговорили про кібербезпеку і криптотехнології. Тему безпеки в Інтернеті під головуванням Микити Торубки,
радника MORIS GROUP (Україна), розкрили іноземні експерти. Карлос Альварез,
директор з питань безпеки, стабільності
та стійкості в ICANN (США), підготував доповідь на тему, як протидіяти компрометації системи доменних імен. Дамарис
Вігіл, юрист підрозділу Digital-злочинів
у Microsoft Центральна та Східна Європа
(Фінляндія), розкрила юридичні стратегії
в боротьбі проти кіберзлочинності, а Віккі
Волл, партнер Haberman Ilett (Великобри-
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танія), порадила, як ефективно розрахувати
збитки в ІТ-спорах.
Тему криптотехнологій і права обговорили під модеруванням Назара Поливки,
партнера Axon Partners (Україна). Аляксєй
Варабєй, голова білоруської блокчейн асоціації «Технології Розподілених Реєстрів» (Білорусь), ознайомив аудиторію з такою формою
договору, як смарт-контракт. Сергій Мохнєв,
адвокат з питань регулювання криптообміну CEX.io (Великобританія), розповів, де і як
можна створити ліцензовану криптовалютну
біржу. Про феномен білоруської криптодолини та основні положення Декрету іноземному
бізнесу доповідав Дмітрій Матвєєв, партнер
ЮФ «Алейніков і Партнери» (Білорусь).
Ми висловлюємо вдячність усім, хто долучився до проведення конференції — гостям, учасникам, партнерам, спікерам — за
те, що допомогли створити дружню та теплу
атмосферу конструктивного діалогу та обміну досвідом. Ми впевнені, що поради та
знання, якими поділилися наші надзвичайні доповідачі, допоможуть юристам краще
зрозуміти перспективи розвитку професії.
Партнери заходу, чия організаційна
та фінансова участь допомогли провести
захід на високому рівні — ексклюзивний
генеральний партнер ЮФ «Василь Кісіль і
Партнери», партнери сесій Baker McKenzie,
Aequo, Juscutum, Axon Partners, MORIS
GROUP, Kinstellar, партнер ранкової кави
Synergy та профільний партнер ELEKS.
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Як спілкуватися з вразливими
клієнтами: поради психолога
Про те, як спілкуватися
з вразливими групами клієнтів,
розповідає психолог, доцент
кафедри Школи соціальної
роботи НаУКМА Олена
Савчук. За матеріалами
публікації у виданні
«Юридична Газета»
Існують три види
травматичних ситуацій:
— стресові (людина швидко адаптується
і знаходить вихід);
— кризові (ситуація руйнує загальні уявлення людини і вона шукає допоміжні ресурси ззовні, якими можуть стати алкоголь
та наркотичні речовини як спосіб впоратися із ситуацією);
— травматичні (ситуація є настільки негативною і шкідливою для психіки людини, що вона не може одразу переробити та
прийняти усю інформацію, тому цей стан
супроводжує людину досить довго і цей досвід можна проживати протягом кількох
місяців чи навіть років. Цей стан не відображає звичну поведінку людини, оскільки
вона змінилася з огляду на ситуацію, в якій
перебуває).
Травматичний досвід кожна людина
проживає по-різному, і ми не знаємо, як
відреагуємо чи поведемось в тій чи іншій
ситуації. Тому головним завданням спеціаліста у роботі з вразливими групами клієнтів є нестигматизація і розуміння природи
стану, в якому перебуває людина.

Ситуація насильства
Якщо ви працюєте із ситуацією насильства в сім’ї, потрібно зрозуміти, як довго
воно триває, бо розвиток ситуації насильства передбачає і рівень втручання у неї.
Домашнє насильство завжди рухається по
так званому колу насильства.
Починає його фаза зростання напруження, коли виникають певні конфліктні
ситуації, які накопичуються. На цьому етапі жертва намагається уникати будь-яких
ситуацій, які можуть спровокувати акти
насильства, однак кривдник все частіше
проявляє незадоволення. Цей етап є найбільш ефективним для втручання, оскільки
жертва може прагнути змінити ситуацію і
шукати захисту в спеціалістів. Наступним
етапом стає критичний інцидент, коли тра-
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пляється сам акт насильства. Найбільша
допомога на цьому етапі — втручання правоохоронних органів, які забирають жертву чи кривдника із ситуації. Комунікація з
адвокатом на цій стадії буде ускладненою,
бо людина переживає шок і емоційно нестабільний стан. Завершує коло фаза «медового місяця», коли кривдник просить
вибачення за вчинення акту насильства і
найчастіше жертва прощає та раціоналізує
поведінку кривдника. Якщо ви як адвокат
працюєте із сім’єю, яка перебуває у цьому
стані, то жертва не буде йти на контакт і
давати свідчення.
Важливо пам’ятати, що ви не можете гарантувати не повторення насильства, але ви
можете допомогти жертві вплинути на те,
щоб змінити ситуацію, яка з нею відбувається. Тільки жертва має вирішувати — виходити з насильницького кола чи ні.
Часто, зіштовхуючись із ситуацією домашнього насильства, у сторонньої людини
постає питання: «Чому жертва продовжує
бути у цих стосунках і нічого не змінює?».
Жертви мають певні психологічні зміни
особистості, обумовлені постійнім станом
тривоги та напруження. Також вони демонструють високий рівень недовіри до усіх,
хто намагається допомогти, що призводить
до ускладнень у спілкуванні з ними. Є три
основні кроки, які можуть допомогти в налагодженні комунікації у роботі з жертвами
домашнього насильства:
— визнання (потрібно, аби вона визнала, що те, що відбувається з нею — це протиправні дії, які мають негативні наслідки для
неї та інших членів родини);

— називання (аби вона назвала, що ситуація, у якій вона перебуває — не сварка,
а домашнє насильство: «я потерпаю від
домашнього насильства», «я є жертвою домашнього насильства»);
— розуміння (аби вона зрозуміла, що з
нею відбувається, що насильство — це поведінка, яку обрав насильник, і це його свідомий вибір, аби досягнути якихось результатів — контролю, маніпуляцій, задоволення
власних потреб протиправним шляхом).

Реакція дітей на насильство
і як працювати з ними
За статистикою, 70-80% жертв насильства — це жінки та діти. Сучасні зміни в законодавстві, зокрема Закон «Про запобігання та
протидію домашньому насильству», розширили категорію суб’єктів домашнього насильства — діти-свідки теж відносяться до тих, хто
потерпає від нього. Діти, які є спостерігачами,
долучаються до розгляду справ про домашнє насильство і потребують захисту. Кожна
дитина буде по-різному реагувати на таку
ситуацію, тому робота з дітьми передбачає
врахування вікових та гендерних особливостей, а також наскільки близьким є контакт
між дитиною, жертвою та тим, хто вчиняє насильство.
Так, дівчата демонструють внутрішньо
орієнтовані моделі поведінки, тобто намагаються приховати емоції, які в них викликає ситуація насильства. Тому у роботі з
ними потрібно «вивести» ці емоції назовні.
Хлопці ж дотримуються зовнішньої моделі
поведінки — вони проявляють агресію, активну позицію гніву. Тому найперше — по-
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трібно структурувати емоційний стан, в
якому вони перебувають.
До шести років діти гнучкі у своїх
сприйняттях і можуть не розглядати ситуацію насильства як травматичну. Тобто їх
сприйняття ситуації залежить від того, як її
називають дорослі: «насильство», «норма»,
«так, як спілкуються батьки». Дитячий вік
потребує проективних підходів, тобто використання малюнків, образів, іграшок. Дітям цього віку важко описувати свої стани
та емоції, тому один з найефективніших
методів роботи з ними — «історії від третьої
особи». Розповіді про героя, який потрапляє
у схожу історію. Так дитина не відчуває прямої загрози, що її зараз спитають про ситуацію насильства, в якій вона перебувала.
Для дітей старшого віку (7 — 11 років)
дуже важливо відчувати, що вони є центром
вашої діяльності. Щоб налагодити з ними
контакт, треба побудувати взаємодію і довіру — стати на рівні зросту дитини, показати,
що ви, в першу чергу, прагнете захистити
її. Якщо контакт встановити не вдається і
дитина відмовляється говорити — ні в якому разі не можна тиснути. Можна запропонувати написати про те, що вона відчуває,
поділитися емоціями. Використовуйте метод проекції (розповідь від третьої особи).
Також важливо говорити прямою мовою,
вербалізувати відчуття та емоції, щоб потім
зібрати інформацію про те, що сталось: «Я
бачу, що тобі погано. Розкажи, чому».
У підлітків, які перебувають у ситуації
насильства, вже формуються певні ставлення до проблеми, вони можуть намагатися
вплинути на ситуацію, протидіяти поведінці кривдника. З ними потрібно говорити
відверто і конкретно — пояснити, чому вони
тут, для чого треба їхні свідчення, що відбувається і як це називається. Говоріть тільки
правду, бо будь-які хитрощі тільки відвернуть від вас підлітка.
Іноді діти самі фантазують під час розмови зі спеціалістами, і відрізнити їхні вигадки
від правдивих показань досить складно. У
такому випадку вдавайтесь до розповіді від
третьої особи і для перевірки використовуйте
схожу історію для того, щоб потім співставити. Якщо ви працюєте з дитиною 7 — 11 років,
потрібно зрозуміти, для чого вона фантазує.
Головне правило — не піддавати сумніву ці
фантазії. Дайте їй можливість поділитися, а
потім попросіть проговорити схожу історію,
щоб знову-таки співставити.
Насправді, діти хочуть ділитися ситуаціями, але потрібно спершу заслужити їхню
довіру. Зробіть процес взаємодії якнайменш
офіційним, щоб він не виглядав як допит.
Ставте відкриті запитання, які б спонукали
до розповіді, і ніколи нічого не обіцяйте.

ЦЬ

К
Якщо дитина сама є жертвою насильства,
то її емоційні реакції будуть залежати від
того, наскільки тісними є контакти з кривдником. Якщо кривдником є батько, з яким у
дитини більш ближчі стосунки, ніж з матір’ю,
то, ймовірно, дитина буде виправдовувати
його насильницькі дії. Якщо ж стосунки віддалені, в ситуації насильства дитина може
звертатися по допомогу до інших.
Насильство з боку рідних є досвідом,
який має найвищі показники травматичності, тому брати свідчення у жертви потрібно обов’язково за відсутності кривдника. Водночас, емоційна реакція людини на
такий допит може бути абсолютно неочікуваною: агресія, емоційний ступор, сльози.
Потрібно дати будь-якій емоційній реакції
вийти, щоб людина могла структурувати
інформацію. Якщо ви працюєте з таким
вразливим клієнтом чи свідком, попередньо підготуйте його до судового засідання. Якщо емоційна реакція відбувається
під час засідання — попросіть оголосити
перерву.

Не піддавайтеся чужим
емоційним станам
Професіонали, які працюють з вразливими групами клієнтів, ризикують дуже
швидко пережити професійне вигоряння.
Така робота є емоційно складною. І щоб
зупинити такий ефект зараження емоціями вразливих клієнтів, потрібно одразу налаштуватися на те, що це є ваша робота і її
ефективність залежить від того, наскільки
ви будете «емоційно» і «фізично» здоровими. Якщо ви будете емоційно співпереживати клієнтові, то спочатку він це прийме позитивно, але згодом перестане сприймати
вас як фахівця, бо ви не можете впоратися з
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власними емоціями. Вміння бути емоційно
нейтральними у спілкуванні з людьми, які
пережили травму — це найбільший прояв
емпатії. Не потрібно нічого обіцяти, торкатися складних, дилемних з вашої точки зору
питань. Покажіть, що ви підтримуєте людину, але ваше поле професійної діяльності
має певні межі.

***
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 році 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.
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Заходи АПУ
Самоврядування
Адвокатура

GDPR і трудові відносини.
До чого готуватись?
24 квітня 2018 року Комітет
з трудового права Асоціації
правників України організував
захід, присвячений вимогам
нового законодавства
Європейського Союзу щодо
захисту персональних даних
(General Data Protection
Regulation)

К

лючовим спікером на заході виступив Андрій Гуменчук, член
Ради Комітету АПУ з трудового
права, юрист AVELLUM, модератором Сергій Сільченко, Голова Комітету АПУ з трудового права, партнер,
керівник практики трудового та податкового права ЮФ ILF.
Під час засідання учасники зосередились на питаннях визначення GDPR та його
значення для українського законодавства,
проаналізували зміни до існуючих механізмів обробки персональних даних та попередили роботодавців про нові обов’язки при
прийомі на роботу працівників.
Андрій Гуменчук ознайомив гостей заходу із короткою історією прийняття та основними принципами GDPR, чітко окреслив,
які саме дані охороняються цим документом
(цікаво, що філософські і політичні погляди
теж віднесені до персональних даних).

Доповідач звернув увагу на те, які саме
дії з персональними даними вважаються
їх обробкою, а також попередив, що розміщення персональних даних у хмарних
сховищах (cloud storage) прирівнюється до
передачі їх третім особам.
Важливо пам’ятати, що GDPR має екстериторіальну дію, тобто його положення
будуть поширюватися на осіб, які не є резидентами ЄС (наприклад на резидентів
України), які мають співробітників з ЄС,
здійснюють дослідження суб’єктів ринку у
ЄС (наприклад маркетингові), ведуть діяльність у ЄС (постачання товарів, надання послуг резидентам ЄС, зокрема безкоштовно),
а також використовують персональні дані
громадян ЄС для виготовлення своєї продукції тощо.
Тож серед порад українському бізнесу,
які прозвучали на засіданні, варто звернути
увагу на такі: треба буде потурбуватися про

призначення відповідального за виконання
вимог із захисту персональних даних (data
protection officer), розробити внутрішні політики захисту персональних даних, повідомляти про витік персональних даних їх
власників і уповноважені органи (протягом
72 годин після такого витоку) тощо.
Підбиваючи підсумки, пан Гуменчук
звернув увагу роботодавців на ключові зміни у зв’язку з імплементацією вимог GDPR.
Доведеться отримувати згоду на обробку
персональних даних за новими стандартами, розробити план заходів на випадок
витоку персональних даних та переглянути існуючі внутрішні політики щодо їх захисту; призначити data protection officer та
прийняти до уваги розширення обсягу прав
працівників. А найефективніша мотивація
дотримання цих вимог — відповідальність
за порушення у сфері захисту персональних
даних, передбачена GDPR.

Новели процесу. Перший досвід
судових рішень у сфері медіа
25 квітня 2018 року Комітет з питань ЗМІ та
рекламного права Асоціації правників України
запросив колег обговорити новели процесуальних
кодексів у дії у сфері медіа та Інтернет

С

еред питань, запропонованих до обговорення, були представництво в судах,
особливості розгляду справ у різних категоріях
(спростування
недостовірної
інформації, захист честі і достоїнства, захист ділової репутації,
відшкодування моральної шко-
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ди, захист прав інтелектуальної
власності) та електронні докази.
Обговорити ці актуальні питання зібрались Дмитро Лаврентьєв, старший юрист ЮК
«Міллер», Масі-Мустафа Найєм, партнер ЮК «Міллер», Юлія
Семеній, партнер ЮФ «Астерс»,
та модератор Ірина Стройко,
головний юрисконсульт ТРК
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«Студія 1+1», директор ТОВ
«Молодість Дистриб'юшн».
Масі Найєм на прикладі реальних кейсів із власної
практики розповів про останні
тренди судової практики, проаналізував помилки захисту
при спростуванні недостовірної

інформації. Дмитро Лаврентьєв
пояснив, як ефективно збирати
та надавати докази, зокрема,
електронні. Юлія Семеній дала
корисні поради щодо захисту
прав інтелектуальної власності,
розповіла особливості процедури контрольної закупки.
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Заходи АПУ
Самоврядування
Адвокатура

Регіональний форум у Львові:

нові тренди розвитку юридичного бізнесу
27 квітня 2018 року у м. Києві
завершився Регіональний
форум юридичного бізнесу,
на якому розглянули
останні тенденції розвитку
юридичного бізнесу в Україні

Ф

орум відкрили вітальними
словами Роксолана Костур,
Голова Відділення АПУ у
Львівській області, партнер
АО «Матвіїв і Партнери», Вікторія Кузик, голова Відділення АПУ в Івано-Франківській області, юрист ЮК «Моріс
Груп», та Алла Філатова, Голова Відділення
АПУ в Рівненській області, керівник АБ Філатової Алли Валеріївни «Захід-Партнер».
Голови регіональних відділень АПУ зазначили, що цей форум — чудова нагода
для правників регіону обмінятися своїм досвідом та відкрити для себе незвідані грані
юридичної практики.
У першій панельній дискусії «Лідери
регіонів» представники компаній-лідерів,
зокрема, Наталія Сліпенчук, керівник Західного офісу ЮК «Моріс Груп», Маркіян
Мальський, партнер, керівник Західноукраїнської філії АО Arzinger, Почесний
консул Австрійської республіки у м. Львові,
Сергій Удовиченко, голова Ради адвокатів
Рівненської області, партнер АО «Удовиченко і партнери», та Ярема Кондратюк, керуючий партнер ЮК Kodary Partners, обмінялися своїми думками щодо трендів розвитку регіонального юридичного бізнесу.
Учасники дискутували про те, чи існує
в регіонах юридичний ринок взагалі та які
його особливості. Підсумки дискусії підвела Ольга Усенко, головний редактор видань The Ukrainian Journal of Business Law та
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Ukrainian Law Firms. Пані Ольга продемонструвала результати досліджень, назвавши
основні відмінності між столичним та регіональними юридичними ринками в Україні.
У другій панельній дискусії «Столичний
десант» vs. «Десант у столиці» представники
регіональних компаній, а саме Оксана Кобрин, партнер ЮК «Моріс Груп», та Сергій
Матвіїв, адвокат, керуючий партнер АО
«Матвіїв і Партнери», поділилися досвідом
виходу на київський ринок. У свою чергу,
представники столичних юридичних фірм
розповіли про особливості та труднощі роботи в регіонах. Зійшлися на тому, що кожна
область по-своєму особлива. Те, що ефективно працює в твоєму рідному місті, може
виявитися далеко не актуальним у столиці
і навпаки.
У третій панельній дискусії «Нові імена» представники нових компаній розповіли про випробування, з якими стикалися
при виході на ринок. Роман Шпирка, керуючий партнер ЮФ Solid Partners, адвокат,
Ігор Маркевич, партнер Amigo Partners,
Іван Городиський, керуючий партнер ЮФ
Dexis Partners, Михайло Маркусь, пред-

ставник SMR Partners, та Олександр Теперик, представник RAM Attorneys at Law,
розказували, як саме вони створювали свої
компанії, фірми, чим при цьому керувалися, чого очікували від роботи та що отримали натомість.
Остання, четверта дискусійна панель
була присвячена темі юридичного маркетингу. Модератором панелі виступила
Олександра Гнатик, pr-маркетолог, продакт-менеджер, Founder & CEO IKRA lab,
бізнес-коуч. Серед доповідачів були: Тарас Бачинський, керуючий партнер АО
«Бачинський, Коломієць та партнери», ІТадвокат, викладач НУ «Львівська політехніка», та Ірина Химчак, співзасновник і партнер групи BeCentric. Колеги розповідали, як
правильно позиціонувати та представляти
свою компанію, аби вона поставала перед
публікою у найбільш вигідному світлі.
Щиро вдячні усім за жваву участь у заході, особливо доповідачам — ваш досвід,
знання, поради та рекомендації безцінні.
Окремо дякуємо генеральному партнеру заходу Kodary Partners LF та партнеру
Amigo Partners.
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Оновлене Правління та нові очільники
Ліги студентів АПУ

28 — 30 квітня 2018 року у смт. Затока відбулася чергова
VIII Правнича Асамблея Ліги студентів АПУ

Н

а морському узбережжі зібралось понад 50 студентів-правників, представників осередків
Ліги студентів АПУ зі всієї України для того, щоб визначити
долю організації на найближчий рік. Правнича Асамблея проводилась у три етапи.
Першого дня члени Розширеного правління Ліги та представники осередків заслухали та проаналізували звіт кожного члена
Правління про його діяльність протягом
року. Це Правління було по-справжньому
«Правлінням супергероїв», адже керівники
кожного з напрямків за відносно невеличкий проміжок часу в один рік змогли вивести свою сферу та й організацію загалом
на якісно новий рівень. Учасники Асамблеї
могли задавати питання, що їх цікавили,
стосовно діяльності напрямів, а потім пройшла процедура затвердження звітів членів Правління.
Другий день був присвячений виборам
нового Правління Ліги студентів АПУ. Кандидати протягом цього дня демонстрували
свою жагу до змін і вдосконалення організації та ознайомлювали присутніх зі своїми передвиборчими програмами. Учасники Асамблеї детально розбирали програму
кожного кандидата, задаючи уточнюючі
запитання, щоб в результаті зробити правильний вибір.
Вечір другого дня запам’ятався учасникам і делегатам найбільше, адже саме
тоді відбулась урочиста церемонія нагородження STUDETS’ LEAGUE UBA AWARDS
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2018 і оголошення довгоочікуваних результатів голосування. На STUDETS’ LEAGUE
UBA AWARDS 2018 осередки мали шанс
змагатись у таких категоріях: інновація
року, прорив року, найкраща всеукраїнська
школа року, проект року, а також змагання
року.
За результатами голосування й аналізу
діяльності осередків у номінації «Інновація року» переміг Одеський осередок Ліги
студентів АПУ та їхня інновація — чатбот
UBABot. Проривом року став Полтавський
осередок Ліги студентів АПУ за відданість
організації та стрімкий розвиток осередку протягом року. Найкращою всеукраїнською школою визнано VIII Всеукраїнську
школу з кримінального права і процесу
(яка зібрала понад 300 учасників зі всієї
України!), організовану Харківським осередком Ліги студентів АПУ.
Проектом року став наймасштабніший
ярмарок вакансій за всю історію Ліги студентів АПУ — LegalHRFair! Близько 600 амбітних і талановитих студентів мали змогу
особисто поспілкуватися з майбутніми роботодавцями та наблизитися до своєї мрії.
А у номінації «Змагання року» перемогли
унікальні змагання від Львівського осередку Ліги студентів АПУ UBA Students’ League
Moot Competitionon IP 2.0!
Опісля визначення переможців у номінаціях було оголошено результати таємного голосування та імена нових членів
Правління Ліги студентів АПУ. Фандрейзером організації стала Вероніка Годлев-

ська. Посаду координатора заходів зайняв
Олександр Артьомов. Медіа-менеджером
Ліги було призначено Дарію Іваськевич,
а PR-менеджером стала Катерина Коцур.
HR-менеджером стала Лілія Мамедова.
Андрій Давченко зайняв посаду менеджера з правничої кар’єри. Менеджером з міжнародних відносин призначено Богдану
Суботяк, а менеджером соціальних проектів обрано Єлизавету Шрам. Менеджер з
корпоративного розвитку відтепер — Богдана Ганцюк. Головою Комітету суспільної ініціативи став Юрій Горун.
Також таємним голосуванням було обрано координаторів регіонів Ліги студентів
АПУ. Координатором Західноукраїнського
регіону стала Юлія Адамович; координатор Північноукраїнського регіону відтепер — Олег Мусій; координатором Східноукраїнського регіону було обрано Катерину Усенко, а Ольга Чорнюк стала координатором Південноукраїнського регіону.
Також було обрано нового Голову Ліги
студентів АПУ та його заступників! Головою Ліги студентів АПУ став Михайло
Процайло, а його заступниками — Олександра Нессонова та Ярослав Стеценко.
Третього дня відбулось перше засідання оновленого складу Правління організації та урочисте закриття VIII Правничої
Асамблеї Ліги студентів АПУ.
Ліга студентів АПУ висловлює подяку
АО Ader Haber, Ексклюзивному партнеру
Ліги студентів АПУ, ЮФ Ario — Річному
партнеру організації, ЮФ TOTUM — Офіційному партнеру Ліги студентів АПУ, а
також генеральним партнерам Асамблеї —
ЮФ Eterna та Юридичному бюро Сєргєєвих
за підтримку та віру в молоде покоління
правників!
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IV Всеукраїнські судові дебати
з податкового права
14 — 15 квітня 2018 року на
базі Університету державної
фіскальної служби України
відбулися IV Всеукраїнські
судові дебати з податкового
права за підтримки Ліги
студентів Асоціації правників
України, Київського обласного
осередку Ліги АПУ

С

удові дебати цього року проходили у форматі судового засідання,
під час якого учасники могли відстоювати свою точку зору з позиції позивача чи відповідача.
Суддівську панель очолив Олександр
Марков, радник і керівник податкової
практики ЮФ Redcliffe Partners. Олександр
Марков є членом двох комісій Міжнародної
торгової палати в Україні: Комісії з оподаткування та Комісії з митного оформлення та
спрощення торгівлі.
Також до суддівської панелі входила
Світлана Мороз, адвокат, керуючий партнер
Юридичної компанії Dictum, котра має значний досвід у супроводі податкових спорів.
Третім суддею була Ірина Бондаренко
— керівник практики Development Юридич-

ної компанії Dictum. Пані Ірина має 13-річний активний досвід роботи в земельній,
аграрній сферах, сфері корпоративних прав
та інвестицій, розробці бізнес-планів підприємств, успішної розробки і реалізації
кейсів у сфері нерухомості та корпоративних прав.
Доповнив суддівську панель Олександр
Нестеров — адвокат, який входить до складу АО «КМ Партнери» і займається консультуванням з питань, пов’язаних із оподаткуванням, енергоресурсами, електронним
документообігом.

Завершилися IV Всеукраїнські судові
дебати з податкового права врученням сертифікатів переможцям та подяк суддям, які
виявили бажання взяти участь у наступних
судових дебатах. Учасники були надзвичайно
задоволені організацією та рівнем проведення судових дебатів та пообіцяли взяти участь
у наступних і знову довести свою першість!
Висловлюємо свою подяку Генеральному партнеру заходу ЮФ Redcliffe Partners та
офіційним партнерам заходу ЮФ DICTUM,
ЮФ AXON Partners, АО KM Partners та інтернет-магазину «ЮрКнига».

Зустріч Голови КСУ із членами
Ліги студентів АПУ
19 квітня 2018 року
у м. Києві за ініціативи
Комітету суспільної ініціативи
Ліги студентів АПУ при
взаємодії з Інститутом
демократії та розвитку «Політа»
відбулася довгоочікувана
зустріч з новообраним Головою
Конституційного Суду України
Станіславом Шевчуком

П

ан Станіслав розповів не тільки про роботу Конституційного Суду, але й поділився
власним життєвим шляхом.
Порушувалися питання реорганізації та розвитку судової системи
України, конституційних скарг, верховенства права та незалежності Конституційного Суду.

Окрім цього, Станіслав Володимирович
поділився розповідями про освіту в Україні та
США, роботу в ООН та владних інститутах ЄС.
Зустріч була дуже насичена та жвава,
адже проводилася у форматі питання — відповіді, що дозволило відвідувачам вести
прямий діалог із Суддею. Учасники мали таблички «Підтримую», «Питання» та «Проти»
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і таким чином могли висловити власну позицію щодо певної проблеми.
Серед 160 учасників заходу були студенти-правники, молоді та досвідчені практикуючі юристи, політологи, журналісти,
громадські активісти та інші зацікавлені
роботою Конституційного Суду України
громадяни.
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VIII Всеукраїнська школа
з морського права
VIII Всеукраїнська школа з морського права —
улюблений захід Південного регіону, який
щороку залишає після себе лише позитивні
емоції. І цей раз — не виняток. Захід став
справді всеукраїнським, адже зібрав учасників
із Миколаєва, Києва, Харкова, Львова,
Житомира та інших міст нашої країни!

Ш

кола проходила 14
та 15 квітня 2018
року. Як завжди,
спікерами
виступили провідні
фахівці морського права із багаторічним досвідом. Ними були
представники таких міжнародних
та українських юридичних компаній, як Interlegal — ексклюзивного партнера заходу, Юридичного
бюро Сергєєвих — генерального
партнера Одеського осередку,
Arzinger — почесного партнера та
АНК — генерального партнера.

Від міжнародної юридичної служби Interlegal це була
Катерина Гадецька, старший
юрист, яка надає послуги у таких
сферах, як Transport, Shipping,
International trade у всьому Чорноморському регіоні.
Від Юридичного бюро Сергєєвих — Юрій Сергєєв, керуючий партнер, к.ю.н., доцент
кафедри морського та митного
права НУ «ОЮА». Від АНК — Артем Волков, керівник практики
морського права. Від Arzinger —
Максим
Медвідь, адвокат.

Основні практики — міжнародна
торгівля, митне і морське право,
транспорт й інфраструктура.
Цього року змінився формат: спочатку спікери виклали
теорію, яка знадобилася для подальшого вирішення реальних
кейсів, які учасники, розбившись на команди, спільно намагалися розв’язати. Справи були
цілком реальні, пов’язані із питаннями про життя та здоров’я

моряків на судні, вантажем,
фрахтувальниками та судновласниками. Потім доповідачі
публічно представляли рішення своїх команд та невідступно
відстоювали думку до кінця.
Найактивніших учасників
партнери заходу нагородили
цінними подарунками — книгами, блокнотами, календарями
і навіть запропонували стажування!

І Всеукраїнський судовий форум
для майбутніх правників
21 — 22 квітня 2018 року
Харківський осередок Ліги
студентів АПУ провів
І Всеукраїнський судовий
форум

Н

а заході своїм досвідом і практичними порадами поділилися
провідні судді та адвокати. З вітальним словом виступив Голова Відділення АПУ в Харківській
області Роман Чумак.
Першим спікером був радник юридичної компанії ILF Андрій Крістенко з темою «Як швидко отримати перший кейс в
ЄСПЛ та перший гонорар в тисячу доларів».
Партнер ЮФ «Копартнерс» Олександр Радутний поділився власним досвідом з актуальної в наш час теми «Переваги та ризики штучного інтелекту в судовому процесі».
Адвокат Євген Ріяко розповів про зустрічне забезпечення позову за новим ЦПК,
про проблеми, ризики, захист та поділився
власним унікальним практичним кейсом.
Адвокат Діана Дугіна і суддя Ірина Бон-
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дарєва взяли участь у сесії «Зміни до КПК»
під модеруванням Євгена Ріяка. Наступний
виступ був присвячений темі «Правові аспекти ЄСПЛ», де спікерами були адвокат
Наталія Охотнікова та суддя Денис Невядомський разом із модератором. Справжні
спеціалісти дискутували про тенденції розвитку напряму європейського судочинства.
Суддя Наталія Якуша детально прояснила нові положення КАСУ, а суддя Михайло Гуцал розповів про особливості КАСУ на
реальних кейсах.
Перший день I Всеукраїнського судового форуму завершував адвокат Станіслав
Мироненко, який приділив особливу увагу
можливості оскарження дій і бездіяльності
прокурора й органів слідства за порушення
розумних процесуальних строків у кримінальному судочинстві.
Наступного дня тематика виступів була
не менш різноманітною. З самого ранку
з учасниками спілкувалася команда «Дом
Юриста». У своєму виступі спікери Олег
Смотров, Андрій Бабій та Максим Селіванов розповіли про інноваційну юриспруденцію.

Чудовий спікер та медіатор Аліна Сергеєва розповіла про тренд судової системи — альтернативний спосіб вирішення
спорів — медіацію.
Авторитетний суддя Віктор Яцина
виступив із доповіддю про запобігання
зловживання процесуальними правами та
показав усі можливі ризики при їх укладенні.
Адвокат Максим Кобрін дуже цікаво і
зрозуміло пояснив функціонування схеми у
практиці захисту бізнесу: запит-перевіркасуд.
Юрист Микола Максимов на реальних
кейсах розповів про складність питання поділу спільного майна подружжя.
Завершила наш захід своїм виступом
адвокат Олена Сібільова. Завдяки цій чудовій жінці учасники змогли детальніше
познайомитися з електронним доказом як
новим засобом доказування.
Команда Харківського осередку Ліги
студентів АПУ бажає всім нашим учасникам
подальшого розвитку і професійних успіхів.
А також ми чекаємо усіх бажаючих на наступних заходах нашого осередку.
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Знайомтеся! Нові члени АПУ
ЧЛЕНИ
1.
Аннюк Мирослава Іванівна — Регіональний центр з надання БВПД, адвокат/начальник відділу із забезпечення якості надання правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів,
м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
2.
Белей Єлизавета Несторівна — ЮФ «Антіка», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
3.
Белоног Михайло Олександрович — ADSAPIENCE, юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
4.
Бойко Юлія Русланівна — ТОВ «Агенція Гоу Інтерактив»,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
5.
Бондаренко Марина Сергіївна — Верховний Суд України,
помічник судді, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
6.
Борбунюк Олексій Олександрович — Адвокатське бюро
«Борбунюк», адвокат, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
7.
Бориславська Олена Марківна — Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент, м. Львів, Відділення
АПУ у Львівській області;
8.
Боровицький Олександр Андрійович — Вінницький апеляційний адміністративний суд, суддя, с. Агрономічне, Відділення
АПУ в Вінницькій області;
9.
Бородкін Дмитро Іванович — АО «Бонюк і партнери», адвокат, партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
10. Бринь Аліна Андріївна — АО «ТАРАСЮК І ПАРТНЕРИ», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
11. Бугела Олександр Сергійович — Адвокатське об'єднання
«МІТРАС», помічник адвоката, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській
області;
12. Бурда Петро Олексійович — Петропавлівський районний
суд Дніпропетровської області, суддя, м. Дніпро, Відділення АПУ в
Дніпропетровській області;
13. Вершняк Вадим Михайлович — АО «АКСІС», керуючий
партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
14. Губина Анна Юріївна — юрист, м. Кременчук, Відділення
АПУ в Полтавській області;
15. Гулько Олександр Олександрович — ТОВ «Юридична компанія Сі.Ел.Ес» (ЮК CLS), м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
16. Гуцу Світлана Федорівна — Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського, доцент, м. Харків, Відділення
АПУ в Харківській області;
17. Дев'ятков Антон Олександрович — арбітражний керуючий, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
18. Динник Аліна Михайлівна — юрист, с. Софіївська Борщагівка, Відділення АПУ в Київській області;
19. Єпурі Юлія Володимирівна — Київська місцева прокуратура №1 міста Києва, прокурор, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
20. Жарський Тарас Володимирович — ТОВ «Юридична компанія «ЛІГАЛ ГРУПП», директор, м. Івано-Франківськ, Відділення
АПУ в Івано-Франківській області;
21. Задерей Олександр Віталійович — юрист, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
22. Запорожчук Артем Сергійович — Калинівська міська рада
Вінницької області, головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного
відділу, с. Калинівка, Відділення АПУ у Вінницькій області;
23. Зеленко Дмитро Сергійович — ТОВ «Юридична компанія
«Моріс Ґруп», молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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24. Капець Мар'яна Василівна — «Правекс Банк», головний
юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
25. Карпенко Яна Андріївна — Квартирно-експлуатаційний
відділ, м. Чернігів, Міністерство оборони України, юрисконсульт,
м. Чернігів, Відділення АПУ в Чернігівській області;
26. Катеба Олег Анатолійович — Дніпродзержинська місцева
прокуратура Дніпропетровської області, перший заступник керівника, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
27. Кондратьева Діана Олександрівна — ЮФ «Астерс», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
28. Коруц Уляна Зіновіївна — юрист, м. Київ, Відділення АПУ
в місті Києві;
29. Крапивін Євген Олексійович — ГО «Асоціація УМДПЛ»,
експерт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
30. Ляхович Станіслав Олексійович — адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
31. Максименко Олександра Володимирівна — АО «Гладкий,
Яценко та Партнери», юрист, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
32. Максимова Світлана Володимирівна — Вища кваліфікаційна комісія суддів України, головний спеціаліст сектора забезпечення діяльності керівництва комісії, м. Київ, Відділення АПУ в
місті Києві;
33. Масло Марина Вікторівна — ТОВ «Бенефіт Сістемс», керівник юридичного відділу, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
34. Мічуда Ярослав Володимирович — Конституційний Суд
України, помічник судді, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
35. Мухортова Ілона Ігорівна — ADSAPIENCE, директор юридичного департаменту, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
36. Найда Сергій Сергійович — юрист, м. Харків, Відділення
АПУ в Харківській області;
37. Нікіпольська Кристина Володимирівна — CEX.IO, юрист з
регуляторних питань, м. Херсон, Відділення АПУ в Херсонській області;
38. Онопрійчук Олександр Володимирович — ПрАТ «СК «Кардіф», юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
39. Оржеховська Анна Олександрівна — ФОП Бобров Дмитро
Георгійович, юрист, м. Черкаси, Відділення АПУ в Черкаській області;
40. Орлов Сергій Олександрович — ТОВ НВП «Інформаційні
технології», начальник юридичного відділу, м. Київ, Відділення АПУ
в місті Києві;
41. Очич Тарас Михайлович — ПАТ «КРЕДОБАНК», адвокат,
м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
42. Пасічник Катерина Михайлівна — адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
43. Подорожна Тетяна Станіславівна — Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, д. ю. н., доцент, м. Чернівці, Відділення АПУ в Чернівецькій області;
44. Померко Альона Володимирівна — юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
45. Потапенко Андрій Вікторович — Ржищівський міський суд
Київської області, суддя, м. Ржищів, Відділення АПУ в Київській області;
46. Прокопчук Аліна Володимирівна — адвокат, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
47. Радовецька Людмила Василівна — Національна академія СБУ України, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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48. Ревер Сергій Васильович — АО «Мицик і Партнери», адвокат, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
49. Рощина Ольга Анатоліївна — юрист, м. Бровари, Відділення АПУ в Київській області;
50. Сікан Олена Сергіївна — Юридична компанія «САФІР
Консалтинг», проектний партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
51. Сіянко Юлія Сергіївна — Самарський районний суд м. Дніпропетровська, помічник судді, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
52. Скібіна Юлія Олегівна — Юридична фірма «Антіка», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
53. Скрицький Олександр Миколайович — адвокат, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
54. Сліпкевич Віталій Романович — Юридична фірма «Еталон», юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
55. Соболівський Антон Михайлович — АО «Бонюк і партнери», партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
56. Стахів Божена Олегівна — адвокат, м. Львів, Відділення
АПУ у Львівській області;
57. Степаненко Марія Юріївна — ЮФ «ECOVIS Бондар та Бондар», помічник юриста, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
58. Талалай Андрій Славомирович — юрист, м. Хмельницький,
Відділення АПУ в Хмельницькій області;
59. Ткачук Олег Олегович — Касаційний адміністративний суд
у складі Верховного Суду, помічник судді, м. Київ, Відділення АПУ в
місті Києві;

60. Трегуб Оксана Анатоліївна — адвокат, м. Кіровоград, Відділення АПУ в Кіровоградській області;
61. Третельницька Ольга Павлівна — ТОВ Webxloo, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
62. Федик-Голова Ольга Василівна — ППНТП «ОБРІЙ», юрист,
м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
63. Хобот Ольга Григорівна — адвокат, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
64. Хоніна Іванна Валентинівна — адвокат, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
65. Цірат Ганна Віталіївна — Адвокатське об'єднання «Юрзовнішсервіс», партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
66. Цулаія Георгій Зурабович — ДП «Димерське лісове господарство», провідний юрисконсульт, с. Катюжанка, Відділення АПУ
в Київській області;
67. Чорнобровенко Юлія Валеріївна — Апеляційний суд Донецької області, помічник судді, м. Бахмут, Відділення АПУ в Донецькій області;
68. Шиманович Марія Олександрівна — ЮФ «ECOVIS Бондар
та Бондар», помічник юриста, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
69. Ющик Ольга Володимирівна — юрист, смт. Стара Вижівка, Відділення АПУ у Волинській області;
70. Яковенко Тетяна Миколаївна — КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва»,
юрисконсульт першої категорії, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
71. Ясінська Тетяна Іванівна — ЮФ «Кучма та партнери», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві.

Ласкаво просимо до АПУ!
Знайомство з новими членами
17 квітня 2018 року Асоціація
правників України влаштувала
традиційну вечірку — прийом для
нових членів АПУ

В

же стало доброю традицією знайомитися
з новими членами АПУ в невимушеній
атмосфері за келихом пива та дружньою
бесідою. Гостям представили склад Секретаріату АПУ та ознайомили з можливостями, що відкриваються перед ними після вступу
до Асоціації.
Традиційно Президент АПУ Андрій Стельмащук вручив гостям вітальні пакети, розпитав кожного особисто про причини і мету вступу до Асоціації
та очікування від членства. Також поговорили про
подальшу співпрацю та користь, яку кожен з нових
членів хоче та може принести правовій спільноті.
Цього разу серед близько 20 учасників зустрічі
були представлені мало не всі сфери юридичної професії: юристи, адвокати, державні службовці, студенти та науковці. Причини вступу до Асоціації правників України, які озвучували нові члени, залишаються
незмінними: пошук спілкування, цікавої інформації та бажання належати до провідної професійної
спільноти країни, «про яку знає кожен юрист».
Долучайтеся до роботи Асоціації правників України та слідкуйте за оновленням календаря заходів на
сайті АПУ та за новинами на сторінці АПУ у Facebook!
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Адреса: вул. Хрещатик, 6,
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Телефон/факс:
+380 44 492-88-48
Е-mail: info@uba.ua
Web-site: www.uba.ua
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Ольга
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gr@uba.ua

Секретар з питань
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