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11 вересня 2018 року у м. Києві відбулося 132
засідання Правління АПУ, основними питаннями
якого стали обговорення нового законопроекту
про адвокатуру, організаційні зміни у підходах
до підготовки ключових і регіональних заходів, а
також питання стратегії розвитку та функціонування АПУ.
Після вітального слова Президента АПУ Андрія Стельмащука члени Правління обговорили
положення нового законопроекту про адвокатуру
та вирішили підготувати текст Відкритого звернення на підтримку ініціативи Президента та закликати депутатів розглянути і схвалити законопроект у першому читанні (див. стор. 4).
Наступними питаннями порядку денного стали плани з оновлення стратегії АПУ та організаційні питання проведення ключових заходів.
Далі мова йшла про розвиток регіональних
відділень АПУ. Члени Правління затвердили оргкомітети нових регіональних форумів. Максим

нальних відділень під час Південноукраїнського
форуму в Одесі та вніс пропозиції з удосконалення комунікації відділень.
Під час засідання також затвердили склад Комісії АПУ з питань удосконалення юридичної освіти, обговорили новації щодо «Вісника АПУ» та підтримали ідею створення спільного науково-прак-

Шевердін доповів про зустріч з головами регіо-

тичного видання між Школою права УКУ та АПУ.

ПАРТНЕРСТВО

ОГОЛОШЕННЯ

АПУ РОЗШИРЮЄ МЕЖІ СПІВПРАЦІ

НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ ПРАВНИКІВ

KAD: мислити
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10-11
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Південноукраїнський
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12

Новини «Адвокат
Майбутнього» 18-19
Заходи відділень

20

Ліга студентів

22

Нові члени

25
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АПУ розширює мережу
партнерства з іноземними
колегами. Сьогодні у новому
офісі АПУ відбулася зустріч
із турецькими колегами з
Мersin Bar Association.
Обговорити
перспективи співпраці зібралися Чансу Анілан, Президент Mersin Barosu Ticaret
Hukuku Komisyonu (Мersin
Bar Association), Вікторія
Краснова, керівник напряму «Спільнота» АПУ, Ольга
Лопушанська,
координатор законопроектної роботи
АПУ, та Володимир Рудниченко, член Ради Комітету
з кримінального та кримінально-процесуального права АПУ, керівник практики
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кримінального права МЮФ
Integrites.
Це була перша ознайомча зустріч, під час якої учасники домовилися про базові
принципи співпраці та обговорили можливості проведення спільних заходів і
реалізації спільних проектів.
Ми, як і турецькі колеги, вбачаємо у співпраці нові можливості для обміну досвідом
між країнами, що розвиваються, та пошук шляхів вирішення спільних проблем і
викликів.
Колеги, якщо у вас є ідеї
щодо тем спільних заходів,
звертайтеся до Секретаріату
АПУ, ми будемо раді втілити
їх у життя!

Юридичний факультет Університету Джорджії оголошує про
прийом заявок на отримання ступеня LL.M.
Стипендія на навчання надаватиметься на конкурсній основі
за високі академічні досягнення.
Кінцевий термін подачі заявок —
15 січня 2019 року.
Для отримання додаткової інформації про програму Юридичного факультету Університету Джорджії, однієї з кращих юридичних
шкіл країни, перегляньте веб-сайт
за адресою: www.law.uga.edu/LLM.
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Відкрите звернення АПУ щодо
законопроекту про адвокатуру

соціація вітає внесення Президентом до Верховної Ради України законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
(реєстр. № 9055). Зазначений
проект був напрацьований робочою групою при Раді з судової реформи та містить
положення, ініційовані експертами нашої
спільноти.
У проекті є прогресивні норми, які вра-

судовому засіданні та слідчих діях разом із
адвокатом.
IV. Асоціація рада відзначити позитивні
зміни в інституті кваліфікаційного іспиту. У
законопроекті передбачено проведення централізованого анонімного тестування, що
забезпечить його якість і виключить можливість потенційного суб’єктивного впливу.
V. Важливим кроком доступу до професії адвоката є встановлення перехідного

VIII. Зміни до системи дисциплінарної
відповідальності підвищують рівень незалежності дисциплінарних органів і мають
зупинити використання дисциплінарних
проваджень як засобу тиску на адвоката та
покарання за його позицію як щодо проблем у правовій сфері держави, так і в системі самоврядування.
Водночас, Асоціація сподівається, що
продовжиться дискусія щодо суміщення
адвокатської практики з іншими видами діяльності.
Протягом останніх років Асоціація самостійно і в партнерстві з європейськими
інституціями та їх експертами організувала
десятки обговорень щодо положень проекту закону у різних містах країни: Києві,

ховують потреби адвокатської діяльності та
самоврядування. Їх суть відповідає європейським стандартам, зокрема Звіту Ради Європи «Про результати оцінки потреб адвокатського самоврядування в Україні».
І. У законопроекті значно підсилюються
професійні права та гарантії адвокатської
діяльності, що сприятиме більш ефективному захисту громадян та юридичних осіб,
особливо у кримінальному процесі.
ІІ. Пропонується надати адвокатам повний ідентифікований доступ до всіх державних реєстрів, в тому числі до ЄРДР, та
виконавчих проваджень. Підсилюються
можливості адвокатського запиту.
ІІІ. З метою підвищення ефективності роботи проект пропонує якісно змінити
статус помічника адвоката. Зокрема, пропонується надати йому мінімальні процесуальні права і можливість брати участь у

періоду. Так, протягом 4 років буде встановлено спрощений порядок доступу до професії адвоката (письмове анонімне тестування
без проходження стажування) для фахівців,
які мають стаж роботи у галузі права на посадах: юриста, слідчого, нотаріуса, помічника судді чи нотаріуса, науковця та ін.
VI. Законопроект містить норми, які
оновлять
адвокатське
самоврядування
та зруйнують штучні бар’єри, що значно
ускладнюють можливість вільного волевиявлення адвокатів з ключових питань адвокатури та обрання її керівників на всіх рівнях.
VII. Ми вітаємо впровадження ротації
(скорочення строків каденції до 3 років
та обмеження двома строками) і прозорих
правил виборів до органів адвокатського
самоврядування, а також передбачення
механізмів транспарентності фінансів адвокатури.

Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Рівному, Івано-Франківську, Вінниці, Черкасах, Херсоні.
Сотні адвокатів мали можливість висловити
свої ідеї та визначити ключові потреби як
щодо адвокатської практики, так і питань
самоврядування.
Ми наголошуємо на актуальності реформи адвокатури як важливого елемента
правосуддя і гарантій захисту прав людини.
Звертаємося до народних депутатів України
з проханням розпочати обговорення та забезпечити прийняття Закону!
Звертаємося до Верховної Ради України та Комітету з питань правової політики
та правосуддя із закликом якнайшвидше
прийняти законопроект (реєстр. № 9055)
за основу, після чого продовжити роботу в
Комітеті задля прийняття збалансованого
Закону, що відповідатиме насамперед інтересам суспільства.

Асоціація правників України вітає внесення
Президентом України до Парламенту проекту Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та звертається до
народних депутатів України із закликом якнайшвидше прийняти
законопроект за основу

A

Засідання Правничої Асамблеї Асоціації правників України

Дата: 8 листопада 2018 року
Початок о 10.00.
Місце проведення: офіс АПУ,
вул. Хрещатик, 6, м. Київ.
Тел: +380 (44) 492-88-48,
e-mail: gr@uba.ua.
Контактна особа —
Ольга Лопушанська
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Законопроект про адвокатуру:
у пошуках досконалості

19 вересня 2018 року Асоціація правників запросила адвокатів —
членів Асоціації, на презентацію проекту Закону
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та професійну
дискусію щодо основних положень документа

З

аконопроект містить низку прогресивних новел і може позитивно вплинути на функціонування
і розвиток інституту адвокатури.
Водночас АПУ завжди стояла на
позиції і продовжує наполягати, що окремі
норми потребують доопрацювання.
Модератором заходу виступив Андрій
Романчук, член Правління АПУ, керуючий
партнер ТОВ «ЮК «Моріс Груп», який звернувся до колег, які брали участь у роботі
над законопроектом, з проханням прокоментувати критичні зауваження, що висловлюються окремими адвокатами та організаціями, зокрема, щодо інклюзивності
та транспарентності процедури підготовки
законопроекту.
Андрій Вишневський, адвокат, член
Правління АПУ, член робочої групи з питань
реформування адвокатури, прокуратури та
системи безоплатної правової допомоги
Ради з питань судової реформи, детально
описав процес роботи над законопроектом.
Він наголосив, що під час засідання Ради з
питань судової реформи, яке тривало по
кілька годин протягом кількох днів, постатейно було пройдено усі пропозиції і зауваження, що надійшли від адвокатів та органів
адвокатського самоврядування, значна частина яких була врахована.
Ці ж факти підтвердив і Денис Бугай,
Президент АПУ (2013 — 2017 рр.), адвокат,
партнер VB PARTNERS, член робочої групи
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з питань реформування адвокатури, прокуратури та системи безоплатної правової допомоги Ради з питань судової реформи, зазначивши втім, що ініціативи експертів від
АПУ були враховані лише частково. Зокрема,
не знайшли схвалення деякі запропоновані
положення щодо посилення гарантій адвокатської діяльності. Ігор Головань, партнер
ЮФ «Головань і Партнери», звернув увагу,
що при розробці нового закону про адвокатуру на першому місці мають бути інтереси суспільства, а вже потім — адвокатської
спільноти.
Детальніше ознайомитися з основними
положеннями законопроекту щодо прав і
гарантій адвокатської діяльності, а також
вступу до професії запропонували Микита
Нуралін, член Ради Комітету АПУ з кримінального та кримінально-процесуального
права, адвокат VB PARTNERS, та Денис Бугай.
Адвокати детально проаналізували усі
положення щодо посилення професійних
прав адвокатів, що корелюються з положеннями КПК. Серед посилення професійних гарантій, на думку спікерів, варта уваги
абсолютна заборона збору інформації про
спілкування між адвокатом і клієнтом та
обов’язок її автоматичного знищення у випадку фіксації. Також адвокати звернули
увагу на положення проекту, за яким проведення будь-яких заходів забезпечення
кримінального провадження, ОРЗ, слідчих

дій, застосування запобіжного заходу, затримання або обмеження свободи пересування відносно адвоката можливе лише:
(1) у провадженні, в якому адвокат особисто підозрюється у вчиненні злочину та (2)
на підставі ухвали апеляційного суду, (3) за
клопотанням Генпрокурора, його заступника або прокурора регіональної прокуратури.
Крім того, проект прямо передбачає заборону проникнення у житло, інше володіння, обшук адвоката, огляд, витребування, вилучення речей та документів, крім
дій у межах кримінального провадження,
в якому адвокату вручена підозра, а також
визначає особливості проведення обшуку в
адвоката. Докази, отримані з порушенням
цих норм, будуть вважатися недопустимими. Денис Бугай вважає, що таким чином
правоохоронці втратять мотив проводити
обшук у офісах адвокатів, оскільки ці докази не можна буде використовувати за призначенням.
Удосконалює проект також положення
щодо збереження адвокатської таємниці.
Зокрема, деталізовано предмет адвокатської таємниці, чого наразі немає. Пропонується передбачити, що спосіб фіксації та
місце зберігання таємниці не впливають на
обсяг її охорони. Обов’язок адвоката розголошувати таємницю за дорученням клієнта
пропонується замінити на право її не розголошувати за його дозволом, що, на думку
експертів, знизить ризики маніпуляцій та
зловживань з боку правоохоронних органів.
Звісно, це не всі новели, запропоновані
проектом, щодо посилення прав та гарантій
адвокатської діяльності.
Далі експерти зосередилися на питаннях
доступу до професії. Так, проектом передба-
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чається вхід до професії лише через стажера
адвоката (з магістерським дипломом), окрім
суддів та прокурорів (введення в дію через
рік). Для переходу до нових вимог запропоновано пільговий період — 4 роки, протягом якого діятиме спрощений порядок доступу (іспит без проходження стажування)
за наявності 3-річного стажу в галузі права
(юрист, слідчий, нотаріус, помічник судді чи
нотаріуса, викладач тощо).
«Меседж юрисконсультам з трирічним
стажем — встигнути скористатись цим правом протягом чотирьох років», — наголосив
Денис Бугай, зазначивши при цьому, що
анонімне централізоване тестування нівелює корупційні ризики. Тобто в результаті
ми отримаємо більш якісний склад адвокатури з погляду професіоналізму.
Про питання, що особливо турбує адвокатську спільноту — переатестацію діючих
адвокатів — мова взагалі не йде, заспокоїли
учасники дискусії.
Ігор Головань під час дискусійного обговорення обсягу прав і гарантій висловив
свою думку, що надмірна зарегульованість
цього питання може призвести до звуження можливостей адвокатів. Водночас, наразі
назріла об’єктивна необхідність прийняття
цього Закону.
Тему дисциплінарної відповідальності
адвоката в проекті розкрив Дмитро Кухнюк, адвокат, к.ю.н., доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету КНУ ім. Тараса
Шевченка, керуючий партнер АО «Мельник,
Кухнюк і Партнери», член робочої групи з
питань реформування адвокатури, прокуратури та системи безоплатної правової допомоги Ради з питань судової реформи.
До позитивних моментів адвокат, зокрема, відніс такі: підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності обмежено положенням цього Закону; перелік
проступків розширено, проте виключено
такий дисциплінарний проступок, як порушення Присяги адвоката України (оскільки
це давало можливість притягнути до відповідальності будь за що); дисциплінарне
провадження щодо адвоката здійснюється
ДКАР за адресою основного робочого місця
адвоката, зазначеною в Реєстрі (крім членів
ДК, справи яких розглядатимуться у сусідньому регіоні).
Позитивні новели, напрацьовані практикою останніх років: передбачено, що адвокат не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за висловлення
власної думки або позиції по справі, незгоду
із рішенням суду, рішенням або позицією
органу чи посадової особи ОАС, будь-якого
органу державної влади або органу місцевого самоврядування, критику такого рішення

або позиції, власну оцінку відповідних обставин.
Крім того, проект пропонує визначити
коло осіб, які можуть звернутись із дисциплінарною скаргою на дії адвоката та встановити вимоги до форми та змісту дисциплінарної скарги.
Дмитро Кухнюк звернув увагу на розширення переліку дисциплінарних стягнень.
Ініціатори законопроекту запропонували
додати догану, грошове стягнення та зупинення права на здійснення представництва
та захисту клієнтів у суді на строк від 1 до
6 місяців. Ширша варіативність стягнень
дозволить призначати більш адекватне покарання за кожен проступок. Крім того, у
проекті деталізовано порядок дисциплінарного провадження, передбачені підстави
для відводу члена ДК, визначено обставини,
які враховуються при визначенні виду дисциплінарного стягнення, уточнено порядок
оскарження рішень в дисциплінарній справі, передбачено положення про те, що оскарження рішення в дисциплінарній справі зупиняє його дію.
Огляд не був би повним без аналізу недоліків проекту. До таких адвокат відносить
відсутність визначення поняття «дисциплінарний проступок»; призначення грошового стягнення тільки за несплату щорічних
внесків; припинення права на зайняття адвокатською діяльністю на підставі систематичного порушення ПАЕ та/або норм цього
Закону, що підриває авторитет адвокатури
та адвокатської професії (немає чіткого визначення, які саме дії можна віднести до таких, що підривають авторитет); а також залишення існуючого строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
Андрій Вишневський звернув увагу
учасників зібрання на щойно оприлюднений Тіньовий звіт «Адвокатура України:
Уроки перших років самоврядності», спільно підготовлений двома громадськими ор-
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ганізаціями — «Лабораторією законодавчих
ініціатив» та «Адвокат Майбутнього» на
запит Комітету Верховної Ради України з
питань правової реформи та правосуддя. У
звіті детально аналізуються розвиток адвокатури за період з серпня 2012 по серпень
2018 рр., а також положення законопроекту
щодо ефективного усунення прогалин та
недоліків у регулюванні засад організації
адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.
У своїй доповіді про реформу адвокатського самоврядування, яку пропонує законопроект, Андрій Вишневський розвінчав
міф про «федералізацію» адвокатури, аргументувавши свою позицію тим, що законопроект: по-перше, залишає членство адвокатів в одній-єдиній організації — НААУ,
по-друге, залишає всі регулятивні функції
за органами адвокатського самоврядування національного рівня; по-третє, залишає
обов’язковість виконання рішень органів
адвокатського самоврядування національного рівня всіма адвокатами та органами
адвокатського самоврядування.
Проект, як зазначив доповідач, значно
спрощує структуру адвокатського самоврядування, робить її більш логічною, враховує
численні рекомендації Венеціанської комісії, експертів Ради Європи та ЄС щодо необхідності інституціонального розмежування
функції доступу до професії та дисциплінарної функції. Також законопроект чітко
розмежовує представницькі (З’їзд адвокатів
України, конференції адвокатів регіонів) та
виконавчі (РАУ, РАР) органи. Найголовніше — законопроект робить регіональні органи самоврядування взаємно незалежними
та підзвітними адвокатам регіонів, а не підпорядкованими РАУ, як це є сьогодні. Проект
пропонує затвердити поняття єдиного бюджету, який складається з усіх надходжень,
заборонити додаткові, не передбачені законом внески, запровадити детальну звітність.
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Тіньовий звіт «Адвокатура України:
уроки перших років самоврядності»
ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив»
у співпраці з ГО «Адвокат Майбутнього»
оприлюднили Тіньовий звіт «Адвокатура
України: уроки перших років самоврядності»
на запит Комітету Верховної Ради України
з питань правової політики і правосуддя з метою
підтримки здійснення його контрольної функції

З

віт присвячено оцінці
реалізації положень
Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську
діяльність»,
прийнятого 5 липня 2012 року,
що вступив у дію 15 серпня 2012
року.

недоліки та дискусійні питання у
згаданому проекті нової редакції
«Про адвокатуру і адвокатську
діяльність», зокрема те, наскільки його положення дозволяють
відповісти на сучасні виклики у
функціонуванні адвокатури.
Автори звіту дійшли до та-

У звіті досліджуються роль
адвокатури у демократичному
суспільстві,
міжнародні
зобов’язання України щодо захисту статусу правничої професії
та заснування професійної асоціації адвокатів, цілі та завдання державної політики у сфері
регулювання адвокатури та адвокатської діяльності, проблемні
аспекти правозастосування в цій
сфері у період з листопада 2012
року по серпень 2018 року.
Також у звіті викладено
аналіз положень проекту нової
редакції Закону України «Про
адвокатуру і адвокатську діяльність» щодо ефективного усунення прогалин та недоліків у
регулюванні засад організації
адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.
Автори взяли до уваги зміни
державної політики у згаданій
сфері у зв’язку зі здійсненням
судової реформи, реалізацією
стратегії у сфері прав людини та
внесенням змін до Конституції
України (щодо правосуддя). Так,
окремим предметом аналізу є
проект нової редакції Закону
України «Про адвокатуру та ад-

ких висновків:
1. Відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів незалежна адвокатура є
необхідною умовою утвердження верховенства права та демократії в суспільстві.
2. Реформа адвокатури є
складовою судової реформи та
стратегії у сфері прав людини,
які не можуть бути успішними
без інституціонально розвинутої незалежної адвокатури.
3. Державна політика у сфері адвокатури та адвокатської
діяльності є неефективною. Закон України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» від
5 липня 2012 року, який визначає засади її організації та діяльності, містить значні недоліки,
що мають істотний негативний
вплив на виконання адвокатурою її особливої соціальної ролі
у суспільстві. Цей Закон вже два
роки залишається неприведеним у відповідність до Конституції України після внесення
змін до неї щодо правосуддя.
4. Розвиток адвокатури в
Україні у 2012 — 2018 роках виявив низку проблем і у застосу-

питань судової реформи у червні
2018 року, загалом відповідає загальновизнаним міжнародним
стандартам, суттєво вдосконалює засади організації та діяльності адвокатури, дозволить, у
разі його прийняття, вирішити
більшість проблем, що виникли
в діяльності адвокатури України
у 2012 — 2018 роках, та забезпечити її прогресивний розвиток
в інтересах суспільства і цілях
справедливого правосуддя.
За
результатами
дослідження розробники звіту чітко
окреслили низку проблем у застосуванні Закону у 2012 — 2018
роках. Зокрема, такі:
— органи адвокатського самоврядування сформовані в недемократичний спосіб, оскільки на центральному рівні та в
окремих регіонах створювалися
штучні перешкоди для участі адвокатів у цьому процесі, що ставить під сумнів їх легітимність;

меження з ініціативи законодавця) за проходження стажування
та проходження обов’язкового
платного навчання для претендентів на отримання права на зайняття адвокатською діяльністю
у Вищій школі адвокатури НААУ;
— професійні права адвокатів і гарантії адвокатської
діяльності є недостатніми для
ефективного виконання адвокатурою її особливої соціальної
ролі в суспільстві;
— Єдиний реєстр адвокатів
України, шляхом незаконних
втручань та інших дій, використовується Радою адвокатів України як потужний інструмент
тиску на адвокатів, зокрема, незаконного позбавлення їх права
на зайняття адвокатською діяльністю поза дисциплінарною
процедурою тощо.
Підготовка та презентація
аналітичних доповідей у форматі Shadow Report (тіньові звіти) є

вокатську діяльність», затверджений Радою з питань судової
реформи у червні 2018 року.
У цьому зв’язку на основі
загальновизнаних міжнародних
стандартів адвокатської діяльності оцінюються сильні сторони,

ванні Закону.
5. Незважаючи на наявність
окремих недоліків та декількох
дискусійних питань, Проект нової редакції Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність», затверджений Радою з

— штучно ускладнений доступ до професії адвоката шляхом встановлення додаткових,
не передбачених законом, вимог та обмежень, зокрема, необґрунтовано високих платежів (до
встановлення законодавчого об-

частиною проекту, який реалізує
ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив» у рамках Програми USAID
«РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа
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VII Податковий форум АПУ:

міжнародний досвід та судова практика

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

З

21 вересня 2018 року
у м. Києві Асоціація правників
України (АПУ) провела
VІІ Податковий форум,
присвячений завжди актуальним
питанням оподаткування

балансована програма нашого заходу була сформована з турботою
про податкових консультантів та
інхаусів, суддів, держслужбовців,
журналістів і науковців.
Відкрили захід традиційно Андрій
Стельмащук, Президент Асоціації правників України, та Михайло Смокович, Голова
Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який запевнив гостей:
«Сьогодні суд працює не для того, щоб наповнювати бюджет, а для того, щоб захищати
добросовісних платників податків від свавілля чиновників».
Почали обговорення проблем судової
практики у розрізі останніх новел зі спеціальної доповіді Олександра Мініна, старшого партнера КМ Партнери, який презен-
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тував короткий огляд рішення Верховного
Суду США від 1895 року про визнання неконституційним податку з доходів у США.
По завершенню доповіді судді дискутували щодо актуальних питань судової
практики в Україні у сфері оподаткування:
проаналізували перші підсумки роботи КАС
при ВСУ, поговорили про представництво
інтересів держави в податкових спорах;
судді розповіли про формування у ВС правозастосовчої практики у податкових спорах та особливості роботи Великої палати
в податкових спорах; торкнулися проблем
доступу до касаційного розгляду та розглянули конституційну скаргу як інструмент
вирішення податкових спорів. Модератором дискусії виступила Тетяна Лисовець,
Голова Комітету АПУ з податкового та мит-

ного права, старший партнер АК «Соколовський і партнери».
Світлана Шелест, заступник голови Київського апеляційного адміністративного
суду, пояснила: «Немає шаблону і уніфікованого підходу до справ, вони всі унікальні.
Судді від заявників очікують не просто якісного представництва (це сьогодні є), а якісного ставлення до підготовки матеріалів. Касаційна скарга має бути касаційною скаргою,
що відповідає вимогам процесуального законодавства та містить обґрунтовані вимоги».
«Вперше суб’єкт отримав право поставити під сумнів закон з погляду його конституційності», — зауважив Суддя Конституційного суду Василь Лемак та надав поради
учасникам, як коректно та ефективно подати
конституційну скаргу.
Друга сесія заходу під модеруванням
Лариси Антощук, керівника практики вирішення податкових спорів КПМГ в Україні,
була присвячена питанням міжнародного
досвіду у сфері оподаткування. Андрій Реун,
партнер, керівник податкової практики ЮФ
Evris, проаналізував тренди податкових спорів в інших державах та підказав колегам, до
чого готуватися. На прикладі реальних кей-
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сів юрист розповів про нетипові податкові
спори та позицію суду щодо них.
Про вплив практики ЄСПЛ на формування судової практики у податкових спорах
розповіла Наталія Блажівська, суддя Другої
судової палати Вищого адміністративного
суду України, Президент Міжнародної фіскальної асоціації (IFA) в Україні.
Сергій Овчаров, радник з питань інвестицій та бізнес-структурування АО «Легітимус», ознайомив аудиторію із загрозами для
бізнесу від запровадження автоматичного
обміну фінансовою інформацією в податкових цілях, що діятиме з наступного року.
Адвокат попередив: «отримавши статус
податкового резидента іншої країни, ви автоматично не втрачаєте статус податкового резидента України» та описав найбільш
ймовірні ризики обміну інформацією, серед
яких звинувачення в ухиленні від сплати
податків та відмиванні грошових коштів,
розкриття структури володіння іноземними
компаніями, відповідальність за надання
недостовірної інформації щодо бенефіціарів українських компаній тощо. Доповідач
детально описав способи мінімізації цих
ризиків (подробиці — у презентації Сергія
Овчарова).
В’ячеслав Кругляк, заступник начальника відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту аудиту ДФС України, озвучив погляд ДФС на перевірки дотримання трансфертного законодавства.
Родзинкою заходу стало бліц-інтерв’ю
щодо останніх тенденцій податкового права

Владислава Соколовського, керуючого
партнера АК «Соколовський і Партнери», із
Сергієм Верлановим, заступником Міністра фінансів України.
Сергій Верланов розповів про впровадження податку на виведений капітал, податкову амністію та нульову декларацію, ліквідацію податкової міліції та створення Служби
фінансових розслідувань. Пан Верланов вважає, що «функція збору податків має бути демілітаризована, а податкова міліція має бути
відокремлена від податкової адміністрації».
Після інтерв’ю провідні фахівці у галузі
податкового права під модеруванням Олега
Вдовичена, керуючого партнера АО «Вдовичен та партнери», поділилися знахідками
та досвідом щодо вирішення актуальних
проблем у галузі оподаткування. Поговорили, чим може бути корисна бізнесу Рада бізнес-омбудсмена, чого очікувати від впровадження валютного контролю в Україні, про
податок на виведений капітал в операціях з
нерезидентами тощо.
Під час останньої панельної дискусії
Антон Поляничко, голова наукової ради
Асоціації податкових радників, на правах
модератора розпитував суддів про останню
судову практику у світлі застосування нових
процесуальних кодексів. Темами для дискусій стали правомірність накладення арешту
на ПДВ-рахунки; чи має враховуватися наявність вини при застосуванні ДФС фінансових
санкцій; оскарження наказів про планову перевірку, прийнятих податковою ad hoc; розгляд слідчими суддями клопотань слідчих по-

даткової міліції, прокуратури; остання практика про скасування ППР; спори з митницею.
У заході також брали участь: Раїса Ханова, суддя Верховного Суду, секретар cудової
палати для розгляду справ щодо податків,
зборів та інших обов’язкових платежів Касаційного адміністративного суду у складі
Верховного Суду, Наталія Швець, адвокат
Ario Law Firm, податковий консультант, Марина Томаш, радник, керівник напряму
податкового консалтингу та бухгалтерського обліку ADER HABER, Віталій Оджиковський, радник Sayenko Kharenko, Василь
Андрусяк, керівник практики податкового
права MORIS GROUP, Ігор Олендер, суддя
Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Олексій Селюков, суддя
Солом’янського районного суду міста Києва, Роман Брегей, суддя Кіровоградського
окружного адміністративного суду, Володимир Донець, суддя окружного адміністративного суду міста Києва, Олександр Марков, радник Redcliffe Partners.
Асоціація правників України висловлює
щиру вдячність партнерам заходу, які надали фінансову та фахову підтримку, без участі
яких захід не став би якісною та демократичною платформою, де народжуються нові ідеї.
Генеральний партнер заходу — АК «Соколовський і партнери»; партнери заходу: Ario
Law Firm, КМ Партнери, ЮФ Evris, Redcliffe
Partners, ADER HABER, АО «Легітимус», ID
Legal Group, MORIS GROUP, АО «Вдовичен та
партнери»; партнери сесії: Sayenko Kharenko,
КПМГ, ЮК «НІЛОС».
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ СЕСІЇ
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KAD: мислити глобально,
мислити інакше

14 вересня 2018 року Асоціація правників України провела Kyiv
Arbitration Days — захід світового рівня у сфері міжнародного
арбітражу. Цього року ми оновили формат заходу: окремий
сайт, нова дата, чудова локація, ще більше іноземних визнаних
експертів в арбітражі, які обмінялися думками щодо проблем та
перспектив галузі

А

рбітражний світ змінюється
мало не щодня. Ми шляхом
експертних обговорень досліджуємо сучасні тренди галузі та
визначаємо кращі шляхи реагування на виклики сучасного та складного
світу. Щороку на наших конференціях ми
порушуємо найгарячіші теми та говоримо
лише про те, що дійсно важливо та цікаво
аудиторії.
Привітати гостей цьогоріч мали нагоду
Андрій Стельмащук, Президент Асоціації
правників України, Ірина Назарова, керуючий партнер ENGARDE Attorneys at Law,
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Ерхард Бьом, партнер BAIER Attorneys at Law,
Олексій Філатов, заступник Адміністрації
Президента України, котрий і розпочав наш
захід спеціальною доповіддю про реформу
арбітражного законодавства в Україні.
Пан Філатов назвав реформу арбітражного законодавства однією зі складових
судової реформи, а її суттєвим досягненням — підтримку судами арбітражних процедур, завдяки чому Україна розглядається
як країна, дружня для арбітражу.
Поговорити про основоположні принципи арбітражу, що наразі переглядаються,
зібрались іноземні експерти та Іван Лі-

щина, заступник Міністра юстиції України.
У процесі дискусії доповідачі торкнулися
теми витребовування документів (зокрема,
за участі держави та державних компаній):
наскільки це безпечно і які наслідки можуть
бути?
Доволі дискусійним виявилося питання межі прозорості в арбітражі. Джорджіос
Петрохілос, партнер Three Crowns (Франція), запропонував аудиторії свій погляд на
баланс рівня прозорості, зокрема у справах,
що стосуються суспільних інтересів.
«Ефективність і швидкість — це ключові
переваги арбітражу», — зауважив Стефан
Ріглер, партнер Wolf Theiss (Австрія). Учасники дискусії поділилися думками про ризики для ефективності арбітражу у нинішніх умовах. Серед них виділяють етичні виклики, доступ до фінансів боржника, специфічні техніки протидії арбітражу (зокрема,
порушення правил юрисдикції, ініціювання
кримінального провадження, громадська
політика і публічні процедури).
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Аннет ван Хоофт, арбітр (Франція),
надала поради учасникам арбітражу щодо
етичних аспектів. Сторонам арбітр порадила збирати докази, базуючись на етичних правилах; колегам — дотримуватися
неупередженості. Доповідач озвучила
ідею створення глобальної ради арбітражної етики.
Далі експерти обговорили виконання
рішень арбітражу. Флоріан Хаугендер,
партнер Knoetzl (Австрія), дав практичні
поради, як шукати активи боржника, щоб
забезпечити права кредитора.
Ми не могли не торкнутись улюбленої
і надзвичайно актуальної теми цифрових
технологій у житті юриста. Є два шляхи
розвитку: або ми вбудовуємо технології у
наше життя і робимо його ефективнішим,
або сходимо з дистанції. Як вбудувати в
бізнес-комунікацію блокчейн-контракти,
передбачити в них арбітражну угоду і вирішувати спори, розповіли іноземні експерти.
Не оминули увагою і дражливу тему заміни
юристів (зокрема арбітрів) штучним інтелектом. Наскільки це реально? Експерти
розповіли про шляхи ймовірного розвиту
новітніх технологій та наслідки їх впровадження у професійне середовище.
Наприкінці спікери та гості нашого
заходу у дружній дискусії озвучили су-

перечливі позиції держав, інвесторів, радників та арбітрів у контексті внесення змін
до МЦВІС. Учасники обговорили положення
про оприлюднення рішень арбітражів, скорочення тривалості і вартості арбітражу,
дискваліфікацію арбітрів, фінансування арбітражу третьою стороною, питання гарантії судових витрат тощо.
Один із іноземних експертів — спікерів
конференції Міхаель Остров, голова арбітражної практики в DLA Piper (Франція),
відзначив високий рівень організації заходу
та доповідей учасників, а також був вражений гостротою та актуальністю питань, що
тут обговорюються. Сабіне Конрад, партнер McDermott Will Emery (Німеччина) та
модератор останньої сесії, зазначила: «Було
б несправедливо говорити, що ця конференція важлива лише для України, оскільки
цей захід входить до циклу найважливіших
заходів для міжнародного арбітражу.
Ця конференція — одна з наймасштабніших у Східній Європі, яку відвідали провідні експерти з різних країн світу, навіть з
Гонконгу. Протягом багатьох років я відвідую KAD із величезним задоволенням».
Участь у заході також брали Пелін Байсал, партнер Gün + Partners (Туреччина),
Ярослав Теклюк, директор з юридичних
питань НАК «Нафтогаз України», Сергій

Альохін, юрист Willkie Farr & Gallagher
(Франція), Олександр Мартиненко, старший партнер CMS Cameron McKenna Nabarro
Olswang (Україна), Єва Калніна, радник
Lévy Kaufmann-Kohler (Швейцарія), Герман
Галущенко, керуючий партнер в Міжнародній юридичній агенції ILA (Україна), Філіп
Данхам, партнер Dechert (Франція), Марні
Чік, співголова міжнародної арбітражної
практики Covington & Burling (США).
Після Kyiv Arbitration Days гостей чекала Kyiv Arbitration Night — родзинка конференції. Це чудова можливість зустрітися з
колегами-практиками арбітражу в неформальній та дружній атмосфері за келихом
вина. Жива музика, національна кухня й
авторські напої вдало завершили продуктивний день.
Ми хочемо подякувати усім доповідачам та учасникам дискусій, гостям і партнерам, які зробили цей захід неповторним,
створили дружню атмосферу конструктивного діалогу.
Також наша подяка тим, без кого захід
не мав би шансу стати майданчиком міжнародної фахової комунікації високого рівня —
нашим генеральним партнерам: ЄПАП Україна, DLA Piper, Shearman & Sterling, партнерам заходу Marchenko Partners та KNOETZL, а
також та ENGARDE за підтримку.
GENERAL PARTNERS

PARTNERS

SUPPORTED BY
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Старт осіннього бізнес-сезону:
форум в Одесі

7 вересня 2018 року Асоціація правників України (АПУ) провела
IV Південноукраїнський форум, організований АПУ та Радою
адвокатів Одеської області. За хорошою традицією, захід зібрав
правників не тільки південного регіону, а й з усієї України,
щоб зустріти оксамитовий сезон біля моря та поговорити про
найактуальніше у юридичній практиці

А

ндрій Стельмащук, Президент
Асоціації правників України, та
Йосип Бронз, адвокат, голова Ради адвокатів Одеської області, у вступному слові подякували гостям, доповідачам і партнерам за
участь у заході, анонсували найважливіші
аспекти та закликали проводити такі форуми щонайменше двічі на рік.
Обговорення почали з останніх тенденцій судової практики та новел процесуальних кодексів. Судді, які брали участь у
панельній дискусії, обговорили особливості
формування судової практики при розгляді
цивільних справ в умовах оновлення процесуального законодавства; поняття і види
судової юрисдикції в адміністративному
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процесі, зокрема, критерії розмежування судової юрисдикції; останні тенденції
судової практики з питань предметної та
суб’єктної юрисдикції господарських судів;
застосування процесуальних фільтрів у суді
касаційної інстанції; особливості процесуального представництва в суді апеляційної
та касаційної інстанції, правові позиції ВП
ВС та КГС ВС тощо.
Цікаву думку висловив Володимир Петренко, суддя Київського районного суду
міста Одеси: судовій реформі не вистачає
стабільності, одна із основних проблем судової системи — нестабільність законодавства та низька якість нормативних актів.
На судовій владі лежить обов’язок привести
нормативні розбіжності до спільного зна-

менника. Галина Діброва, суддя Одеського
апеляційного господарського суду, оптимістично запевнила, що ніякого колапсу в судовій системі не буде.
Після короткої перерви на каву та питання у кулуарах перейшли до обговорення проблематики морського та портового
права. Юристи південного регіону ділилися своїм практичним досвідом вирішення
проблемних питань міжнародних перевезень, кейсами із судової практики щодо
арешту морських суден в Україні та розповідали, як вирішити проблему залежаних
вантажів у портах.
Другу половину дня присвятили темі
бізнесу. Досвідчені консультанти та керівники юридичних фірм надали цінні практичні поради, як ефективно захистити свій
бізнес: протидіяти рейдерству, захиститися
від санкцій, проводити внутрішні розслідування та не доводити конфліктні ситуації до
суду.
Особливий інтерес аудиторії викликало
питання компенсації збитків, понесених
бізнесом внаслідок незаконного застосу-
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вання санкцій. На думку експертів, наразі
перспективи такої справи оцінити складно.
Поговорили про рейдерство: чим сьогоднішнє чорне рейдерство якісно відрізняється від рейдерства до 2014 року, які
ризики воно несе та які сучасні способи
ефективної боротьби радять експерти. Про
це говорив Максим Андрєєв, керуючий
партнер AS Legal.
У якості висновка модератор сесії Олександр Байдерін, адвокат, керуючий партнер ЮК CLS, звернув увагу на те, що певну
антирейдерську функцію виконують і нові
процесуальні кодекси: «Нещодавно стикнулися з проблемою: наразі держреєстратори
(котрими зараз можуть бути практично усі
суб’єкти) можуть внести будь-який документ, що є начебто оригіналом, в держреєстр речових прав, зареєструвавши об’єкт за
якоюсь адресою, і потім загубити документи.
І в цьому питанні наші нові процесуальні кодекси нас захищають. Зокрема, ГПК містить
норму про те, що належним та допустимим
доказом можуть бути лише оригінали документів чи належним чином завірені письмові документи. Таким чином кодекси виступають захистом від рейдерства».
«Захист професійних прав адвокатів» — тема окремої доповіді Олександра
Козлова, голови Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів
Одеської області.

Новий закон, поданий Президентом до
Верховної Ради як невідкладний, за словами доповідача, не містить ніяких нових
положень щодо захисту прав чи гарантій
професійної діяльності адвокатів, тож адвокати будуть продовжувати за них боротись.
Наостанок спікер звернувся до колег з проханням подумати, які є альтернативні способи захисту прав і професійних гарантій
адвокатів.
Завершила форум панельна дискусія
«Нові тренди юридичного бізнесу», під час
якої учасники поговорили про юридичний
маркетинг, Legaltech та SMM, а також визначили напрями підвищення soft skills
юриста.
Щоб залишитися актуальними та сучасними, Інна Воронова, менеджер по роботі
з ключовими клієнтами групи BeCentric,
порадила юридичним компаніям зосередитися на створенні рекламного відео-контенту, бути динамічними та використовувати вірусну рекламу.
На думку Вікторії Ковальчук, адвоката, партнера ESQUIRES, soft skills — те,
що робить хорошого юриста чудовим,
та запропонувала умови для розвитку
soft skills: наявність конкретного плану
розвитку; аналіз своїх дій, успіхів та невдач; вихід із зони комфорту; зворотній
зв’язок; мотивація розвитку. Вікторія
підготувала презентацію про інструменти розвитку, демонструючи різницю

пріоритетності у поглядах керівництва і
персоналу.
У форумі також взяли участь Єгор Краснов, суддя Касаційного господарського суду
у складі Верховного Суду, Андрій Дрішлюк, заступник голови Апеляційного суду
Одеської області, Юрій Сергєєв, адвокат,
керуючий партнер Юридичного бюро Сергєєвих, Наталія Мирошниченко, партнер
Interlegal, Віталій Урум, юрист Arzinger,
Сергій Панченко, адвокат, керуючий партнер АБ «Панченко та партнери», Олександр
Байдерін, адвокат, керуючий партнер ЮК
CLS, Артем Волков, керівник практики
морського та транспортного права ЮФ
«АНК», Людмила Сизоненко, адвокат,
старший юрист LeGran.TT, Валерія Савчук,
радник ЮФ «Василь Кісіль і партнери», Сергій Матвіїв, керуючий партнер АО «Матвіїв і Партнери», Сергій Смирнов, партнер
Sayenko Kharenko, Діма Гадомський, CEO
Axon Partners, Григорій Тріпульський, керуючий партнер ЮКК «Де-Юре».
Поспілкуватись у неформальній атмосфері за келихом вина гості мали нагоду під
час фуршету, особливою прикрасою якого
став виступ гурту BESPEKA.
Ми вдячні усім, хто відвідав наш захід у якості доповідачів, гостей, а також
надав партнерську підтримку: ЮФ «АНК»,
Arzinger, AS Legal, ЮКК «Де-Юре», ЮК «Документи», ESQUIRES, ЮК CLS, Interlegal,
LeGran.TT, Юридичне бюро Сергєєвих.

ПАРТНЕРИ ЗАХОДУ
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БЕЗЗАХИСНІ ЗАХИСНИКИ:

дослідження порушень прав і гарантій адвокатів
Ініціативна група із захисту
прав адвокатів завершила
роботу з підготовки
оглядового звіту щодо
порушень прав адвокатів
за 2017 р. і перший квартал
2018 р.

К

ілька місяців тому Ініціативна група звернулася до
всіх адвокатів, які у вказаний період опинились у ситуації, де були порушені їхні
професійні права та гарантії, з проханням повідомити відповідну інформацію,
надіславши докази порушень.
Ці свідчення були зібрані у звіті з
метою привернення широкої уваги громадськості до випадків порушення прав
адвокатів та підготовки моніторингу по
Україні в межах роботи спеціального
доповідача ООН з питань незалежності
адвокатів.
Звіт складається з трьох частин:
1. Місце адвокатури в «ціннісній системі» міжнародного співтовариства.
2. Аналіз фактів порушення прав адвокатів в Україні.
3. Пропозиції щодо подолання негативних тенденцій у цій сфері.
З повним текстом звіту можна ознайомитися на сайті АПУ www.uba.ua.

Ольга Просянюк, голова Ініціативної групи із захисту прав
адвокатів, керуючий партнер АО AVER LEX

Пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з
Ольгою Просянюк, головою Ініціативної
групи із захисту прав адвокатів, керуючим партнером АО AVER LEX, та Антоном
Алєксєєвим, виконавчим директором
Міжнародного товариства прав людини — Українська секція щодо проведеного долідження.

З якою метою проводилося
це дослідження?
Ольга Просянюк: З моменту створення Ініціативної групи із захисту прав
адвокатів надійшла достатня кількість
звернень щодо систематичних грубих
порушень прав адвокатів та гарантій
адвокатської діяльності в Україні. Я неодноразово стикалася з цим особисто
як практикуючий адвокат, як керуючий
партнер АО AVER LEX, як представник
адвокатської спільноти. Оскільки це
явище, на жаль, набуло повсякденного характеру, ми почали звертати увагу
міжнародної спільноти на цю проблему.
На одній із зустрічей мені як голові
Ініціативної групи запропонували провести спеціальне дослідження, посилаючись
на яке це питання обговорюватиметься у
відповідних міжнародних органах. Із са-
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мого початку підготовки Ініціативна група співпрацювала з Українською секцією
Міжнародного товариства прав людини
(МТПЛ).
Антон Алєксєєв: На момент початку
співпраці у нас було достатньо інформації, оскільки протягом 2017 року наша
організація проводила моніторинг дотримання права на справедливий суд в
Україні. У ході цієї роботи виявилось, що
з порушеннями прав людини стикаються
не лише підсудні, але і їх захисники. Тому
ми вирішили об’єднати зусилля з адвокатами та дослідити, наскільки це явище є
масовим. Пропонуємо всім обов’язково
ознайомитися з результатами.
Наскільки серйозною сьогодні є
проблема порушення прав адвокатів?
Ольга Просянюк: За період 2016 —
початку 2018 років до Єдиного реєстру
досудових розслідувань було внесено
597 заяв від адвокатів про порушення їх
професійних прав. І це відомі нам дані, а
ще невідомо, про скільки таких випадків
мовчать. Найстрашніше те, що ситуація
не обмежується обшуками в офісах адвокатів, недопуском в судові засідання
чи ототожненням з клієнтом, а доходить
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АДВОКАТУРА
навіть до замахів на життя, фізичних розправ і вбивств адвокатів.
У дослідженні говориться про
основні тенденції порушення прав
адвокатів. Яка тенденція, на ваш, погляд є найнебезпечнішою?
Ольга Просянюк: Звичайно, найнебезпечнішою залишається тенденція фізичного знищення адвокатів — вбивства
і напади. Проте не менш небезпечним є
тиск на адвокатів з боку політиків, опонентів, громадськості та спроби усунути
їх з процесу, зокрема, в публічних резонансних справах. В таких випадках адвокати з активною позицією захисту клієнта,
фактично автоматично ототожнюються з
клієнтом і стають співучасниками інкримінованого клієнту злочину або ж звинувачуються у вчиненні окремих кримінальних правопорушень. Іще один шлях — їх
намагаються «прибрати» з процесу усіма
можливими методами і залучити більш
«лояльного» адвоката, який сприятиме
прийняттю необхідного рішення. Такі дії
дуже шкодять незалежності адвокатури
та унеможливлюють здійснення належного захисту прав людей.
Антон Алєксєєв: У свою чергу, я би
звернув увагу на спроби деяких представників влади використати механізми,
створені для захисту прав людини, не за
їх призначенням. Наприклад, так звані
державні захисники — чудова ідея, але,
знову ж таки, коли їх використовують
для того, щоб витиснути з процесу захисників за договором, яких обрав сам
клієнт, це суперечить самій суті цього
інституту. Або коли суди посилаються на
рішення Європейського суду з прав людини, а потім при аналізі цього самого рішення виявляється, що там зовсім інший
контекст, який не має відношення до суті
справи, що розглядається українським
судом. У результаті на папері все має
правовий вигляд: адвокати залучені, є
посилання на практику ЄСПЛ, а по суті —
повне протиріччя меті Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Чи продовжуєте ви зараз збір інформації про порушення прав адвокатів?
Антон Алєксєєв: Так, ця робота
продовжується й Ініціативною групою,
і МТПЛ. Ми й надалі будемо проводити
моніторинг дотримання права на справедливий суд, який також розповсюджується й на дотримання прав адвокатів.
До речі, ця робота допомагає виявити
нові негативні тенденції у вітчизняному

Антон Алєксєєв, виконавчий директор Міжнародного
товариства прав людини — Українська секція

судочинстві. Вже зараз можемо говорити про серйозні проблеми і з дотриманням прав та гарантій діяльності суддів.
У подальшому є бажання підготувати
аналогічний звіт і з прав суддів. Таким
чином, можливо, поступово охопимо всю
сферу судочинства: права підсудних, адвокатів, суддів тощо.
Як правозахисні організації можуть
сприяти судовому процесу?
Антон Алєксєєв: Практика показує,
що в українських реаліях не завжди достатньо бути досвідченим юристом та володіти навиками, потрібними для участі у
судовому процесі. У важких справах, наприклад тих, що мають «політичну складову», питання дотримання усіма сторонами процесу міжнародних стандартів
судочинства потребує пильної уваги з
боку громадськості, зокрема міжнародної. Це робить процес по-справжньому
публічним, дає можливість привернути
увагу міжнародних інституцій до проблем конкретної справи. А порушувати
права людини, коли за твоєю діяльністю
стежить міжнародна спільнота, набагато
складніше, ніж у тихому та пустому залі
судових засідань.
Що можете порадити як адвокат і
керівник адвокатського об’єднання в
таких ситуаціях?
Ольга Просянюк: Найперше — потрібно завчасно залучитися підтримкою
колег. Адвокатська спільнота неодноразово демонструвала згуртованість та
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взаємопідтримку під час незаконних дій
щодо когось із адвокатів. Важливо одразу звернутись з відповідними заявами в
усі профільні комітети та групи із захисту
прав адвокатів, щоб привернути максимальну увагу до ситуації.
Потрібно розуміти, що ризики можуть
бути і в юридичної фірми, представником
якої є адвокат, права якого порушуються. Ці ризики подвоюються, якщо адвокат є партнером компанії. Тому до таких
ситуацій потрібно готуватися завчасно,
оскільки це може відобразитись на діяльності всієї компанії.
Наприклад, потрібно продумати
можливі сценарії блокування роботи юридичної фірми, як надалі будуть
функціонувати клієнтські проекти, хто
і за які процеси відповідає, до кого
звернутись за правовою допомогою та
антикризовим піаром тощо. Дуже ефективним механізмом захисту, який ми
особисто перевірили не один раз — наявність укладених договорів про надання правової допомоги з адвокатами відповідної спеціалізації інших юридичних
фірм. Не секрет, що під час таких подій у
практикуючого адвоката виникають різні зовнішні та внутрішні фактори, які не
дозволяють йому ефективно здійснювати захист самого себе. Тому адвокату
важливо мати свого адвоката. Крім того,
в нашій практиці часто проводяться внутрішні тренінги у юридичних компаніях
щодо моделей поведінки команди фірми під час проведення різних слідчих
дій.
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ЧИСТІ АКТИВИ ТА ЗНАЧНІ
ПРАВОЧИНИ У ТОВ
Упродовж тривалого часу
на вітчизняному ринку існує
ситуація, коли чимало ТОВ
мають низькі показники
вартості чистих активів. І
хоча природа такої вартості
може бути різною, у багатьох
випадках вона далеко не завжди
є адекватним відображення
фінансового стану компанії та
зовсім не заважає (або, радше,
не заважала донедавна) таким
ТОВ успішно вести діяльність
та генерувати прибуток

П

роте неприємності прийшли
звідки, звідки їх зовсім не
очікували. Закон України
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (Закон), який, намагаючись
понизити акценти щодо проблеми чистих
активів, підняв її до нових висот.
Вартість чистих активів у Законі згадується лише у кількох контекстах, які,
на перший погляд, виглядають досить
«технічними» та не викликають особливих
запитань. Справді, питання скликання керівником загальних зборів для прийняття
певних рішень у випадку суттєвого зниження вартості чистих активів ТОВ вбачається, у більшій мірі, питанням «внутрішньої
кухні» ТОВ, яку власники, за наявності реальної обізнаності про стан бізнесу, можуть
успішно ігнорувати. Тут вартість чистих активів слугує своєрідним індикатором для
власника бізнесу, привертаючи його увагу
до фінансового стану компанії. При цьому,
учасники на власний розсуд вирішують,
що їм робити далі — ліквідувати компанію,
зменшити статутний капітал, вжити інших
заходів для покращення показників або,
як альтернатива, не звертати увагу.
Проте це не все. Про чисті активи згадали у контексті значних правочинів.
Так, Закон встановлює обов’язкове погодження загальними зборами правочину,
у якому вартість майна, робіт або послуг
перевищує 50% вартості чистих активів ТОВ
станом на кінець попереднього кварталу.
Як показує практика, вже зараз, на початковому етапі застосування Закону, це прави-
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Олесь Квят, радник Asters

Вікторія Гут, помічник юриста Asters

ло створює серйозні труднощі для багатьох
ТОВ. Зважаючи на те, що вартість чистих
активів у багатьох випадках може бути не
лише відносно низькою, а й від’ємною, за
таких обставин очевидно, що для ТОВ майже будь-який правочин стає значним. Тобто
таке ТОВ опиняється у ситуації, коли загальні збори мають погодити вчинення кожного
правочину, який має бодай якусь майнову
цінність — не важливо, чи це поставка копіювального апарату, чи заміна картриджа
у ньому. Зрозуміло, що продукування учасниками кількох десятків рішень на день не
сприяє простоті ведення бізнесу. Відтак
компанії шукають вихід із ситуації.
За аналогією із практикою діяльності
акціонерних товариств видається закономірним кумулятивне надання попередньої
згоди на вчинення значних правочинів у
ТОВ. Водночас можна зробити висновок,
що попереднє погодження не повинне
охоплювати правочини, які будуть вчинені
у наступному кварталі, оскільки ст. 44 Закону порівнює вартість предмета правочину
із чистими активами станом на кінець попереднього кварталу. При цьому очевидно,
що часто неможливо передбачити, з ким
і на яку суму ТОВ укладе договір навіть у
найближчому майбутньому, наприклад, в
межах одного дня. Тому рішення про кумулятивне погодження мало би містити тільки
загальну характеристику правочинів та їх
граничну вартість. Однак, на відміну від Закону України «Про акціонерні товариства»,
Закон не передбачає не те що змісту такого рішення, але й загалом можливості попереднього погодження кількох значних

правочинів. За таких обставин актуальним
для ТОВ залишається питання прийняття
ризику оскарження такого правочину.
Дякувати законотворцям, ст. 46 Закону
все ж надає альтернативну можливість наступного схвалення значних правочинів.
На перший погляд, опція виглядає доволі
дієвою — учасники затверджують вичерпний і деталізований перелік значних правочинів, які вже були вчинені ТОВ протягом певного періоду. Однак очевидно, що
за таких обставин ніхто не може знівелювати ризик оскарження дійсності правочину між датами його вчинення і наступного
схвалення.
Наразі питання лишається не вирішеним, але компаніям потрібно працювати,
навіть незважаючи на проблему чистих активів. Тому виходом із ситуації, що
склалася, вбачається метод подвійного
схвалення. Він передбачає надання попередньої та, залежно від обставин, недеталізованої згоди на укладення протягом
певного строку певного виду правочинів
із фіксацією їх граничної сукупної вартості.
За наслідками їх укладення з певною періодичністю потрібно буде затверджувати
такі вже вчинені правочини, аби додати
конкретики попередньому схваленню та
усунути відповідні ризики.
Очевидно, що пропонований варіант є
лише компромісом, а проблему потрібно
вирішувати або безпосередньо шляхом
внесення змін до Закону, або ж напрацюванням позитивної судової практики, яка
фактично легалізуватиме кумулятивне попереднє погодження значних правочинів.
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ВІДДІЛЕННЯ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

У Рівному підписали Меморандум
про співпрацю
12 вересня 2018 року Відділення АПУ в
Рівненській області спільно з Головним
територіальним управління юстиції у
Рівненській області, Радою Адвокатів
Рівненської області та Регіональним центром
з надання БВПД у Рівненській області провели
захід, присвячений обговоренню актуальних
аспектів державної реєстрації

М

одератором дискусії виступила
Неля Ковальова,
заступник
начальника Головного
територіального
управління юстиції з питань
державної реєстрації, Начальник Управління державної
реєстрації Головного територіального управління юстиції
у Рівненській області. З доповідями виступили представники Головного територіального
управління юстиції у Рівненській області: Галина Кири-

люк, Олена Медведюк та Раїса Прокоп’юк.
Окрім цього, захід ознаменувався важливою подією.
Головне територіальне управління юстиції у Рівненській
області, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України», Рада
адвокатів Рівненської області
та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Рівненській області урочисто обмінялися Меморандумами про
співпрацю.

Зазначений
Меморандум
передбачає собою угоду про
співпрацю з метою захисту
прав та законних інтересів людини, розвитку громадянського
суспільства, культурної, освітньої та наукової діяльності в
сфері права.
Як зазначила Оксана Сальчук, начальник Головного територіального управління юстиції:
«Відтепер разом реалізовувати-

мемо спільні проекти в області,
організовуватимемо інформаційні кампанії, будемо обмінюватися досвідом задля втілення
в життя принципу верховенства
права, сприяння розвитку правової свідомості громадян та
підвищення їх рівня правової
грамотності, захисту прав людини. Сподіваюся, що об’єднаними
силами нам вдасться досягти
поставленої мети».

Одеса об’єднує: зустріч голів
регіональних відділень АПУ
7 вересня 2018 року в межах
ІV Південноукраїнського форуму відбулася
зустріч голів регіональних відділень АПУ

З

вітальним словом до
присутніх звернувся
Андрій Стельмащук,
Президент Асоціації
правників
України,
який привітав колег із початком нового бізнес-сезону та
наголосив на важливості таких
зустрічей.
Наступним зі словом виступив Максим Шевердін,
член Правління АПУ, який
презентував присутнім оновлені ключові показники ефективності роботи регіональних
відділень (КРІ). Пан Шевердін
звернув увагу, що регіональні

відділення було попередньо
розподілено згідно із встановленими показниками на три
основні групи.
У свою чергу, Андрій Стельмащук наголосив на можливості кожного регіонального відділення самостійно визначати
приналежність до тієї чи іншої
групи за погодженням із Секретаріатом АПУ.
Крім того, всі присутні мали
змогу висловити свої коментарі та пропозиції щодо цього
питання, а також поділитися
як позитивним досвідом, так і
проблемами, з якими повсяк-
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денно стикаються відділення
АПУ у своїй діяльності.
Щиро вдячні Роману Чумаку, Голові Відділення АПУ в
Харківській області, Олександру
Байдеріну, голові Відділення
АПУ в Одеській області, Роксолані Костур, Голові Відділення
АПУ у Львівській області, Дмитру Гладкому, Голові Відділення

АПУ в Запорізькій області, Аллі
Філатовій, Голові Відділення
АПУ в Рівненській області, Вікторії Кузик, Голові Відділення
АПУ в Івано-Франківській області, Ірині Романовій, в.о. Голови
Відділення АПУ у Волинській
області, та Наталії Бойко, члену
Ради Відділення АПУ в Сумській
області, за участь у зустрічі.
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Legal Writing для адвокатів
12 — 13 вересня 2018
року у місті Львові
програма «Адвокат
Майбутнього» у співпраці
та за підтримки Посольства
США в Україні провели
міжмодульний захід
(тренінг) для адвокатів
Програми, детективів
НАБУ та прокурорів САП
з удосконалення навичок
аналізу та написання
юридичних текстів

Н

аписання юридичного тексту (англ.: Legal Writing)
вимагає поєднання навичок аналізу та письмової
комунікації.
Правильно
організувати процес аналітичного мислення і відобразити його за допомогою
мовних засобів — таким було ключове
завдання дводенного тренінгу. На жаль,
підготовка правників українськими вищими навчальними закладами не містить елементу Legal Writing, який давно
вже є невід’ємною частиною програми

для майбутніх правників у ВНЗ США
та Європи. Адже навичка змістовного,
структурованого та доступного викладу юридичного тексту, що базується на
аналізі, є обов’язковою для всіх представників юридичної професії.
Для того щоб максимально наблизитися до практики, тренінг був розроблений на основі аналізу документів,
отриманих від адвокатів на стадії відбору
учасників. Саме орієнтованість на реальні потреби правників дозволила зробити
тренінг максимально ефективним.

На початку тренінгу адвокати навчилися виявляти проблеми на різних рівнях
мови та мовлення: слово, речення, текст.
І вже потім перейшли до опанування
майстерності структурування юридичних
текстів на основі аналізу. Особливо на
учасників справило враження форматування тексту-аналізу IRAC, CRAC, CREAC
& CRUPAC. Також не оминули увагою й
роботу з фактами.
Тренінг відкрили менеджерка програм та радниця з правових питань Посольства США в Україні Олена Кустова
та керівник програми «Адвокат Майбутнього» Андрій Вишневський.
Тренеркою міжмодульного заходу стала Оксана Колумбет, директорка Центру
розвитку юридичної освіти ESLAW, яка є
автором декількох підручників з юридичної англійської мови. Експертами, які супроводжували розробку та проведення
самого тренінгу, стали Пітер Ярош, американський федеральний прокурор, який наразі є радником з правових питань Департаменту юстиції США в Посольстві США в
Україні, Вікторія Мітько, голова Правління
Громадської організації «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», та суддя Солом’янського районного суду м. Києва Тарас Оксюта.

Матеріали, викладені у цій статті — це особисті погляди автора. Вони не є офіційною позицією програми «Адвокат Майбутнього», Асоціації правників України,
Всеукраїнського об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», Канадського бюро
міжнародної освіти або Уряду Канади та Посольства США в Україні.
«Адвокат Майбутнього» — дієва мережа адвокатів, що об’єднує лідерів думок адвокатури, які надають правничу допомогу відповідно до найвищих етичних
стандартів, є агентами змін у суспільстві та лідерами у професійній спільноті.
Програма «Адвокат Майбутнього» була розроблена протягом 2016 — 2017 рр. за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» з
експертним внеском Канадської асоціації юристів. У 2018 р. програма «Адвокат Майбутнього» реалізується Асоціацією правників України та Всеукраїнським
об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проекту «Доступна та якісна правова
допомога в Україні», що фінансується Урядом Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти.
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П’ять переваг нового проекту Закону «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» для адвокатів
Виконавчий директор ГО «Адвокат
Майбутнього» Андрій Вишневський
проаналізував новий проект Закону й виділив
п’ять його ключових переваг для адвокатів
1. Доступ до професії адвоката без корупції та поборів:
— запроваджується складання кваліфікаційного іспиту
шляхом письмового анонімного тестування з фіксацією його
перебігу за допомогою технічних засобів;
— скасовується вимога
щодо обов’язкового проходження стажування протягом
6 місяців.
2. Нові додаткові професійні права адвоката:
— збирати докази будьякими не забороненими законом засобами;
— мати ідентифікований
доступ до державних реєстрів,
крім реєстрів, що містять інформацію, яка є державною
таємницею;
— застосовувати не заборонені законом технічні засоби
без будь-якого дозволу посадових осіб або суду;
— мати безперешкодний
доступ до приміщень судів,
органів прокуратури, поліції,
органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів,
установ для попереднього
ув’язнення та виконання покарань, органів державної влади
у будь-який час, якщо в цих
приміщеннях перебуває клієнт;
— брати участь у будь-яких
слідчих (розшукових) або процесуальних діях, у яких має
право брати участь клієнт.
3. Нові додаткові можливості для провадження адвокатської діяльності:
— суміщення адвокатської
діяльності зі статусом посадової особи господарського товариства або іншої юридичної
особи;

— здійснення адвокатської
діяльності у складі юридичних
фірм (господарських товариств, учасником яких є адвокат);
— участь в організації та
проведенні процедури медіації та фідуціарна діяльність у
межах адвокатської діяльності;
4. Справедлива дисциплінарна процедура:
— адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності виключно з підстав, передбачених законом;
— звужено коло осіб, які
можуть звернутись із дисциплінарною скаргою на дії адвоката, визначено вимоги до
форми та змісту дисциплінарної скарги;
— оскарження рішення в
дисциплінарній справі зупиняє
його дію;
— вилучено такий дисциплінарний проступок, як порушення присяги адвоката України;
— вилучено систематичне
або грубе одноразове порушення правил адвокатської
етики як підставу для зупинення права на здійснення адвокатської діяльності;
— адвокат не може бути
притягнутий до дисциплінарної
відповідальності за висловлення власної думки або позиції
по справі, незгоду із рішенням
суду, рішенням або позицією
органу чи посадової особи
органу адвокатського самоврядування, будь-якого органу
державної влади або органу
місцевого
самоврядування,
критику такого рішення або позиції, власну оцінку відповідних
обставин;
— адвокат, обраний до
складу органу адвокатського
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самоврядування, не може бути
притягнутий до дисциплінарної
відповідальності за дії чи бездіяльність, вчинені (допущені)
ним як посадовою особою
(членом) такого органу.
5. Самоврядування, підзвітне адвокатам:
— скорочується з 5 до 3 років строк, на який обираються
органи адвокатського самоврядування;
— забороняється установлення органами адвокатського самоврядування внесків чи
інших платежів, не передбачених цим Законом;
— рішення органів адвокатського самоврядування оприлюднюються на офіційному
веб-сайті НААУ не пізніше наступного дня після їх ухвалення;
— усувається регіональна
дискримінація адвокатів при
обранні делегатів З’їзду адвокатів України: квота представництва є однаковою для всіх
регіонів;
— Рада адвокатів України
позбавляється повноважень
затверджувати регламент конференцій адвокатів регіонів —
конференції повноважні робити це самостійно;
— Рада адвокатів України
позбавляється повноважень

затверджувати
положення
про раду адвокатів регіонів,
кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатів та ревізійну
комісію адвокатів регіонів;
— З’їзд адвокатів України та
конференцію адвокатів регіону наділено повноваженнями
переглядати та скасовувати рішення Ради адвокатів України
та рад адвокатів регіонів відповідно;
— у конференції адвокатів
регіону отримують право брати участь усі адвокати, адреса основного робочого місця
яких знаходиться у відповідному регіоні;
— всі національні та регіональні органи адвокатського
самоврядування позбавляються статусу юридичної особи та
діють у межах Національної
асоціації адвокатів і регіональних палат адвокатів незалежно
один від одного та не підпорядковані один одному;
— встановлюється зміст
відомостей та порядок оприлюднення фінансової звітності
національних та регіональних
органів адвокатського самоврядування;
— оприлюднюються висновки Вищої ревізійної комісії
адвокатури та ревізійної комісії
адвокатів регіонів.
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ВІДДІЛЕННЯ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Реформування закладів охорони
здоров’я: експертний захід у Запоріжжі
14 вересня 2018 року
Відділення АПУ в
Запорізькій області
разом із Запорізькою
обласною медичною
асоціацією лікаріворганізаторів
охорони здоров’я
та Запорізьким
відділенням Асоціації
адвокатів України
провели конференцію
з медичного права

В

сього участь у конференції взяло понад
250 учасників. І це
не дивно, адже розглядались найбільш
актуальні теми для головних лікарів ЛПЗ всієї області та юристів, які практикують у сфері медичного права.

20

З вітальним словом до учасників звернулись Єгор Семенков, перший заступник голови Запорізької обласної ради,
Наталія Авраменко, Президент громадської організації
«Запорізька обласна медична
асоціація лікарів-організаторів охорони здоров’я», Дмитро
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Гладкий, партнер АО «Гладкий,
Яценко та Партнери», Голова
Відділення Асоціації правників
України в Запорізькій області,
Лідія Остопарченко, директор
ЮК «Майстро і Беженар», член
Комітету медичного і фармацевтичного права НААУ.
Тема
реорганізації
комунальних закладів охорони
здоров’я шляхом їх перетворення з бюджетних установ у
комунальні некомерційні підприємства була розкрита експертами з Києва та Харкова.
Доповіді готували Лідія Юрковська, старший викладач
кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НМАПО імені
П.Л. Шупика, та Ольга Троценко, керівник Адвокатського
бюро Ольги Троценко, голова
Комітету медичного і фармацевтичного права Ради адвокатів Харківської області, член
Ради Відділення АПУ в Харківській області.
Роз’яснення особливостей
оподаткування закладів охорони здоров’я, які мають статус
комунальних некомерційних
підприємств, надала Ольга
Богданова, заступник начальника управління — начальник
відділу адміністрування податку на прибуток Головного
управління ДФС у Запорізькій
області.

Микита Жуков, помічник
адвоката ЮК «Олешко і Скрипка», розкрив особливості аутсорсінгу юридичних послуг у
медичній сфері.
Переваги та недоліки концепції професійного ліцензування лікарів проаналізував
Андрій Баришнік, к.ю.н.,
експерт мережі UPLAN Центру
політико-правових
реформ.
Звичайно, не могло обійтись
і без обговорення теми юридичної відповідальності, яку
детально розкрила Лідія Остопарченко.
Відділення АПУ в Запорізькій області дякує колегам
з Запорізького відділення Асоціації адвокатів України за допомогу в підготовці експертної
думки.
Смачним та комфортним
кава-брейком
забезпечили
партнери заходу — ЮК «Олешко і Скрипка». Якісний внесок
у наповнення заходу внесли
представники Запорізької обласної медичної асоціації лікарів-організаторів
охорони
здоров’я.
За підсумками конференції
розробляється резолюція, яка
буде направлена до Комітету
медичного права АПУ та Запорізької обласної ради, яка, між
іншим, гостинно прийняла у
своїх стінах учасників конференції.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

V Всеукраїнська школа з ІТта Інтернет-права
15 — 16 вересня
2018 року
в м. Одесі Ліга
студентів Асоціації
правників
України провела
V Всеукраїнську
школу з ІТ- та
Інтернет-права

М

айже 130 учасників з усієї України, 30 спікерів,
новий
формат,
багато
посмішок та подарунків — ось чим
запам’ятається цей захід! Цього
року змінилось все: починаючи
від місця проведення, яким став
Impact Hub Odessa, до спікерів,
які вперше виступали на Школі.

Лектори — топові юристи
провідних юридичних фірм:
Іларіон Томаров, керівник
практики
інтелектуальної
власності АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»; Діма Гадомський, голова юридичного комітету Львівського IT кластеру,
СЕО Axon Partners, Memelex;
Сергій Мохнєв, сертифікований фахівець та учасник Асо-

36
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ціації з протидії відмиванню
грошей (ACAMS); Денис Лупашко, адвокат; Діма Корчинський, юрист Avitar Group; Василь Поп-Стасів, радник ЮФ
«ТейлорВессінг» з експертизою
в сфері права інтелектуальної
власності та інформаційних
технологій з урахуванням особливостей міжнародного приватного права; Ілона Чута,
СЕО Digilaw, одеська представниця Комітету АПУ з питань телекомунікацій, ІТ та Інтернету;
Олександр Кияшко, керівник
практики інформаційних технологій та телекомунікацій в
АО Altius.
Також серед доповідачів
були Владислав Ларіонов,
юрист міжнародної групи компаній Infomir; Денис Майборода, СЕО Prolegals; Вікторія
Ткаченко, юрист; Юрій Карлаш,
юрист в міжнародній
юридичній фірмі PETOŠEVI;
Марія Микитин, співзасновниця стартапу Pinky Solutions;
Дмитро Зеленко, юрист ITпрактики ЮК Moris Group; Андрій Удовиченко, лаборант
Юридичної лабораторії, parttime DPO; Тетяна Петренко,
адвокат; Роман Тарнавський,
к.ю.н., юрисконсульт TapMedia,
доцент кафедри господарського права і процесу НУ «ОЮА»;
Артем Кобрін, юрист, керівник
ЮК FuturLex; Олена Вардамацька, юрист; Ліда Климків,
юрист компанії Axon Partners;
Микита Полатайко, керів-

ник ІТ практики в AEQUO Law
Firm, Микита Підгайний, CEO
Bot&Partners, Катерина Наливайко й Оксана Кочкодан,
юристи компанії Axon Partners,
Наталія Соломахіна, співзасновниця Bot&Partners, та Денис Іванов, к.ю.н, доцент НУ
«ОЮА», засновник та СЕО лабораторії юридичних інновацій
Lexorium та чатбота Milana.
Учасниками школи стали
студенти правничих факультетів та вузів із різних куточків
України: Львова та Києва, Полтави та Вінниці, Хмельницького та Івано-Франківська — всі
зовсім різні, проте їх об’єднує
одне: вони — прихильники прогресивного ІТ-права. Звісно, не
обійшлося і без святкової вечірки, де був і святковий торт, і
веселі танці.
Команда Одеського осередку Ліги студентів АПУ вдячна
співорганізатору заходу — Комітету АПУ з питань телекомунікацій, ІТ та Інтернету;
партнерам — ексклюзивному
партнеру Ліги студентів АПУ
AderHaber, річному партнеру Ліги студентів АПУ ARIO,
офіційному
партнеру
Ліги
студентів АПУ Tоtum, генеральному партнеру Одеського
осередку Ліги студентів АПУ
Юридичному бюро Сергєєвих,
ексклюзивному партнеру заходу MorisGroup, генеральному партнеру заходу Prolegals
та партнерам заходу — Аxon
Partners, Digilaw, Altius.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Legal HR Fair 2018!

L

А ви вже чули мегановину? Legal HR Fair, легендарний
юридичний ярмарок вакансій, повертається!

egal HR Fair вже встиг зарекомендувати себе у якості найбільшої в Україні платформи
для зустрічі молодих правників
із роботодавцями! Рік тому сотні майбутніх юристів змогли стати на
крок ближче до своєї мрії, а понад 30 провідних компаній-роботодавців отримали
контакти талановитих потенційних співробітників.
Вже 26 жовтня у Холі Чемпіонів НСК
«Олімпійський» ми готові повторити Legal
HR Fair із ще більшим розмахом!
Ми чекаємо на студентів-правників (незалежно від курсу навчання) та випускників
юридичних спеціальностей, адже для них
Legal HR Fair — це можливість:

— провести день разом із майбутніми
роботодавцями;
— знайти омріяне стажування чи роботу;
— поспілкуватися з професійними HRменеджерами;
— отримати цінні знання щодо пошуку
та вибору роботи;
— навчитися правильно складати резюме;
— дізнатися, як пройти співбесіду в компанії своєї мрії;
— відвідати майстер-класи від топменеджменту та HR-директорів найкращих
компаній.
Ми також запрошуємо до співпраці
юридичні (і не тільки) компанії, для яких
Legal HR Fair — це чудова можливість:
— популяризувати HR-бренд компанії;

— особисто поспілкуватися з потенційними співробітниками;
— ознайомити учасників Legal HR Fair зі
своїми традиціями, корпоративною культурою та вимогами до працевлаштування;
— знайти «свіжу та гарячу кров», адже цілеспрямована і талановита молодь — запорука успішного майбутнього компанії;
— сформувати позитивний імідж компанії на юридичному ринку, а також зміцнити свої поточні позиції;
— підвищити статус компанії на ринку
серед HR-спеціалістів і топ-менеджменту
найкращих українських та міжнародних
компаній.
Більше деталей щодо участі та реєстрація вже доступні на нашому сайті
http://legalhrfair.league.com.ua/
ВАЖЛИВО: участь безкоштовна за умови надання резюме.

VI Регіональна школа
з антимонопольного права
22 вересня 2018 року
Київський осередок
Ліги студентів розпочав
новий сезон шкіл
VI Регіональною школою з
антимонопольного права

В

ідкрив захід Сергій Денисенко, юрист компанії AEQUO, який
знається на антимонопольному
та конкурентному праві, розповіддю про базові аспекти конкуретного права.
Наступним виступив Микола Бойчук,
юрист практики антимонопольного та конкурентного права Vasil Kisil & Partners. Пан
Микола розповів про темну сторону конкуренції: підробки, підкуп та дискредитацію у
відносинах між конкурентами, а також промислове шпигунство.
Анастасія Усова, керівник практики
антимонопольного права юридичної фірми
Redcliffe Partners, розкрила питання введення споживачів в оману.
Наступний доповідач, державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська,
окреслила роль АМКУ як органу апеляції публічних закупівель, сам механізм
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оскарження та типові помилки учасників
торгів.
Останніми у співдоповіді виступили
юрист юридичної фірми Asters Олена Гадомська та керівник напряму з питань державної
допомоги юридичної фірми ADS Legal Group
Євген Дудник. Експерти розповіли все про
контроль, державну допомогу як інструмент
захисту конкуренції. Теорію підкріпили практичними кейсами, і вийшло креативно, цікаво та з безліччю запитань від аудиторії.

Дякуємо всім нашим спікерам за неординарний підхід, цікаву й доступну подачу
та інформативність.
Також висловлюємо подяку нашим
партнерам: ексклюзивному партнеру заходу ЮФ Asters, генеральному партнеру
заходу — ЮФ ADS Legal Group, партнеру
Київського осередку ЮФ Eterna Law та річному й офіційному партнерам Ліги студентів — ЮФ Ario Law Firm та ЮФ TOTUM. Без
вас школа не була б такою успішною!
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НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени АПУ
ЧЛЕНИ
1. Араліна Ольга Станіславівна — Патентно-юридична компанія «Ай Пі Юрікс», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
2. Балакарева Лідія Ігорівна — Адвокатське об’єднання
«Центр захисту прав», молодший юрист, м. Харків, Відділення АПУ
в Харківській області;
3. Бригинець Сергій Миколайович — ТОВ «Юридична фірма Евріс», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
4. Бубенщікова Світлана Сергіївна — помічник адвоката,
м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
5. Васильєва Валентина Антонівна — Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, директор навчальнонаукового юридичного інституту, м. Івано-Франківськ, Відділення
АПУ в Івано-Франківській області;
6. Глушко Ганна Миколаївна — індивідуальна практика, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
7. Головань Олександр Ілліч — ТОВ «ЮФ «Онопенко та партнери», керівник практики корпоративного права та інвестицій, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
8. Грицай Роман Олексійович — Секретаріат Кабінету Міністрів України, юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
9. Деменчук Марина Олександрівна — Національний університет «Одеська юридична академія», асистент кафедри організації
судових, правоохоронних органів та адвокатури, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
10. Думич Тарас Володимирович — ТОВ «Вольф Тайс», керуючий партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
11. Карнаухов Олександр В’ячеславович — Університет митної
справи та фінансів, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
12. Коробов Віталій Володимирович — ФОП КОРОБОВ В.В., фахівець в галузі права, м. Суми, Відділення АПУ в Сумській області;
13. Кронік Наталія Яківна — Deloitte & Touche, менеджер податково-юридичного відділу, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
14. Лісій Валерія Валеріївна — Консалтингова компанія «ПрайсВотерхаусКуперс», спеціаліст з трансфертного ціноутворення,
м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
15. Онопенко Василь Петрович — ТОВ «ЮФ «Онопенко та партнери», партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
16. Пінчук Вікторія В’ячеславівна — адвокат, м. Рівне, Відділення АПУ в Рівненській області;
17. Пушкарьов Ігор Олегович — Адвокатська компанія «Ульянов бізнес лойерс», керуючий партнер, м. Харків, Відділення АПУ в
Харківській області;
18. Різунов Роман Станіславович — АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», заступник начальника відділу примусового стягнення, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
19. Слободянюк Марина Анатоліївна — асистент кафедри адміністративного і фінансового права, асистент кафедри, м. Одеса,
Відділення АПУ в Одеській області;
20. Тинів Ігор Дмитрович — АО «Станіслав-груп», партнер,
м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
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21. Федорчук Юлія Олександрівна — ДК-Право, Нексія ДК,
юрист, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
22. Фомічов Владислав Олегович — Юридична компанія «Лекс
Ноледж», молодший юрист, м. Одеса, Відділення АПУ у Одеській області;
23. Хорішко Олександр Олександрович — ТОВ «ЮФ «Онопенко
та партнери», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
24. Чернецька Олена Анатоліївна — адвокат, м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
25. Шиманська Наталія Станіславівна — Навчально-науковий
Юридичний інститут Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника, викладач, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в
Івано-Франківській області.

КАНДИДАТИ
1. Бундур Денис Юрійович — Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
2. Візняк Діана Андріївна — Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
3. Заверуха Софія Михайлівна — Національний університет
«Львівська політехніка», м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
4. Ковалевич Ігор Ігорович — Національний університет
«Одеська юридична академія», м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
5. Лопотяк Юлія Михайлівна — Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Відділення АПУ в Львівській
області;
6. Ляшенко Діана Вадимівна — Національний університет
«Одеська юридична академія», м. Одеса, Відділення АПУ у Одеській
області;
7. Москалюк Юлія Петрівна — Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Відділення АПУ у Вінницькій області;
8. Петрів Ольга Олексіївна — КНУ імені Тараса Шевченка,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
9. Руденко Олександра Дмитрівна — Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Відділення АПУ у
Вінницькій області;
10. Рябой Діана Володимирівна — Миколаївський інститут права НУ «Одеська юридична академія», м. Миколаїв, Відділення АПУ
в Миколаївській області;
11. Стець Діана Михайлівна — Національний юридичний університет імені Я. Мудрого, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській
області;
12. Чудак Анна Романівна — Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
13. Чупрій Діана Юріївна — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
14. Ярошович Наталія Михайлівна — Львівський університет
імені Івана Франка, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області.
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