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Нове керівництво Відділення АПУ в Харківській області
10 серпня 2018 року Правління Асоціації правників України затвердило оновлений склад Ради
Відділення в Харківській області.
До керівного органу управління Відділенням
АПУ у Харківській області увійшли:
Юрій Вишневецький, адвокат, керуючий
партнер АО «ЮФ «Вілеон»;
Дмитро Житченко, керуючий партнер АК
«Житченко та партнери»;
Роман Москаль, партнер АО «Шевердін і
партнери»;
Андрій Натина, індивідуальна адвокатська
практика;
Інна Пустовалова, секретар судового засідання Господарського суду Харківської області,
Євген Ріяко, адвокат, керуючий партнер ЮК
«Ріяко та партнери»;
Олена Сібільова, адвокат, координатор програми Ради Європи HELP;
Ольга Троценко, директор Адвокатського
бюро Ольги Троценко;
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Роман Чумак, керуючий партнер ЮК «Арес»;
Максим Шевердін, керуючий партнер АО
«Шевердін і партнери»;
Евгеній Шкребець, керуючий партнер АО
«Шкребець і партнери».
Уже другий рік поспіль Головою Відділення
АПУ в Харківській області колеги обрали Романа
Чумака. Вдячні колегам, які плідно та злагоджено
працюють у команді ради Відділення АПУ в Харківській області, та щиро вітаємо нових учасників
команди.

Призначення

Вибори

Сергій Верланов — заступник
Міністра фінансів України

Розширено склад
Ради Комітету
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Новини «Адвокат
Майбутнього» 14-15
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НОВИНИ

Активний член Асоціації
правників України, визнаний фахівець у сфері оподаткування Сергій Верланов
призначений заступником
Міністра фінансів України.
Планується, що пан Верланов опікуватиметься податковою та митною політикою,
реформою ДФС та митної
служби тощо.
Сергій
Верланов
до
останнього часу займав позицію партнера у складі команди ЮФ Sayenko Kharenko
(Генерального
партнера
АПУ), де з 2015 року очолював податкову практику. У
зв’язку із призначенням на
посаду заступника Міністра,
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Сергій Верланов припинив
роботу у компанії.
Володимир
Саєнко,
партнер Sayenko Kharenko,
подякував колезі за роботу
і розцінює призначення як
визнання професіоналізму:
«Протягом лише трьох років Сергію вдалося створити
одну з найпотужніших практик оподаткування на ринку.
Переконаний, його досвід і
розуміння українського та
міжнародного бізнесу стануть в нагоді Міністерству
фінансів та Україні загалом».
Крім того, у листопаді
2016 року Сергія Верланова
було обрано до складу Громадської ради доброчесності
як представника Асоціації
правників України. Також
пан Верланов є членом
Правничої Асамблей АПУ
у 2017 — 2019 роках та активним учасником наймасштабніших заходів АПУ, зокрема і
у ролі спікера.

19 липня 2018 року Правління Асоціації правників України
прийняло рішення про розширення складу Ради Комітету з нерухомості та будівництва.
За результатами проведених
довиборів до складу Ради увійшов
Володимир Левкович, керуючий
партнер ЮК YARLAN. Строк його
повноважень триватиме до закінчення терміну повноважень Ради
Комітету цієї каденції.
Володимир спеціалізується у
таких галузях, як: будівництво та
нерухомість, корпоративне право,
цінні папери та ринок капіталів,
зовнішньоекономічна діяльність.
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НОВИНИ
Новини партнерів

Юридичне об’єднання року
ВІДКРИТТЯ РОКУ ПРАВА

Команди юридичних фірм —
генеральних партнерів Асоціації правників України — «Астерс» та ЄПАП Україна оголошують про об’єднання з 1 жовтня
2018 року.
Об’єднана фірма матиме
офіси в Києві та Вашингтоні
і стане найбільшою в Україні
з 26 партнерами та понад 140
юристами. Всього у фірмі працюватиме більш ніж 250 співробітників.
Об’єднання «Астерс» та
ЄПАП Україна консолідує професійний досвід найкращих
спеціалістів і суттєво посилить
експертизу як у транзакційних і
регуляторних практиках, так і у
сфері вирішення спорів.

Керуватиме фірмою Комітет
у складі партнерів Олексія Дідковського, Сергія Свириби та
Армена Хачатуряна. Назву нової фірми буде оголошено окремо. Об’єднання буде завершено
після отримання необхідних
регуляторних дозволів.
Обидві фірми працюють
в Україні понад 20 років, є лідерами юридичного ринку та
постійно отримують найвищі
рекомендації міжнародних та
національних рейтингів. Міжнародний рейтинг Chambers
Europe 2018 відзначає 22 юристів об’єднаної фірми — найбільшу кількість визнаних дослідженням фахівців в одній
юридичній фірмі в Україні.

УРОЧИСТИЙ ПРИЙОМ
З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ
ДНЯ ЮРИСТА

ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ ВІДЗНАКОЮ

АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
«ЗА ЧЕСТЬ І ПРОФЕСІЙНУ ГІДНІСТЬ»

5 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
МЕДІА-ПАРТНЕРИ АПУ

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

Відкрите звернення АПУ щодо забезпечення
професійних прав і гарантій адвокатів
Aсоціація правників України як провідна правнича спільнота,
метою якої є впровадження принципу верховенства права
та підвищення рівня правосвідомості, вкотре наголошує на
необхідності забезпечення професійних прав і гарантій адвокатів
як основи права на захист
Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату про клієнта,
а також питання, з яких клієнт звертався
до адвоката, зміст порад, консультацій,
роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості,
одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.
Згідно зі ст. 23 цього Закону заборонено
будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності.
Залишаючись аполітичною організацією, Асоціація правників України як провідна правнича спільнота не заперечує
проти проведення всебічного, повного та
об’єктивного розслідування злочинів, де
фігурують адвокати, суворо дотримую-

36
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чись вимог закону у частині спеціального
суб’єкта — адвоката.
Ми закликаємо не допускати порушення професійних прав і гарантій адвокатської діяльності, гарантованих Конституцією України, законами України і
міжнародними актами, та дотримуватися
базових принципів демократії і верховенства права.
Асоціація просить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру дати правову
оцінку вказаного інциденту щодо адвоката
Анни Бабич.

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


A

соціації стало відомо, що 6 липня 2018 року за ініціативи НАБУ
Солом’янським районним судом
міста Києва було надано тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про дзвінки та СМСповідомлення за номером абонентського
зв’язку, який належить адвокату Анні Бабич.
Доступ третіх осіб до телефону адвоката порушує адвокатську таємницю щодо
інформації, яка була отримана під час здійснення нею професійної діяльності.
Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН із запобігання злочинам у 1990 р., вимагають дотримання прав адвокатів. Передбачено, що
уряди повинні визнавати і додержуватися
конфіденційності комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом.
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Офіційно
Самоврядування
Адвокатура

Стартував конкурс на посади суддів
Верховного Суду. Скористайтеся можливістю!
Вища кваліфікаційна комісія
суддів України (ВККСУ)
оголосила конкурси на 78
посад суддів Верховного Суду
та 39 посад суддів Вищого
антикорупційного суду

В

ища кваліфікаційна комісія суддів України 2 серпня 2018 року
оголосила конкурси на посади
суддів Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду.
Конкурс до касаційних судів Верховного
Суду оголошено на 78 посад, зокрема до:
—
Касаційного
адміністративного
суду — 26 посад;
— Касаційного цивільного суду — 23 посади;
— Касаційного господарського суду —
16 посад;
— Касаційного кримінального суду —
13 посад.
Конкурс до Вищого антикорупційного
суду оголошено на 39 посад, з яких 12 посад
суддів Апеляційної палати цього суду.
Подання документів триватиме з 8
серпня 2018 року до 14 вересня 2018 року
в електронній та паперовій формі.
До участі у конкурсах запрошуються
правники, які відповідають кваліфікаційним вимогам до кандидатів і мають намір особисто долучитися до процесів змін
у країні. Як і під час першого конкурсу до
Верховного Суду, стати суддями найвищого суду країни та Антикорупційного суду

зможуть судді всіх інстанцій, адвокати та
науковці, зокрема:
— у конкурсі до Верховного Суду — судді,
адвокати, науковці та правники із сукупним
стажем роботи на цих посадах від 10 років;
— у конкурсі до Вищого антикорупційного суду — судді з п’ятирічним досвідом
роботи, адвокати, науковці та правники із
сукупним стажем на цих посадах сім років.
З 24 липня 2018 року по 1 серпня 2018
року ВККСУ провела процедуру повідомлення намірів про участь у конкурсах до
Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду. Ця процедура має інформаційні
цілі та не обмежує кандидатів у поданні
заяв для участі в конкурсах.
За підсумками реєстрації до Комісії надійшло 1624 повідомлення про наміри взяти участь у конкурсах, з них 842 — у конкурсі
до Верховного Суду, 610 — до Вищого антикорупційного суду та 172 — до Апеляційної
палати Вищого антикорупційного суду.

«Конкурсні процедури до судів будуть схожі із етапами першого конкурсу
до Верховного Суду. Кандидати пройдуть
процедуру допуску, спеціальну перевірку,
складуть тестування та практичне завдання, а також психологічні тести, співбесіди з
психологами та членами ВККСУ і представниками українських громадських або міжнародних організацій», — зазначив Голова
ВККСУ Сергій Козьяков.
Нагадаємо: у межах процедури конкурсу до Вищого антикорупційного суду Комісія вже розпочала роботу над створенням
Громадської ради міжнародних експертів,
яка має сприяти ВККСУ встановлювати відповідність кандидатів у судді критеріям доброчесності та професійної етики. Пропозиції від міжнародних організацій Комісія
очікує до 15 вересня 2018 року для того, щоб
обрати найкращих кандидатів.
За матеріалами офіційного повідомлення
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
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Процесуальні новели.
Завершальна зустріч в Одесі

27 липня 2018 року у м. Одесі завершився третій, заключний
захід, присвячений обговоренню актуальних питань
імплементації новел процесуальних кодексів

O

рганізаторами заходу стали
Асоціація правників України
спільно з Проектом ЄС «ПРАВОJUSTICE» та Асоціацією суддів
господарських судів.
Метою цих заходів є проведення розширеної дискусії серед правників (представників різних професій та регіонів) щодо
ефективності нових процесуальних механізмів та шляхів їх удосконалення.
З вітальним словом до гостей звернулися Наталія Богацька, голова Одеського
апеляційного господарського суду, голова

6

ГО «Асоціація суддів господарських судів
України», Довидас Віткаускас, Керівник
Проекту ЄС «ПРАВО-JUSTICE», Денис Бугай, Президент АПУ (2013 — 2017), партнер
VB PARTNERS, Олександр Олійник, директор Департаменту з питань правосуддя
та національної безпеки Міністерства юстиції України, Тетяна Дроботова, суддя
Касаційного господарського суду у складі
Верховного Суду, та Єгор Краснов, суддя
Касаційного господарського суду у складі
Верховного Суду, голова Комітету Ради суддів України з питань дотримання етичних
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норм, запобігання корупції і врегулювання
конфлікту інтересів.
Наталія Богацька висловила вдячність
АПУ за співпрацю згідно нещодавно укладеного меморандуму між АПУ та АСГСУ, в
межах якого, зокрема, і була проведена активна робота щодо роз’яснень новел процесуальних кодексів спільно із Верховним
Судом.
Денис Бугай, у свою чергу, подякував
співорганізаторам за професійну, технічну та організаційну допомогу у проведенні
серії заходів, а АСГСУ — за активну позицію у покращенні комунікації між суддям
та суспільством, за бажання долучитися до
широкої дискусії для вдосконалення процесуального законодавства та практики його
застосування. Крім того, адвокат зазначив,
що це третій і ключовий захід із серії регіональних обговорень, завданням яких було

www.uba.ua | Асоціація правників України

спільні
заходи
Самоврядування
Адвокатура

залучити якомога ширшу аудиторію правників до обговорення новел.
Іноземні експерти Берт Маан, адвокат,
колишній суддя, Ремко Ван Рі, професор
права Маастрихтського університету, та
Жан Лагадек, адвокат, викладач Паризького університету, розповіли про зарубіжний
досвід врегулювання цивільного і господарського процесу.
Далі тема дискусії торкнулась нових
засобів доказування, зокрема, подання
електронних доказів та показань свідка у
господарському та цивільному процесах.
Судді Тетяна Дроботова та Галина Діброва, Голова Комітету з питань статусу
суддів, дотримання прав працівників судів Ради суддів України, суддя Одеського
апеляційного господарського суду, поділилися своїм баченням застосування
новел, альтернативну позицію адвоката
висловила Ірина Кобець, адвокат Юридичної групи LCF. Модератором дискусії
виступила Наталія Богацька.
Судді Світлана Таран, суддя Одеського апеляційного господарського суду, Юрій
Шаратов, суддя господарського суду Одеської області, та Андрій Дрішлюк, заступник
Голови апеляційного суду Одеської області,
під головуванням Єгора Краснова, розповіли гостям про нові правила юрисдикції.
Судді обговорили термінологічні новації,
новели в суб’єктно-предметних критеріях
розмежування, новели територіальної підсудності тощо.
Далеко не останнє місце за важливістю
займають питання застосування заходів
процесуального примусу. Учасники дискусії, серед яких були як судді, так і представники адвокатської спільноти, поділилися
своєю практикою та озвучили власні погляди на проблему.
Олександр Байдерін, адвокат, Голова Відділення АПУ в Одеській області, присвятив свою доповідь питанням

тимчасового вилучення доказів судом як
новели процесуального законодавства, а Тетяна Бережна, старший юрист ЮФ «Василь
Кісіль і Партнери», роз’яснила аудиторії
види та наслідки так званого процесуального хуліганства, тобто зловживання процесуальними правами.
Однією із найгостріших виявилася дискусія про «адвокатську монополію». Адвокати та суддя, серед яких Єгор Краснов,
Олександр Рябець, генеральний партнер
ЮК Legal Partner, та Юрій Колос, старший
юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», торкнулись питань статусу помічника адвоката, процесуальної відповідальності та
етичних засад адвоката, не обійшли увагою і тему витрат на професійну допомогу.
Модерував дискусію один із найвідоміших
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адвокатів нашої правової спільноти Денис
Бугай.
На заході учасникам запропоновано заповнити опитувальник щодо проблемних
питань імплементації ЦПК і ГПК.
Звісно, обговорити усі дискусійні питання новел ЦПК та ГПК неможливо в межах трьох заходів. Ця тема надто широка і потребує практики для виявлення та усунення
проблемних питань. Тому на наших заходах
ми ще не раз повертатимемося до них, ділитимемося своїми ідеями, слухатимемо ваші
думки та готуватимемо пропозиції для удосконалення процесуального законодавства.
Слідкуйте за нашими новинами та долучайтеся до заходів АПУ. Ми змінюємо якщо не
світ, то, принаймні, правозастосовну практику на краще.

ЩОРIЧНИЙ ФОРУМ
З КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ СЕСІЇ

МЕДІА-ПАРТНЕРИ АПУ
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Початок конкурсу до Вищого
антикорупційного суду: перше обговорення

7 серпня 2018 року у м. Києві
напередодні старту
прийому документів до
Вищого антикорупційного
суду (ВАС) відбувся перший
із серії регіональних заходів,
присвячених конкурсу до ВАС

О

рганізаторами
заходу
виступили Асоціація правників
України спільно з українським
представництвом міжнародної антикорупційної мережі
Transparency International та за участі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Відкриваючи захід, Денис Бугай, Президент АПУ (2013 — 2017 рр.), адвокат, партнер VB PARTNERS, зазначив, що це літо буде
гарячим не тільки для кандидатів на посади
суддів Вищого антикорупційного суду та
Верховного Суду, але й для Асоціації.
Адже завданнями Асоціації під час конкурсу до Верховного Суду та ВАС є сприяння

8

участі великої кількості високопрофесійних
фахівців у цих конкурсах та забезпечення
діалогу між Вищою кваліфікаційною комісією суддів України і правничою спільнотою.
Максим Костецький, керівник проектів Transparency International Україна,
зазначив, що ВАС покликаний відновити
довіру до судової системи. Українське суспільство не має права втратити цей судовий
орган. Він переконаний: якщо професійні
доброчесні правники візьмуть участь у конкурсі, це може бути історією успіху.
Сергій Козьяков, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі
— ВККСУ), зазначив, що конкурс стартував
2 серпня 2018 року, а 8 серпня почнеться
прийом документів, який триватиме до 15
вересня 2018 року. Кандидати боротимуться за 39 вакантних посад, з яких 27 посад —
суддів ВАС, а 12 — Апеляційної палати ВАС.
Представник ВККСУ додав, що ВАС може запрацювати, коли буде призначено 35 суддів.
Новацією конкурсу є Громадська рада
міжнародних експертів (далі — Рада). Ця
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Рада буде моніторити не тільки доброчесність кандидатів, а і їх професійні навички.
ВККСУ звернулася до міжнародних організацій щодо надання 12 кандидатур до
складу такої Ради, з яких Комісія має обрати 6 членів Ради. Членами Ради можуть бути
правники з бездоганною діловою репутацією, високими професійними і моральними
якостями.
Сергій Козьяков додав, що ВККСУ отримала 782 заяви про наміри кандидатів взяти
участь у конкурсі до ВАС. Хоча заяви про наміри не мають юридичних наслідків, а використовуються для менеджерських потреб
Комісії.
Станіслав Щотка, заступник Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
подякував проектам міжнародної технічної
допомоги за сприяння у проведенні конкурсів до судових інституцій та розповів про
вимоги до кандидатів на посади суддів ВАС.
Пан Щотка зазначив, що після подачі документів кандидати повинні пройти
спеціальну перевірку. Ті з кандидатів, які
її пройдуть, будуть допущені до кваліфікаційного оцінювання, яке включатиме два
етапи (письмове тестування та практичне
завдання), що дасть кандидатам змогу проявити себе як фахівців.
Новелою внесених змін до Закону України «Про судоустрій і статус судів» також є те,
що кандидати, які не погоджуватимуться із
результатами кваліфікаційного оцінювання,
можуть звернутися до ВККСУ про їх перегляд.
Кандидати проходитимуть тестування
особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, після цього буде
співбесіда із ВККСУ.
Станіслав Щотка радив конкурсантам
звернути увагу на роз’яснення, розміщені
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на офіційному веб-сайті ВККСУ, зокрема й
на ті, які Комісія надавала у межах попереднього конкурсу до Верховного Суду.
Представник ВККСУ зазначив, що головне завдання кандидата на посаду судді —
довести ВККСУ, що він кращий серед рівних.
Андрій Романчук, член Правління Асоціації, керуючий партнер MORIS
GROUP, розповів про шанс та виклики для
правничої спільноти під час конкурсу до
ВАС. Член Правління зазначив, що ВАС —
не каральний орган, а судова інституція,

яка повинна приймати справедливі рішення.
Андрій Романчук додав, що Асоціація не
може бути осторонь конкурсу й активно агітуватиме правничу спільноту брати у ньому
участь.
Маркіян Галабала, адвокат, кандидат
на посаду судді ВАС, зазначив, що суспільство повинно розуміти, що завдання ВАС
— не боротьба з корупцією, а надання висококласних послуг зі здійснення правосуддя.
Одним із мотивів брати участь у конкурсі

для адвоката було розуміння того, що коли
людина має владні повноваження, її коефіцієнт корисної дії для суспільства є вищим.
М. Галабала запросив колег брати участь у
конкурсі на посади суддів ВАС.
Під час заходу відбулася цікава і жвава дискусія, де кандидати на посади суддів
ВАС та журналісти мали змогу ставити питання представникам ВККСУ про процедуру
конкурсного добору суддів у ВАС, особливості участі у ньому адвокатів, забезпечення прозорості конкурсних процедур та ін.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду:
обговорення в регіонах
10 серпня 2018 року у м. Харкові Асоціація
правників України спільно з українським
представництвом міжнародної антикорупційної
мережі Transparency International провели
черговий захід, присвячений старту конкурсу до
Вищого антикорупційного суду
Василь
Тацій,
ректор
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
звернув увагу учасників обговорення на потребу побудови
ефективної системи державних
органів та забезпечення справедливого й неупередженого
правосуддя, які сприятимуть
економічному
становленню
України і дозволять молоді реалізовувати свій потенціал.
Максим Костецький, юридичний радник Transparency
International Україна, зазначив,
що створення такої інституції як
ВАС відбулося, оскільки до цього процесу була прикута увага
громадськості, яка пильно його
моніторила. Дуже важливо, щоб
така увага, як до прийняття Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», була й до
конкурсу до цього суду. Пан Костецький зорієнтував колег щодо
строку подачі документів та етапів проходження конкурсу.
Олена Кібенко, суддя Верховного Суду, поділилася своїм успішним досвідом участі у
першому конкурсі на зайняття
вакантної посади судді Верховного Суду. Суддя розповіла, що
у процесі підготовки до співбесіди у Вищій раді правосуддя вона

зрозуміла, чим буде займатися
у Верховному Суді. А вже після
призначення створила групу з
питань судового менеджменту.
Правники отримали поради
якісно готуватися до тестових
завдань, не користуватися чернеткою при написанні практичного завдання, оскільки часу для
цього може не вистачити. Наприкінці виступу Олена Кібенко
звернулася до колег зі словами:
«Хочете змін — створюйте їх».
Анастасія Красносільська,
експерт Центру протидії корупції, звернула увагу учасників
дискусії на символічне місце
проведення заходу, адже саме
у цій залі більше року тому обговорювалася концепція Закону
України «Про Вищий антикорупційний суд».
Максим Шевердін, член
Правління Асоціації, керуючий
партнер АО «Шевердін і Партнери», у своєму виступі зробив
акцент на важливість участі у
конкурсі й агітував правників
долучатися до формування нової
судової інституції.
У межах експертного обговорення, серед іншого, розглядалися питання збору документів для
участі у конкурсі адвокатами з
тимчасово окупованих терито-
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рій, про довіру суспільства до судової влади та роль міжнародних
експертів у конкурсі на зайняття
посад суддів ВАС.
***
13 серпня аналогічний захід
пройшов і у Львові.
Відкриваючи захід, Роксолана Костур, Голова Відділення
Асоціації у Львівській області,
партнер АО «Матвіїв і Партнери»,
зазначила, що судова система
почала процес трансформації, і
потрібно сприяти формуванню
потужного й доброчесного суддівського корпусу. Результативність конкурсів на суддівські посади залежить від кількості доброчесних правників, які беруть
у них участь.
Тарас Лопушанський, директор Львівського територіального управління Національного
антикорупційного бюро України, зауважив, що радий початку
формування ВАС.
Представник НАБУ звернув
увагу колег на те, що ця інституція не може самотужки боротися
з корупцією в Україні, оскільки
за своєю природою є досудовим

органом. Історія НАБУ як першого українського органу є короткою, проте вже має успіхи. Наразі 143 справи передано до суду.
Тарас Лопушанський звернувся до адвокатів та науковців із закликом брати участь у
конкурсі, оскільки новизна суду
залежить від кількості нових
людей, які прийдуть туди з-поза
судової системи. Цей конкурс —
шанс зробити свій внесок для
країни.
***
У заключній дискусії, яка
відбулася 17 серпня в в Одесі, у
якості доповідачів взяли участь
Максим Костецький, Єгор Краснов, суддя Верховного Суду,
Володимир Деулін, директор
Одеського
територіального
управління Національного антикорупційного бюро України,
Злата Симоненко, член РГК при
НАБУ, партнер Адвокатського
об’єднання «Солодко і партнери»
та Євген Грушовець, заступник
Голови Комітету Асоціації правників України з кримінального
та кримінально-процесуального
права, партнер ЮФ «Аріо».
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Наш волейбольний чемпіон —
команда «Одеса»!
28 липня 2018 року
у м. Києві відбувся один
із найпопулярніших літніх
розважальних заходів АПУ,
що вже 6 років об’єднує
людей, котрі люблять активні
спортивні ігри — VІ Турнір
АПУ з волейболу
Участь у змаганнях взяли 12 команд.
Ось вони:
1. Ader Haber.
2. AEQUO.
3. INTEGRITES.
4. MG group.
5. Pravovest.
6. VB PARTNERS.
7. АО «Баррістерс».
8. АО «ЮСКУТУМ».
9. ЄПАП.
10. «МОРІС ҐРУП».
11. «Одеса».
12. ЮКОС.
У результаті веселої й азартної гри
місця у турнірній таблиці розподілилися:
ІІІ місце посіла команда INTEGRITES.
ІІ місце виборола команда AEQUO.
Переможне перше місце — у команди
«Одеса»!
Ми вітаємо усіх учасників, бажаємо їм
завжди зберігати командний дух, відчувати
підтримку та дружнє плече і так само легко
та азартно здобувати перемоги у житті! До
зустрічі наступного літа!
Асоціація правників України принагідно
висловлює вдячність ініціатору та ідейному
натхненнику турніру Сергію Гребенюку та
партнерам — фітнес-партнеру GymMaxx,
медичному партнеру клініці MEDIKOM.
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Похід у Карпати разом із АПУ
10 — 12 серпня 2018 року
відбувся вже традиційний
літній похід у Карпати,
організований Асоціацією
правників України. Незабутні
емоції та враження, якісний
відпочинок від міської
буденності та спілкування —
лише невелика частина того,
що отримали наші гості

П

Фото: Дмитро Мельникович

ід час походу мандрівники
підкорили високі гірські вершини Яйко-Ілемське (1 680 м)
та Ґорґан Ілемський (1 586 м),
знайшли гриби-велетні, пили
чисту воду гірських річок, насолоджувалися високогірним повітрям та ночівлею у
наметах, пікніком та знайомством із самобутнім побутом карпатських поселень.
Ми дякуємо нашим активним туристам за особливий настрій, ентузіазм та
витримку, атмосферу дружнього плеча та
підтримку наших ініціатив. Сподіваємося
розділити з вами наш «туристичний казан»
і наступного року.
А попереду нас чекає новий бізнессезон та нові зустрічі у різних форматах.
Завжди раді вас бачити!
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Медіація для адвоката:

підвищення професійної майстерності
19 — 20 липня 2018
року у передмісті Києва
випускники та учасники
програми «Адвокат
Майбутнього» пройшли
навчання з підвищення
майстерності в медіації
«Медіація для адвоката: підвищення
професійної майстерності» — тема міжмодульного тренінгу, який був організований за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та Проекту
«Доступна та якісна правова допомога в
Україні».
Підвищували майстерність адвокатів
досвідчені медіатори та тренери: Роман
Коваль та Альона Горова. Експертом заходу виступив Андрій Костін, адвокат, експерт програми «Адвокат Майбутнього».
Тренінг складався з теоретичної та
практичної частин, у межах яких кожен
адвокат міг спробувати себе у якості медіатора. Навчання охопило такі теми: виграшні стратегії медіації, підходи до вирішення конфлікту, професійні навички
медіатора, робота з емоціями у процесі
медіації, різниця між роллю адвоката та
роллю медіатора тощо.
Для участі у тренінгу були відібрані
учасники з першої та другої сотні програми «Адвокат Майбутнього». Саме тому
міжмодульний захід став ще однією комунікаційною платформою учасників з різних груп та навіть сотень.

Ірина Дідковська,
адвокатка
Програма «Адвокат Майбутнього» не припиняє мо-
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Медіація — це вив Україні велике майграшний інструмент як
бутнє. Схожа ситуація
для громадян, так і для
була з приватними
держави на етапі змін
нотаріусами, в ефекв суспільстві і судовій
тивність і зручність
системі, який дозвояких мало хто вірив
ляє більш ефективно
ще двадцять років
розв’язувати спори та
тому. Те саме зараз
розвантажити судову
відбувається і з інсистему.
Таку можститутом приватних
Артем Донець,
ливість не варто невиконавців, які вже
адвокат
хтувати. Медіацію слід
довели свою корисвикористовувати яконість і зручність. Анамога ширше і формувати власну історію
логічна доля чекає і медіацію — на неї є
успіху.
запит в суспільстві і державі. Тож варто
У медіації як методу альтернативтримати руку на пульсі та опановувати
ного позасудового вирішення спорів,
цю техніку!

тивувати до розвитку. Тому
підтвердженням є два дні
міжмодуля, присвячені вивченню медіації. То ким
виявився медіатор? Це фахівець який м’яко, професійно та толерантно підводить сторони конфлікту до
вирішення ситуації. Головна
перевага медіації полягає
у тому, що вибір рішення
проблеми покладається на
сторони конфлікту. Адже
медіатор лише координує
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та спрямовую їх до вибору
рішення. Саме ж рішення є
поміркованим результатом
комунікації сторін.
Досить цікавим інструментом медіації є можливість трансформувати токсичну емоцію, пояснивши
причину її виникнення. Медіатор не додумує позиції
сторін — він уважно слухає,
ставить певні структуровані питання та перефразовує отримані відповіді для

більш глибокого розуміння
мотивації вчинків.
Медіація не нав’язує ролі
(підозрюваний-потерпілий,
винуватець-постраждалий)
та не закладає стереотипні моделі поведінки сторін
конфлікту. Натомість вона
працює із самим конфліктом.
В медіації відсутні переможці та переможені — є спільна
перемога над проблемною
ситуацією та покращення
становища сторін.
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Інноваційні проекти
у галузі правосуддя
Влітку відбулися координаційні зустрічі
партнерів з метою запровадження
процедури онлайн врегулювання спорів
У червні — липні 2018 року
експерт програми «Адвокат
Майбутнього» Андрій Костін, а
також учасники Програми Луїза Романадзе та Олександр
Козлов взяли участь у координаційних зустрічах партнерів
з метою запровадження процедури онлайн врегулювання
спорів.
Учасники зустрічей обговорили пілотний проект
із
врегулювання спорів
онлайн, оптимальні варіанти
його запровадження та потенційні перешкоди, враховуючи
відповідний досвід Канади,
США та країн Європи.

Експерти Програми USAID
«Нове правосуддя» представили результати оцінювання
потенційних ініціатив щодо
вирішення спорів в режимі
онлайн. Обговоривши представлені результати, учасники зустрічі погодили план подальших дій для забезпечення реалізації проекту.
У травні — липні 2018 року
експерт програми «Адвокат
Майбутнього» Андрій Костін, а також учасники Програми Луїза Романадзе та Ірина
Сучілова взяли участь в заходах, метою яких є створення в Україні громадських

центрів сприяння доступу до
правосуддя.
На цих заходах презентували досвід створення
та розвитку громадських
центрів правосуддя в США,
Сінгапурі та країнах Латинської Америки. Окрім того,
учасники мали нагоду ознайомитися із успішним досвідом таких центрів у напрямі
сприяння доступу до право-

суддя та підвищення довіри
громадян до судової влади
та державних інститутів сектора юстиції.
На липневому заході Адвокати Майбутнього обговорили концепцію створення
першого в Україні громадського центру сприяння доступу до правосуддя в Одесі
на базі Київського районного
суду.

Адвокати Майбутнього підкорили
три гірські вершини
27 — 29 липня 2018 року учасники
програми «Адвокат Майбутнього»
підкорили три вершини українських Карпат
Сімнадцять адвокатів з різних міст країни разом із командою програми «Адвокат Майбутнього» долали перешкоди,
високі підйоми та круті спуски,
харчувалися біля костра, пили
джерельну воду, збирали гриби, об'їдалися чорницею і, на
додачу до цього, отримали засмаглі обличчя, незабутні враження та нових друзів.
Протягом трьох днів адвокати здійснювали сходження

на вершини трьох гір: Хом'як,
Синяк та Малі Горгани. Стартували в похід від водоспаду Гук
та завершили в Буковелі.
Групу не зупиняв ні дощ,
який заставав зненацька, ні
сонце, яке гріло сильніше, ніж
зазвичай, ні важкі рюкзаки зі
спорядженням.
Вони йшли
впевнено та дружньо, підстраховуючи та подаючи руку
допомоги в складні моменти
підйомів.

Програма «Адвокат Майбутнього» спрямована на
формування лідерських якостей у адвокатів, зміцнення командної роботи та витримки,

що стає в нагоді не лише у
професійній діяльності, але й
повсякденному житті при доланні будь-яких перешкод та
досягненні цілей.

«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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Реформа медицини:
обговорення в Одесі

25 липня 2018 року Відділення
АПУ в Одеській області
провело круглий стіл з
актуальних проблем
медичного права

К

лючовою темою заходу стало
обговорення переваг та недоліків законопроектів та перших
результатів медичної реформи.
Відкрив засідання модератор заходу Олександр Байдерін, голова
Відділення АПУ в Одеській області, партнер Юридичної компанії CLS.
Перший спікер Андрій Павлишин, молодший партнер ЮКК «Де-Юре», дослідив
правові грані зубопротезування на основі
прикладів судової практики та розкрив основні підстави судових позовів в цій галузі.
Доповідач розповів, як пацієнту убезпечити
себе від недобросовісних лікарів, про випадки відшкодування майнової та моральної
шкоди, а також наголосив на тому, що відсутність у позивача документів про розмір
оплати послуг не виключає відповідальність
клініки щодо відшкодування витрат.
Тонкощі медичної реформи, очікування та реалії сьогодення досліджувала Наталія Маркочева, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики
Національної асоціації адвокатів України.
Новелою стало впровадження телемедицини, завдяки якій медична допомога
надаватиметься з використанням засобів
дистанційного зв’язку для обміну інформацією в електронній формі.

«Ноу-хау в ногу з часом, але бентежить
відсутність тактильного контакту, тому як
це працюватиме — побачимо», — зазначила спікер. Державою передбачено програму медичних гарантій, за якою здійснюватиметься надання громадянам необхідних
їм медичних послуг та лікарських засобів,
проте їх перелік досить стислий. Детальніше ознайомитися з програмою можна в
Законі України «Про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування населення» №2168-VIII.
Дуже цікаву тему порушив Олександр
Гун, керівник медичної практики ЮКК
«Де-юре», розповівши про Законопроект
Міністерства охорони здоров’я України
щодо удосконалення реклами лікарських
засобів. Відтепер МОЗ розробить та затвердить новий перелік лікарських засобів, які
заборонені до рекламування. Під заборону
потрапила і народна медицина, тому «лікування чистотілом» по телебаченню вже не

покажуть, так само, як і поради щодо лікування від «сусідки Люби» та «маленького
Сашка», який просить у мами улюблений
сироп від кашлю. Контроль за дотриманням правил покладатиметься на Міністерство охорони здоров’я в межах відповідних
повноважень, у разі їх порушення будуть
передбачені штрафні санкції.
Адвокат Вікторія Валах, член Комітету медичного і фармацевтичного права
Національної асоціації адвокатів України,
член Європейської асоціації медичного
права, розповіла про захист персональних
даних у сфері охорони здоров’я та медичну таємницю. Лікарів зацікавили питання про те, чи є розголошенням медичної
таємниці обговорення між собою певних
клінічних випадків з метою обміну досвідом. Доповідач пояснила, що це робити
можна і навіть потрібно, але шляхом знеособлення пацієнта з метою захисту його
персональних даних.

Одесити довели:
підборам у дартсі бути!

26 липня 2018 року Відділення
АПУ в Одеській області
провело турнір з дартсу
«Влучний правник — 2018»

С
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порт — це корисно, весело, а головне — завжди непередбачувано. Здавалося б, дартс — чоловіча
гра, але дівчата довели: підборам
у дартсі бути! Серед дванадцяти

гравців за перемогу змагалися дві тендітні
дівчини, з яких саме Алеся Звіздун і виборола почесне перше місце.
Доведено, що дартс — це сімейний вид
спорту, адже друге місце посів Ярослав
Звіздун з відставанням всього у 3 бали.
Легко і невимушено потрапляв «в яблучко» Олексій Слободяник, опинившись на
третьому місці турнірної таблиці.
Нагороджували переможців Олександр
Байдерін, Голова Відділення АПУ в Одесь-
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кій області, та Андрій Заборний, президент Одеської федерації дартсу.
Насправді переможених у цьому змаганні не було — кожен отримав неймовірний заряд енергії, палкої наснаги та безмежного задоволення! Величезну подяку
хочемо висловити Одеській федерації дартсу за професіоналізм, майстерність та посправжньому душевний і теплий прийом.
Це був перший, але впевнені, що не останній турнір.
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Відділення
Самоврядування
Адвокатура

Жінки в юриспруденції:
особливості та складнощі професії
13 липня 2018 року
у м. Рівному відбулася зустріч
із юристками Рівненської
області, присвячена
обговоренню професійної
етики та викликів перед
жінками у юридичній професії

О

рганізаторами заходу стали
Відділення Асоціації правників України в Рівненській області спільно з Громадською
організацією «Центр «Жіночі
перспективи», Асоціацією жінок-юристок
України «ЮрФем» та Радою адвокатів Рівненської області.
Спікерами заходу виступили місцеві
жінки-юристки. Світлана Сурікова, голова Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури Рівненської області, поділилася
своїм професійним шляхом та розповіла,

як бути жінкою-керівником. Пані Світлана
звернула увагу на те, що її мотивує та допомагає підвищувати свою кваліфікацію у
професії адвоката.
Алла Негрей, директор Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, розповіла про те, чому вона обрала професію
пов’язану саме із захистом прав і свобод
людини. Пані Алла представила своє бачен-

ня гендерної рівності та поділилася своїм
досвідом як жінки, що займає управлінську
посаду у великому колективі.
Під час заходу було порушено чимало
проблемних тем, актуальних у суспільстві.
Говорили про роль жінки у професії, про
поняття гендерної рівності тощо. Висловлюємо щиру подяку учасницям заходу та
співорганізаторам за цікаву та вдалу ініціативу.

Помісність: історичний
та богословський аспекти
18 липня 2018 року у
м. Києві відбулася зустріч у
межах курсу лекцій «Право
і духовність» з протоієреєм
Ігорем Шабаном, священиком
Української ГрекоКатолицької Церкви

П

ротоієрей Ігор Шабан — священик Української Греко-Католицької
Церкви,
доктор
наук (Ph.D.) з екуменічного
богослов’я, настоятель храму
святих Володимира та Ольги у м. Бориспіль,
Київської Архиєпархії УГКЦ, голова Комісії
УГКЦ з міжконфесійних та міжрелігійних
відносин, викладач Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ.
На зустрічі учасники спілкувалися з
гостем щодо причин розділення церкви на
конфесії та способів відновлення єдності
між християнами, проаналізували сучасний
стан колись єдиної Церкви Володимирово-

го Хрещення та докладніше розібрались із
термінами «помісність», «канонічність» та
«автокефалія».
Доповідач навів статистичні дані розповсюдження християнської релігії у світі, а
також описав структуру католицької, православної та протестантських церков. Він зазначив, що екуменізм є рухом, який прямує
до повної єдності усіх християн, при цьому
екуменізм в жодному випадку не є навер-
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ненням на «нашу» віру чи «нашу» конфесію, а також не є пошуком перемоги власної
Церкви над іншими Церквами. Священик
розповів про Міжнародну змішану комісію,
особливості екуменічної діяльності в Україні та про форми співпраці Церков.
Зустріч відбувалася у формі живого діалогу, під час якого гості отримали відповіді на свої питання. Долучайтеся до заходів
АПУ — ми говоримо про право і не тільки.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

IX Літній табір з навчання
громадської діяльності
17 — 20 серпня 2018 року
у Києві відбувся IX Літній
табір з навчання громадської
діяльності Ліги Студентів АПУ

З

ахід традиційно зібрав активістів
з усієї України, аби удосконалити
їхні знання та вміння, ознайомити з тонкощами діяльності у громадському секторі, зарядити мотивацією і дати поштовх до особистісного
та професійного розвитку.
Табір урочисто розпочався з вітального
слова кураторів Ліги студентів АПУ Максима Шевердіна та Юліана Хорунжого,
координатора Ліги Наталії Єрмоленко та
керуючого партнера ЮФ Evris Ігоря Кравцова.
Перший день заходу, SkillsUp Day, пройшов у формі серії лекцій та майстер-класів
від справжніх професіоналів своєї справи.
Своїми знаннями та досвідом з учасниками поділилися Віра Проценко, виконавчий
директор Golovaboutique, Андрій Білецький, менеджер з маркетингу TripMyDream,
заступник головного редактора видання
«Юридична газета» Анна Родюк, проектний
менеджер Київського молодіжного центру
Лев Левицький, директор київського офісу

ILF Катерина Заславська та директор з маркетингу ADER HABER Анастасія Глущенко.
Другий день табору пройшов під гаслом
побудови команди. Активісти взяли участь у
захопливих практичних тренінгах від Артема Рижака, партнера компаній TeamMaster,
та Марії Абрамчук, бізнес-тренера, психолога і фасилітатора. Учасники мали нагоду
послухати виступ консультанта з питань
стратегії та розвитку Ірини Нікітіної, яка
запропонувала студентам поставити собі
13 запитань про себе та команду своєї мрії.
Третій день, за доброю традицією, став
Днем Лігівського духу, коли успішні екслігівці передавали молодому поколінню
свій досвід діяльності в організації. У гості
завітали Владислав Глушко, Роман Синюта, Дмитро Мельнік, Віра Паньків та Вадим Гуменюк. Надзвичайно цікавою була

панель голів Ліги у відставці: Юлії Патій,
Анастасії Глущенко та Вадима Гуменюка.
Родзинкою третього дня стала прогулянка на теплоході, під час якої відбулася
церемонія нагородження Почесних лігівців
та святкування 13-річчя організації.
Четвертого дня, на засіданнях Правління та Розширеного правління, підбивали
підсумки й ділилися враженнями, обговорювали ідеї та плани на майбутній рік.
Висловлюємо щиру подяку нашим
партнерам:
Ексклюзивному
партнеру
ADERHABER, Річному партнеру АО «Юридична фірма «Аріо», Офіційному партнеру
ЮФ Totum, а також Ексклюзивному партнеру табору ЮФ Evris, Генеральним партнерам
табору АО «Шевердін і партнери», ETERNA
LAW, Юридичному бюро Сергєєвих та Партнеру табору Integrites.

V Всеукраїнська школа
з ІТ та Інтернет права
15 — 16 вересня 2018 року Одеський осередок Ліги студентів АПУ разом із Комітетом АПУ з питань телекомунікацій, ІТ та Інтернету розпочне новий сезон з вибухової
суміші ІТ та права!
Раді анонсувати ювілейну V Всеукраїнську школу з ІТ та Інтернет права!
Лігівці готуються поринути в динамічну
атмосферу технологічного прогресу та відчути могутній вплив ІТ індустрії на сучасне
право!
Організатори обіцяють оновлений
формат школи, лекції харизматичних спікерів — справжніх фахівців сфери ІТ та Інтернет права, розгляд практичних кейсів,
де кожен зможе проявити себе, а також
море, багато моря! Усі секрети розповідати не хочуть, лише запевняють: буде ще
багато приємних несподіванок!
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З усіх питань звертайтеся до Голови Одеського осередку Ліги студентів АПУ
Мілени Тетерятник: odesahead@ligauba.org.ua.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Перша регіональна школа
земельного права та агробізнесу

К

оманда Тернопільського
осередку
Ліги студентів АПУ
анонсує Першу регіональну
школу
земельного права та агробізнесу, що відбудеться 29 вересня
2018 року на базі юридичного
факультету ТНЕУ!
— Давно цікавитеся земельним правом та діяльністю агропромислового комплексу?
— Хочете дізнатися, як на
практиці реалізується процедура державної реєстрації прав на
земельну ділянку?
— Бажаєте почути про новели законодавства щодо укладання договорів оренди землі,
а такі слова, як «емфітевзис»
та «суперфіцій», вас не відлякують?
Тоді не гайте часу!
Ви матимете можливість
детально розглянути проблеми,

що виникають при взаємодії з
органами влади, та дізнатися
про шляхи їх вирішення, отримаєте шанс зрозуміти, як захистити свої права на законне
володіння землею.

Для участі потрібно заповнити реєстраційну форму
до 24 вересня та сплатити організаційний внесок
до 25 вересня. З усіх питань звертайтеся до Голови
Тернопільського осередку Ліги студентів АПУ
Максима Мартинюка: ligaubaternopil@gmail.com.

І Регіональна школа з цивільного
права і процесу
Донецький осередок Ліги
студентів АПУ запрошує всіх на
І Регіональну школу з цивільного права і процесу, яка відбудеться у мальовничому місті
Вінниці вже цієї осені, 6 — 7
жовтня.
І Регіональна школа з цивільного права і процесу — це
нагода розширити свої як теоретичні, так і практичні знання
з цивільного права і процесу,
знайти нових друзів та весело і
продуктивно провести свої вихідні.
Це лекції, майстер-класи
та кейси, які не залишать байдужими. Це два дні насиченої
програми у найкомфортнішому
місті України. Це чудові враження, незабутні емоції, нові
знайомства, запальний корпоратив, затишна атмосфера

міста. А ще — безліч приємних
сюрпризів та несподіванок.
Для участі в школі необхідно заповнити реєстраційну
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форму до 27 вересня. Після реєстрації ви отримаєте лист із
реквізитами для оплати організаційного внеску.

З усіх питань звертайтеся до Катерини Полішук:
donetskhead@ligauba.org.ua
та Анни Суханової.
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НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени АПУ
ЧЛЕНИ

1. Асатрян Крістіна Суренівна — Адвокат Іскра Світлана Леонідівна, юрисконсульт, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
2. Атаманова Наталя Віталіївна — Міжнародний гуманітарний
університет, доцент кафедри теорії та історії держави і права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
3. Боков Іван Олександрович — АО Arzinger, юрист, місто Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
4. Бондар Ольга Григорівна — АБ «Ольга Бондар та партнери»,
керуючий партнер, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
5. Величко Людмила Олександрівна — юрист, с. Малютянка,
Відділення АПУ в Київській області;
6. Вєтров Денис Андрійович — ТОВ «Агропродсервіс інвест»,
начальник юридичного відділу, м. Тернопіль, Відділення АПУ в Тернопільській області;
7. Вінниченко Василій Анатолійович — Міністерство юстиції
України, провідний спеціаліст відділу з питань діяльності правоохоронних органів, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
8. Віткова Валентина Сергіївна — НУ «Одеська юридична академія», асистент кафедри конституційного права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
9. Власов Дмитро Анатолійович — АО «Ем Джи Груп», заступник керівника практики кримінального права, місто Київ, Відділення
АПУ в місті Києві;
10. Волкова Дарія Євгенівна — Національний університет
«Одеська юридична академія», доцент кафедри конституційного
права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
11. Воропай Тетяна Іванівна — Адвокатське бюро «Штокалов та
партнери», юрист, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
12. Гаврилова Олена Юріївна — АО «Едвайзер», партнер, адвокат, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
13. Ганьба Олег Борисович — Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доцент
кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін факультету правоохоронної діяльності, м. Хмельницький, Відділення АПУ в Хмельницькій області;
14. Герасимчук Катерина Олександрівна — ТОВ «Інститут стратегічних досліджень», юрист, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
15. Гладка-Батюк Вікторія Володимирівна — ТОВ «Данон Дніпро», керівник юридично-регуляторного відділу, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
16. Глотов Сергій Олександрович — НДІІВ НАПрН України, старший
науковий співробітник, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
17. Головань Єлизавета Іллівна — AVELLUM, юрист, місто Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
18. Горлач Роман Миколайович — АО «Юскутум», юрист, місто
Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
19. Грабова Яніна Олександрівна — Одеський окружний адміністративний суд, головний спеціаліст (юрисконсульт), м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
20. Греков Євген Анатолійович — Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного
права, м. Кременчук, Відділення АПУ в Полтавській області;
21. Грекова Марина Миколаївна — Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального та адміністративного права і
процесу, м. Кременчук, Відділення АПУ в Полтавській області;
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22. Даніель Анна Володимирівна — Верховна Рада України, помічник-консультант народного депутата України, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
23. Діденко Анастасія Олександрівна — АО «Шевердін і партнери», юрист, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
24. Дробуш Вікторія Миколаївна — ЮК CLS, молодший юрист,
м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
25. Дрогозюк Крістіна Борисівна — Національний університет
«Одеська юридична академія», асистент, м. Одеса, Відділення АПУ
в Одеській області;
26. Дрозд Анастасія Юріївна — ТОВ «АЛСТЕЛЛАР», молодший
юрист, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
27. Дугіль Ольга Юріївна — Grupa Chaas i Wsplnicy, associate,
prawnik, Варшава;
28. Дьомін Денис Сергійович — АО «Літігейшн груп», партнер,
адвокат, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
29. Жмудь Вікторія Олексіївна — Святошинський районний суд
міста Києва, суддя, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
30. Забара Богдан Іванович — АО «Баррістерс», юрист, місто
Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
31. Зеленюк Дмитро Васильович — АО «Баррістерс», помічник
адвоката, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
32. Каплун Дмитро Михайлович — Секретаріат Кабінету Міністрів України, головний спеціаліст, місто Київ, Відділення АПУ в
місті Києві;
33. Карпюк Сергій Васильович — Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області, начальник Корольовського
відділу державної виконавчої служби міста Житомир головного територіального управління юстиції у Житомирській області, м. Житомир, Відділення АПУ в Житомирській області;
34. Кісліцина Ірина Олександрівна — Національний університет «Одеська юридична академія», асистент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури, м. Одеса, Відділення
АПУ в Одеській області;
35. Кльопова Ірина Геннадіївна — Господарський суд Полтавської області, провідний спеціаліст, м. Полтава, Відділення АПУ в
Полтавській області;
36. Кобилянська Ольга Олегівна — Рівненська районна державна адміністрація, юрисконсульт, м. Рівне, Відділення АПУ в Рівненській області;
37. Кожеймяк Кирило Сергійович — фізична особа-підприємець, м. Хмельницький, Відділення АПУ в Хмельницькій області;
38. Колісник Дмитро Юрійович — Саратська районна державна
нотаріальна контора, нотаріус, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській
області;
39. Компанієць Станіслав В’ячеславович — Юридичний департамент осередку Міжнародного комітету захисту прав людини, юрисконсульт, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
40. Конахевич Неллі Андріївна — ТОВ «Есквайрс», помічник
юриста, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
41. Коцюбальська Ольга Миколаївна — ТОВ «Пахаренко і партнери», радник, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
42. Красовська Ульяна Дмитрівна — адвокатське об'єднання,
помічник адвоката, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
43. Крутенчук Ігор Іванович — Славутська районна державна
адміністрація Хмельницької області, керівник апарату адміністрації,
м. Славута, Відділення АПУ в Хмельницькій області;
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44. Ксенофонтова Ганна Ігорівна — адвокат, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
45. Кулик Дмитро Анатолійович — АО «Юскутум», старший
юрист, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
46. Курдалевська Олена Вікторівна — адвокат, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
47. Кучирка Юлія Василівна — ТОВ «Фуд Девелопмент», провідний юрисконсульт, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
48. Лєошко Ольга Андріївна — АО «АК Компроміс», адвокат, м.
Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
49. Лучкина Вікторія Вікторівна — Міністерство юстиції України, заступник начальника управління, місто Київ, Відділення АПУ в
місті Києві;
50. Мандра Ігор Миколайович — ТОВ ЮФ «Правовест», юрист,
місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
51. Маркевич Наталія Богданівна — АО «Бачинський та партнери», юрист, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
52. Марчук Всеволод Ростиславович — ПрАТ «ЧЕЗАРА», директор юридичного департаменту, місто Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
53. Масловська Юлія Володимирівна — EUAM Ukraine, експерт
місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
54. Мельник (Новак) Олена Дмитрівна — Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету ім. Ярослава
Мудрого, к.ю.н., асистент, м. Полтава, Відділення АПУ в Полтавській
області;
55. Мельник Ярослав Олександрович — Національна поліція
України, слідчий, м. Житомир, Відділення АПУ в Житомирській області;
56. Міхеєва Олена Вікторівна — адвокат, м. Харків, Відділення
АПУ в Харківській області;
57. Мішегліна Валерія Миколаївна — Апарат Верховної Ради
України, помічник-консультант народного депутата України, місто
Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
58. Мішегліна Крістіна Миколаївна — Другий одеський місцевий
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, головний
спеціаліст відділу правової інформації та консультацій, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
59. Москальова Світлана Валеріївна — Валківський районний
суд Харківської області, помічник судді, м. Харків, Відділення АПУ в
Харківській області;
60. Музика Марія Петрівна — Національна академія Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, старший викладач кафедри теорії, історії держави і права та приватно-правових
дисциплін, м. Хмельницький, Відділення АПУ в Хмельницькій області;
61. Невмержицький Сергій Іванович — АО AVER LEX, юрист, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
62. Нишпал Дмитро Володимирович — ТОВ «МЮФ «ІНТЕГРІТЕС», радник, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
63. Онищенко Тарас Олегович — АО «Баррістерс», адвокат, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
64. Панасюк Віта Миколаївна — Національний університет
«Одеська юридична академія», асистент кафедри конституційного
права, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
65. Пацюк Віталій Сергійович — АО «КПД Консалтинг», партнер,
місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
66. Петеляк Ігор Володимирович — «ДК-Право», Nexia DK, помічник юриста, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
67. Петенко Євген Валерійович — ТОВ «Ворклайк», юрисконсульт, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
68. Півень Дмитро Миколайович — АО «Баррістерс», помічник
адвоката, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
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69. Піцьків Володимир Ярославович — ТОВ «ЮК «ЛЕКС КОНСАЛТИНГ», юрист, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
70. Поліщак Ірина Расімівна — Юридична консультація Галицького району м. Львова, адвокат, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
71. Процюк Борис Борисович — Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, завідувач сектору юридичної роботи, місто Київ, Відділення АПУ в місті
Києві;
72. Резнічук Сергій Валерійович — АК «Чудновський і партнери», адвокат, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
73. Рибалка Лада В'ячеславівна — Одеська обласна рада, помічник-консультант депутата Одеської обласної ради, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
74. Ромащенко Вікторія Андріївна — Національний університет
«Одеська юридична академія», асистент кафедри права Європейського союзу та порівняльного правознавства, м. Одеса, Відділення
АПУ в Одеській області;
75. Рудинська Анастасія Олексіївна — ТОВ «МЮФ «ІНТЕГРІТЕС»,
помічник юриста, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
76. Рябова Юлія Ігорівна — Група компаній SMILE GROUP, юрисконсульт, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
77. Сафончик Оксана Іванівна — Національний університет
«Одеська юридична академія», доцент кафедри цивільного права, м.
Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
78. Середа Ольга Вадимівна — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, асистент, м. Харків, Відділення
АПУ в Харківській області;
79. Сидоренко Анна Сергіївна — Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, старший викладач, м. Полтава, Відділення АПУ в Полтавській
області;
80. Ситник Сергій Григорович — ТОВ «ЕРІДОН БУД», начальник
юридичного відділу, місто Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
81. Соломієнко Володимир Володимирович — ТОВ «ОЙЛ ПРОДАКШН», юрист, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
82. Степанова Снєжана Петрівна — Адвокат Іскра Світлана Леонідівна, юрисконсульт, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
83. Сухомлин Олександр Андрійович — Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, головний спеціаліст, місто Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
84. Тарасенко Наталія Анатоліївна — ТОВ «УКРМАСЛОТРЕЙД»,
юрист, м. Полтава, Відділення АПУ в Полтавській області;
85. Теребій Роман Васильович — Білогірська районна рада
Хмельницької області, начальник відділу юридичного забезпечення
виконавчого апарату районної ради, смт. Білогір'я, Відділення АПУ в
Хмельницькій області;
86. Тимченко Лілія Михайлівна — Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, старший викладач, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
87. Тинів Ігор Дмитрович — ТОВ «ЮК «ЛЕКС КОНСАЛТИНГ»,
юрист, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
88. Токар Людмила Вікторівна — Кафедра філософії Національного університету «Одеська юридична академія», асистент, м. Одеса,
Відділення АПУ в Одеській області;
89. Токарева Віра Олександрівна — Національний університет
«Одеська юридична академія», доцент, м. Одеса, Відділення АПУ в
Одеській області;
90. Федорчук Юлія Олександрівна — «ДК-Право», Nexia DK,
юрист, м. Львів, Відділення АПУ в Львівській області.
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Адреса: вул. Хрещатик, 6,
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Web-site: www.uba.ua
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