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НОВИНИ
ОФІЦІЙНО

XVI ЗАСІДАННЯ ПРАВНИЧОЇ АСАМБЛЕЇ АПУ
8 листопада 2018 року пройшло XVI засідання Правничої
Асамблеї — найвищого колегіального органу управління Асоціацією.
«Кількість людей, причетних до
АПУ, кожного року зростає, а значить — ми на правильному шляху. Я
вважаю, що треба крокувати вперед
і вдосконалюватися», — зазначив
Андрій Стельмащук, Президент
Асоціації правників України.
Очільник організації відзвітував
про діяльність Асоціації протягом
2017 — 2018 рр., а саме: найбільш активні комітети та заходи, досягнення окремих проектів, до
яких долучилася АПУ, зокрема, програми «Адвокат Майбутнього». Андрій Стельмащук зауважив,
що АПУ за рік провела багато успішних правничих форумів та знакових міжнародних заходів.
«Я хотів би подякувати генеральним партне-

роки плідної праці. Хочу додати, що працівники
АПУ дійсно фахівці своєї справи. Ми найпотужніша, найпрогресивніша та справжня спільнота.
Дякую!» — сказав Президент АПУ.
Леонід Антоненко, Голова Ревізійної комісії
АПУ, доповів про звіт цшєї комісії Асоціації правників України за 2017 рік — 6 місяців 2018 року.

рам, партнерам та медіа-партнерам АПУ. Окрему
подяку висловлюю усім членам Асамблеї за небайдужість та активність, Секретаріату за півтора

Шляхом голосування члени Правничої Асамблеї затвердили річний звіт Асоціації правників
України, а також звіт Ревізійної комісії АПУ.

ОФІЦІЙНО

АПУ СКАСОВУЄ ВСТУПНІ ВНЕСКИ
Щорічний форум
з корпоративного
10-11
права

Конференція
з ІР права

12-13

Новини «Адвокат
Майбутнього» 16-17
Ліга студентів

18-20

Нові члени

22-24
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Донині в Асоціації правників України було три види внесків: вступні (від 5 до 100 грн
одноразово), членські (від 20
до 500 грн на рік) та благодійні
(довільно).
Правління АПУ після тривалих обговорень вирішило привести розмір внесків у відповідність з вимогами часу. Відтепер
не буде потреби платити вступний внесок — новачки одразу
будуть вносити суму за поточний або наступний рік. Також з
2019 року у вартість внеску буде
входити членство у двох комітетах АПУ (замість одного). Для
кандидатів участь у комітетах
буде безкоштовною.
З 1 січня 2019 року річний
внесок буде становити 1 000 грн
для членів з Києва, Харкова,
Львова, Одеси та Дніпра.
Для членів з інших регіонів
буде передбачена знижка у розмірі 30%. Внесок для членів АПУ
з регіонів становитиме 700 грн.
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Пільгові категорії — молоді
правники АПУ, судді, державні
службовці, науковці, освітяни,
працівників прокурорських та
слідчих органів, органів МВС
та СБУ — сплачуватимуть річний членський внесок у розмірі
700 грн, а правники з регіонів —
490 грн.
Для правників пенсійного
віку, що не працюють, сума становить 50 грн.
Розмір членських внесків
для студентів-правників буде
становити 100 грн.

Для учасників — осіб, які бажають брати участь у діяльності
АПУ, але не є правниками, внесок також зміниться та буде становити 1 500 грн.
Нові розміри членських внесків запроваджуються з 1 січня
2019 року. До кінця року ви можете сплатити внески на наступний рік за попередньою вартістю. Тож поспішайте заощадити!
На всі ваші запитання щодо
внесків вам відповість Наталія
Єрмоленко. Телефонуйте: (044)
492-88-48.
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НОВИНИ
СПІВПРАЦЯ

«ЄВРОПЕЙСЬКА СІЧ» РАЗОМ ІЗ АПУ
Міжнародний проект правової допомоги для українців
незабаром запрацює в країнах
Європи. Започаткували його
українські юристи. Проект має
назву: «Європейська Січ».
«Це буде єдина мережа надання юридичних послуг громадянам України, які перебувають за кордоном і потрапили
у якусь несподівану ситуацію,
— розповів Олександр Живаго, виконавчий директор Асоціації випускників Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. —
Проект передбачає надання

екстреної допомоги українцям, які мають юридичні неприємності за кордоном. Буде
єдиний номер телефону колцентру (в м. Києві), і за цим номером людину вже з’єднають
з адвокатом у тій країні чи
місті, звідки надійшов виклик.
І він вже або виїде на місце,
або по телефону дасть консультацію, що саме потрібно робити у першу чергу. Зорієнтує
принаймні у перших кроках».
Мета проекту — не стільки
вирішення точкових проблем,
скільки створення системного
підходу у правовій допомозі
українцям за кордоном. Тому

22 жовтня 2018 року було підписано Меморандум про співпрацю між АПУ та Асоціацією
випускників ІМВ ім. Тараса
Шевченка.
Виконавчий директор Асоціації правників України Олек-

сандра Егерт зазначила, що
найближчим часом у низку європейських країн буде скеровано листи до асоціацій правників, найперше, в ті країни, де
перебуває найбільше українських громадян.

ОФІЦІЙНО

АПУ ВІДЗВІТУВАЛА ЗА РІК РОБОТИ
Звіт про роботу Асоціації правників України затвердили члени Правничої Асамблеї під час чергового засідання
8 листопада.
Звітний період охоплює 2017-й та 9 місяців 2018 року.
Станом на 1 жовтня 2018 року в Асоціації налічується 4062 члени та 2372 кандидати.
До першої п’ятірки регіональних відділень за кількістю нових членів належать
м. Київ, Одеська обл., Харківська обл.,
Львівська обл., Запорізька обл. Всього налічується 16 регіональних відділень, у яких
за звітний період проведено 23 конференції та форуми.
Серед секцій найбільш чисельна Секція адвокатів та практикуючих правників
(2700 членів), друга за чисельністю — Секція юрисконсультів (661 член).
Упродовж 2017 — 2018 років Асоціація
провадила активну законотворчу діяльність: комітети АПУ напрацювали 43 звернення до органів влади з питань удосконалення законодавства.
Крім того, на рахунку АПУ 23 публічні
заяви з акцентом на необхідності дотримання прав і гарантій адвокатів, безпеки
суддів, реформування адвокатури та інших важливих питань. 12 делегатів АПУ

входять до складу громадських рад при
органах влади, ще 13 — до складу робочих
груп з удосконалення законодавства при
комітетах Верховної Ради України.
Комітети АПУ провели за звітний період 350 заходів, які відвідали 6047 учасників.
Найчисельнішим є Комітет з корпоративного права та фондового ринку (779 членів).
Аудиторія сторінки АПУ за звітний
період зросла більше ніж удвічі: з 5483 до
12 853 підписників.
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Окремо у звіті приділено увагу розвитку Ліги студентів (2372 члени), програмі
професійного розвитку «Адвокат Майбутнього» (1220 заявок/209 учасників) та
спільним проектам з міжнародними організаціями. Наводяться найбільші галузеві
заходи, успішні юридичні форуми, організовані АПУ, та знакові міжнародні події за
участі наших членів.
З повним текстом звіту ви можете
ознайомитися на сайті АПУ.
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ОФІЦІЙНО
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

«Законопроект «Про адвокатуру…»
є антикорупційним», —
Денис Бугай

Законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
№9055 є антикорупційним за своєю суттю — таку думку
висловив Президент Асоціації правників України
2013 — 2017 рр. Денис Бугай під час позачергового засідання
підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством
Комітету Верховної Ради з питань запобігання корупції,
який відбувся 1 листопада 2018 року

П

озачергове засідання підкомітету відбулося 1 листопада у
форматі круглого столу за участі народних депутатів, адвокатів, авторів альтернативних
законопроектів, представників Асоціації
правників України, Національної асоціації
адвокатів України, органів адвокатського
самоврядування, громадянського суспільства, журналістів та експертів. Також участь
у засіданні взяли член Правління АПУ Артем Стоянов та Президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош.
Обговорюючи дискусійну тему «Корупційні ризики та напрямки вдосконалення
проекту Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №9055», Денис Бугай
навів чотири аргументи того, чому антикорупційність цього законопроекту наразі не
можна ставити під сумнів:
«По-перше, законопроект передбачає
анонімність екзаменів при вступі до професії адвоката. Таку анонімність, яка існує
при конкурсному відборі суддів, детективів
НАБУ та співробітників ДБР. Анонімні екзамени виключають потенційний корупцій-
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ний ризик на етапі потрапляння адвоката
в професію. Ми маємо створити систему,
при якій доброчесний, порядний та, головне, кваліфікований адвокат потрапить у
професію без будь-яких корупційних можливостей.
Другий аргумент: адвокатура на своєму
з’їзді обирає представників до Вищої Ради
правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). А метою роботи
останньої є, зокрема, забезпечення доброчесного та професійного складу судового
корпусу. Від того, як формується з’їзд, залежить якість кандидатів, котрі туди потраплять. Тому нам треба прибрати штучні
перепони, що виключають можливість участі кожного адвоката в самоуправлінні, прибрати так звані кущові регіональні конференції, через які відбуваються маніпуляції
і адвокати не мають можливості висунути
свої кандидатури делегатами на з’їзд. Якщо
з’їзди будуть проводитися прозоро, відповідно, і висування кандидатів у ВРП та ВККС
теж буде прозорим.
Третя антикорупційна складова — це
прозорість використання фінансів адво-

катури. На сьогодні в нас немає прозорої
чіткої системи використання ресурсів адвокатів. Законопроект передбачає необхідність детального звітування перед адвокатами щодо використання їхніх коштів та
обов’язковий незалежний аудит.
Четверте — це врегулювання питання
дисциплінарної відповідальності. Зокрема,
щодо можливості відкриття дисциплінарних проваджень за висловлювання позиції
та критику. Адвокат не буде боятися критикувати і висловлювати свою позицію публічно, адже за це не буде передбачено відповідальності. У нас є кейс Андрія Вишневського, якого позбавили права на зайняття
адвокатською діяльністю саме на підставі
того, що він публічно критикував і був незгодний із ситуацією в адвокатурі. Верховний Суд скасував рішення дисциплінарних
комісій та поновив його у статусі адвоката.
Ми маємо зробити висновки із цієї ситуації
та передбачити зміни в законі, що виключили б можливість карати адвоката, який
вільно висловлює свою думку», — підсумував Денис Бугай.
7 листопада Комітет Верховної Ради з
питань запобігання і протидії корупції провів чергове засідання, на якому розглядав
проект Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Проте, знаючи позицію Асоціації, яка
підтримує законопроект і може цю позицію
якісно обґрунтувати, на засідання наших
представників депутати чомусь більше не
запросили.
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ОФІЦІЙНО
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

АПУ закликає депутатів не допускати
створення «квазінотаріату»
Асоціація правників України закликала
депутатів не вносити зміни до низки законів,
передбачених проектом № 9140, оскільки він
не вирішує питання захисту економічних та
спадкових прав сільського населення
Текст Відкритого звернення
АПУ:
Проектом
пропонується
розширити коло суб’єктів, які
будуть вчиняти нотаріальні дії
та здійснювати державну реєстрацію прав на майно та бізнес.
З цією метою законопроектом
вводиться уповноважена особа
органу юстиції, яка призначається і звільняється з посади головним територіальним управлінням юстиції за погодженням
з Міністерством юстиції.
Як зазначено у пояснювальній записці до вказаного законопроекту, необхідність його
прийняття зумовлена тим, що
громадяни, які проживають у
сільській місцевості, та інші соціально незахищені верстви населення не можуть реалізувати
свої економічні права, зокрема
право власності, оренди землі
тощо, оскільки не в змозі ко-

ристуватися своїми пільгами та
оплачувати послуги приватних
нотаріусів.
Асоціація правників України звертає увагу на те, що в
Україні вже склалася передбачена законодавством система
органів і посадових осіб, на які
покладено обов’язок вчиняти
нотаріальні дії.
Зокрема, статтею 1 Закону
України «Про нотаріат» закріплено, що вчинення нотаріальних дій в Україні покладається
не тільки на приватних, але й
на державних нотаріусів, які
працюють у державних нотаріальних конторах, державних
нотаріальних архівах (державні
нотаріуси).
Крім того, у населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею
37 вказаного Закону, вчиняються уповноваженими на це поса-

довими особами органів місцевого самоврядування.
Таким чином, на даний час
питання доступності населення
до нотаріальних послуг вирішено і не потребує розширення
кола суб’єктів, уповноважених
на вчинення нотаріальних дій.
Крім того, соціально незахищені
верстви населення, незалежно
від місця їх проживання (в місті
чи в селі), мають достатній вибір,
куди звернутися за вчиненням
нотаріальної дії: до державного
нотаріуса чи уповноваженої особи місцевого самоврядування, та
скористатися своїми пільгами.
У разі прийняття законопроекту № 9140 Асоціація правників України вбачає реальну
загрозу створення в державі
повноцінного «квазінотаріату»
в особі уповноважених осіб органів юстиції.
Замість належного правового регулювання, на яке має бути
спрямована будь-яка норма
права, прийняття цього законопроекту призведе до негативного правового ефекту зі значною
кількістю правових ризиків.

Крім цього, наділення уповноважених осіб органів юстиції повноваженнями щодо вчинення реєстраційних дій несе
додаткові ризики посилення
рейдерства. Замість унормування кола суб’єктів, які наділені
повноваженнями у сфері державної реєстрації, законопроектом пропонується його доповнити новим суб’єктом, який не
несе достатньої відповідальності за законність вчинення реєстраційних дій.
Асоціація правників України звертається до Верховної
Ради України та, зокрема, Комітету Верховної Ради України
з питань економічної політики
із закликом не допустити прийняття проекту Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській
місцевості» (реєстр. № 9140 від
01.10.2018) як такого, що не вирішить питання захисту економічних та спадкових прав сільського населення.

АПУ направила звернення
до міжнародної спільноти
Найбільші міжнародні правничі організації отримали звернення
від АПУ щодо законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність»

А

соціація правників України
звернулася до міжнародних організацій з метою поінформувати про свою позицію щодо прийняття внесеного Президентом
до Верховної Ради України законопроекту
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (реєстр. № 9055).
5 листопада офіційні листи було направлено у Міжнародну асоціацію юристів
(The International Bar Association, ІВА), яка
має у своєму складі 80 000 індивідуальних
юристів і близько 200 асоціацій адвокатів

і юридичних товариств. Аналогічне звернення надіслано і в Раду асоціацій адвокатів та товариств юристів Європи (Council of
Bars and Law Societies of Europe, CCBE). До
структури організації входять адвокатські
об’єднання 32 країн Європи, також ССВЕ
налічує близько мільйона європейських
юристів переважно в інституціях ЄС та інших міжнародних організацій.
«Законопроект №9055 — це результат
спільної роботи значної кількості провідних адвокатів України. Асоціація правників
України провела низку експертних дискусій
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у різних регіонах країни для формування
консолідованої позиції спільноти щодо положень законопроекту. Ми наголошуємо на
актуальності реформи адвокатури як важливого елемента правосуддя і гарантій захисту
прав людини», — йдеться в тексті звернення.
АПУ наголошує на тому, що Проект
містить прогресивні норми, які враховують потреби адвокатської діяльності та самоврядування, суть яких відповідає європейським стандартам, зокрема Звіту Ради
Європи «Про результати оцінки потреб
адвокатського самоврядування в Україні».
Щодо поодиноких норм, які потребують доопрацювання, автори звернення
наголошують на можливості продовження
дискусії.
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САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Навіщо необхідна адвокатська реформа
та чому НААУ проти — підсумки зустрічі
адвокатів з Олексієм Філатовим
2 листопада 2018 року
у м. Києві учасники та
випускники програми «Адвокат
Майбутнього» мали нагоду
зустрітися із Олексієм
Філатовим, заступником Голови
Адміністрації Президента
України, координатором Ради
з питань судової реформи.
Зустріч була присвячена
обговоренню проекту Закону
України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність»
№9055 та його альтернатив

НАВІЩО ЗМІНИ?
Олексій Філатов ще на самому початку
зустрічі підкреслив, що хоча з 2014 року
перебуває на публічній службі, він все
одно є адвокатом, а тому прекрасно орієнтується в цій тематиці, що є для нього
близькою. Проведені конституційні зміни,
якими адвокатам фактично було надано
монополію на судове представництво, не
зможуть вважатися корисними для суспільства, якщо при цьому не буде забезпечено високі стандарти якості надання
правничих послуг. У зв’язку із чим і постало питання необхідності реформування
української адвокатури.
Перша мета — створити прозорий
механізм доступу до професії, який би мінімізував корупційні ризики та відкривав
шлях до адвокатури справжнім інтелектуалам з високим рівнем знань і навичок.
Введення анонімного комп’ютерного тестування, на противагу іспитів перед ква-

ліфікаційними комісіями, є лише одним із
засобів досягнення цієї мети. Іншим засобом є встановлення необхідності проходження кандидатами профільного стажування перед оцінюванням рівня професійних знань (а не після нього, як це є
зараз), що дозволить відсіяти людей, які
мають викривлене уявлення про адвокатуру та діяльність адвокатів загалом.
Друга мета — розширення професійних можливостей адвокатів для ефективного захисту прав і свобод громадян за
умови збереження балансу між приватними інтересами клієнтів та публічними
інтересами держави. Хочете більше прав
та гарантій — отримайте. Але отримайте
також і відповідальність за зловживання
ними при перетворенні судового процесу на циркову виставу. Без дотримання
цього принципу неможливо буде навіть
мріяти про побудову в Україні цивілізованої судової системи. У розвинутих дер-

жавах, на досвід яких ми орієнтуємося,
адвокати насамперед служать інтересам
правосуддя і називаються не інакше, як
court officer, тобто знаходяться на службі
у суду.
Третя мета — перетворення існуючого зараз жорстко централізованого «Міністерства адвокатури» (НААУ) на органи
справжнього професійного самоврядування, що вирішуватимуть більшість своїх
питань безпосередньо на місцях. Фактично сьогодні під виглядом самоврядних
органів у вітчизняній адвокатурі побудовано жорстку вертикаль, яка не лише одноосібно диктує свою волю регіональним
підрозділам, але й карає усіх незгодних зі
своєю політикою. Участь у самоврядуванні повинні брати всі бажаючі, а не відсіяні
за квотним принципом «зручні» особи.
Якісні зміни за цими трьома напрямами якраз і повинен, на думку О. Філатова,
забезпечити реформаторський законопроект №9055.

ЧИ Є КРИТИКА СЛУШНОЮ?
Відповідям на запитання колег з програми «Адвокат Майбутнього» передувало визнання представником Президента
того факту, що обговорюваний законопроект не є ідеальним, як немає нічого
ідеального у цьому Всесвіті. Проте замість
конструктивних пропозицій щодо корегування спірних моментів, від НААУ лунає
лише роздратоване обурення та небажання брати участь в обговоренні.
Серед багатьох запитань щодо проблем збереження адвокатської таємниці,
відмов у відповіді на адвокатські запити,
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САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА
процедури вручення підозри адвокатам
та інших варто приділити увагу відповідям Олексія Філатова на два ключові моменти.
Перший стосується наболілого питання «зловживання правом». Було підкреслено, що аналогічні норми вже містяться в усіх процесуальних кодексах, а
тому КПК намагаються привести у відповідність із ними. Але, і це надзвичайно
важливо, суд не буде наділений бодай
найменшою можливістю для покарання
захисників, оскільки це питання вирішуватимуть самі ж органи адвокатського самоврядування. Суд зможе лише
направити до кваліфікаційних органів
адвокатури відповідну ухвалу, якщо
побачить в діях захисника ознаки зловживання правами, але ж рішення щодо
відповідальності за це лежатиме на його
колегах, а не на суді.
І саме у зв’язку із цим Олексій Філатов
висловив занепокоєння, що за нинішнього стану речей в адвокатурі може виникнути ризик «зловживання правом з боку
осіб, наділених правом встановлювати
факти зловживання правом та карати за
них». Якщо простіше — є побоювання, що
нинішні дисциплінарні органи, які складаються з адвокатів, будуть поводитися зі
своїми колегами гірше за будь-яких опонентів.
З іншого боку, у випадку наявності будь-яких конструктивних пропозицій
щодо внесення змін у текст проекту статті
22-1 КПК (щодо зловживання правом) такі
пропозиції будуть розглянуті та враховані в процесі опрацювання законопроекту
Парламентом. Але ці пропозиції мають
лунати від адвокатів, а не від когось ще.
Тим більше, що слідчо-прокурорське лобі
у Верховній Раді набагато потужніше за
адвокатське.
Другий момент стосувався питання проведення обшуків у адвокатів. На
запитання про те, чи не створює законопроект №9055 ризиків незаконного доступу до адвокатської таємниці під час таких слідчих дій, О. Філатов підкреслив, що
за нинішнього рівня якості роботи слідчих
суддів неможливо заперечувати наявність будь-якого ризику. Але, зазначив
він, адвокати чомусь залишили поза увагою, що із прийняттям цього законопроекту проведення обшуку в адвоката (як і
будь-якої іншої слідчої дії) без повідомлення такого адвоката про підозру буде прямо заборонено. Таким чином, фактично
пропонується заборонити безпідставне
переслідування адвокатів правоохоронними органами за надуманими приводами
або в межах сторонніх справ.

Дмитро Остапенко, адвокат, випускник програми «Адвокат Майбутнього»

ЧОМУ НААУ ПРОТИ ТА ЩО
БУДЕ ДАЛІ?
Нинішня позиція очільників НААУ має
достатньо просте пояснення: вони не мають бажання мислити стратегічно, опікуючись інтересами своїх пересічних колег. Натомість прийняття законопроекту №9055,
імовірніше за все, призведе до втрати більшістю з них своїх посад і точно позбавить їх
левової частки владного впливу. Саме тому
зараз використовуються потужні ресурси
задля дискредитації змісту законопроекту
та самої ідеї реформи.
Якщо вірити буклетам та коміксам,
що розповсюджуються на організованих НААУ заходах, то план опонентів полягає у тому, аби провалити голосування за 9055 та надати перевагу альтернативним законопроектам, які відповідний
парламентський комітет має направити
до Венеціанської комісії для отримання
експертного висновку. Це «законсервує» нинішній стан справ на довгі роки.
Водночас Адміністрація Президента
очікує, що найближчим часом законопроект «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» буде прийнятий Верховною
Радою у першому читанні, а вже під час
другого читання до його тексту будуть
внесені усі необхідні правки, якими
буде зрізано усі гострі кути та виправлено помилки й неточності. Для цього
Олексій Філатов запропонував бажаючим попрацювати над необхідними законодавчими пропозиціями та передати
їх робочій групі для опрацювання.

ПІДСУМКИ
Загальне враження від зустрічі залишилося, безумовно, позитивним. Пред-
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ставник Президента як суб’єкта законодавчої ініціативи, не лише відкрито поспілкувався із небайдужими представниками спільноти, але й відкрив можливість
для конструктивного діалогу, визнав
недосконалість запропонованого тексту
та не дозволив собі жодних емоційних
випадів проти тих, чиї погляди були відмінними.
Я переконаний, що якби представники НААУ опанували свої почуття та
спробували ініціювати проведення фахової дискусії, ми б вже сьогодні мали
більш компромісний варіант законопроекту та переконували парламентарів у
необхідності його прийняття. В ситуації,
коли коло суб’єктів законодавчої ініціативи є вузько окресленим і один із цих
суб’єктів (Президент) скористався своїм
правом пропонувати власні правила гри,
дуже недалекоглядно самоусуватися від
законодавчого процесу та влаштовувати істерику замість тверезого погляду
на речі.
Проте процес проходження трьох законопроектів через Парламент вже не
зупинити, а якого результату очікувати
наприкінці за відсутності консолідованої
позиції адвокатської спільноти — на це
запитання відповіді сьогодні, мабуть, не
знає ніхто. Залишається тільки сподіватися, що розум візьме гору над емоціями,
а українська адвокатура отримає новий
поштовх до розвитку свого майбутнього і
зміцнення власної ваги в очах суспільства
та держави.
Дмитро ОСТАПЕНКО,
адвокат, випускник програми
«Адвокат Майбутнього»
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ЗАХОДИ АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Відкриття Року права відбулося
в «Софії Київській»

5 жовтня 2018 року з нагоди Відкриття Року права Асоціація
правників України влаштувала Урочистий прийом у
Національному заповіднику «Софія Київська»

З

вітальним словом до учасників
звернулася Голова Верховного
суду Валентина Данішевська.
«Наступний рік права не буде
простим: у нас буде два нових
суди — Вищий антикорупційний суд та Вищий суд з питань інтелектуальної власності.
Ми повинні пильнувати, щоб ніхто і ніколи
не міг натиснути на суд, та створити умови,
у яких суддя буде дійсно незалежним», —
наголосила пані Данішевська і порадила робити висновки з попередньої роботи судів,
аби не втратити потрібний вектор.
Голова Конституційного суду України
Станіслав Шевчук виступив із доповід-
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дю «Український конституціоналізм: проблеми і перспективи». Він наголосив, що
дотримання принципу верховенства права
українськими судами є основою конституційного права.
«У нас є Конституція, але політики її
весь час паплюжать для того, щоб переслідувати власні політичні інтереси. Політикам важко зрозуміти те, що є документ,
який обмежує їх владу. Ідеї українського
конституціоналізму якраз і проголошують, що влада має бути обмеженою в державі, оскільки влада, яка виходить з-під
контролю, переходить на сторону зла», —
сказав Станіслав Шевчук.

Святкування Відкриття Року права — це
не лише промови. Також у цей день нагороджують кращого юриста відзнакою АПУ «За
честь і професійну гідність» і відкривають
урочисту табличку Року права.
«Ця нагорода задумувалась як унікальна
відзнака, — сказав перший Президент АПУ
Ігор Шевченко. — Тому вона дається один
раз в житті, один раз на рік і лише одному
номінанту».
Цьогоріч шляхом відкритого голосування було визначено кращого правника — ним
став Йосип Бронз, заслужений юрист України, адвокат, голова Ради адвокатів Одеської області.
Партнером Урочистого відкриття Року
права виступила компанія «Алєксєєв, Боярчуков і партнери».
Після урочистостей гостей запросили до
фуршету, що сприяло невимушеній атмосфері спілкування і нових знайомств.
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Open Ukraine — цього разу в Римі
9 жовтня 2018 року у м. Римі
(Італія) у межах щорічної
конференції Міжнародної
асоціації юристів (International
Bar Association, IBA) відбувся
бізнес-сніданок Open Ukraine

Перелигін зазначив, що Італія стає одним
із ключових партнерів України у ЄС.
«Формування іміджу України як надійного світового партнера важливо, і заходи
на кшталт Open Ukraine, які знайомлять
світ з українськими професіоналами, дуже
допомагають послам і посольствам у їх
місії», — зазначив пан Посол.
Основні доповідачі від України загострили увагу на двох аспектах: новаціях у
судовій системі і прогресивних підходах до
формування регуляторної політики у майбутньому.
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Директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій
Амелін наголосив на високому потенціалі
України.
«Прогресивні та ініціативні українці як
інститут майбутнього формують нове регуляторне поле не на основі інтересів впливових груп, а на основі економічних та соціологічних досліджень», — підкреслив він.
Open Ukraine зміг показати Україну закордонним правникам як інвестиційно
привабливий і перспективний майданчик
для співпраці.

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


С

уть ініціативи Open Ukraine полягає в об’єднанні представників
юрбізу України заради презентації інвестиційного та юридичного потенціалу країни у межах
найбільшого міжнародного заходу, який
збирає іноземних колег.
Організаторами заходу виступили провідні юридичні фірми України під егідою
АПУ: Arzinger, Asters, AVELLUM, Sayenko
Kharenko, Kinstellar, MORIS GROUP, «Василь
Кісіль і Партнери». Цього року на презентацію досягнень та потенціалу України в межах ІВА зібралося більше 70 учасників.
Віце-президент
АПУ
Володимир
Саєнко презентував організацію та розповів
про результати і напрями роботи Асоціації.
Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Італійській Республіці Євген
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Реформа корпоративного
законодавства:

перший досвід та «дорожня карта»

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

П

26 жовтня 2018 року Асоціація
правників України провела
XII Щорічний форум
з корпоративного права

равники обговорили реформу
корпоративного законодавства,
нинішній стан справ галузі та
перспективи на майбутнє, проаналізували прийняті закони і поділились першим досвідом їх застосування.
Розпочали розмови традиційно з вітального слова. Цього року гостей вітали
Володимир Саєнко, Віце-президент Асоціації правників України, та Тимур Хромаєв,
голова Національної комісії з цінних па-

10
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перів та фондового ринку, який анонсував
розробку нових законів, розповів у загальних рисах про ситуацію на ринку цінних
паперів та висловив сподівання, що українське право стане основним правом регулювання корпоративних відносин, що сприятиме створенню потужного ринку капіталів
в Україні.
Павло Різаненко, народний депутат,
представив доповідь про законодавчі досягнення у галузі корпоративного права,

проекти, що перебувають на розгляді та
лише готуються до реєстрації, та закликав
професійну спільноту активно співпрацювати із законодавцями.
Оптимістичні сподівання щодо розвитку
фондового ринку озвучив Дмитро Тарабакін, керівник Комітету НКЦПФР з питань
методології та нагляду за функціонуванням
інфраструктури фондового ринку. Спікер
розповів про нереалізований досі проект —
національний інвестиційний фонд, передавши естафету наступному складу Верховної
Ради. Тимур Хромаєв вважає, що розвитку
фондового ринку заважає повільний та неефективний запуск другого рівня пенсійної
реформи, а «без пенсійної реформи складно
говорити про серйозний фондовий ринок».
Леонід Антоненко, позаштатний радник ЮФ «Астерс», проаналізував, як і чому
приватні компанії отримали можливість
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розміщувати свої акції на біржі, та зауважив, що squeeze-out — затребуваний, але
несправедливий процес, і над ним ще треба
працювати.
Анна Бабич, партнер Aequo, звернула
увагу, що для багатьох компаній «переворот
свідомості» — те, що проспекти емісії потрібно писати за новими правилами, та детально розповіла про ці нові правила (презентація Анни Бабич буде доступна на сайті
АПУ). Спікер зазначила: «Важливо, що проспект був написаний так, щоб його розумів
пересічний громадянин. Це світова практика. Саме тому усі вимоги — це не просто формальність, вони покликані захистити інтереси інвестора».
Модерував дискусію Микола Стеценко,
керуючий партнер AVELLUM, а на завершення дискусії гості почули бліц-коментар профільного журналіста — В’ячеслава Садовничого, головного редактора finclub.net.
Далі мова йшла про нові правила гри
для ТОВ. Модератор дискусії, Анна Бабич,
з’ясовувала в учасників — зовнішніх консультантів та інхаусів — з якими проблемами
вони стикнулись при реєстрації ТОВ та як
захищали порушені права. Учасники дискусії запропонували свої ідеї та напрацювання щодо оптимізації питань управління
товариствами і внесення змін до статутів та

спільними зусиллями узагальнили практику
реєстрації статутів.
Темою наступної дискусії, яку модерувала Оляна Гордієнко, директор з управління
Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), стали питання функціонування
акціонерних товариств після оновлення корпоративного законодавства. Професійний
оцінювач Олексій Амфітеатров, заступник
голови Ради Українського товариства оцінювачів, розповів, за яких умов має відбуватися squeeze-out. Основна умова — чесна та
об’єктивна оцінка вартості акцій чи корпоративних прав при сквіз-ауті.
Наостанок залишили дискусію про судову практику у корпоративних спорах.
Традиційно цю тему обговорюють судді,
наш форум не став винятком. Від суддівського корпусу гостями були Тетяна Васильченко, суддя Господарського суду м.
Києва, та Ганна Вронська, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Судді звернули увагу на тенденції до змін та нову практику Верховного
Суду, ознайомили аудиторію з практикою
вирішення спорів, пов’язаних зі squeezeout, пояснили розмежування юрисдикції
господарських та адміністративних судів з
розгляду спорів у справах про захист корпоративних прав.

Ганна Вронська зазначила, що новий
Верховний Суд почав працювати не у «вакуумі», а використовуючи 2 постанови
попередніх судових інстанцій: Постанову Пленуму ВСУ від 24.10.2008 № 13 «Про
практику розгляду судами корпоративних спорів» та Постанову Пленуму ВГСУ
від 25.02.2016 № 4 «Про деякі питання
практики вирішення спорів, що виникають у корпоративних правовідносинах».
Крім того, пані Вронська ознайомила аудиторію з кількома позиціями ВС, про які
можна дізнатися у презентації судді на
сайті АПУ.
Участь у форумі у якості спікерів брали:
Анна Зоря, партнер АО Arzinger, Альона Казанцева, начальник відділу корпоративного
управління ПрАТ «Фоззі Рітейл», Алла Козаченко, керівник практики корпоративного права та M&A DLA Piper, Галина Царюк,
старший юрист з корпоративних питань ВАТ
«Україна», Володимир Ігонін, партнер АО
«ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», Максим
Лібанов, член Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, Поліна Загнітко, начальник управління корпоративних
прав НАК «Нафтогаз Україна», Олена Перцова, радник Aequo, Євген Круть, менеджер
департаменту з корпоративного управління
ДТЕК.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ СЕСІЇ
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Інтелектуальна власність:
судова практика та експертиза

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

М

1 листопада 2018 року відбулася
ІІ Конференція «Захист прав
та судова експертиза у сфері
інтелектуальної власності»

одератором першої сесії виступив Олександр
Мамуня, Голова Комітету АПУ з інтелектуальної
власності, партнер, керівник практики вирішення спорів та
інтелектуальної власності ЮФ AEQUO,
адвокат. Другу частину сесії модерував
Сергій Петренко, керівник Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України, к.ю.н., судовий експерт, патентний повірений. Третю сесію провів Олександр Молотай,
партнер, керівник практики інтелектуальної власності ЮФ Evris.

12
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За основу першої сесії було взято обговорення тих змін, які відбулися у правовому регулюванні інтелектуальної власності,
а саме: системи управління ІР, зміни у судовому процесі, практики, питання щодо
митного оформлення товару, патентні спори тощо.
Першим доповідачем був Сергій
Козьяков, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, член Ради з питань судової реформи при Президентові України, к.ю.н,
який розповів про судову реформу та Вищий
суд з питань інтелектуальної власності. Слухаючи пана Сергія, можна було детально дізнатися про конкурсний відбір до Вищого

суду з питань інтелектуальної власності. Також він наводив реальні приклади тестових і
практичних завдань.
Поки Суд не почав повноцінно функціонувати, справи щодо ІВ розглядаються
господарськими судами. Доповідь на тему:
«Перший зріз з практики розгляду справ
щодо захисту прав інтелектуальної власності» зробила Оксана Марченко, суддя
Господарського суду м. Києва. «Господарські
суди продовжують розглядати справи з ІВ,
але виникає багато питань навіть щодо подання позовів. Із самого початку Верховний
Суд України у своїх постановах говорив про
те, що потрібно стягувати мінімальну компенсацію за об’єкт порушення авторського
права, але згодом практика змінилася», —
розповіла пані Оксана.
Микола Потоцький, начальник відділу сприяння захисту прав ДП «Український
інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), д.ю.н., адвокат, представив презентацію, у якій йшлося про застосування норм
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у
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частині захисту прав інтелектуальної власності.
За словами четвертого доповідача Олени Орлюк, директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
НАПрН України, д.ю.н., професора, академіка НАПрН України, те, чим її установа
займається сьогодні — утвердження серед
виробників розуміння того, що їх інтелектуальний продукт має стабільний правовий
захист. Також пані Олена детально розповіла про нові законопроекти у сфері інтелектуальної власності.
Друга частина першої сесії розпочалася із експериментального формату — Hard
Talk, ведучою якого була Анна Кравчук,
член Ради Комітету АПУ з інтелектуальної
власності, партнер АО «Синергія», адвокат, патентний повірений, яка вела діалог
із Артемом Тищенком, представником
митниці, завідувачем сектора з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю управління організації
митного контролю та оформлення Одеської
митниці ДФС. У такому інноваційному форматі вони розібрали тему митного реєстру
об’єктів права інтелектуальної власності, які
охороняються відповідно до закону. Жваве
обговорення викликали питання утилізації
на митниці контрафактної продукції.
Юлія Кольченко, член Ради Комітету
АПУ з інтелектуальної власності, старший

юрист МЮФ Baker McKenzie, виступила із
доповіддю на тему: «Патентні спори у сфері
фармацевтики». Вона розповіла про патентування, його об’єкти, види, правову охорону винаходів/корисних моделей, патентні
спори тощо.
«Недобросовісна конкуренція, правозастосовчі підходи суду і АМКУ — чи є різниця?» — це питання взяла за основу своєї доповіді Тетяна Харебава, заступник
Голови Комітету АПУ з інтелектуальної
власності, керівник юридичного департаменту Sport Labs Group. Вона розкрила
питання самої недобросовісної конкуренції та навела приклади найпоширеніших
порушень.
Другу сесію із доповіді на тему: «Визначення ролі судової експертизи в процесі
створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» розпочав Ігор Стародубов, директор Центру судової експертизи
та експертних досліджень. За словами пана
Ігоря, можна зробити висновок, що без судової експертизи Верховному Суду обійтися
неможливо, тому що фахівці цієї галузі потрібні завжди.
Неоднозначну, за її словами, тему розкрила Юлія Семеній, партнер Asters. Доповідь мала назву: «Оцінка судом висновків
експертів патентних повірених та інших
фахівців у сфері інтелектуальної власності».
Пані Юлія висвітлила проблему оцінки ви-

сновку експертів на прикладі ТМ позивача
та промислового зразка відповідача, які
відрізнялися типом шрифта назви та самим
дизайном ілюстрації.
Останнім із доповідачів двох сесій виступив Олександр Дорошенко, заступник
директора з експертної роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.ю.н.,
судовий експерт. Він доніс до загалу правила етичної поведінки та питання репутації у
сфері ІВ, зробив оцінку кваліфікації судових
експертів та фахівців у сфері інтелектуальної власності.
***
Третя сесія була незвичайною, адже на
ній була представлена інтерактивна гра «ІРсуд».
«Ми хотіли розбавити програму конференції грою в судовий процес, адже під кінець вже будь-яка інформація сприймається тяжко», — висловився на початку Олександр Молотай.
Він наголосив, що фабула цього «реаліті-шоу» вигадана, тому всі збіги з реальним
життям є випадковими.
Особливу вдячність висловлюємо усім
спонсорам, які зробили важливий внесок в
організацію заходу, а саме: генеральному
партнеру AEQUO, партнерам конференції:
Asters, Baker McKenzie, Патентно-юридичній агенції «Дубинський і Ошарова».

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ
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ЗАХОДИ
КОМІТЕТІВ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Як державі регулювати
криптовалютний ринок
16 жовтня 2018 року у м. Києві Асоціація
правників України організувала обговорення
криптовалют як нового виду фінансових
інструментів

Ч

ому на крипторинку
зараз панують закони «Дикого Заходу»?
До якої межі регулятор має втручатися в
ринкові процеси? Погляди двох
сторін — представника ринку і представника Нацкомісії
з регулювання цінних паперів
представляли — директор департаменту стратегії розвитку
фондового ринку Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку Максим Лібанов
та керуючий партнер Blockchain
Lab, засновник Blockchain Art
Hackathon Станіслав Под’ячев.
Про необхідність введення
віртуальних активів у законодавче поле говорили обидва експерти.
«Сірий ринок стрімко росте й
він буде робити запит на легалізацію. Щоб мати легальний бізнес,

який буде сплачувати податки,
регулюватися державою і мати
захист, від, зокрема, і претензій
правоохоронних органів.
Ми в Комісії з цінних паперів
останні роки півтора відчуваємо,
що в регуляції з’явився попит.
Є запит, причому не лише в українських суб’єктів, щоб в Україні
з’явилася законодавча база», —
зазначив Максим Лібанов.
Станіслав Под’ячев наголосив, що дати законодавче визначення криптовалютним процесам необхідно, але задля розвитку ринку його слід позбавити
фактори тиску, тож він пропонує
мораторій на 10 років у оподаткуванні цього виду бізнесу.
«Перший аспект — ліцензування криптобірж і обмінників.
Варто зробити мораторій на
погіршення умов: оголосити,
що бізнес легальний і 10 років

дати йому спокійно розвиватися. Другий аспект — не слід
надавати широкі повноваження
регулятору із встановлення вимог до технічного програмного
забезпечення криптовалютних
процесів, адже краще самих
учасників ринку в цьому ніхто
не розбереться», — вважає пан
Станіслав.
Максим Лібанов також не
наполягає на жорстких умовах
для криптовалютних операцій.
«Регулюванню
потенційно підлягають не всі токени.
Токени — це ж жетон. Якщо я
десь купую жетони для ігрових

автоматів, я його тут же використовую, то що тут регулювати. Їх потрібно класифікувати
з погляду регуляції. Чи може
він бути використаним для залучення капіталу. На цьому
державна регуляція в принципі
має обмежитися. Обмін торгівлі
крипту на крипту взагалі не має
регулюватися ніяк».
Модератор заходу — партнер
АО Arzinger Анна Зоря зауважила, що криптовалютні операції
вже входять у бізнес-життя. Зокрема, вона навела приклади
приклади продажів часток компаній за біткойн.

Чого очікувати від досудового
розслідування
16 жовтня 2018 року у м. Києві
Комітет АПУ з податкового та
митного права організував для
колег зустріч зі слідчим суддею
для обговорення актуальних
процесуальних питань у
досудовому розслідуванні
злочинів, пов’язаних
з оподаткуванням

У

якості слідчого судді виступив Олексій Селюков, суддя
Солом’янського районного суду
м. Києва. У ролі модератора —
Олег Вдовичен, член ради Комітету з податкового та митного права, керуючий партнер АО «Вдовичен та партнери».
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Серед питань, які правники обговорили
із суддею: накладення арешту на реєстраційний ліміт у СЕА ПДВ; достатність доказів для
підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 205, 209, 212 КК; реальність скасування підозри за ч. 10 ст. 303 КПК; повернення обвинувального акту у зв’язку з тим,

що особа не набула статусу підозрюваного;
правомірність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів або обшук ум разі
ненадання документів на вимогу слідчого
податкової міліції (СУФР ДФС) в порядку ст.
93 КПК з огляду на відсутність повноважень
у податкової міліції тощо.
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У ЧОМУ СЕКРЕТ УСПІХУ?
Відповіді — на Форумі
Адвокатів Майбутнього
28 вересня 2018 року
у м. Києві відбувся
перший масштабний
Форум випускників та
учасників Програми
«Адвокат Майбутнього»
на тему: «Адвокатська
практика: секрети успіху»

Ф

орум проводився за ініціативи учасників спільноти «Адвокат Майбутнього» та об’єднав для
дискусії близько 150
учасників — адвокатів, представників
суддівського корпусу та науковців.
У вітальній промові Оксана Дитинко,
представниця організаційного комітету
форуму, випускниця програми «Адвокат
Майбутнього», партнерка Fomin&Partners
зазначила, що особисті і професійні контакти в професії дуже важливі, а згуртована професійна спільнота є запорукою
успіху нашої країни. У свою чергу, Сергій
Гончаренко, к.ю.н., експерт програми «Адвокат Майбутнього», Заслужений юрист
України наголосив на тому, що програма
«Адвокат Майбутнього» своєю філософією та провідною ідеєю зацікавила людей і
стала популярною в країні: «Ця Програма
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є тим повітрям, без якої творча людина не
може існувати, тож я бажаю вам всім більше свободи».
«Той факт, що форум відбувається, є
свідченням, що сама програма «Адвокат
Майбутнього» вже відбулася. Головною
метою та індикатором буде, якщо «Адвокат Майбутнього» стане спільнотою,
якщо зможе згуртувати адвокатів навколо цінностей. Правнича професія існує,
щоб утверджувати принципи верховенства права», — розповів керівник програми «Адвокат Майбутнього», Заслужений
юрист України Андрій Вишневський.
Президент Асоціації правників України 2013 — 2017 рр., співініціатор Програми Денис Бугай зазначив: «Ваша присутність підтверджує, що в нас формується
професійна спільнота — Адвокати Майбутнього. Безумовно, ми маємо впливати
на те, що відбувається в державі та адво-

катурі, тому я закликаю вас бути активними».
Програмою форуму було передбачено три сесії та дві спеціальні доповіді. Розпочала роботу форуму панельна дискусія
з актуальних питань кримінального процесу. До дискусії долучилися судді Верховного Суду та адвокати, ключова сфера
практики яких пов’язана із захистом в
кримінальних справах.
Після блискучої спеціальної доповіді
Василя Лемака, судді Конституційного
Суду України щодо вимог до конституційної скарги учасники форуму перейшли до
обговорення механізмів побудови ефективного судового захисту. Від сучасних
методів управління в суді — до кращих
практик промов адвокатів — про все це
говорили під час другої сесії форуму.
Як побудувати успішну практику, подекуди, в турбулентні часи — на цю тему
розмірковували під час заключної сесії
форуму. Відносини партнерства, гонорарна політика, маркетингові інструменти та
юридичні рейтинги стали ключовими питаннями для обговорення експертів.
Завершила офіційну частину форуму спеціальна доповідь від Андрія Осіпова «7 порад з ораторства», після якої
спілкування учасників спільноти перейшло за межі зали конференції на вечірній фуршет за келихом вина.
Щиро вдячні генеральним партнерам
заходу — VB Partners та Асоціації адвокатів України, партнерам — Ario Law Firm,
«Донець і партнери», Андріані Кульчицькій, а також партнерам сесій — «Закон перемоги» та «Правовий Альянс».
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АДВОКАТСЬКА ЕТИКА:
знайти вихід із лабіринту
26 жовтня 2018 року
у м. Києві відбулася
конференція «Адвокатська
етика: знайти вихід із
лабіринту». Захід пройшов
у межах програми «Адвокат
Майбутнього» за підтримки
Посольства Сполучених
Штатів Америки в Україні

Андрій Вишневський, керівник програми «Адвокат Майбутнього», озвучив довгострокову мету заходу: «Наша
головна амбіція полягає в тому, щоб
виробити нові Правила адвокатської
етики. Тому завдання нашого зібрання
дуже практичне: отримати конкретні напрацювання, які стануть основою нових
етичних стандартів адвокатури майбутнього».
Про підтримку цінностей програми
«Адвокат Майбутнього» у своєму вступному слові говорив Пітер Ярош, федеральний прокурор США, радник з правових питань Посольства США в Україні.
«Не зважаючи на те, що я як прокурор
виступаю ніби по іншу сторону барикади,
однак я є таким самим юристом, як і мої
колеги-адвокати. І ми всі працюємо над
однією метою — утвердження верховенства права», — зазначив Пітер Ярош. До
того ж він звернув увагу на високий рівень підготовки українських адвокатів.
Вийти за межі «професійної мушлі»
адвокатам допомагала надихаюча промова Мирослава Мариновича, проректора з призначення та місії Українського католицького університету.
У минулому — дисидент, політв’язень,
засуджений за антирадянську пропаганду, Мирослав Маринович як ніхто

інший знає, яку ціну доводиться платити за власні принципи та переконання.
Саме тому він закликав не боятися бути
у меншості, адже зміни стають можливими лише стараннями критичної маси
людей, які не бажають жити за старими
правилами.
Основній частині заходу передувало
обговорення у форматі панельних дискусій. Перша, міжнародна, панель дозволила поглянути на закордонний вимір
звичних для нас питань.
Експерти та гості ділилися своїми
думками з низки питань етики адвоката: свободи висловлювання, принципів
чесності та добропорядності, конфлікту
інтересів та пріоритетності інтересів клієнта.
У дискусії взяли участь: доктор Клаудія Зайбель, віце-президентка Асоціації адвокатів ФРН, голова німецької делегації у CCBE, Джон Стайгер, адвокат
судової практики в Howard & Howard
PLLC, США, Пітер Ярош, а також Ольга
Жуковська, віце-президентка Спілки
адвокатів України, експертка програми «Адвокат Майбутнього». Модерував
дискусію Андрій Костін, заступник голови Ради адвокатів Одеської області,
Член Ради IBA, експерт програми «Адвокат Майбутнього».

Про динаміку змін та нові вимоги
щодо адвокатської етики говорили Олена Кібенко, суддя Верховного Суду,
Олег Макаров, партнер АО «Василь Кісіль і Партнери»«, Дмитро Кухнюк, доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка, експерт програми «Адвокат
Майбутнього». У ролі модератора виступав Андрій Вишневський.
По обіді адвокати, які взяли участь
у заході, розподілились на групи і працювали у форматі «світового кафе» над
розробкою пропозицій щодо етичних
правил адвокатури майбутнього. Модератором практичної частини була експертка Програми Юлія Лісова. Ключовими питаннями для роботи стали доброчесність адвоката, конфлікт інтересів,
незалежність адвоката та навіть поведінка адвоката у соціальних мережах.
«Територія етики» — так назвав захід співорганізатор програми «Адвокат
Майбутнього», Денис Бугай, Президент
Асоціації правників України 2013 — 2017
рр., представляючи результати роботи
груп. «Сподіваюсь, що напрацювання
груп будуть відображені в регулюванні
питань етики українських адвокатів», —
підсумував він.

Матеріали, викладені у цих статтях — це особисті погляди спікерів заходу. 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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Ярмарок правничих вакансій
LegalHRFair
26 жовтня 2018 року
у столичному залі
НСК «Олімпійський»
зібралася шалена
концентрація
можливостей
працевлаштування для
молодих правників

Т

а й не дивно, адже мова
йде про LegalHRFair —
найбільший в Україні
юридичний ярмарок
вакансій, який уже
вдруге об’єднав в одному місці
провідних роботодавців і талановиту юридичну молодь.
На Legal HR Fair були представлені найпотужніші роботодавці на юридичному ринку
України.
Ексклюзивним
партнером проекту стала TCM
Group Ukraine, генеральними
партнерами — «Василь Кісіль
і Партнери» та Aequo, а генеральним професійним партнером — «Метінвест». Arzinger,
EternaLaw, AVERLEX та КМ Партнери виступили офіційними
партнерами ярмарку. У якості експонентів участь у Legal
HR Fair взяли: Asters, Avellum,
DLAPiper, Esquires, Equity, EBA,
EY, EVERLEGAL, ILTI, Integrites,
KPMG, PwC Legal, Redcliffe
Partners, Головне територіальне

управління юстиції у місті Києві, Національне антикорупційне
бюро України, Нова державна
служба, «Шевердін і партнери».
Окрім можливості особисто
поспілкуватися з представниками роботодавців, дізнатися про
актуальні вакансії та вимоги
щодо працевлаштування, учасники мали змогу відвідати цікаві та мотиваційні лекції на тему
особистісного та кар’єрного розвитку. Своїм досвідом та історіями радо поділилися Іларіон
Томаров та Єгор Свідло, радник «Василь Кісіль і Партнери»,
партнер AVER LEX Юлія Патій,
старший проектний менеджер
офісу реформ КМУ Кирило

Клименко, старший юрист
Aequo Наталія Дрюк, старший
радник TCM Group Роман Семенець, старший радник КМ
Партнери Ярослава Івасюк та
представники Метінвест: Іван
Юрченко, начальник управління договірної та загальноправової роботи, Юлія Самойлова,
начальник відділу правового
супроводу корпоративних фінансів, Олександр Близнюк,
начальник управління судової
практики, Ангеліна Чачуна,
керівник комплаєнс служби, Євген Шелєхов, начальник управління корпоративних прав, та
Вероніка Залізнюк, HR бізнес
Партнер.

У Public Talk на тему: «Юрист
майбутнього та як ним стати»
взяли участь Дмитро Говорун,
партнер TCM Group, Оксана
Войнаровська, партнер «Василь Кісіль і Партнери» та Євген
Левіцький, радник Aequo. Дискусію модерувала Анна Родюк,
заступник головного редактора
тижневика «Юридична Газета».
Команда Legal HR Fair висловлює щиру подяку усім роботодавцям — учасникам ярмарку, Генеральному медіа партнеру проекту
«Юридичній Газеті», нашим інформаційним та освітнім партнерам. Дякуємо усім учасникам, які
були разом з нами на Legal HR Fair
та зробили його незабутнім!

Львів: VII Всеукраїнська школа
13 — 14 жовтня Львів традиційно
прийняв у себе найамбітніших
та найактивніших студентівправників, а також успішних
юристів-тренерів

P

анок суботи розпочався з відкриття ювілейної Х Всеукраїнської школи з господарського
права та судочинства за участі
Олександра Павленка, президента АО «Павленко та Партери», ментора та партнера Львівського осередку.
Пан Олександр висловив своє захоплення
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рівнем організації заходу та надихнув організаторів на досягнення нових вершин, а
учасників школи заохотив до саморозвитку,
отримання нових знань та досвіду. Команда
осередку подякувала Олександрові Павленку за постійну моральну та фінансову
підтримку, а також за віру у молоде покоління правників.
Про криптовалюту, історію її розвитку,
принципи функціонування «нових грошей»
розповіли правники з Axon Partners — Юрій
Корнага та Володимир Присяжнюк. Окрім
того, вони пояснили на прикладі принципу
W5 (Why, When, Why, What, Why not),як працює Crowdfunding, VC, Private Placement.

Наступними спікерами першого дня
інтенсиву стали Сергій Мохнєв, радник з
регуляторних питань Cex.io, та Jay Postma,
президент MSB Compliance Inc.,US, які розкрили детальніше тему відмивання грошей
та нелегальних криптовалют в Даркнеті.
У якості експерта виступив також Дмитро Шемелін, радник Asters. Він пояснив
значення «бондів Януковича» та розкрив
всі аспекти і деталі справи про трансакції
Януковича 24 грудня 2013 року. Також пан
Дмитро розтлумачив позиції сторін у цій
справі та рішення судів.
Про світові бренди на фондовому ринку та як на них можна заробляти, визна-
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Харків: Legal Brand Forum
Неймовірний
дводенний захід
Legal Brand Forum від
Харківського осередку
Ліги студентів АПУ
залишив кожному із
учасників величезний
масив нової та якісної
інформації

К

оманда
Харківського
осередку
висловлює подяку
партнерам заходу:
юридичним фірмам
ILF і «Арес», магазину одягу
Voronin, книжковому магазину
Books, квест-проекту «Изоляция», курсам з англійської мови
ProEnglish.
Зі вступним словом для
учасників виступив Голова Відділення АПУ у Харківській області Роман Чумак.
Вже зі старту перші спікери нікому не дали змоги занудьгувати. Андрій Крістенко,
радник ЮК ILF та Олена Пархоменко, директор із розвитку бізнесу ЮК ILF, побудували
свій виступ у новому форматі —
баттлу між особистим брендом
та брендом юридичної фірми,
а також відкрили аудиторії секрети успішного бренда на прикладі своєї фірми.

Роман Чумак, керуючий
партнер ЮК «Арес», висвітлив
тему ролі ЗМІ у кар’єрі юриста, та відповів на питання: для
чого необхідно аналізувати медіа простір та як це робити, аби
досягти успіху?
Оксана та Євген Ріяко, SEO
та керуючий партнер ЮК Riyako
& Partners, присвятили свій виступ поняттю «репутація» та її
зв’язку із соціальними мережами, що є основою юридичного
бренда.
Своїм досвідом зі стартапу поділився Влад Посад, Legal
designer Axon & Partners, та розповів, що робити після того, коли
отримаєш диплом юриста та закінчиш університет. Учасники
отримали лайфхаки щодо того,
як розумно скласти резюме та
мотиваційний лист і тим самим
прорекламувати себе.
Розповідаючи про важливість бренда для компанії у XXI

столітті, Інна Воронова, ключовий менеджер по роботі з
клієнтами BeCentric, пояснила,
що таке фірмовий стиль юриста,
його основні елементи та як його
якісно створити.
Олег Киричук, PR-coordinator ЮК Asters, розкрив секрети
щодо того, як перспективному
молодому поколінню потрапити
в топову юридичну фірму.
Другий день LBF був не менш
цікавим та насиченим!
Усім, хто мав питання щодо
того, навіщо студенту піар та
як це допоможе влаштуватися
на роботу своєї мрії, відповіла
Вікторія Папарига, комунікатор Bot&Partners. Крім цього,
спікер розповіла про різні аспекти Інтернет-діяльності юристів та деякі елементи піару у
соціальних мережах для формування власного бренда.
Андрій Удовиченко, CPO
Bot&Partners, поділився з учас-

никами власним досвідом діяльності інхауса та розповів, як не
зламати свою репутацію.
Ольга Сімсон, співзасновник та директор ILTI, присвятила
виступ різним аспектам брендінгу, дала топ-7 порад «Чого
необхідно дотримуватись та
що розвивати у фірмі, аби Ваш
бренд був в топі».
Завдяки активному діалогу
з Оленою Жилінковою, засновником студії професійної комунікації для юристів ProEnglish,
учасники дізналися про новели у
праві інтелектуальної власності.
На завершення форуму Анна
Білотіл, засновник та виконавчий директор Law & Events, поділилась досвідом розкрутки
стартапу, надала власні аргументи важливості якісного бренда
та порадила учасникам поглиблювати свої знання не лише в
юридичній сфері задля того, щоб
побудувати успішну кар’єру.

з цінних паперів та фондового ринку
чення «кредитного плеча» і «Нобелівських
портфелів» роз’яснив директор львівського офісу ForexClub Олег Прищепа. Учасникам запам’яталася вікторина, проведена
наприкінці, за результатами якої деякі
учасники отримали цікаві та корисні подарунки.
Ще одним спікером стала Аліна Літвін,
яка на прикладі ДП «Антонов» пояснила,
що таке корпоративні єврооблігації. Аліна розповіла про ринок капіталів та як він
функціонує сьогодні, переваги єврооблігацій, процес випуску цих єврооблігацій та
відкрила кілька таємниць про діяльність ДП
«Антонов».

Другу частину школи відкрила Наталія
Якібчук, адвокат АО «Павленко та Партнери». Завдяки пані Наталії учасники дізналися про нюанси застосування інсайдерської
торгівлі в Україні, досвід такої торгівлі в
Америці та Англії і наслідки недобросовісного використання інсайдерської інформації.
Про активи майбутнього розповів Тарас
Лоїк, трейдер StockX. Учасники школи дізналися про появу нових видів грошей, для чого
придумали BitCoin, чому банки «бояться»
криптовалют, переваги, недоліки і типи криптовалют, блокчейн і даркнет.
Останнім нашим спікером став Артем Шматов, юрист Vasil Kisil & Partners,
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який пояснив, що таке сквіз-аут, та розповів про перший досвід такого явища в
Україні. Завдяки Артему кожен дізнався, в
яких країнах працює цей механізм та яка
актуальність його запровадження саме
сьогодні.
Команда Львівського осередку дуже
вдячна усім учасникам та експертам, адже
саме вони зробили цьогорічну Всеукраїнську школу з цінних паперів та фондового
ринку найкращою! Висловлюємо подяку
партнерам, без яких захід не видався б таким оригінальним та «солодким»: АО «Павленко і Партнери» і кондитерським виробам «Добрий вечір».
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Київ: Школа майбутнього парламентаря
20 — 21 жовтня Центр правничої кар’єри Ліги студентів АПУ
провів цікавий та корисний захід — Школу майбутнього
парламентаря!
Під час заходу своїм унікальним досвідом
і цінними знаннями поділилися провідні керуючі партнери та спеціалісти у сфері HR, PR
та маркетингу.
З вітальним словом для учасників заходу
виступив менеджер з правничої кар’єри Ліги
студентів АПУ Андрій Давченко.
Першим спікером була Анастасія Позова, яка розповіла секрети побудови піару
юридичної фірми з нуля. Євген Бессарабов
виступив з темою: «Класична модель системної юридичної фірми сьогодні: від помічника
до партнера». Ken Wong поділився корисною

інформацією про особливості юридичного
підприємництва.
Рустам Колесник розповів учасникам
про важливість soft skills! Віра Проценко
дала корисні поради щодо вступу на посаду в
юридичній фірмі. Перший день заходу своїм
виступом завершила Наталія Білостоцька,
котра розповіла, як уникнути типових помилок при написанні резюме і під час проходження співбесіди.
Другий день школи був не менш різноманітний за тематикою виступів. Із самого ранку з учасниками спілкувався Денис

Овчаров. Він виступив з темою: «Від марафону до партнерства». Олександр Ніколайчик розкрив секрети написання власної
історії успіху. Денис Береговий відповів на
актуальне питання, чи існують в Україні бірюзові фірми.
Марина Фоменко дала практичні поради з власного досвіду щодо налагодження
взаємодії між партнерами юридичної компанії. Завершив наш захід своїм виступом гість
з міста Харкова Євген Ріяко з темою: «Юридична фірма як шахова дошка».
Ми бажаємо всім учасникам професійних
успіхів і подальшого розвитку. А у цьому вам
допоможе Центр правничої кар’єри! Тож залишайтеся з нами — далі лише найцікавіші
заходи!

Полтава: Школа з медичного права
6 — 7 жовтня 2018 року на
базі Полтавського юридичного
інституту Національного
юридичного університету
імені Ярослава Мудрого за
ініціативи Полтавського
осередку Ліги студентів АПУ
було проведено
І Всеукраїнську школу
з медичного права
Перший день школи розпочався з урочистого відкриття, де зі словами привітання
до присутніх звернувся голова Полтавського
осередку Ліги студентів АПУ Максим Бехало.
Першим спікером школи був Віталій
Пашков, доктор юридичних наук, професор,
викладач Полтавського юридичного інституту. Він розповів про сучасні реалії сфери медичного права та тенденції розвитку фармацевтичного ринку України, а також поділився
власним досвідом розробки законопроектів,
пов’язаних із темою школи.
Тема доповіді наступного спікера — Ірини Селіванової, радника Юридичної компанії ILF, була присвячена особливостям змісту
фінансового плану закладу охорони здоров’я.
Далі слово мав кандидат юридичних наук,
адвокат Олександр Лемешко, який проаналізував судову практику у справах про злочини в медичній та фармацевтичній сферах
і поділився зі слухачами важливими та найцікавішими спостереженнями.
Завершальним у перший день школи був
виступ Олександра Гуна, адвоката, стар-
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шого юриста Юридичної консалтингової
компанії «Де-Юре», яка є одним із партнерів
нашого заходу. Під час виступу спікер акцентував увагу на головних нюансах договору
про надання медичних послуг у приватних
медичних закладах, зокрема, розповів про
особливості надання згоди на обробку персональних даних пацієнта. Окрім захоплюючих лекцій, учасники мали змогу застосувати свої знання на практиці під час вирішення кейсу під керівництвом Олександра Гуна.
Другий день школи розпочався виступом юристів практики медицини і фармації Юридичної компанії ILF Олександра
Семака та Ніки Корелової. Доповідачі
встигли розглянути чимало важливих тем,
серед яких: реалізація медичної реформи в
Україні, значення договору про медичне обслуговування населення, права та обов’язки
пацієнта.
Далі виступила адвокат, директор Адвокатського бюро Ольги Троценко та генеральний партнер заходу Ольга Троценко, яка
розповіла про практичні аспекти медично-

го права шляхом ознайомлення аудиторії із
основними, складними та, водночас, цікавими кейсами із власної юридичної практики.
Про особливості дотримання і розголошення медичної таємниці, відмінності медичної, лікарської таємниць та медичної
інформації, а також про відповідальність медичних працівників за розголошення цього
виду інформації доповіла кандидат юридичних наук, адвокат Вікторія Валах. Після цього до слова було запрошено Наталію Гуторову, доктора юридичних наук, професора,
яка детально розкрила питання відповідальності за злочини у сфері фармацевтичної
діяльності, звернула увагу на недоліки національного законодавства та міжнародний
досвід з цього питання. А потім відбулося
урочисте закриття школи та вручення сертифікатів учасникам, а також подарунків найактивнішим слухачам.
Організаційний комітет І Всеукраїнської
школи з медичного права висловлює щиру
вдячність усім, хто долучився до заходу і став
його невід’ємною частиною.
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Знайомтеся! Нові члени АПУ
ЧЛЕНИ
1. Айрапетов Мануел Анушаванович — ТОВ «СИСУЄВ, БОНДАР,
ХРАПУЦЬКИЙ», юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
2. Антонов Кирило Олександрович — EQUITY, радник, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
3. Арабаджи Наталя Борисівна — Міжнародний гуманітарний університет, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
4. Багмут Гліб Вадимович — індивідуальна адвокатська практика, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
5. Барегамян Сюзанна Хоренівна — Маріупольський державний університет, доцент кафедри, м. Маріуполь, Відділення АПУ в
Донецькій області;
6. Бобровська Анна Олександрівна — ТОВ «Ді-Транс», юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
7. Боднар

Ангеліна

Михайлівна

—

ПрАТ

«Закарпаття-

обленерго», юрисконсульт, с. Оноківці, Відділення АПУ в Закарпатській області;
8. Бундзяк Василь Володимирович — ПрАТ «Закарпаттяобленерго», юрисконсульт с. Оноківці, Відділення АПУ в Закарпатській області;
9. Варава Володимир Вікторович — Університет митної справи та фінансів, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін,
м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
10. Ващенко Марина Сергіївна — АО «Нечаєв і партнери», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
11. Веремчук Катерина Вікторівна — ГО «СПУ «ЗАХІД-ПАРТНЕР», юрисконсульт, м. Рівне, Відділення АПУ в Рівненській області;
12. Вовк Олександр Станіславович — АО «Коларес», партнер, м.
Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
13. Войткова Аліса Вікторівна — НУ «Одеська юридична академія», аспірантка кафедри загальнотеоретичної юриспруденції,
м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
14. Гавенко Олег Богданович — ПрАТ «Львівобленерго», юрисконсульт, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
15. Гаврік Роман Олександрович — Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, доцент
кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, м. Хмельницький, Відділення АПУ в Хмельницькій області;
16. Глотов Максим Борисович — Mogylnytsky & Partners, старший партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
17. Голодрига Лілія Віталіївна — ТОВ «Український папір», юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
18. Гординський Ростислав Карлович — виконавчий округ Закарпатської області, приватний виконавець, с. Оноківці, Відділення
АПУ в Закарпатській області;
19. Демчик Надія Петрівна — Національна академія Державної
прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, м.
Хмельницький, Відділення АПУ в Хмельницькій області;
20. Дубенець Анастасія Сергіївна — індивідуальна практика, м.
Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
21. Дубова Катерина Олександрівна — Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, старший викладач кафедри адміністративного та конституційного права, провідний фахівець факультету морського права, м. Миколаїв,
Відділення АПУ в Миколаївській області;

22

№11 (151) ЛИСТОПАД 2018 РОКУ

22. Єфімова Інна Веніамінівна — Університет митної справи
та фінансів, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін,
м. Дніпро, Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
23. Заворотна Юлія Володимирівна — ТОВ «Експатпро», юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
24. Заграновська Валентина Іванівна — ПрАт «Закарпаттяобленерго», юрисконсульт, с. Оноківці, Відділення АПУ в Закарпатській області;
25. Занін Владислав Сергійович — ГО «Контроль Влади», голова
організації, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
26. Зайцев Олексій Олексійович — АО «Кролевецький та партнери», партнер, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
27. Зубрев Олег Володимирович — Адвокатське бюро Олега Зубрева, керівник, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
28. Іваськевич Дарія Орестівна — Deloitte, консультант,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
29. Калінець Вікторія Іванівна — ПрАТ «Закарпаттяобленерго»,
юрисконсульт, с. Оноківці, Відділення АПУ в Закарпатській області;
30. Карпенко Оксана Іванівна — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, старший викладач, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
31. Киливник Катерина Ігорівна — ЮФ «Астерс», юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в місті Києві;
32. Козакова Мирослава Володимирівна — ПрАТ «Закарпаттяобленерго», юрисконсульт ІІ категорії, с. Оноківці, Відділення АПУ в
Закарпатській області;
33. Козаченко Анатолій Іванович — Полтавський юридичний
інститут Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, м.
Полтава, Відділення АПУ в Полтавській області;
34. Копрушак Мирослав Степанович — ПрАТ «Закарпаттяобленерго», юрисконсульт, с. Оноківці, Відділення АПУ в Закарпатській області;
35. Костюк Іван Іванович — VB PARTNERS, молодший юрист, м.
Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
36. Костяков Дмитро Володимирович — АО «Консенсус», партнер, м. Ужгород, Відділення АПУ в Закарпатській області;
37. Кравець Олександр Олександрович — індивідуальна адвокатська практика, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
38. Крутільова Кристина Анатоліївна — АО «Гладкий, Яценко та
Партнери», помічник адвоката, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
39. Кульчицький Олександр Сергійович — АБ «Кульчицький та
партнери», керуючий бюро, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській
області;
40. Кульчій Олег Олександрович — Вищий навчальний заклад
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доцент кафедри правознавства, м. Полтава, Відділення АПУ в Полтавській області;
41. Курильчук Іванна Михайлівна — ПрАТ «Закарпаттяобленерго», юрисконсульт-діловод, с. Оноківці, Відділення АПУ в Закарпатській області;
42. Кучер Іван Олександрович — АО «Кролевецький та Партнери», адвокат, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
43. Кучер Юлія Анатоліївна — Національна академія Державної
прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного
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права, м. Хмельницький, Відділення АПУ в Хмельницькій області;
44. Лісніча Тетяна Володимирівна — Харківський національний
університет ім. В.Н. Каразіна, доцент, м. Харків, Відділення АПУ в
Харківській області;
45. Ломакіна Олена Анатоліївна — Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова, доцент, м. Миколаїв,
Відділення АПУ в Миколаївській області;
46. Лук’яненко Ольга Василівна — Національна академія медичних наук України, начальник юридичного відділу, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
47. Лук’янчиков Олег Миколайович — Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, юридичний факультет, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
48. Любич Вікторія Олександрівна — АО «Кролевецький та партнери», партнер, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
49. Марчук Геннадій Олегович — адвокат, арбітражний керуючий, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
50. Марчук Мар’яна Віталіївна — «Бейкер і Макензі Сі-Ай-Ес, Лімітед», радник з питань трудового права, м. Київ, Відділення АПУ в
місті Києві;
51. Мегела Алла Михайлівна — ПрАТ «Закарпаттяобленерго»,
провідний юрисконсульт, с. Оноківці, Відділення АПУ в Закарпатській області;
52. Медвідь Іванна Миколаївна — ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз
Україна», заступник генерального директора з правових питань, м.
Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
53. Меше Олексій Петрович — АО «Нечаєв і Партнери», адвокат,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
54. Микитюк Василь Олександрович — ХНПУ ім. Г.С. Сковороди,
доцент, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
55. Мироненко Олег Олександрович — Адвокатське бюро Олега
Мироненка, керуючий, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
56. Моцний Дмитро Олександрович — ТОВ «Юридичний альянс
«Правосвідомість», юрист, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській
області;
57. Нагога Ярослав В’ячеславович — Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Збройних сил
України, офіцер відділу правового забезпечення, м. Ірпінь, Відділення АПУ в Київській області;
58. Наконечний Олександр Миколайович — індивідуальна адвокатська практика, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
59. Новіков Денис Олександрович — Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, доцент, м. Харків,
Відділення АПУ в Харківській області;
60. Носенко Ольга Андріївна — АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
61. Одосій Ольга Юріївна — індивідуальна адвокатська практика, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
62. Павел Ольга Юріївна — індивідуальна адвокатська практика, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
63. Павлов Андрій Євгенович — Mogylnytsky & Partners, радник,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
64. Панчук Анна Олександрівна — ДП «АМПУ», начальник
сектора загально-правової роботи та представницьких функцій,
м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
65. Перелигіна-Ковальчук Ганна Сергіївна — ESQUIRES, юрист,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
66. Петренко Ганна Олександрівна — Донецький національний
університет імені Василя Стуса, доцент кафедри теорії та історії
держави і права та адміністративного права, м. Вінниця, Відділення
АПУ в Вінницькій області;
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67. Пивоварова Руслана В’ячеславівна — АО «Кролевецький
та партнери», адвокат, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
68. Пилипенко Дар’я Олександрівна — АО «Баррістер Груп»,
партнер, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
69. Потапова Неля Вікторівна — ПрАТ «Закарпаттяобленерго»,
юрисконсульт, с. Оноківці, Відділення АПУ в Закарпатській області;
70. Радіонов Юрій Володимирович — приватний нотаріус дружківського міського нотаріального округу, м. Дружківка, Відділення
АПУ в Донецькій області;
71. Рєзнік Вадим Вікторович — Маріупольська міська колегія
адвокатів, помічник заступника голови колегії, адвокат, м. Маріуполь, Відділення АПУ в Донецькій області;
72. Русаль Людмила Михайлівна — Львівський інститут МАУП
(Міжрегіональна академія управління персоналом), доцент кафедри права, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
73. Самборська Юлія Леонідівна — ПрАТ «Юридична фірма
«Лекс Плюс», заступник генерального директора, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
74. Сільченко Максим В’ячеславович — ФОП Сільченко М.В.,
юрист, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
75. Сологуб Володимир Геннадійович — ТОВ «Монарх Бізнес
Консалтинг», керівник, м. Вінниця, Відділення АПУ у Вінницькій області;
76. Старовойтова Ружена Іванівна — ПрАТ «Закарпаттяобленерго», юрисконсульт першої категорії, с. Оноківці, Відділення
АПУ в Закарпатській області;
77. Сурілова Олена Олексіївна — НУ «Одеська юридична академія», професор кафедри права ЄС та порівняльного правознавства,
м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
78. Тарасова Олена Борисівна — Експертно-дослідна служба
України, судовий експерт, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
79. Терехова Валентина Миколаївна — TRUST LAW,
засновник, адвокат, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
80. Тимошик Ірина Олексіївна — АО «Легал асістенс», адвокат,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
81. Ткаченко Дмитро Юрійович — АО Adequate Lawyers, керуючий партнер, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
82. Ткаченко Ілля Олександрович — АО «Кролевецький та партнери», партнер, м. Харків, Відділення АПУ в Харківській області;
83. Ткачова Вікторія Олександрівна — ПрАТ «Закарпаттяобленерго», юрисконсульт сектора управління юридичного відділу,
с. Оноківці, Відділення АПУ в Закарпатській області;
84. Томаш Станіслав Ярославович — ПрАТ «Закарпаттяобленерго», юрисконсульт сектора по роботі з (м)рем юридичного відділу ПрАТ «Закарпаттяобленерго», с. Оноківці, Відділення АПУ в
Закарпатській області;
85. Туровець Олександр Володимирович — Юридична клініка
Pro bono, юрист, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
86. Фокін Сергій Олександрович — АО «СМАРТ СОЛЮШНЗ», адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
87. Форманюк Вікторія Василівна — НУ «Одеська юридична
академія», доцент кафедри права ЄС та порівняльного правознавства, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
88. Хоміч Людмила Вікторівна — СП «Полтавська газонафтова
компанія», юрисконсульт, м. Полтава, Відділення АПУ в Полтавській області;
89. Царенко Сергій Іванович — Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького, доцент,
м. Хмельницький, Відділення АПУ в Хмельницькій області;
90. Цепенда Андрій Ігорович — Регіональний сервісний центр
МВС в Івано-Франківській області, спеціаліст сектора юридичного
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забезпечення, м. Івано-Франківськ, Відділення АПУ в Івано-Франківській області;
91. Чекан Вікторія Василівна — ПрАТ «Закарпаттяобленерго»,
заступник начальника юридичного відділу, с. Оноківці, Відділення
АПУ в Закарпатській області;
92. Шаратов Юрій Анатолійович — Господарський суд Одеської
області, суддя, м. Одеса, Відділення АПУ в Одеській області;
93. Шеховцова Лілія Ігорівна — Запорізький національний університет, доцент кафедри, м. Запоріжжя, Відділення АПУ в Запорізькій області;
94. Школьний Ігор Олегович — Київська місцева прокуратура
№9, прокурор, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
95. Штепа Ганна Юріївна — «Бейкер і Макензі Сі-Ай-Ес, Лімітед»,
юрист, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;
96. Щиглов Євгеній Олександрович — АО «Щиглов і партнери»,
керуючий, м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві;

97. Яворська Вікторія Григорівна — Львівський інститут МАУП
(Міжрегіональна академія управління персоналом), доцент, завідувач кафедри права, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
98. Янєв Микола Олександрович — АО «Консенсус», керуючий
партнер, м. Ужгород, Відділення АПУ в Закарпатській області;
99. Янків Богдан Любомирович — Адвокатське бюро «Кульчицький та партнери», помічник адвоката, м. Львів, Відділення АПУ
у Львівській області;
100. Янковська Діана Василівна — ПрАт «Закарпаттяобленерго», юрисконсульт І категорії сектора управління юридичного відділу, с. Оноківці, Відділення АПУ в Закарпатській області;
101. Янчак Павло Олександрович — ЮК Yanchak & Partners, засновник, м. Львів, Відділення АПУ у Львівській області;
102. Яроменко Андрій Михайлович — Головне управління ДМС
у м. Києві, головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення,
м. Київ, Відділення АПУ в місті Києві.

«Ласкаво просимо» до АПУ!
Вступ нових членів до лав
Асоціації правників України
відзначили вечіркою, яка відбулася
у столиці 18 жовтня під гаслом
«Ласкаво просимо». З вітальним
словом до нових членів АПУ
звернулася виконавчий директор
Асоціації Олександра Егерт
«Ми вас вітаємо в родині АПУ та сподіваємося бачити активними учасниками наших заходів
і проектів. Кожен з вас цікавий та унікальний
фахівець, тож не стійте осторонь, а включайтеся
активно в життя спільноти», — зазначила Олександра Егерт.
З понад 20 правників, які у жовтні отримали
значок АПУ, кожен може похвалитися цікавим
напрямом своєї роботи. Серед них: судові експерти, адвокати, майбутні судді, фахівці різних
напрямів права, студенти-юристи та навіть представниця генеалогічно-дослідницької компанії.
«Асоціація збирає лише ініціативних людей,
тих, кому цікавий професійний ріст, комунікація та цікаві проекти. Десь років п’ять тому ми
чули від членів АПУ, що вони б хотіли більше
профільних заходів, зараз частіше всього нас
просять провести неформальні івенти, де можна було б поспілкуватися, побудувати плани на
майбутнє, просто гарно провести час», — розповіла керівник напряму «Спільнота» Вікторія
Краснова.
Учасники швидко перезнайомилися та навіть встигли обмінятися візитівками і пофотографуватися, а дехто вже визначився із планом
відвідування заходів. Для тих, хто ще не розпланував свою участь, пропонуємо зазирнути в наш
Календар заходів.
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СВЯТОАПУ
АДВОКАТУРА
ЗАХОДИ

День юриста:
як святкували в АПУ
Як відсвяткували професійне свято
правники Києва, Івано-Франківська та
Одеси
Святкування Дня юриста в Асоціації правників України,
улюбленого професійного свята людей, життя котрих підпорядковане гаслу «Знати право, служити праву, захищати право», не обмежилось Урочистим прийомом з нагоди
святкування Дня юриста та Відкриття Року права у «Софії
Київській», а продовжилось ввечері у неформальній атмосфері вечірки у столичному клубі Heaven.
Вже в іншому, вільному форматі, гостей свята привітав
Віце-президент АПУ Володимир Саєнко, побажавши усім
успішного нового Року права. Заряджала позитивом, запалювала вечірку динамічною та драйвовою музикою неймовірна DJ V’RYA. А особливий настрій створював LED Theatre.
Приємним доповненням свята став розіграш подарунків від наших партнерів. Гості отримали запрошення на
наші ключові заходи, сертифікати від партнерів на майстер-класи та лекції, бізнес-ланчі тощо.
Юристам, чиє буденне життя сповнене стресами, конфліктами та безліччю щоденних справ, вкрай необхідно
розважатись та отримувати задоволення від зустрічей у
вільному форматі живого спілкування за келихом вина та
бесідами у колі друзів! Дякуємо усім, хто розділив з нами
це свято!
Відділення АПУ в Івано-Франківській області відсвяткувало День юриста у затишній та теплій атмосфері кінотеатру «Люм’єр».
Спільне святкування професійного свята у межах Відділення стало чудовою нагодою, щоб відволіктися від буденних справ та переглянути кримінальну драму за романом
Агати Крісті «Свідок обвинувачення».
Про драму: «Блискучому адвокату Вілфріду Робертсу лікарі заборонили вести кримінальні справи у зв’язку з його
хворобою, проте Робертса захоплює складна справа Леонарда Воула. Ця людина — єдиний підозрюваний у вбивстві
Емілі Френч — самотньої літньої і заможної дами. За її заповітом, весь спадок має дістатися Леонарду, оскільки він
був її хорошим другом. Справа практично безнадійна, адже
заповіт — ще один мотив для вбивства. І все ж сер Вілфрід,
всупереч порадам лікарів, починає працювати над цією
справою».
Члени Відділення АПУ в Одеській області провели традиційний турнір з боулінгу UBA Bowling Masters 2018.
Нагороди знайшли своїх переможців таким чином: команда Юридичної фірми «АНК» — I місце з результатом 564
бали, II місце виборола команда молодих та амбітних юристів JUST people, на рахунку якої – 482 бали, а бронзу отримала мікс-команда юридичної компанії CLS та АО Franklin
Sairos (Rostik team), набравши 462 бали.
Найкращим в індивідуальному заліку став Микола Бріг,
гравець команди-переможця Юридичної фірми «АНК».
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