№6-7 (146-17) червень — липень 2018 року

Асоціації правників україни
Західноукраїнський
форум АПУ

День відкритих
дверей

Заходи комітетів
та відділень

ЛІТО ВРАЖЕНЬ З АПУ

У номері
Члени АПУ —
призначення

Офіційно

4

Західноукраїнський
юридичний
6-8
форум

Обговорення новел
ЦПК та ГПК 10-11

Заходи відділень
АПУ

14-15

Новини Програми
«Адвокат
Майбутнього» 16-17

Ліга студентів

18-20

Нові члени

22-24

2

НОВИНИ
Результати
131 Правління АПУ
11 липня 2018 року у м. Києві відбулося 131
засідання Правління Асоціації правників України — вищого колегіального органу управління організацією.
Після вітальних слів Президента АПУ Андрія
Стельмащука члени Правління обговорили питання оновлення символіки АПУ та прийняли
рішення переглянути стратегію розвитку організації, з урахуванням якої і планується оновлення
символіки.
Далі учасники засідання розглянули і затвердили фінансовий звіт АПУ за перше півріччя
2018 року, погодили дату проведення Правничої
асамблеї та затвердили склад Номінаційного комітету з нагородження відзнакою АПУ «За честь
та професійну гідність».

На засіданні Правління також було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Головою Відділення у Волинській області
Михайлом Михалевичем (за власним бажанням), призначення позачергових Загальних зборів Відділення у вересні 2018 року та тимчасове
призначення Ірини Романової в.о. Голови Відділення.

Співпраця

Зміни

Американсько-український
обмін досвідом

Реорганізація
Секретаріату АПУ

2 липня 2018
року відбулася
робоча зустріч
із колегами з
Американської
асоціації юристів (АВА), присвячена обговоренню Міжнародної програми обміну юридичним досвідом (International Legal Exchange Program — ILEX).
Участь в обговоренні брали члени АВА Крістофер Р. Келлі та Роберт Браун, а також Олексій Аніщенко, SORAINEN
(Білорусь), Сергій Свириба, ЄПАП Україна, Ганна Щира,
Arzinger, та Олександра Егерт, Асоціація правників України.
У межах Програми заплановано візити до України, Молдови та Білорусі. Попередні дати відвідин України — 21 — 23
травня 2019 року.
Учасники обмінялися думками та ідеями щодо змісту заходів в Україні та Білорусі. Зокрема, в Україні домовилися
сформувати програму на основі питань реформування сфери юстиції, утворення Верховного Суду та Антикорупційного
суду, професійної етики, застосування новітніх технологій у
юриспруденції тощо.
З 1968 року ILEX втілює в життя проекти відповідно до викликів та тенденцій розвитку права у світі. В межах цієї Програми Американська асоціація юристів (АВА) організовує брифінг-тури по світу, спрощує в’їзд у США іноземним адвокатам,
які проходили стажування в американських юридичних фірмах, зміцнює інформаційну роботу серед асоціацій юристів за
межами США, організовує зустрічі американських фахівців із
провідними іноземними юристами, суддями і науковцями.
За результатами обговорення українська сторона взяла на
себе підготовку проекту програми заходу.
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З
липня
2018 року починає
діяти
нова структура
Секретаріату
Асоціації правників України.
Довгоочікувані реформи торкнулись організації роботи Секретаріату
як виконавчого органу Асоціації. Так,
було ухвалено рішення про виділення п’яти окремих напрямів у структурі Секретаріату відповідно до ключових завдань виконавчого органу.
Ці напрями очолюватимуть фахівці, які безпосередньо координуватимуть свою роботу з відповідальними членами Правління.
Наразі
ми
виділили
напрям «Спільнота», котрий буде
об'єднувати роботу з членами АПУ,
координувати роботу комітетів та
секцій, діяльність регіональних відділень АПУ та всі неформальні заходи, що покликані згуртовувати нашу
правничу спільноту. Його очолить
Вікторія Краснова, досвідчений організатор заходів Асоціації.
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб вам з нами було комфортно, цікаво та продуктивно. Слідкуйте
за новинами на сайті АПУ!
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НОВИНИ
Співпраця

Призначення

АПУ уклала меморандум
із Асоціацією суддів
господарських судів
14 червня 2018 року Асоціація правників України (АПУ)
та Асоціація суддів господарських судів України (АСГСУ)
уклали Меморандум про співробітництво, за яким, окрім
іншого, сторони планують обмін інформацією щодо проектів, розробку пропозицій для
удосконалення процесуального законодавства, проведення
спільних заходів, зустрічей,
консультацій тощо.
Підписали Меморандум Андрій Стельмащук, Президент
АПУ, та Наталія Богацька, Голова АСГСУ.

Удосконалення юридичної освіти

У першу чергу, співпраця
буде спрямована на виявлення, обговорення актуальних
проблем застосування матеріального та процесуального законодавства та напрацювання
єдиного бачення шляхів їх вирішення широким колом представників суддівської, правничої та наукової спільнот.
До того ж, з метою реалізації
спільних цілей, співробітництво
буде спрямовано на підвищення
рівня правової культури, розвитку
юридичної професії, захисту прав
і законних інтересів людини та захисту громадянського суспільства.

20 червня 2018 року на засіданні
Правління АПУ було прийнято рішення про призначення координатором Комісії АПУ з питань удосконалення юридичної освіти Максима
Шевердіна, керуючого партнера АО
«Шевердін і Партнери».
Коментуючи рішення, пан Шевердін зазначив: «На сьогоднішній
день вже не достатньо констатувати
необхідність вдосконалення юридичної освіти. Реформування вже
відбувається, і АПУ як провідна юридична спільнота не може залишитись осторонь цього процесу. Основним завданням Комісії АПУ
я бачу створення комунікаційного майданчика для ведення діалогу між представниками провідних правничих шкіл, юридичним
бізнесом та студентством щодо питань вдосконалення юридичної
освіти. Тому склад Комісії необхідно розширити та залучити до її
роботи викладачів і науковців з провідних юридичних навчальних
закладів із різних регіонів України».

Вільний час

Змагання з картингу АПУ: вітаємо переможців!
23 червня 2018 року відбулися змагання з картингу АПУ за підтримки Ario Law Firm — аматорські перегони на картах на легендарній картинговій трасі спортивного комплексу «Чайка».
Змагання проходили у форматі командних заїздів. Кожна команда складалася з 5 осіб (команди
формувалися Секретаріатом АПУ зі списку зареєстрованих учасників шляхом випадкового вибору
за допомогою сервісу random.org).
Представляємо вам імена переможців у особистому та командному заліках.
В особистому заліку:
Євген Грушовець, ARIO, радник — 1 місце
Юліан Хорунжий, ARIO, старший партнер —
2 місце
Костянтин Корнєєв, INTEGRITES, помічник
юриста — 3 місце.
У командному заліку:
Команда «Перші» — 1 місце
1. Станіслав Борис, INTEGRITES, адвокат
2. Владислав Грищенко, ARIO, радник
3. Олег Громовий, GENTLS, керуючий партнер
4. Денис Нєнов, АО «Солодко і партнери», адвокат
5. Аліна Туренко, ARIO, помічник адвоката.
Команда «Dr. ZLO» — 2 місце
1. Олександр Гарбар, юрисконсульт
2. Карина Карташова, АО «Солодко і партнери», помічник адвоката

3. Володимир Рудниченко, INTEGRITES, радник
4. Євгеній Солодко, АО «Солодко і партнери»,
керуючий партнер, адвокат
5. Єгор Штокалов, АБ «Штокалов та Партнери», керуючий партнер.
Команда «Легальні» — 3 місце
1. Олександр Козлов, Одеський регіональний юридичний центр, керівник
2. В’ячеслав Коломійчук, АБ «Штокалов та
Партнери», помічник адвоката
3. Костянтин Корнєєв, INTEGRITES, помічник юриста
4. Дмитро Мисляковський, ТОВ «Лігел
Філд», директор, старший партнер
5. Наталія Білостоцька, INTEGRITES, HRменеджер.

Вибори

Рада Комітету
АПУ з аграрного
права
20 червня 2018 року на
130 засіданні Правління АПУ
затверджено результати голосування щодо розширення складу Ради Комітету з
аграрного права.
За результатами проведених довиборів склад Ради
Комітету з аграрного права
розширено новим членом,
ним став Олексій Колчанов,
директор stadydive.com.
Вітаємо
новообраного
члена Ради і щиро дякуємо
всім членам Комітету АПУ з
аграрного права за активну
участь у виборчому процесі!

Вітаємо наших колег із перемогою на трасі та
бажаємо їм з таким же запалом і драйвом здобувати перемоги у професійному житті.

Асоціація правників України | www.uba.ua

№6-7 (146-17) червень — липень 2018 року

3

Офіційно
Самоврядування
Адвокатура

Злата Симоненко увійшла до складу
РГК при НАБУ! Вітаємо!
6 червня 2018 року кандидат від Асоціації правників України
Злата Симоненко увійшла до складу Ради громадського контролю
при НАБУ! Вітаємо колегу та бажаємо плідної роботи
і досягнення результатів, що перевершать всі очікування!

З

лата 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 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 по економічним, корупційним злочинам на всіх
стадіях кримінального процесу, а також
брала участь у захисті осіб від політичного
переслідування.
Злата Симоненко є членом АПУ та засновником ГО «Бізнес Ангели», автором
багатьох публікацій з актуальних питань
застосування кримінально-процесуального
законодавства та учасником і доповідачем
на форумах, конференціях, тренінгах.
У разі обрання її членом РГК при НАБУ,
планувала ініціювати таке:

— Удосконалення законодавства в частині роботи усіх сторін кримінального процесу (детективів, адвокатів, прокурорів).
— Уточнення і деталізацію кримінальних процедур, котрі проводить НАБУ.
— Посилення функції громадського
контролю за роботою детективів НАБУ в
частині порушення прав адвокатів, підозрюваних.
— Співпрацю між Бюро та громадськими організаціями щодо проведення спільних тренінгів та публічних заходів.
— Забезпечення незалежності роботи
НАБУ від впливу політичних сил і процесів.
Бажаємо Златі втілити в життя все заплановане та зустріти лише підтримку та
схвалення колег і професійної спільноти.
А ще — наснаги та сил здолати всі перешкоди на своєму шляху.
Нагадаємо, згідно Положення про ГРК
при НАБУ основними завданнями Ради визначено: здійснення цивільного контролю
за діяльністю НАБУ та сприяння взаємодії
НАБУ з громадськими об’єднаннями, інши-

ми інститутами громадянського суспільства
у сфері протидії корупції.
Для цього Рада має достатньо широкі повноваження: заслуховує інформацію
про діяльність, виконання планів і завдань
НАБУ; розглядає звіти НАБУ і затверджує
свій висновок щодо них; обирає з її членів
двох представників, які входять до складу
Дисциплінарної комісії НАБУ; визначає
представників до складу конкурсних комісій, які проводять конкурс на зайняття
вакантних посад у НАБУ; висловлює в установленому порядку свою позицію щодо
фактів порушень законів, прав і свобод людини і громадянина працівниками НАБУ
тощо.

Володимир Василенко, почесний
член АПУ — аудитор НАБУ!
7 червня 2018 року аудитором Національного антикорупційного
бюро України від Парламенту обрано Володимира Василенка,
члена Піклувальної ради АПУ, лауреата Почесної відзнаки АПУ
«За честь і професійну гідність» (2012 рік)

В

ітаємо нашого колегу з високим
призначенням. Бажаємо йому наснаги та здоров’я виконувати покладену на нього місію, досягати
поставлених цілей і бути прикладом життєвої та творчої енергії для колег.
Володимир Василенко — заслужений
юрист України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор юридичних
наук, професор.
Навесні 1990 року підготував перший
проект Декларації про державний суверенітет України, надалі як консультант Верховної Ради України брав участь у виробленні остаточного варіанта Декларації. З 1992
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року — посол у країнах Бенілюкс, а також
представник України при Європейському
Союзі та НАТО. В 1998 — 2002 рр. — посол у
Великій Британії і за сумісництвом — в Ірландії.
У 1991 — 2009 рр. неодноразово брав
участь у роботі Генеральної Асамблеї ООН
як експерт, радник, заступник члена делегації і член делегації України. У 2001 році
обраний Генеральною Асамблеєю ООН до
Міжнародного Кримінального Трибуналу з
колишньої Югославії, де працював суддею
до січня 2005 року.
З 2006 по 2010 роки — представник
України в Раді ООН з прав людини.

№6-7 (146-17) червень — липень 2018 року

У 2008 р. — Уповноважений України в
Міжнародному Суді ООН під час розгляду
справи «Румунія проти України». Делегат
Установчого з’їзду Народного Руху України,
член редакційної комісії з’їзду, член першого складу Великої ради НРУ. Член Народного Комітету захисту України. Доктор юридичних наук. Заслужений юрист України.
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ВЕР

10-12 СЕРПНЯ
2018 РОКУ

КИЇВ, УКРАЇНA

ФАРМАПОХІД
ЦЕВТИЧНИЙ

В КАРПАТИ
ФОРУМ

KYIV ARBITRATION DAYS:

МИСЛИТИ ГЛОБАЛЬНО!

19 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

КОНФЕРЕНЦ-ХОЛ «ДЕПО»

ПАРТНЕР

ЗА ПІДТРИМКИ

М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 50

МЕДІА-ПАРТНЕРИ

ІНФОРМАЦІЙНОПРАВОВА ПІДТРИМКА

МЕДІА-ПАРТНЕРИ

ІНФОРМАЦІЙНОПРАВОВА ПІДТРИМКА

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

21 ВЕРЕСНЯ
2018 РОКУ

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
ФОРУМ

ПОДАТКОВИЙ
ФОРУМ
ГОТЕЛЬ
RADISSON BLU

19 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕР СЕСІЇ

КОНФЕРЕНЦ-ХОЛ «ДЕПО»
М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 50

МЕДІА-ПАРТНЕРИ АПУ

ІНФОРМАЦІЙНОПРАВОВА ПІДТРИМКА АПУ
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Західноукраїнський юрфорум —
про що говорили на ключовому
заході року

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

П

Асоціація правників України
провела VІII Західноукраїнський
юридичний форум — масштабний
захід, що за багато років
свого існування став міцною
комунікативною платформою для
правників не лише Львова, але і
всього регіону

ершого дня учасників форуму гостинно приймав Центр
Митрополита Шептицького. Із
вітальним словом традиційно
звернувся Президент АПУ Андрій Стельмащук, а також отець-ректор
Українського Католицького Університету Богдан Прах, котрий назвав однією з
причин еміграції почуття страху та незахищеності і закликав гостей свідомо
будувати державу, у якій громадяни почуватимуться у безпеці, виховувати еліту
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держави у дусі поєднання інтелекту і духовності.
Після вітального слова логічно перейшли до дискусії про реалії та перспективи
юридичної освіти в Україні. Під модеруванням Івана Городиського, координатора
Комісії АПУ з питань удосконалення юридичної освіти та директора Школи права
Українського Католицького Університету,
своїми поглядами на проблеми сучасної фахової освіти поділилися Владислав Власюк,
Генеральний директор Директорату з прав

№6-7 (146-17) червень — липень 2018 року

людини, доступу до правосуддя та правової
обізнаності Міністерства юстиції України,
Довидас Віткаускас, керівник Проекту ЄС
«ПРАВО-Justice», Роксолана Костур, Голова
Відділення АПУ у Львівській області, адвокат, партнер АО «Матвіїв і партнери», та Сергій Верланов, партнер Sayenko Kharenko,
член Громадської ради доброчесності.
Учасники оцінили якість правничої
освіти та зауважили, що це питання наразі
є доволі актуальним для правничої спільноти. Вони озвучили ідеї, які варто втілити
при організації юридичної освіти. Серед
них: англійська як мова навчання, іспити
як доступ до професії, всезагальне кваліфоцінювання юристів, скорочення кількості
правничих шкіл.
На цій сесії модератор неочікувано запросив до дискусії представницю молодого
покоління юристів — члена Правління Ліги
студентів АПУ Вероніку Годлевську. Вона
розповіла про виклики, що стоять перед
молодим поколінням, про високі вимоги до
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молодих фахівців та спроби адаптуватися до
усіх викликів, працювати під час навчання,
різнопланово розвиватися.
На завершення спікери пояснили, за
якими критеріями вони наймають молодих
колег та відповіли на всі питання гостей.
Після питань освіти поговорили про судочинство. Судді Верховного Суду Дмитро
Гудима, Наталія Антонюк та Володимир
Кравчук (президент Асоціації розвитку суддівського самоврядування України та член
Правління АПУ), а також Реда Молієне,
Голова Національної судової адміністрації
Литви, міжнародний експерт Проекту ЄС
«ПРАВО-Justice», висловили свої позиції
щодо результатів роботи Верховного Суду.
Зокрема, обговорили організацію роботи
Суду, поняття «прецедент по-українськи»
та озвучили свої думки щодо того, чи дійсно Верховний Суд є останньою інстанцією.
Модерувала дискусію Людмила Волкова,
керуючий юрист МЮФ Kinstellar.
Володимир Кравчук підготував доповідь про еволюцію права: «В основі судового
рішення завжди є право і право є продукт
судової діяльності». Судді надали поради
практикуючим адвокатам, як ефективно
представляти інтереси підзахисних у Суді,
та запропонували можливості взаємодії
Верховного Суду та правничої спільноти для
підготовки правових позицій.
Крім того, поговорили про нову модель
постанов Верховного Суду, «прецеденти» і їх

роль у правовій системі України та як зробити Верховний Суд судом для людини.
Завершився перший день форуму неформальним дружнім спілкуванням гостей,
організаторів та учасників за келихом шампанського.

***
Другий день форуму пройшов у абсолютно новій локації — Bank Hotel — готелі,
що розташований у старовинному приміщенні банку, ще не відкритому для гостей.
Привітати гостей завітали Андрій
Стельмащук, Президент Асоціації правників України, Маріанна Вільшинська,
керівник апарату Львівської обласної державної адміністрації, Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту
Львівської міської ради, та Роксолана Костур, Голова Відділення АПУ у Львівській області, адвокат, партнер АО «Матвіїв і партнери».
На відміну від першого, другий день був
присвячений практичним питанням правозастосування. Почали з новел процесуального законодавства.
Модератор першої сесії Сергій Матвіїв,
керуючий партнер АО «Матвіїв і Партнери»,
запросив до розмови юристів-практиків для
обміну досвідом.
Олександр Кренець, старший юрист,
адвокат ЮФ Evris, розповів про новели процесуального законодавства у сфері забез-
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печення позову: «Інститут забезпечення
позову завжди був і лишається дуже актуальним, оскільки для одних це інструмент,
який може якщо не гарантувати, то принаймні підвищити шанс того, що рішення таки
буде виконане. Для іншої ж сторони це певні
обмеження. Досить часто вони є суттєвими,
аж до паралізації господарської діяльності».
Так, ЦПК та ГПК містять 2 нових способи
забезпечення позову: зупинення митного
оформлення товарів та арешт морського
судна. Перелік способів відкритий, тобто
суди можуть на власний розсуд обирати інший спосіб, не передбачений ЦПК та ГПК.
Щодо КАС, то тут з’явилися 3 нові способи забезпечення позову: встановлення
обов’язку відповідача вчинити певні дії, заборона вчиняти дії, зупинення стягнення на
підставі виконавчого документа. Крім того,
встановлено вищі вимоги до заяви щодо
вжиття заходів забезпечення позову та встановлено часові обмеження для розгляду таких заяв. Також автор проаналізував цікаве
нововведення — зустрічне забезпечення позову.
Про роль прокуратури в новому судовому процесі, останню практику Верховного
Суду та правові висновки ЄСПЛ розповіла
Тетяна Ігнатенко, адвокат, радник LCF. Доповідач звернула увагу, що велику кількість
позовів прокуратура подає з пропуском
строків давності. Позиція Верховного Суду
полягає в тому, що прокуратура не може
клопотати про продовження строку без клопотання від особи, інтереси якої вона представляє.
Важливі аспекти відводу судді поновому озвучив Андрій Савчук, партнер
ЮК MORIS GROUP, який поділився своєю
професійною історією та порадив адвокатам глибоко досліджувати зв’язки суддів із
учасниками справи. Він навів статистичні
дані щодо довіри до суду, згідно яких 80%
респондентів не довіряють суду, та озвучив
свій погляд на причини цього явища. Пан
Савчук повідомив, що глобальних змін нові
процесуальні кодекси щодо відводу не містять, проте є кілька цікавих новел.
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Тарас Пошиванюк, партнер EQUITY,
пояснив, чому Закон «Маски-шоу STOP» не
працює, які очікування не виправдалися та
як адвокатам ефективно захищати клієнтів
у нових умовах. «Випадок з Новою Поштою
ілюструє, як «класно» працює в Україні Закон «Маски-шоу STOP», — зауважив Тарас
Пошиванюк та розповів, чим реальність застосування Закону відрізняється від ідей, які
в нього закладалися бізнес-омбудсменом.
Наступним пунктом порядку денного
стали новели корпоративного права: оцінка останніх змін та огляд наступних кроків.
Модератором сесії виступила Таміла Петренко, партнер АФ «Династія».
Про одне з найбільших досягнень у сфері
корпоративного права за минулий рік — Закон «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю»
розповіла Голова Комітету АПУ з корпоративного права та фондового ринку, партнер
AEQUO Анна Бабич. Спікер навела найцікавіші новели Закону, котрі наближають правила регулювання корпоративних відносин
до міжнародних стандартів.
Корпоративній реформі професійних
учасників ринків капіталу присвятила свою
доповідь Оксана Параскева, проектний
менеджер Зовнiшнього проектного офiсу
пiдтримки реформ фiнансових ринків. А
Максим Лібанов, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
розповів про велику корпоративну реформу — Закон №2210 та інші новели корпоративного права. «Прийняті закони — перший
великий крок у світле майбутнє, і будемо
сподіватися, що законодавці доведуть велику корпоративну реформу до логічного кінця», — завершила сесію модератор.
Після невеликої перерви під керівництвом адвоката Андрія Вишневського, керівника програми «Адвокат Майбутнього»,
не менш відомі адвокати дискутували про
актуальні питання адвокатури.
Серед учасників дискусії — Тарас Дашо,
партнер KODARY Partners, та адвокат, парт-

нер VB PARTNERS, Президент Асоціації
правників України (2013 — 2017 рр.) Денис
Бугай, який розпочав цю дискусію зі спеціальної доповіді: «Криза професії. Чи можлива швидка модернізація? Якою буде професія за 5 років?».
Денис Бугай: «Я бачу кризу візії та лідерства професії адвоката, я бачу кризу доступу до професії — хто може бути адвокатом,
і, безумовно, це криза цінностей і питання
етики та дисциплінарної відповідальності.
Це три ключові питання, на вирішення яких
треба спрямувати усі наші зусилля».
Учасники дискусії проаналізували особливий статус адвоката у контексті привілеїв та відповідальності, роль адвокатського
самоврядування, бажані правила допуску
до професії, професійну етику тощо.
Як зазначив Тарас Дашо: «Якщо 5 років тому іспит був лише черговим кроком
у розвитку юриста, то на сьогодні це гостра
необхідність для тих, хто планує захищати
інтереси клієнтів у суді. Якщо ти хочеш іти
до суду, ти повинен бути адвокатом. Крапка.
Відповідно, якщо раніше стосунки адвокатів з органами адвокатського самоврядування були дружньо-дистанційними, то тепер органи адвокатського самоврядування
матимуть значний вплив на професійну
долю кожного адвоката».
По обіді мова зайшла про міжнародноправові аспекти ведення бізнесу.
Модератор дискусії Мар’яна Луцишин,
менеджер Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації, закликала учасників поспілкуватися на тему стандартів ведення чесного бізнесу в Україні, фінансовоюридичних особливостей діяльності компаній у регіоні, обговорити новели чинного
законодавства, які позитивно вплинуть на
розвиток бізнесу, та поділитися ідеями, як
можна покращити інвестиційну привабливість України.
У дискусії брали участь Маркіян Мальський, к.ю.н., адвокат, партнер, керівник
Західноукраїнської філії АО Arzinger, По-

чесний консул Австрійської республіки у
м. Львові, Наталія Головата, представник
Аудиторської палати України у м. Львові (2012 — 2017 рр.), керуючий партнер IB
Interbilanz Lviv LLC, та Наталя Якібчук, адвокат АО «Павленко і Партнери».
Завершилася робоча частина форуму
панельною дискусією про судові та позасудові антирейдерські заходи і роль та функції Антирейдерської комісії Мін’юсту.
Обговорили державну реєстрацію прав
як найпоширеніший інструмент рейдерства, діяльність Комісії у сфері державної
реєстрації, особливості оскарження рішень
Комісії з розгляду скарг у сфері державної
реєстрації в судовому порядку та основні
недоліки в роботі Комісії відповідно до судової практики. Проаналізували останню
судову практику Верховного Суду щодо
юрисдикції розгляду справ про скасування
реєстраційних дій та актуальні механізми
протидії рейдерству та захисту бізнесу від
«чорних» реєстраторів.
Участь в обговоренні взяли Юліан Хорунжий, старший партнер Ario Law Firm,
Іван Трофименко, заступник директора
Департаменту державної реєстрації та нотаріату, секретар Комісії з розгляду скарг
у сфері державної реєстрації Міністерства
юстиції України, Ігор Завальнюк, к.ю.н.,
суддя-спікер Одеського окружного адміністративного суду, та Руслан Квітін, адвокат, експерт Національного реєстраційного
центру.
Чудовим завершенням форуму став
Президентський прийом у Львівському історичному музеї «Італійське подвір’я».
Асоціація правників України висловлює
подяку за організаційну, фахову та фінансову підтримку партнерам форуму: Ексклюзивному генеральному партнеру АО «Матвіїв і Партнери»; спеціальним партнерам
Evris та KODARY Partners; партнерам Ario
Law Firm, Moris Group, EQUITY; партнерам
сесії Dynasty Law Firm, LCF, АО «Павленко і
Партнери».
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

СПЕЦІАЛЬНI ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ СЕСІЇ
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Новели ЦПК та ГПК.
Обговорення у Львові
11 червня 2018 року у
м. Львові Асоціація правників
України спільно з Проектом
ЄС «ПРАВО-JUSTICE»
провели захід, присвячений
обговоренню актуальних
питань імплементації новел
цивільного і господарського
процесуального законодавства
з метою дослідження
ефективності нових
процесуальних механізмів
та напрацювання шляхів
їх удосконалення

В

ідкрили захід вітальним словом
Довидас Віткаускас, керівник
Проекту ЄС «ПРАВО-Justice»,
Денис Бугай, Президент АПУ
2013 — 2017 рр., партнер VB
PARTNERS, та Анна Огренчук, керуючий
партнер ЮГ LCF, член Ради з питань судової
реформи при Президентові України.
Анна Огренчук зауважила: «Однією з
основних новел є зміна підходу до визначення юрисдикції. Ми перейшли від так
званої суб’єктної юрисдикції до предметної. Тому першою темою було обрано саме
нові правила юрисдикції». Для її обговорення Анна Огренчук запросила до дискусії
Дмитра Гудиму, суддю Верховного Суду.
Суддя розповів: «Найбільш проблемні
справи по юрисдикції, з якими ми (Велика
Палата Верховного Суду — ред.) стикнулися — це справи, що стосуються участі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у
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процесі ліквідації банків, друга категорія — це земельні спори, що стосуються виділення землі у власність чи оренду,
третя категорія — це справи, у яких є забезпечувальні договори, четверта — справи, пов’язані з участю державних реєстраторів, п’ята — справи про демонтаж (т.зв.
самочинку). Остання категорія справ —
оскарження дій чи бездіяльності слідчого
чи прокурора у порядку адміністративного
судочинства». Пан Гудима детально прокоментував кожну категорію таких справ.
Наступну панельну дискусію «Представництво адвокатами: перші підсумки» провів Денис Бугай. Участь в обговоренні брали
Ірина Кобець, адвокат, Юридична група
LCF, та Оксана Кобрин, адвокат, радник
ТОВ «Юридична компанія «Моріс Ґруп».
«Зроблено великий крок вперед. Як іноді люблять писати в пресі, зокрема юридичній, запроваджено «адвокатську монопо-
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лію». Я не прибічник такого формулювання,
оскільки воно має негативний підтекст.
Мені більше імпонує «виключне право адвокатів на представництво у судах». Безумовно, це стратегічний хід, результати якого ми
оцінимо через 3-5 років. Мета його полягає
в тому, щоб забезпечити присутність у залі
лише професіоналів, які об’єднані в єдину
організацію, керуються єдиними етичними
правилами та яких можна притягти до відповідальності за порушення етичних вимог», — зазначив Денис Бугай.
Адвокати обговорили переваги та труднощі запровадження виключного права адвокатів представляти інтереси сторін у суді
та поділилися своїми поглядами на майбутню перспективу такого нововведення.
Після теми «адвокатської монополії»
під модеруванням Довидаса Віткаускаса
іноземні гості Берт Маан, адвокат, колишній суддя, Ремко Ван Рі, професор права
Маастрихтського Університету, та Жан Лагадек, адвокат, викладач Паризького Університету, дискутували на тему зарубіжного
досвіду регулювання цивільного і господарського процесу.
Завершився захід спеціальною доповіддю Олександра Сасевича, судді Львівського
окружного адміністративного суду, щодо
судового контролю за виконанням судових
рішень.
АПУ висловлює вдячність усім спікерам,
учасникам та гостям заходу, а також Незалежній асоціації банків України за інформаційну підтримку. Подібні заходи ми плануємо провести у Києві та Одесі, тож слідкуйте
за нашими анонсами.

www.uba.ua | Асоціація правників України

Спільні
заходи
Самоврядування
Адвокатура

Процесуальні кодекси. Перший
досвід і шляхи покращення
19 червня 2018 року у м. Києві
Асоціація правників України
спільно з Проектом ЄС
«ПРАВО-JUSTICE» провели
обговорення актуальних
питань імплементації новел
цивільного і господарського
процесуального законодавства

В

ідкрили київський захід Довидас Віткаускас, Координатор
Проекту ЄС «ПРАВО-JUSTICE»,
Андрій Стельмащук, Президент АПУ, Денис Бугай, Президент АПУ (2013 — 2017 рр.), партнер VB
PARTNERS, Анна Огренчук, Голова Комітету АПУ з процесуального права, керуючий
партнер ЮГ LCF, член Ради з питань судової
реформи при Президентові України, та Руслан Сидорович, народний депутат України, Голова підкомітету з питань виконання
рішень Європейського суду з прав людини
Комітету Верховної Ради України з питань
правової політики та правосуддя.
Довидас Віткаускас повідомив про плани протягом літа розробити опитувальник
для аналізу застосування нових процесуальних норм, щоб результати опитування
передати Верховному Суду, Адміністрації
Президента, Мін’юсту та іншим зацікавленим органами для розробки змін до законодавства. Денис Бугай додав: «Наша мета — максимально залучити велику кількість
юристів, щоб отримати зріз і розуміння, як
застосовуються кодекси на практиці», та закликав колег долучатися до обговорення.
Руслан Сидорович звернувся до гостей
із проханням ділитися своїми поглядами
та професійними коментарями щодо застосування новел процесуального законодавства: «Нам необхідно отримувати фідбек,
щоб знати, як все працює на практиці. Рікпівтора — і Верховна Рада дозріє до думки
про внесення змін у процесуальні кодекси».
Розпочали обговорення з панельної
дискусії на тему зарубіжного досвіду регулювання цивільного і господарського процесу. Своїм досвідом поділилися Довидас
Віткаускас та іноземний експерт Жан Лагадек, адвокат, викладач Паризького університету.
Продовжили обговорення процесуальних новел дискусією щодо нових засобів

доказування у колі експертів: Володимира
Ващенка, партнера VB PARTNERS, Олесі Дупляк, судді Господарського суду міста Києва, та Євгена Левіцького, радника Aequo.
Модерувала дискусію Анна Огренчук.
Після доповіді Володимира Ващенка
про електронні докази та показання свідка
у господарському та цивільному процесах
суддя Олеся Дупляк винесла на обговорення
деякі практичні питання надання електронних доказів.
Суддя звернула увагу, що встановивши
змагальність процесу, законодавець обмежив право суду впливати на зміст та об’єм
доказів. Тож зараз судді розглядають справу
лише на основі наданих сторонами матеріалів. Щодо свідків суддя зауважила: «Показання свідків є допустимим доказом лише
в певних категоріях справ, не можна ними
підміняти інші обов’язкові докази».
Після невеликої перерви відбулася панельна дискусія щодо нових правил юрисдикції. Ключовим доповідачем був Олег
Маліневський, партнер EQUITY. Юрист
розглянув доцільність юрисдикційного поділу, переваги та недоліки вітчизняної мультиюрисдикційності, проаналізував міжнародний досвід та окреслив вітчизняні історичні перспективи.
Доповідач розповів про термінологічні новації, новели в суб’єктно-предметних
критеріях розмежування, новели територіальної підсудності, а також наслідки порушення правил підсудності.
«Законодавець дозволив об’єднати в
одному процесі основну і похідні вимоги.
Похідною є вимога, що з’являється одночасно з основною, а не в результаті судового
розгляду по основній вимозі», — підкреслив
Олег Маліневський та описав практичні
юрисдикційні тренди.
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Олег Громовий, керуючий партнер
GENTLS, у своїй презентації описав проблему процесуальних зловживань та навів приклади зловживань правом на оскарження,
правом на позов та штучної зміни підсудності. В нових кодексах є відкритий перелік
зловживань, щодо змісту якого, на думку доповідача, можна подискутувати. Він виклав
свої пропозиції з удосконалення правового
регулювання інституту зловживань.
Доповідач зазначив: «Зведення до мінімуму проблеми зловживань процесуальними правами наблизить суд до ідеалу, якого
потребує суспільство», та додав, що довіра
суспільства до суду можлива лише тоді, коли
в суді буде забезпечено реалізацію процесуальних прав у межах закону як суддями, так
і адвокатами; коли буде передбачуваність
ходу процесу та судових рішень, дотримання строків та ясність мотивів судових
рішень.
Завершився захід панельною дискусією
«Представництво адвокатами: перші підсумки» під модеруванням Дениса Бугая, у
якій взяли участь Ірина Кобець, адвокат,
Юридична група LCF, Олена Перцова, радник Aequo, та інші гості заходу.
Ірина Кобець підготувала презентацію,
у якій розкрила ключові питання монополії адвокатури, окреслила статус помічника адвоката, поняття малозначності справ,
процесуальну відповідальність адвоката,
обчислення витрат на професійну допомогу
та розподіл судових витрат.
Олена Перцова порушила питання підтвердження адвокатських повноважень у
суді та зауважила, що наразі немає єдиної
позиції. Адвокат запропонувала свої поради щодо коректного та прийнятного
оформлення документів, що підтверджують
повноваження адвоката.

№6-7 (146-17) червень — липень 2018 року

11

Заходи АПУ
Самоврядування
Адвокатура

Результати річної роботи КДКП
і Ради прокурорів України

11 липня 2018 року у м. Києві відбулася конференція
«Перший рік роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів та Ради прокурорів України: досягнення,
виклики, перспективи»

З

ахід організований Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією
прокурорів (далі – КДКП) і Радою
прокурорів України за підтримки
Проекту Ради Європи «Подальша
підтримка реформи кримінальної юстиції в
Україні» та Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.
У межах заходу обговорено роль КДКП
та Ради прокурорів України у підвищенні
прозорості, ефективності та підзвітності
прокуратури, кар’єри прокуратури та дисциплінарної відповідальності прокурора.
Участь у заході взяли представники Верховної Ради України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду, адвокатури,
громадськості, міжнародних організацій.
Від Асоціації участь в обговоренні взяли: Денис Бугай, Президент Асоціації
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правників України (2013 — 2017 рр.), партнер VB PARTNERS, Володимир Сущенко,
член Піклувальної Ради АПУ, експерт програми «Адвокат Майбутнього, Злата Симоненко, член Асоціації, партнер АО «Солодко
і партнери», та Ольга Лопушанська, координатор законопроектної роботи Асоціації.
Володимир Сущенко був доповідачем у
дискусії щодо кар’єри прокурора і висвітлив
актуальні проблеми спеціальної підготовки
та підвищення кваліфікації прокурорів.
Денис Бугай виступив у секції з обговорення відповідальності прокурора. Адвокат
зазначив, що КДКП вже має належні якісні
й кількісні показники роботи, демонструє
незалежність і неупередженість. Так, КДКП
за рік отримала 2046 скарг, із яких щодо 514
відкрито провадження. Щодо 384 справ вже
складено висновки про наявність/відсут-
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ність дисциплінарного проступку. Накладено 127 стягнень (59 доган, 29 звільнено,
38 заборон переведення протягом року), 6
прокурорів було відсторонено від посади.
Денис Бугай наголосив на важливості
роз’яснень, зокрема, стосовно порядку подачі скарг, що сприятиме зменшенню кількості відмов у відкритті проваджень.
Асоціація продовжує тримати руку на
пульсі реформи прокуратури і вже найближчим часом планує проводити спільні
обговорення із КДКП щодо дисциплінарних
проваджень.
Діяльність у межах Проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» охоплює широкий спектр заходів, включаючи експертні
консультації, оцінку та рекомендації, заходи, спрямовані на підвищення інституційного та функціонального потенціалу
основних бенефіціарів, навчальні заходи та
заходи з підвищення кваліфікації основних
цільових груп, обговорення у форматі круглих столів, конференції та публічні дебати.
Проект фінансується урядом Данії.
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Відділення
Самоврядування
Адвокатура

Закон про ТОВ.

Приготуватися до кроку вперед
15 червня 2018 року за
ініціативи Відділення АПУ в
Харківській області відбувся
семінар, присвячений
обговоренню Закону
України «Про товариства з
обмеженою та додатковою
відповідальністю»

З

ацікавленість заходом виявили
майже 200 учасників, серед яких:
адвокати, нотаріуси, державні реєстратори, корпоративні юристи та
викладачі правознавства.
Під час семінару обговорювали зміни законодавства, що вступають в силу 17
червня 2018 року, та як на них реагувати.
З вітальним словом до присутніх звернувся Голова Відділення АПУ в Харківській
області Роман Чумак.
Першою в ролі спікера виступила Оксана Кобзар, адвокат Адвокатського бюро
Оксани Кобзар, радник Axon Рartners, яка

проаналізувала актуальність прийнятого
Закону та його прогресивний вплив на розвиток корпоративного права в Україні.
З корпоративними договорами та їх
значенням у діяльності ТОВ ознайомлював
Антон Зінчук, асоційований партнер ILF.
Наступним слово мав Олег Дробот,
директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який ознайомив
учасників з особливостями здійснення
реєстраційних дій щодо ТОВ, їх статутів, а
також змін до установчих документів юридичних осіб.

Із завершальним словом виступив
Олексій Бринцев, суддя Господарського
суду Харківської області, к.ю.н., доцент кафедри господарського права Національного
юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, який розповів про вирішені новим Законом проблеми, а також звернув
увагу на ті, які ним будуть створені.
Після виступів доповідачів розпочалося
жваве обговорення серед присутніх практичних моментів змін у діяльності ТОВ, а
саме: продажу часток, взаємин із контрагентами тощо.

Обговорення GDPR
у Запоріжжі
15 червня 2018 року члени
Відділення Асоціації правників
України в Запорізькій області
обговорили новий Регламент
захисту персональних даних
(GDPR)

25

травня в ЄС вступили
в силу нові правила захисту даних — Регламент
захисту
персональних
даних (GDPR), що має на
меті захист всіх громадян ЄС від порушень
конфіденційності та втручання в персональні дані за часів, коли цифрові технології визначають розвиток світу.
Під час заходу шляхом відеоконференції Мікаіл Астарян, студент факультету
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економіки підприємств та корпоративного
управління Університету прикладних наук
Мюнхена, доповів про стан впровадження
GDPR у Європі, реальне додаткове навантаження для тримачів баз персональних
даних та поділився деякими практичними
кейсами.
Ключові положення Регламенту висвітлив Микита Жуков, аспірант Запорізького
національного університету, помічник адвоката Адвокатського об’єднання «Олешко
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і Скрипка». Крім того, пан Микита розповів
про зміни у сфері персональних даних.
Роль та значення Регламенту захисту
персональних даних для України та українського бізнесу обговорювали з Романом
Загрією, адвокатом, керуючим партнером
«ПРАВО ГАРАНТ».
Захід відбувся у невимушеній атмосфері, і Відділення має намір і в подальшому
впроваджувати практику проведення зустрічей у дружньому колі однодумців.
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Відділення
Самоврядування
Адвокатура

Про запобігання та протидію
корупції говорили у Вінниці
8 червня 2018 року Відділення АПУ у Вінницькій області
разом із Апеляційним судом Вінницької області та юридичним
факультетом Донецького національного університету імені
Василя Стуса провели круглий стіл, присвячений питанням
запобігання та протидії корупції в Україні

П

ершим з вітальним словом виступив Роман Гринюк, ректор
Донецького національного університету імені Василя Стуса,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. За ним
захід відкривали Богдан Моніч, член
Ради суддів України, суддя Житомирського апеляційного адміністративного суду,
та Олександр Панасюк, заступник голови Апеляційного суду Вінницької області,
суддя.
Після цього учасники мали змогу взяти участь у двох пленарних дискусіях.
У першій секції, присвяченій питанням формування ефективного інструментарію та інституційних механізмів запобігання та боротьби з корупційними практиками виступили: Ірина Желтобрюх,
суддя Касаційного адміністративного суду
Верховного Суду; Євген Пеліхос, адвокат
АО «Могильницький та партнери»; Володимир Серих, адвокат АО «Могильницький та партнери»; Ірина Коваль, завідувач кафедри цивільного права і процесу
ДНУ імені Василя Стуса; Роман Мовчан,
доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права ДНУ імені
Василя Стуса; Анжеліка Краковська, завідувач кафедри теорії та історії держави

і права та адміністративного права ДНУ
імені Василя Стуса; Євген Турченко, начальник юридичного відділу ДНУ імені
Василя Стуса, адвокат, керуючий партнер
Юридичної фірми «Укрєвролекс»; Юлія
Павлюченко, в.о. декана юридичного факультету, доцент кафедри господарського
права ДНУ імені Василя Стуса.
У межах секції відбулось обговорення проблематики визначення об’єкта та
об’єктивної сторони корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних
із корупцією; корупційної складової діяльності правоохоронних і судових органів при розслідуванні та розгляді політично вмотивованих проваджень; корупційних ризиків у сфері правової охорони
і здійснення прав на об’єкти інтелектуальної власності; антикорупційних програм
та антикорупційної політики в центральних органах виконавчої влади; інструментів запобігання корупції у вищих навчальних закладах.
Під час другої сесії щодо формування
ефективного інструментарію та інституційних механізмів запобігання та боротьби з корупційними практиками дискутували з питань: запобігання конфлікту інтересів у діяльності судді, причин
корупції, поширення корупції в органах

державної влади; гарантій ефективності
Антикорупційного суду в Україні тощо.
З доповідями виступили: Оксана
Епель, суддя Київського апеляційного
адміністративного суду; Олександр Панасюк, заступник голови Апеляційного
суду Вінницької області, суддя; Назар
Мартинюк, Голова Відділення АПУ у Вінницькій області, керуючий партнер ЮФ
«Мартінс»; Ольга Турченко, завідувач
кафедри конституційного, міжнародного
і кримінального права ДНУ імені Василя
Стуса; Світлана Патюк, керуючий партнер АО «Патюк та партнери», доцент кафедри конституційного, міжнародного і
кримінального права ДНУ імені Василя
Стуса; Олена Антонюк, доцент кафедри
цивільного права і процесу ДНУ імені
Василя Стуса; Олександр Навальнєв, керуючий партнер ЮК «ВОЛХВ»; Максим
Мельничук, голова правління ГО «Подільське наукове товариство»; Юрій Моісєєв,
доцент кафедри господарського права
ДНУ імені Василя Стуса; Катерина Шевчук, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у ДНУ імені
Василя Стуса.
Окрему подяку висловлюємо апарату
Апеляційного суду Вінницької області за
надане приміщення, кафедрі цивільного
права і процесу та кафедрі конституційного, міжнародного та кримінального права
Донецького національного університету
імені Василя Стуса за координацію заходу
та партнерам заходу: АО «Патюк та партнери», АО «Могильницький та партнери»,
ЮФ «Мартінс», ЮК «ВОЛХВ», ЮФ «Укрєвролекс».

Наші у Нью-Йорку. Як практикувати
українське право у Америці
13 червня 2018 року за ініціативи
Відділення АПУ в Харківській
області відбулася зустріч
із Сергієм Куніним, єдиним
українським юристом, який має
право консультувати в штаті НьюЙорк щодо питань українського
законодавства

П

ід час неформальної бесіди пан Сергій розповів про
свій шлях в Америці, складнощі отримання ліцензії,
ставлення до кандидатів з
боку представників органів державної
влади.
Учасники зустрічі мали можливість
обговорити з гостем особливості здій-
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снення оподаткування та контролю за
ним, а також рівень соціального забезпечення в США.
Окрім того, Сергій Кунін поділився
враженнями від роботи з вітчизняними
колегами щодо питань клієнтів, які знаходяться за океаном, коли практичне вирішення ситуації необхідно здійснити в
Україні.
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Чи повинен бути
адвокат лідером?

C

учасне розуміння лідерства
охоплює низку аспектів, серед яких: компетентність
та відповідальність; вміння впроваджувати зміни та
формувати спільні цінності і бачення; розвиток команди. Лідер володіє впливом,
необхідним для реалізації прийнятих ним
рішень, він веде за собою інших людей та
організацію загалом.
Але лідерство це точно не про посади! Кожна команда має свої етапи формування, а ефективне запровадження змін
також потребує ретельного вивчення та
підготовки. І все це про лідерство в сучасному світі.
Та чи потрібно це адвокатам? А якщо
подивитися на це з трьох сторін:
—
лідерство
в
адвокатському
об’єднанні;

Оксана Теперик
Як часто у професійній
діяльності власні цінності
та бачення є передумовою
свого особистого розвитку
та лідерства у команд — без
скромності — завжди!
Адже чим більше ви стаєте лідером у душі, тим більше
ефективними є всі ваші захо-
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— лідерство в адвокатській спільноті
та самоврядуванні;
— лідерство в правничих громадських
об’єднаннях.
Безперечно, потрібно. Для досягнення успіху будь-якої організації — чи
адвокатського об’єднання чи органу адвокатського самоврядування — на чолі
такої організації повинен бути не лише
формальний керівник, а справжній лідер.

ди такої особи як керівника
юридичної компанії.
Ведення будь-якої професійної діяльності супроводжується великими затратами людських ресурсів,
але в будь-якому випадку
необхідним є те, що юридичну компанію потрібно вести в
ногу з часом, тобто розвивати особистісні навички, вдосконалювати себе, відчувати
здорову конкуренцію та максимально вибрати грамотну
поведінку для втілення розвитку такої компанії.
На жаль, бажання змін,
захоплення ринку надання
юридичних послуг, розши-
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Саме тому під час третього модуля
програми «Адвокат Майбутнього» учасники вивчали сучасне розуміння лідерства, його важливість для адвокатури,
розглядали модель компетентностей для
адвоката-лідера та роль менторства в адвокатській спільноті. Учасники навчалися
ефективно впроваджувати зміни і вже
традиційно обговорювали етичні аспекти
комунікації в адвокатській спільноті та постійний професійний розвиток адвоката.

рення команди та популяризація бренда не завжди
перероджуються в «дії змін»
такої команди в подальшому.
Адже переважна більшість юридичних компаній,
які тривалий час займали
передові місця на ринку і
створювали здорову конкуренцію, з часом втратили
здатність конкурувати чи з
причин фінансової нестабільності у державі, чи великої конкуренції серед таких
компаній. Відсутність лідера
зі стратегічним баченням подальшого розвитку юридичної компанії — це вердикт для
такої компанії.

Виникає доцільність у визначенні лідера в команді та
визначення наступних етапів
дій, зокрема, які полягають
в актуалізації досвіду, індивідуальній роботі, презентації, загальному обговоренні,
ранжуванні, роботі в команді,
адаптації визначень та підсумуванні.
Адже саме лідер спроможний орієнтуватися на досягнення мети, встановити
конкретні вимірні обмежені в
часі цілі і показники, які необхідно досягти, щоб перемістити свою компанію під запити
та очікування з боку клієнтури у майбутньому.
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Марина Саєнко
Для мене очевидно, що
лідерство — це не про амбіції. Лідерство — це, перш
за все, про відповідальність.
Про здатність до стратегічного мислення та командної
роботи. Істинний лідер — не

Яна Оскоріп
Природньою особливістю
нашої професії є те, що ми,
адвокати, звикли «вести за

Тетяна Ющенко

Справжній
адвокат — завжди лідер,
оскільки обрана професія вимагає від її
носія бути рішучим,

завжди перша офіційна особа в організації, а той, хто
має вплив незалежно від займаної посади.
Істинний лідер — той,
хто викликає довіру і впевненість в оточуючих, здатний бачити в кожному члені
команди цінного гравця та
прислухатися до його думки. Лідер має бути готовим
до того, що окремі члени
його команди можуть бути
кращими і сильнішими за
нього і не лише не пригнічувати це, а навпаки —
створити максимальні умо-

ви для розвитку таких людей.
Лідерство, на мій погляд, вимагає високої самопожертви, адже командний
результат доведеться ставити вище власної потреби
визнання. Іншими словами,
в боротьбі суспільних та
особистих інтересів лідер
безапеляційно віддасть перемогу першому, а на такий
крок готові не всі. Мені імпонує думка американського
адвоката Джона Стайгера,
який сказав, що адвокат —
особа, наділена привілеєм

суспільства, тому має служити йому.
Моральний авторитет є
ще однією невід’ємною складовою справжнього лідерства, яка здатна об’єднати
інститут української адвокатури в моноліт, що впевнено
та безперешкодно виконуватиме головну функцію адвокатури — захист законних
прав та інтересів людини і
дотримання законності кожним. Маю надію, що ми, адвокати, скоро продемонструємо
свою здатність до об’єднання
заради спільної мети.

собою» та нести відповідальність за обрану нами стратегію захисту, керуючись домінантністю інтересів клієнта,
які ми ставимо вище власних.
Хто ж він, справжній лідер
органу адвокатського самоврядування? Вважаю, що це —
цілеспрямована особистість,
яка активно прагне змін та
наділена вмінням створити відчуття невідкладності
й сформувати свою коман-

ду із спільними цінностями.
Справжній лідер органів адвокатського самоврядування повинен мати такі компетентності, як професіоналізм,
відповідальність, стратегічне
бачення, вміння працювати
в команді, інноваційність, мотивація, міжособистісна чуйність, а також бути справжнім
наставником для своєї команди, підтримувати гарантії індивідуальної участі кожного в

формуванні органів адвокатського самоврядування.
Крім того, лідером органів адвокатського самоврядування має бути особа,
для якої мають значення такі
цінності, як доброчесність,
несприйняття корупції, домінантність інтересів адвокатської спільноти, гуманність,
повага до верховенства
права та справедливого здійснення правосуддя.

впевненим,
відповідальним. Третій модуль
розширив звичні межі
сприйняття
лідерства
в адвокатурі: різні стилі, форми, зміст. Це не
природна якість, скоріш
мистецтво управління,
найуспішнішими в якому стануть лише ті, хто
працюватиме над собою, чутиме команду,
поважатиме кожного,
матиме стратегічне бачення майбутньої адвокатури і себе в ній.

Ярослав Гришин
Адвокат-лідер — це, в першу
чергу, візіонер, який має абсолютне чітке та системне бачення
сучасної адвокатури та її взаємодії з іншими суб’єктами. Лідер адвокатури як магніт притягує до

себе найкращих, об’єднує всіх
своєю місією та цінностями. Він
чесний та щиро дивиться в очі
людям. Лідер адвокат як «граючий тренер» надихає та мотивує команду. Приймає вольові
рішення та бере на себе відповідальність за все.
Лідер адвокатури власним
стилем життя, вчинками, позиціями викликає повагу до адвокатської спільноти загалом.
Лідер адвокатури ефективно комунікує з іншими адвокатами, державними органами та
міжнародними партнерами.

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

Тонкощі судового процесу
для майбутніх правників
Як найкраще зустріти літо?
Продуктивно, креативно,
інформативно, практично,
одним словом — разом із
Острозьким осередком Ліги
студентів АПУ

О

строзький осередок Ліги студентів АПУ 2 — 3 червня 2018
року провів неймовірний захід — III Всеукраїнську школу
«Тонкощі судового процесу».
Учасники школи отримали неоціненний
досвід, адже мали змогу дізнатися від провідних суддів, адвокатів та прокурорів країни те, про що не розкажуть в університеті,
те, що неодмінно знадобиться в практиці
юриста, те, що приховано між рядками кодексів та законів.
Досвідом з учасниками заходу ділилися 13 експертів з різних галузей права
та представники різного роду юридичних
професій. Спікерами заходу стали:
Артем Донець — адвокат, керуючий
партнер Адвокатського об’єднання «Донець і партнери», адвокат і тренер системи
БВПД, захисник учасників АТО і представник ГО «Юридична сотня», випускник програми «Адвокат Майбутнього».
Юрій Чорний — практикуючий адвокат, член Комітету захисту професійних
прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Хмельницької області, член Комісії з оцінювання
якості, повноти та своєчасності надання
адвокатами безоплатної правової допомоги Ради адвокатів Хмельницької області.
Михайло Рейзін — практикуючий адвокат, партнер Адвокатського об’єднання
«Арго», віце-президент ГО «Антикорупційний Підприємницький Фронт» та учасник
програми «Адвокати Майбутнього G3».
Катерина Ковалевська — адвокат, керуючий АБ Катерини Ковалевської, експерт
програми «Стосується кожного», випускниця програми «Адвокат Майбутнього».
Едгар Сімонян — адвокат, керуючий
АБ «Сімонян і Партнери», голова Молодіжної громадської організації «Вірменська
молодіжна громада», заступник голови
Всеукраїнської молодіжної громадської
організації «Асоціація вірменської молоді
України», в.о. начальника громадської ор-
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ганізації «Полтавський обласний центр з
надання правової допомоги».
Руслана Кравчишин — адвокат, випускниця програми «Адвокат Майбутнього», тренер системи БВПД.
Євген Грішин — адвокат, випускник
програми «Адвокат Майбутнього», тренер
системи БВПД.
Аліна Сіра — адвокат, керуючий та засновник Адвокатського бюро «Аліна Сіра
та Партнери», аспірант, учасник програми
«Адвокат Майбутнього».
Алла Ширант — практикуючий адвокат, випускниця програми «Адвокат Майбутнього», кандидат юридичних наук.
Алла Філатова — адвокат, випускниця
програми «Адвокат Майбутнього», керуючий АБ «Філатової А.В. «Захід Партнер», Голова Відділення АПУ в Рівненській області.
Тетяна Блащук — практикуючий адвокат та активний член Національної асоціації адвокатів України, доцент кафедри
цивільно-правових дисциплін Навчальнонаукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія».
Інна Розізнана — кандидат юридичних наук, суддя Рівненського апеляційного
господарського суду.
Тетяна Водоп’ян — кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права і галузевих дисциплін НУВГП, адвокат, керівник АБ Тетяни Водоп’ян, член
Комітету медичного, фармацевтичного
права та біоетики НААУ, професійний медіатор, голова ГО «Центр медіації та діалогу», член Національної асоціації медіаторів України.
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Проведення ІІІ Всеукраїнської школи
«Тонкощі судового процесу» не було б можливим без підтримки наших партнерів, а
саме: Адвокатського об’єднання «Донець і
партнери», Адвокатського бюро «Філатової
А.В. «Захід партнер», Адвокатського бюро
Миколи Бляшина, ТОВ «Декстро», Відділення АПУ у Рівненській області.
Перший день запам’ятався вже із самого початку, адже звістка про те, що ми
станемо частинкою інсценізованого процесу на основі дуже неоднозначного кейса
змусила всіх максимально зосередитися на
лекціях спікерів, вбирати найцінніші поради, лайфхаки.
Попри надзвичайно інтенсивний перший день, другий день нашої школи теж
приніс багато корисної інформації та задоволення гостям: ми дізнавалися про актуальні нововведення в КАСУ, ЦПК та ГПК,
які стали справді важливими нюансами судового процесу.
Своєрідною вишенькою на торті заходу
стала лекція про медіацію — напрям, який,
на жаль, ще не набув великого поширення
в Україні, але впевнено завойовує своїх
прихильників по всьому світу. Для декого
це стало відкриттям такого способу вирішення спорів, тож ми із впевненістю можемо сказати, що ІІІ Всеукраїнська школа
«Тонкощі судового процесу» не пройшла
безслідно.
Організатори висловлюють щиру подяку всім спікерам заходу за цікаві та
пізнавальні доповіді, фінансовим партнерам — за їхню підтримку, учасникам, які
вирішили провести свої вихідні разом з
нами.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Всеукраїнський кейс-чемпіонат:
стажування за перемогу
Центр правничої кар’єри
Ліги студентів АПУ не
припиняє пошуки нових
цікавих форматів! Цього разу
він порадував нас першим
Всеукраїнським кейсчемпіонатом, що проходив у
квітні-травні 2018 року

З

магання відбулося за підтримки платформи CASERS. Учасники
мали змогу випробувати свої сили,
вирішивши кейс від двох провідних юридичних фірм країни: ЮФ
«Астерс» (практика антимонопольного права) та MorisGroup (практики податкового та
IT-права). Можливість виграти стажування в
провідній юридичній фірмі країни стала прекрасною мотивацією для десятків студентів,
які взяли участь у чемпіонаті.
30 травня пройшов фінал практик податкового та IT-права від Moris Group, на якому
фіналісти презентували своє бачення кейса. Результати роботи фіналістів оцінювали провідний юрист практики податкового
права Василь Андрусяк та юрист практики
IT-права Дмитро Зеленко. За результатами фінального етапу змагання переможцем
практики податкового права став Максим
Воронков, а Елізара Ібрагімова здобула
срібло. В IT-практиці почесне третє місце
посів Михайло Занько, другою фінішува-

ла Інга Тавберідзе, а переможцем названо
Анастасію Журавель. Усі фіналісти отримали приємні подарунки від MorisGroup, а переможці пройдуть стажування у фірмі.
1 червня відбулася фінальна частина чемпіонату з антимонопольного права від ЮФ
«Астерс». В офісі компанії пройшла зустріч
фіналістів та учасників із Олексієм Пустовітом, партнером практики антимонопольного права, та юристом Дмитром Відсотою.
Студенти мали можливість обговорити
конкурсне завдання та отримати відповіді
на всі свої запитання. Далі відбулося привітання та нагородження переможців чемпіонату: Івана Яремчука та Єлизавети Герасимчук. Окрім того, високо оцінені були ще
три рішення, тому ЮФ «Астерс» вирішила
сформувати «кадровий резерв», до якого потрапили Оксана Мойсюк, Діана Івженко
та Денис Ерсой. Це означає, що ці учасники

нададуть свої резюме і в разі появи актуального стажування одразу зможуть потрапити
на стажування до ЮФ «Астерс».
Ліга студентів АПУ теж не оминула увагою старання усіх фіналістів чемпіонату
та надала їм сертифікати на безкоштовну
участь у будь-якій всеукраїнській школі, тож
будемо раді бачити їх на наших заходах!
Ми надзвичайно раді і вдячні ЮФ «Астерс», MorisGroup та CASERS за підтримку
талановитої молоді та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!
Поліпшення практичних навичок студентів, сприяння їх професійній орієнтації
та розвитку — одне з головних завдань Ліги
студентів АПУ. Ми прагнемо, аби кожен, закінчивши юридичний факультет, мав багаж
знань і вмінь, необхідний для успішного
старту кар’єри, тому обіцяємо нашим лігівцям ще більше цікавих і корисних проектів!

Благодійна акція до Міжнародного
дня захисту дітей у Сумах
1 червня 2018 року Відділення АПУ
у Сумській області разом із Сумським
осередком Ліги студентів АПУ відвідали
Сумський обласний спеціалізований
будинок дитини та привітали діток зі святом

В

ихованці будинку отримали солодощі, смачне печиво, фрукти та омріяні подарунки. Окрім цього,
правники разом із дітлахами взяли участь у ярмарку дитячої творчості.
Немає більшого щастя у світі, аніж посмішки
дитини. Діти — наше майбутнє, а значить — майбутнє України. І саме від нас, дорослих, залежить, яким буде становлення
маленької людини та як складеться її доля.
Щиро вітаємо вас зі світлим та прекрасним святом — Міжнародним днем захисту дітей! Давайте творити добро разом!
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заходи АПУ
Самоврядування
Адвокатура

Секрети побудови сильної команди
в юридичній компанії
6 червня 2018 року за сприяння Відділення АПУ
у Львівській області відбулася дискусія
«Як збудувати класну команду в юридичній
компанії»
увагу на те, що у їхній компанії
при відборі надають перевагу
особам активним та ініціативним, які розвиваються не лише
в межах університету, вивчають
англійську мову та можуть працювати в команді.
Наступною виступила Катерина Заславська, HR експерт, директор київського офісу
Юридичної компанії ILF, яка
провела презентацію на тему:
«Юрист 21 сторіччя: очікування
сучасного роботодавця».
Пані Катерина розповіла,
які професії будуть популярні в
майбутньому та які навички будуть обов’язковими у 2020 році.
Також спікер поділилася, які
вимоги Юридична компанія ILF
ставить до молодих фахівців. З
власного досвіду пані Катерина

розказала про труднощі, з якими стикалася на етапі відбору.
У свою чергу, Світлана Хилюк, керівник магістерської
програми з прав людини Українського Католицького Університету, розповіла про особливості
ставлення до навчання та роботи
студентів і юристів-початківців.
На завершення заходу Вероніка Годлевська, студентка,
член Правління Ліги студентів
АПУ, Голова Львівського осередку Ліги студентів АПУ у відставці, поділилася від імені біль-

36
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шості студентів думкою щодо
поєднання роботи та навчання.
За словами учасників, захід
був цікавим та інформативним,
адже вдалося почути різні точки
зору як зі сторони працедавців
і студентів, так і навчальних
закладів, які здійснюють підготовку майбутніх фахівців.
Щиро вдячні всім за участь!
Окрему вдячність висловлюємо керівництву Українського Католицького Університету
за надання локації для проведення заходу.

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


М

одератором обговорення виступила Роксолана
Костур,
Голова
Відділення АПУ у
Львівській області, партнер АО
«Матвіїв і Партнери».
Захід
розпочали
Лідія Климків, партнер Axon
Partners, та Христина Онищенко, партнер «Нексія ДК»,
керівник ЮК «ДК-Право», які
на прикладі власного досвіду
розповіли про критерії відбору
кандидатів, питання, що ставлять на співбесідах, та як формують команду у своїх фірмах.
Пані Лідія зауважила, що в
Axon Partners на співбесідах не
ставлять професійних запитань
і особливо цінують почуття гумору. Пані Христина звернула
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НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени АПУ
ЧЛЕНИ
1.

Агакарян Наіра Сашовна — АО «Едвайзер», партнер, адво-

кат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
2.

Адаховська Надія Сергіївна — Національний університет

«Одеська юридична академія», доцент кафедри цивільного права,
м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
3.

Алімов Кирило Олександрович — Запорізький національ-

ний університет, старший викладач кафедри цивільного права,
м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
4.

Бєлікова Анастасія В’ячеславівна — АО «Бачинський та

партнери», помічник адвоката, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
5.

Білик Віктор Станіславович — ЮК «Білик та Партнери»,

керуючий партнер, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
6.

Бондарчук Валентин Володимирович — ЮФ «Онопенко та

партнери», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
7.

Буличев Андрій Олегович — Державний науково-дослід-

ний інститут МВС України, начальник відділу, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
8.

Буличева Наталія Анатоліївна — Київський національний

торговельно-економічний університет, доцент кафедри, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
9.

Ващук Юлія Сергіївна — АБ «Аліна Сіра та Партнери», по-

мічник адвоката, м. Житомир, Відділення АПУ в Житомирській області;
10.

лення АПУ у Львівській області;
Виговський Максим Юрійович — АО EVERLEGAL, молод-

ший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
12.

Вишневська Анна Юріївна — ТОВ «Редкліфф Партнерз»,

помічник юриста, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
13.

Воробйова Дарія Володимирівна — приватний нотаріус

Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської

Гулкевич Оксана Володимирівна — Центр верховенства

неджер з адміністративної діяльності, м. Львів, Відділення АПУ у
Львівській області;
24.

Гурін Михайло В’ячеславович — АО EVERLEGAL, старший

юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
25.

Данко Василь Васильович — Адвокатське бюро «Бурла-

ков і Партнери», старший юрист, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
26.

Демчук Олександр Васильович — АО EVERLEGAL, юрист/

адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
27.

Дем’янюк Станіслав Олександрович — АО EVERLEGAL,

молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
28.

Дерунець Наталія Олександрівна — Київський національ-

ний торговельно-економічний університет, асистент кафедри міжнародного публічного права, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
29.

Дидич Олександр Юрійович — НУ «Одеська юридична

академія», асистент кафедри кримінального процесу, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
30.

Долматов Іван Володимирович — НУ «Одеська юридична

академія», доцент кафедри історії держави і права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
31.

Долматова Наталія Іванівна — НУ «Одеська юридична

академія», доцент кафедри історії держави і права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
32.

Вець Орися Ігорівна — Апарат Верховної Ради України,

помічник-консультант народного депутата України, м. Львів, Відді11.

23.

права Школи права Українського Католицького Університету, ме-

Євтушенко Дарія Олександрівна — ЮК «А.С.А. ГРУП»,

юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
33.

Єна Ірина Вікторівна — Запорізький національний універ-

ситет, доцент, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
34.

Єфремова Наталя Володимирівна — НУ «Одеська юри-

дична академія», доцент кафедри історії держави та права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
35.

Жуковський Павло Володимирович — індивідуальна

практика, юрист, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
36.

Жураківський Юрій Васильович — Інститут короля Дани-

області Воробйова Т. А., помічник нотаріуса, с. Петропавлівська

ла, викладач, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франків-

Борщагівка, Відділення АПУ в Київській області;

ській області;

14.

Гаркавий Ігор Станіславович — ЮФ «Онопенко та партне-

ри», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
15.

Генкіна Аліна Анатоліївна — MGI PSP AUDIT, старший

юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
16.

Гончарюк Тетяна Вікторівна — ЮФ «Онопенко та партне-

ри», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
17.

Городнича Людмила Анатоліївна — ТОВ «Ноублз», стар-

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

37.

Запорожченко Анастасія Олексіївна — НУ «Одеська юри-

дична академія», доцент кафедри права Європейського Союзу та
порівняльного правознавства, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
38.

Зуб Олексій Юрійович — Полтавський юридичний інсти-

тут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, асистент, м. Полтава, Відділення АПУ в Полтавській області;
39.

Івановська Алла Миколаївна — Хмельницький універси-

Горяга Оксана Вікторівна — НУ «Одеська юридична ака-

тет управління та права, професор кафедри конституційного, адмі-

демія», доцент кафедри історії держави та права, м. Одеса, Відді-

ністративного та фінансового права, м. Хмельницький, Відділення

лення АПУ в Одеській області;

АПУ в Хмельницькій області;

18.

19.

Гофман Олександр Рудольфович — НУ «Одеська юри-

дична академія», доцент кафедри господарського права і процесу,
м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
20.

Григоренко Олег Сергійович — ЮФ «Онопенко та партне-

ри», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
21.

Грицюк Ігор Васильович — Університет державної фіс-

кальної служби України, доцент кафедри кримінального процесу
та криміналістики, м. Ірпінь, Відділення АПУ в Київській області;
22.

Грунський Володимир Олегович — АО EVERLEGAL, стар-

ший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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40.

Іскра Світлана Леонідівна — Індивідуальна практика, ад-

вокат, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
41.

Йосипенко Наталія Петрівна — Адвокатське бюро «Бур-

лаков і партнери», юрист, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській
області;
42.

Кильчинська Юлія Володимирівна — АО EVERLEGAL, стар-

ший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
43.

Ковбасюк Степан Валерійович — НУ «Одеська юридична

академія», старший викладач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
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44. Корнєв Максим Юрійович — ПАТ «ПІВДГЗК», заступник
генерального директора з правових питань, м. Дніпро, Відділення
АПУ в Дніпропетровській області;
45. Котис Оксана Михайлівна — Український Католицький
Університет, керівник проектів та програм, м. Львів, Відділення
АПУ у Львівській області;
46. Кривенко Юлія Василівна — НУ «Одеська юридична академія», к.ю.н., доцент кафедри цивільного права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
47. Крицький Олександр Ігорович — ЮФ «Онопенко та партнери», старший партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
48. Кузьменко Олександр Васильович — Національний технічний університет «ХПІ», доцент кафедри права, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
49. Круківська Світлана Антонівна — індивідуальна практика, адвокат, м. Житомир, Відділення АПУ в Житомирській області;
50. Куткіна Ольга Миколаївна — індивідуальна практика, м.
Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
51. Лазарчук Ганна Валеріївна — Адвокатське бюро «Ганни
Лазарчук», адвокат, м. Рівне, Відділення АПУ в Рівненській області;
52. Ларкін Михайло Олександрович — Запорізький національний університет, доцент кафедри кримінального права та правосуддя, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
53. Лещенко Дмитро Олександрович — ЮФ «Онопенко та
партнери», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
54. Линник Роман Вікторович — Національна спілка журналістів України, юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
55. Луц Дмитро Миколайович — Запорізький національний
університет, старший викладач кафедри цивільного права ЗНУ,
м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
56. Манітенко Костянтин Олегович — АО EVERLEGAL, молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
57. Мануїлова Катерина Вікторівна — НУ «Одеська юридична
академія», доцент кафедри міжнародного права та міжнародних
відносин, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
58. Маруженко Руслан Миколайович — АО «ТОТУМ», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
59. Мельковський Олександр Вікторович — Запорізький національний університет, кафедра кримінального права та правосуддя,
доцент, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
60. Мельниченко Анатолій Васильович — ТОВ «Павленко Лігал Груп», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
61. Мірошник Данута Вікторівна — Управління комунальною
власністю Рівненської міської ради, головний спеціаліст, м. Рівне,
Відділення АПУ в Рівненській області;
62. Мішакіна Лариса Олександрівна — індивідуальна практика, адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
63. Можайкіна Олена Станіславівна — Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
64. Обухівський Роман Орестович — АО EVERLEGAL, помічник адвоката, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
65. Олькіна Олена Володимирівна — НУ «Одеська юридична
академія», доцент кафедри конституційного права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
66. Омельянчик Сергій Володимирович — Запорізький національний університет, доцент кафедри конституційного та трудового права, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
67. Онопенко Петро Васильович — ЮФ «Онопенко та партнери», старший партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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68. Павлюк Віталія Віталіївна — ТОВ «Лоббі консалтинг»,
юрист, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській
області;
69. Палєєва Юлія Сергіївна — Університет імені Альфреда
Нобеля, старший викладач, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
70. Пахаренко-Андерсон Антоніна Павлівна — ТОВ «Фірма
«Пахаренко і партнери», генеральний директор, м. Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
71. Пекар Анастасія Олексіївна — ЮФ «Онопенко та партнери», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
72. Переверзєв Павло Васильович — ДП «Запорізький ЕТЦ»
(Державне підприємство «Запорізький експертно-технічний центр
Держпраці»), юрисконсульт, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
73. Петренко Оксана Ярославівна — StarLightMedia, юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
74. Помаз Ігор Олександрович — ЮФ «Саєнко Харенко»,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
75. Посвистак Вікторія Вікторівна — ТОВ «Фірма «Пахаренко та партнери», помічник юриста, м. Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
76. Пробко Ілля Борисович — Університет імені Альфреда
Нобеля, старший викладач, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
77. Процун Сергій Сергійович — НУ «Одеська юридична академія», асистент кафедри міжнародного права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
78. Пушкіна Олена Вікторівна — Університет імені Альфреда
Нобеля, завідувач кафедри права, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
79. Римар Євгеній Петрович — ЮФ «Онопенко та партнери»,
радник, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
80. Середа Анжела Миколаївна — ЗНУ, кафедра історії та теорії держави і права, доцент, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
81. Савчин Неля Миколаївна — Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, асистент кафедри правосуддя, кандидат юридичних наук, м. Чернівці,
Відділення АПУ в Чернівецькій області;
82. Салей Марина Іванівна — НУ «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного
права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
83. Самойленко Георгій Валерійович — Запорізький національний університет, доцент, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
84. Сидоров Ярослав Олексійович — Запорізький національний університет, доцент кафедри адміністративного та господарського права, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
85. Сіра Аліна Василівна — АБ «Аліна Сіра та Партнери», керуючий, адвокат, м. Житомир, Відділення АПУ в Житомирській області;
86. Сон Софія Сергіївна — НУ «Одеська юридична академія»,
старший викладач кафедри конституційного права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
87. Средницька Ірина Юріївна — НУ «Одеська юридична академія», асистент, кандидат юридичних наук, м. Одеса, Відділення
АПУ в Одеській області;
88. Старцун Вадим Валентинович — ЮК Startsun & Partners,
керуючий партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
89. Стеблюк Микита Вікторович — АО EVERLEGAL, молодший
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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90.

Сторожук Олена Сергіївна — АБ Олени Сторожук, керую-

чий, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
91.

Телешев Сергій Павлович — Консалтингова компанія

LEO.LEGAL, керуючий партнер, адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в
місті Києві;
92.

Тинна Діана Сергіївна — ЮФ «Онопенко та партнери», ад-

вокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
93.

Тодорошко Тетяна Андріївна — Університет імені Аль-

фреда Нобеля, заступник завідувача кафедри, старший викладач
кафедри права, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
94.

Троян Анастасія Олександрівна — ТОВ «Тева Україна», ди-

ректор з юридичних та комплаєнс питань, м. Київ, Відділення АПУ
в місті Києві;
95.

Удовика Лариса Григорівна — Запорізький національний

університет, зав. кафедри історії і теорії держави та права, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
96.

Устимчук Олег Олександрович — ТОВ «Лобі консалтинг»,

директор, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
97.

Фасій Богдан Володимирович — НУ «Одеська юридична

академія», доцент кафедри цивільного права, м. Одеса, Відділення
АПУ в Одеській області;
98.

Федосюк Юлія Олександрівна — ЮК «А.С.А. ГРУП», ди-

ректор департаменту правового супроводження бізнесу, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
99.

Федуняк Андрій Васильович — Державне підприємство

«Карпатський експертно-технічний центр», керівник юридичного
відділу, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській
області;
100. Фенюк Тарас Петрович — АО «ЕСКВАЙРС», адвокат,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
101. Фокіна Олена Сергіївна — ТОВ «АРОМАТЄКА», юрисконсульт, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
102. Харін Михайло Анатолійович — Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві, заступник директора, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
103. Хіміч Владислав Олександрович — ЮФ «Онопенко та
партнери», помічник адвоката, м. Київ, Відділення АПУ в місті

АПУ в Одеській області;
105. Цьось Юлія Станіславівна — Військова частина А4267,
офіцер юридичної групи, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
106. Чебикіна Тетяна Сергіївна — Університет імені Альфреда
Нобеля, заступник завідувача кафедри права, старший викладач,
м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
107. Чечот Ярослав Григорович — Державна пожежно-рятувальна частина-1 м. Черкаси, юрисконсульт, м. Черкаси, Відділення АПУ в Черкаській області;
108. Чорна Олена Сергіївна — індивідуальна практика, адвокат, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
109. Шалдирван Павло Валерійович — Запорізький національний університет, завідувач навчальної лабораторії криміналістики,
м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
110. Шарая Анна Анатоліївна — Запорізький національний
університет, доцент кафедри адміністративного та господарського
права, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
111. Шевчук Яна Валеріївна — НУ «Одеська юридична академія», доцент, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
112. Шишлюк Вікторія Русланівна — АО «Максимус», керуючий партнер, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
113. Шкарнега Олена Святославівна — Миколаївський інститут права НУ «ОЮА», к.ю.н., викладач кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін, м. Миколаїв, Відділення АПУ в Миколаївській області;
114. Щипанова Ольга Олександрівна — Запорізький національний університет, доцент кафедри цивільного права, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
115. Щукін Олександр Сергійович — НУ «Одеська юридична
академія», доцент кафедри трудового права та права соціального
забезпечення, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
116. Юрлов Микола Михайлович — ТОВ «АО ENGARDE», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
117. Юсубов Едуард Сергійович — індивідуальна практика,
м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області.

Києві;
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104. Цибульська Ольга Юріївна — НУ «Одеська юридична
академія», доцент кафедри цивільного права, м. Одеса, Відділення

№6-7 (146-17) червень — липень 2018 року

www.uba.ua | Асоціація правників України
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OFFICE@SPENSERS.COM.UA

"Don't ask "WHERE?"
Just ask us "HOW!"

+38 044 288 83 83
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Дозвілля
Самоврядування
Адвокатура

День відкритих дверей в АПУ
20 квітня 2018 року на честь відкриття
нового офісу АПУ ми запросили наших
друзів і колег, партнерів та усіх,
хто цікавиться життям Асоціації,
завітати до нас на День відкритих
дверей та на власні очі побачити наш
робочий простір

П

ротягом дня, з 10:00 до 21:00, гостям проводили екскурсію новим приміщенням, показували робочу зону та конференц-зал, пригощали
келихом шампанського та різними смаколиками.
Увечері відбувся прийом для нових членів АПУ у форматі вечірки, на котру ми запросили усіх бажаючих. Це
був абсолютно новий формат проведення такого заходу.
Незмінним залишилося привітання від Президента АПУ
Андрія Стельмащука та вручення вітальних пакетів.
Ми дякуємо усім, хто прийшов розділити з нами
свято, за подарунки та теплі слова, за хороший настрій і
дружню атмосферу. Сподіваємося, що приводів для свят
у нас попереду чимало.
А поки чекаємо вас за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 6, офіс 2 на наших традиційних заходах — засіданнях
комітетів АПУ. Будемо раді вас бачити!
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Адреса: вул. Хрещатик, 6,
2 поверх, м. Київ, 01001
Телефон/факс:
+380 44 492-88-48
Е-mail: info@uba.ua
Web-site: www.uba.ua

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»
Президент
Андрій
Стельмащук
president@uba.ua

Віце-президент
Володимир
Саєнко
vsayenko@uba.ua

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

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

PR
координатор
Ольга
Сластунова
pr@uba.ua

Координатор
заходів
Вікторія
Доценко
forum@uba.ua

Координатор
законопроектної роботи
Ольга Лопушанська
gr@uba.ua

Виконавчий
директор
Олександра
Егерт
oegert@uba.ua

Президент
у відставці
Денис Бугай
dbugay@uba.ua

Координатор
заходів
Тетяна
Осауленко
komitet@uba.ua

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

Керівник напряму
«Спільнота»
Вікторія Краснова
vkrasnova@uba.ua

Координатор
регіональних
відділень та секцій
Катеринa Пищик
branches@uba.ua

Асистент координатор
комітетів та форумів
Елеонора Коржова
assistant@uba.ua

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ
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ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ
ФОРУМ

7 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ
MARLIN HOTEL

М. ОДЕСА, ПОЛЬСЬКИЙ УЗВІЗ, 13
ПАРТНЕРИ ЗАХОДУ

МЕДІА-ПАРТНЕРИ АПУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПАРТНЕР

ІНФОРМАЦІЙНОПРАВОВА ПІДТРИМКА АПУ

