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18 грудня 2018 року у м. Києві
відбулося заключне у цьому році
136-те засідання Правління Асоціації правників України.
Традиційно з вітальними словами до членів Правління звернувся
Президент АПУ Андрій Стельмащук. Серед основного: обговорили
і затвердили партнерську програму Асоціації на 2019 рік. Ключовим
було питання затвердження бюджету АПУ на 2019 рік, але члени Правління вирішили відкласти його до
наступного засідання.
За одностайним рішенням членів Правління Євгенію Коваленко було призначено Головою Відділення Асоціації правників
України у Волинській області та затверджено раду
Відділення у складі: Сергія Ковальова, Євгенії
Коваленко, Олега Лягутка, Олега Огородника та

Асоціації правників України та обрали делегата
АПУ до складу Громадської ради при Головному
управлінні Державної фіскальної служби України
в Івано-Франківській області.
Наприкінці засідання члени Правління АПУ

Ірини Романової.
Члени Правління також обговорили проведення XVII Чергового засідання Правничої Асамблеї

побажали один одному плідної праці та наснаги у
2019 році, аби вивести Асоціацію правників України на новий рівень!
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Олег Яким’як

17 грудня 2018 року у м. Києві під час зборів
представників громадських об’єднань було обрано 20 членів Громадської ради доброчесності.
Серед них — три делегати АПУ: Андрій Савчук, партнер ЮК «Моріс Груп», адвокат, член
Ради Комітету з процесуального права Асоціації
правників України, Олег Яким’як, старший партнер ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери», Дмитро
Остапенко, випускник програми «Адвокат майбутнього», адвокат, радник АО «Кролевецький та
партнери».
До попереднього складу Ради від АПУ також
входили Андрій Савчук та нинішній заступник
Міністра фінансів України Сергій Верланов.
Громадську раду доброчесності утворено
задля сприяння Вищій кваліфікаційній комісії
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Андрій Савчук

суддів України у встановленні відповідності
судді (кандидата на посаду судді) критеріям
професійної етики та доброчесності для цілей
кваліфікаційного оцінювання. Членами ГРД
можуть бути представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями
у сфері своєї професійної діяльності, мають
високу професійну репутацію і відповідають
критерію політичної нейтральності та доброчесності.
Участь у зборах взяли представники 12 громадських об’єднань, які представили 27 кандидатів.
Тривалість каденції новообраної Ради становить два роки.
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НОВИНИ
ПРОЕКТИ

ПЕРШІ УСПІХИ «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СІЧІ»
Мережа екстреної правової допомоги
за кордоном «Європейська Січ» — створений декілька місяців тому спільний проект Асоціації правників України та Асоціації випускників Інституту міжнародних
відносин.
Проривом у сфері захисту прав українців за кордоном є допомога «Європейської
Січі» Євгену Медуниці, котрий вже більше
року перебуває у Талліннському слідчому
ізоляторі.

Так, за сприяння начальника Управління консульського забезпечення В. Кирилича
та завдяки дієвій підтримці консула України
в Естонії В. Погрібного у відповідь на наше
звернення посольство направило дипломатичну ноту в МЗС Естонської Республіки
щодо порушення Європейської конвенції з
прав людини щодо Євгена Медуниці.
Ця ситуація створює прецедент у сфері
захисту прав людини, оскільки, попри формальні обмеження, дипломати України ви-

ступили на захист особи, яка не має жодного
громадянства, але має посвідку закордонного українця.
Також «Європейська Січ» координує допомогу українському інвестору в Латвії, інвестиції якого наразі під загрозою експропріації. Завдяки нашому екстреному втручанню процес
призупинено й перенесено в судову площину.
Отже, перші кроки нашого спільного
проекту доводять його своєчасність та затребуваність у всієї української громади.

ОФІЦІЙНО

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ ДО ПАРТНЕРСТВА
АПУ запрошує партнерів приєднатися до програми підтримки Асоціації, аби спільними зусиллями розвивати діяльність найбільшої правничої організації.
Співпрацювати з АПУ можна в якості партнера регіонального відділення, партнера секції, комітету, окремих заходів.
Найширші можливості пропонуються у пакеті партнера та генерального партнера.
Також ексклюзивною пропозицією можуть скористатися
банки та страхові компанії — лише один з них може стати партнером у цій категорії.
Детальніше з умовами ви можете
ознайомитися на сайті АПУ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Член Правління АПУ увійшов
до керівництва ТІ Україна
1 грудня 2018 року під час щорічної конференції було обрано
членів Правління міжнародної антикорупційної мережі Transparency
International (ТІ) Україна.
Серед десяти кандидатів обрали п’ятірку найкращих, серед яких і
член Правління Асоціації правників
України Андрій Вишневський.
Нагадаємо, що Правління TІ
Україна — керівний орган організації, який обирається конференцією
членів громадської організації терміном на два роки. Сьогодні Правління розглядає та затверджує
напрями діяльності організації, щорічний бюджет та робочий
план, ухвалює програмні документи.
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ПАРТНЕРСЬКА
ПРОГРАМА

2019

ПРИЗНАЧЕННЯ

Член АПУ в Громадській раді при ДФС
18 грудня 2018 року за підсумком
проведення установчих зборів Громадської ради при Державній фіскальній службі було обрано склад
Громадської ради, яка працюватиме
наступних два роки.
Членом громадської ради обрали заступника голови Комітету АПУ з
податкового та митного права Анастасію Волько, кандидатуру якої подано Асоціацією правників України.
Ініціативна група громадської ради при ДФС створена на
підставі наказу ДФС №569 від 30.08.2018. У межах наданих повноважень члени Громадської ради можуть взаємодіяти зі структурними підрозділами ДФС та подавати свої пропозиції щодо удосконалення складу та роботи цих підрозділів.
Найближчим часом буде підготовлено план роботи Громадської ради на 2019 рік.
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АДВОКАТУРА

VII Судовий форум:

результати впровадження судової реформи

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

П

15 — 16 листопада 2018 року
у м. Києві відбувся
наймасштабніший захід
юридичної спільноти України —
VIІ Судовий форум

ерший день форуму вітальними
словами відкрили Андрій Стельмащук, Президент Асоціації правників України, Анна Огренчук,
член Ради з питань судової реформи при Президентові України, Голова Комітету
АПУ з процесуального права, керуючий партнер Юридичної групи LCF, Микола Оніщук,
ректор Національної школи суддів України,
Інна Ліньова, менеджер проекту Ради Європи
«Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини».
Після вітальних слів у форматі спеціальної доповіді виступив гість із Нідер-
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ландів Джин Хо Вердоншот, фахівець з
legal tech та інновацій у сфері правосуддя,
автор платформи Dutch Rechtwijzer. Модератором була Юлія Курило, партнер АО SK
GROUP.
«Різні країни світу перебувають на різному етапі розвитку інноваційної судової
системи. Наприклад, у Туреччині запроваджена система вирішення спорів у режимі
онлайн ще у 2012 році. Більш прогресивна
цифрова система існує й у Пакистані, більш
того, там хочуть автоматизувати електронні
суди. У Німеччині нещодавно прийняли закон, згідно з яким визначається повний пе-

рехід судочинства на електронну систему,
у Великобританії це питання залишається
відкритим.
Пан Вердоншот розробив нову систему вирішення спорів у Нідерландах, де в
онлайн-режимі можна вирішити як трудові,
так і сімейні спори. За допомогою цієї онлайн платформи можна використовувати
свої слова та міркування, найголовніше те,
що приватні правники виключаються з цього процесу», — розповіла пані Юлія.
Джин Хо Вердоншот, у свою чергу, торкнувся теми першої онлайн платформи
вирішення спорів фізичних осіб (online
dispute resolution — ODR).
«Найголовніші поради щодо створення
інноваційної судової системи: 1) починайте
думати та розробляти такі суди з кінцевого
споживача, тобто не створюйте його тільки
для правників — розширюйте цільову аудиторію; 2) залучайте до створення приватні
компанії: таким чином вам вдасться охопити масштабні проекти, адже краще розробити один якісний, ніж купу маленьких та
нікому не цікавих. Такий проект може створити тільки справжній лідер, який буде гнути свою лінію до кінця», — наголосив Джин
Хо Вердоншот.
Під час першої сесії учасники порушили
тему «Майбутнє за інноваціями: виклики та
можливості для судової системи України».
Модерував її Максим Бахматов, керуючий
партнер UNIT.City.
Перший спікер, Віталій Кузьмишин,
голова Вінницького апеляційного адміністративного суду, детально розглянув
систему Електронного суду, а саме перший досвід запуску пілотних проектів. За
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АДВОКАТУРА

словами Берта Маана, міжнародного експерта Проекту ЄС «ПРАВО-Justice», перш
ніж перейти на електронну платформу
судочинства, потрібно удосконалити судову систему країни. Пан Маан наголосив
на тому, що треба подумати про розподіл справ у самому суді задля прозорої та
об’єктивної роботи. На думку Олександра
Олійника, директора Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки
Міністерства юстиції України, запровадження електронного арешту майна — це
вагомий крок до автоматизації процесу
примусового стягнення боргу.
Друга сесія була присвячена судовим
спорам в епоху інформаційних технологій
та особливостям використання цифрових
складових у судовому процесі. Модератором виступила Марія Ортинська, керуючий партнер компанії IPStyle.
У якості ключових тем спікери обрали:
тренди судових процесів як наслідок діджиталізації суспільства, продуктів та процесів бізнесу, особливості розслідувань кіберзлочинів, специфіка доказової бази в ІТ/
IP спорах, електронні докази.
«Метою сучасної технології є якість та
ефективність. Але ми бачимо, що, частіш
за все, складається не так, як би хотілося.
Це свідчить про те, що нові технології не
були детально розглянуті перед впровадженням. У мене на батьківщині, у Нідерландах,
застосовують стару систему судочинства. Як
показує практика, так зване покращення

шляхом впровадження технологій до судової
системи нам не потрібне. Так, можна впровадити цифрові технології, але ця процедура
повинна бути дуже простою, як, наприклад,
у Німеччині та Австрії. Якщо ви все-таки
хочете впроваджувати сучасні технології до
судової системи, то, перш за все, потрібно
оцінити їхні слабкі та сильні сторони», — порадив Рємко Ван Рі, міжнародний експерт
Проекту ЄС «ПРАВО-Justice».
Назар Чернявський, партнер Sayenko
Kharenko, говорив про особливості використання цифрових технологій у судовому процесі. Олеся Дупляк, суддя Господарського
суду м. Києва, розповіла про нові методики
проведення судових експертиз. Врештірешт, Лорена Бахмайєр-Вінтер, професор
права Університету Комплутенсе в Мадриді
(Іспанія), навела аргументи на користь того,
що цифрові технології керують світом і нам
від них нікуди не подітися.
Завершився перший день форуму презентацією проекту Асоціації розвитку суддівського самоврядування України «Підвищення
обізнаності дітей з судовою владою» за підтримки проекту USAID «Нове правосуддя»,
яку прокоментувала Юлія Іваніна, суддя Дніпровського районного суду м. Києва.

***
Другий день форуму вітальними словами відкрили Андрій Стельмащук, Анна
Огренчук та Мортен Енберг, голова Офісу
Ради Європи в Україні.
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Зі спеціальною доповіддю «Правосуддя:
нова система координат» виступив Олексій Філатов, заступник Глави Адміністрації
Президента України, Координатор Ради з
питань судової реформи при Президентові
України. Пан Олексій розглянув найважливіші частини побудови нового судочинства.
«Є три опорних пункти, на яких тримається будівля нового правосуддя. Першою
та найголовнішою є Верховний Суд. Реалії
сьогодення демонструють, що якість роботи
нового складу Верховного Суду значно покращилася. Друга опора — конституційний
та законодавчий баланс тримається на 2-х
основних цінностях: незалежності і відповідальності. Єдина система правосуддя: судадвокатура-прокуратура — третя опора незавершеної правової будівлі. Це так зване тріо,
має функціонувати на однакових засадах
та мати спільну мету. Ключем до цього слугує об’єднання правників з цих трьох сфер у
межах єдиної правничої професії», — зауважив Олексій Філатов.
Герхард Райснер, суддя окружного суду
Флорідсдорфа (Австрія), член Консультативної ради європейських суддів, міжнародний
експерт Ради Європи, Лорена Бахмайєр-Вінтер та Діана Ковачева, доктор міжнародного права та міжнародних відносин, міжнародний експерт Ради Європи, оприлюднили
експертні висновки щодо судової реформи в
Україні у контексті стандартів та рекомендацій Ради Європи.
«Коли мова йде про законодавство, то
громадянське суспільство повинно брати участь у побудові нової правової держави, але тільки за умов прозорого та
об’єктивного судження», — закликав Герхард Райснер.
Сергій Козьяков, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, член Ради з
питань судової реформи при Президентові
України, розповів про нові вищі спеціалізовані суди: Вищий антикорупційний суд та
Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Також він повідомив підсумки першої
хвилі кваліфікаційного оцінювання суддів та
другого конкурсу набору суддів до Верховного Суду.
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Валентина Данішевська, голова Верховного Суду, оприлюднила кількість надходження справ/матеріалів до Верховного
Суду станом на 9 листопада 2018 року. Ігор
Бенедисюк, голова Вищої ради правосуддя,
розказав про повноваження Вищої ради правосуддя та особливості процесу створення
та початку роботи нових окружних судів. У
свою чергу, Василь Лемак, суддя Конституційного Суду України, дав поради щодо подання конституційних скарг.
Тема першої сесії дала змогу розібратися у темі взаємодії Великої Палати та касаційних судів у складі Верховного Суду. Модерували її Довидас Віткаускас, керівник
Проекту ЄС «ПРАВО-Justice» та Тетяна Лисовець, старший партнер АК «Соколовський
і Партнери».
«Велика Палата, що об’єднує юрисдикції,
вирішує спори та розглядає найбільш масштабні проблеми, на сьогодні, перенавантажена. Сподіваємося, що Велика Палата буде
використовувати своє право повернення деяких справ до Касаційного суду», — зауважив
Богдан Львов, заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського
суду у складі Верховного Суду.
Виступ Всеволода Князєва, секретаря
Великої Палати Верховного Суду, був продовженням доповіді пана Богдана, а саме тема
«Розвантаження Великої Палати: напрямки
вдосконалення законодавства». Алла Лесько, суддя Касаційного цивільного суду у
складі Верховного Суду, розглянула перший
досвід розгляду зразкових справ та перспективи запровадження процедури в інших
юрисдикціях.
Віталій Уркевич, суддя Великої Палати
Верховного Суду, говорив про повноваження Великої Палати ВС, підстави для передачі
справ на розгляд Великої Палати, порядок
передачі справ та відступлення від висновку
щодо застосування норми права. Зокрема,
Андрій Савчук, партнер Moris Group, керівник практики вирішення спорів, розглянув
тему «Довіра до Верховного Суду: quo vadis?»

та оприлюднив результати опитування, яке
проводив комітет АПУ.
«Наше суспільство звикло роками не довіряти суду, і змінити цей тренд непросто. У
цій ситуації без допомоги правників та ЗМІ
не обійтися. Довіра не з’являється швидко
після того, як була втрачена», — наголосив
Андрій Савчук.
«Довіра до суду в Україні за останній час
значно зросла з 5% до 16%. Ми працювали,
працюємо та будемо працювати над цим
питанням», — запевнив Олег Ткачук, суддя
Великої Палати Верховного Суду.
Після обідньої перерви у межах другої
сесії відбулося 3 паралельні панельні дискусії.
Денис Бугай, Президент Асоціації
правників України (2013-2017), партнер VB
PARTNERS, порушив тему тактики захисту у
справах з міжнародним елементом, дав пораду щодо не допускання екстрадиції. Він
виділив 7 основних порад адвокату в екстрадиційних справах: «Це матеріали авторитетних ЗМІ; звіти та висновки правозахисних
організацій/правозахисників; публічні заяви державних службовців та звіти органів
державної влади; дискредитація слідства та
обвинувачення; ілюстрація умов тримання
СІЗО та рівня медичного забезпечення; аналогічні кейси відмови у видачі, де зафіксовано порушення прав людини; «Ліквідація»

підстав для екстрадиції», — поділився досвідом Денис Бугай.
Після паралельних сесій пройшла спеціальна доповідь, яку модерувала Тетяна
Ігнатенко, радник Юридичної групи LCF.
Спікери Наталія Богацька, голова Асоціації
суддів господарських судів України, суддя
Південно-західного апеляційного господарського суду, та Галина Діброва, голова комітету Ради суддів України, суддя Одеського
апеляційного господарського суду, обговорили проблемні питання застосування нових процесуальних норм: погляд суддівської
спільноти.
Завершився форум третьою сесією, тема
якої: «Україна на міжнародній судовій арені:
підсумки та рекомендації майбутніх дій».
Модерував її Артем Стоянов, старший партнер Юридичної групи LCF.
***
Висловлюємо подяку за сприяння в організації форуму генеральному партнеру заходу LCF Law Group, партнерам: VB PARTNERS,
Esquires, Юридичній компанії «ВОЛХВ»,
GENTLS Law Firm, Moris Group, «Соколовський і партнери», партнерам сесії: AEQUO,
AVELLUM та партнеру фуршету Redcliffe
Partners. Окрему подяку висловлюємо оргкомітету VII Судового форуму та Анні Огренчук, програмному координатору, які взяли
на себе частину організаційних питань.
СПІВОРГАНІЗАТОРИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ СЕСІЇ
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V Всеукраїнська конференція
з кримінального права та процесу:
підсумки і враження

ГЕНЕРАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

З

9 листопада 2018 року у м. Києві
Асоціація правників України
провела V Конференцію з
кримінального права та процесу

ПАРТНЕРИ

ахід вже став ключовою подією
року у сфері кримінального права та процесу. Щороку провідні
адвокати, судді, юристи та закордонні експерти збираються разом
для обговорення актуальних питань галузі,
побудови діалогу, обміну думками та вироблення спільних позицій.
Відкрив конференцію вітальним словом
Андрій Стельмащук, Президент Асоціації
правників України, який привітав гостей,
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подякував партнерам і спонсорам. Також
зазначив, що подія вже п’ять років поспіль
збирає представників усіх видів правничих
професій, між якими ведеться конструктивний та доброзичливий діалог.
Модератором сесії «Рішення ЄСПЛ. Прикладні можливості захисту» виступив Володимир Ващенко, партнер VB PARTNERS.
«Потрібно удосконалювати судову реформу
і йти далі, незважаючи ні на що. Наприклад, коли я спілкувався з американськими

правниками, то зрозумів, що вони дійсно
застосовують санкції. Не просто говорять
про них, пишуть чи документально затверджують — вони їх застосовують одразу, і це
дає їм значний поштовх до розвитку», — зауважив Володимир Ващенко. Перший доповідач Андрій Мамалига, представник Уповноваженого ВРУ з прав людини з питань
партнерства з інститутами громадянського
суспільства, розповів про невиконання рішень ЄСПЛ у кримінальному судочинстві та
акцентував увагу на причинах та шляхах їх
вирішення. За словами пана Андрія, Україна є лідером як за поданими заявами щодо
прав людини, так і за їх невиконанням.
Олена Льошенко, адвокат у справах
ЄСПЛ, взяла за основу свого виступу тему
застосування статті 5 Конвенції та рішень
ЄСПЛ у національному кримінальному провадженні. Вона порадила, на що саме необ-
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хідно звертати увагу суду адвокатам під час
обрання та продовження запобіжного заходу з огляду на відповідну практику ЄСПЛ.
«Справді, сьогодні судова система
трансформується, маємо й позитивні надбання. Кількість звернень до ЄСПЛ на 30 вересня 2018 року виводить нашу державу на 4
сходинку рейтингу. Але це не тому, що у нас
покращилася система захисту прав людини,
а тому, що великий масив справ перейшов
до стадії виконання. Адвокати забезпечені
великим багажем роботи на десятиліття,
якщо не більше, через такі реформи», — сказала пані Олена.
Назар Кульчицький, засновник, голова
АО «Назар Кульчицький та Партнери», розглянув з учасниками конференції питання
визнання недійсним договору як способу
притягнення до кримінальної відповідальності юридичної особи.
«Я вирішив взяти таку, на перший погляд, не кримінальну тему, тому що ті чи
інші правовідносини трактуються як цивільно-господарські. Зрозуміти, це кримінальна тема чи ні, може допомогти тест Енгеля», — розпочав свою доповідь пан Назар.
Родзинкою сесії став бліц-коментар
судді Касаційного кримінального суду у
складі Верховного Суду Аркадія Бущенка.
Пан Аркадій прокоментував виступ кожного доповідача.

«Сформувалася певна тенденція у нашому суспільстві: воно вимагає одразу всіх
посадити, розстріляти, незважаючи на те,
що є різні думки, погляди, відносини у складі між державою та приватним сектором.
Так званий радикалізм. Працюючи у суді,
я багато відкрив для себе нового. Зрозумів,
що легко звинуватити у всьому державу, не
розуміючи, що фактичного обличчя наша
країна не має. Значить, держава — це кожен
із нас! Якщо ти представник державного
органу, то саме ти несеш відповідальність
за неправильно прийняті рішення. На жаль,
розуміння цього у нас відсутнє на системному рівні», — зазначив Аркадій Бущенко.
Другий день розпочався з вітальних слів
Андрія Стельмащука, Президента Асоціації
правників України, Станіслава Кравченка, голови Касаційного кримінального суду
у складі Верховного Суду, Дениса Бугая,
Президента Асоціації правників України
(2013 — 2017 рр.), адвоката, партнера VB
PARTNERS, та Віталія Сердюка, старшого
партнера, керівника практики кримінально-правового департаменту АО AVER LEX.
Під час першої сесії розглянули реформу кримінальної юстиції. Модератором виступив Сергій Гребенюк, партнер Asters.
Станіслав Кравченко розповів про
основні результати діяльності Касаційного кримінального суду у складі Верховного
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Суду з початку роботи нового ВС. «Завтра
рік, як вийшов указ Президента про призначення нового Касаційного кримінального суду у кількості 113-ти чоловік. До фінішу
дійшли не всі, відібрали тільки 28 найкращих. Зауважу, що на сьогодні судді опрацювали 14 757 процесуальних звернень. Поки
що маємо дві палати: першу судову та другу
судову. Основна функція Верховного Суду —
забезпечення єдності судової практики по
всій Україні. Працюємо на результат і нам
є куди рухатися», — зазначив пан Станіслав.
Надія Стефанів, суддя Касаційного
кримінального суду у складі Верховного
Суду, ознайомила присутніх з виправдувальними вироками в Україні та звернула
увагу на важливі процесуальні деталі.
У свою чергу, Олександра Яновська,
суддя Великої Палати Верховного Суду, розповіла про правові позиції Великої Палати
Верховного Суду у кримінальних провадженнях.
Справжньою родзинкою заходу став виступ Дениса Бугая, Віталія Сердюка та Олександра Нечитайла, експерта АО «ЛНМ», у
форматі HARD TALK на тему: «Професійні
права адвокатів. Приватне обвинувачення».
Експерти обговорили перспективи нового
ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», способи тиску на сторону захисту в
резонансних справах та шляхи протидії, а
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також особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.
«Є 5 ключових проблем адвокатури: ототожнення адвоката з клієнтом, доступ до інформації та збір доказів, недоторканість адвокатської таємниці та спілкування з клієнтом, доступ до клієнта та слідчих дій, обшуки
та доступ до справ адвокатів. Новий закон
бореться з ними», — нагадав Денис Бугай.
Модератором другої сесії виступила
Ольга Просянюк, керуючий партнер АО
AVER LEX. Тематика сесії була присвячена
новим типам злочинів. Пані Ольга досить
оригінально підійшла до представлення доповідачів сесії, підготувавши для них характерні запитання.
Євген Грушовець, партнер Ario Law
Film, розповів про зловживання з кваліфікацією, їх наслідки та поділився порадами,
як адвокату діяти у такій ситуації. Пан Євген підготував свій виступ з гумором, аргументувавши кожен факт цікавою світлиною
чи фрагментами із відомих фільмів.
Максим Літвінов, керівник Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки
Служби безпеки України, у своєму виступі
розглянув нюанси цифрових доказів. Тетяна Лисовець, старший партнер АО «Соколовський і Партнери», розкрила тему підкупу
службової особи приватного права, спробувавши розібратися, де межа між злочином і
ухиленням від виконання зобов’язань.
Після обідньої перерви учасників чекав
майстер-клас щодо психологічної реабілітації адвокатів та професійного вигорання,
тренером якого виступила Анна Метельська, організаційний коуч-консультант, засновник коучинг-студії «Крок-за-Кроком».
Про нові процесуальні можливості учасники поговорили під час третьої сесії, яку
модерував Володимир Рудниченко, радник МЮФ Integrites.
Оксана Бірса, слідча суддя, заступник голови Дніпровського районного суду
м. Києва, порушила тему зловживання запобіжними заходами.

«Сьогодні районні суди м. Києва дуже перенавантажені, тому іноді встановлені строки
не виконуються. На стадії досудового розслідування я намагаюся надавати рівні права як
прокурору, так і адвокату. Баланс змагання
допомагає у винесенні об’єктивних рішень»,
— зазначила Лариса Цокол, слідча суддя Печерського районного суду м. Києва, розповідаючи про умови роботи слідчих суддів.
Олександр Круть, директор ТОВ
«Центр судових експертиз «Альтернатива»,
розглянув у своєму виступі нюанси експертизи давності документів, а саме: дату
проставлення підпису та печатки. У свою
чергу, Сергій Прокопенко, директор ТОВ
«Лабораторія комп’ютерної криміналістики Cyberlab», розповів про особливості збору цифрових доказів та проведення
комп’ютерно-технічних експертиз.
Четверта сесія була присвячена темі:
«Практичні нюанси останніх тенденцій у
кримінальному процесі». Модератором виступив Євгеній Солодко, керуючий партнер АГ «Солодко і партнери», який водночас
обговорив з учасниками актуальні питання
спеціального досудового розслідування.
«Абсолютно безвідповідально відбирати та розподіляти майно «попередників».
Як можна говорити, що цей так званий ін-

ститут відповідає правам людини, якщо її
можуть заочно засудити та безпідставно позбавити майна, назвати злочинцем? Щодо
осіб, які мали відношення до колишньої
політичної еліти та зараз знаходяться за межами нашої держави, наразі застосовується
інститут спеціального досудового розслідування. Мова йде про грабіж під дуже «апетитним» та «запашним» соусом. Людина,
позбавлена можливості захищатися — це
саме той момент, що суперечить правам
людини», — зазначив пан Євгеній.
Адвокат Віталій Сердюк, старший партнер АО AVER LEX, розповів про випадки тиску
на адвокатів, які трапляються дедалі частіше.
«Багато зусиль зараз докладається до того, аби
вибити з колії адвокатів. Зокрема, за 2016 —
березень 2018 було скоєно 34 випадки насильства, 5 вбивств, 2 замахи на вбивство та 597
заяв про напад», — повідомив Віталій Сердюк.
Сергій Смірнов, партнер Sayenko
Kharenko, проаналізував світові тренди розвитку юридичних компаній та адвокатської
діяльності, а саме: комплаєнс, антикорупційні заходи, етику. «Особливості роботи
адвоката, пов’язаної з державною таємницею» — тема, яку розглянув Ігор Чудовський, адвокат, керуючий партнер АО «Чудовський і партнери».
ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ
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IV Форум з конкурсного права:
нові процедури

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

З

22 листопада 2018 року у м. Києві
Асоціація правників України спільно
з Проектом ЄС «ПРАВО-Justice»
провели IV Форум з конкурсного
права, присвячений трьом основним
аспектам конкурсного процесу:
стягненню, реструктуризації та
банкрутству

вітальним словом до гостей форуму звернулися: Володимир
Саєнко, Віце-президент Асоціації
правників України, Ірина Сербін,
голова організаційного комітету
форуму, Голова Комітету АПУ з конкурсного права, партнер Ario Law Firm, Валентина
Данішевська, голова Верховного Суду, Андрій Іванчук, народний депутат України,
голова Комітету Верховної Ради України з
питань економічної політики.
Перша сесія форуму проходила у
форматі панельної дискусії, тема якої:
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«Банкрутство і реструктуризація. Кодекс
України з процедур банкрутства: жити
по-новому». Модерував її Юрій Моісеєв,
директор Департаменту з питань судової
роботи та банкрутства Міністерства юстиції України.
«Кодекс є збалансованим та спрямованим на те, щоб задовольнити інтереси обох
сторін. Кодекс у розпорядженні судді — це як
скальпель у руках хірурга: умілий лікар рятує
життя, а бездарний — губить його», — зауважив Руслан Сидорович, народний депутат
України, голова підкомітету з питань вико-

нання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, один
із авторів Кодексу про банкрутство.
«Обговорюючи цю тему у нашій юридичній компанії, ми дійшли до висновку, що
чинна редакція закону є доволі простою, санації як такої немає. Супровід справ по Кодексу банкрутства вимагатиме певних фахових
знань та дасть можливість отримати досвід
щодо напрацювання абсолютно нових механік процесу», — висловив свою думку Юліан
Хорунжий, член Правління Асоціації правників України, старший партнер Ario Law Firm.
Також участь у дискусії взяли: Роман
Шпек, голова Ради Незалежної асоціації
банків України, Наталія Тищенко, керуючий партнер ЮК Nobili, та Олексій Соболєв,
в.о. директора «ДП «ProZorro.Продажі».
Друга сесія теж пройшла у форматі панельної дискусії, під час якої говорили про
самоврядування арбітражних керуючих.
Модератором сесії виступив Сергій Бояр-
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чуков, керуючий партнер «Алєксєєв, Боярчуков і партнери».
Дискутуючи, спікери порушили такі
теми: правила формування та діяльності
статутних органів; асоціації арбітражних
керуючих; Кодекс етики арбітражних керуючих та порядок контролю Асоціації за їх
діяльністю; захист прав арбітражних керуючих від декларацій до реальних дій.
Під час третьої сесії, яку модерував
Микола Ковальчук, старший партнер ЮК
L.I.GROUP, адвокат, порушили тему судової
практики в конкурсному процесі.
Сергій Жуков, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду,
розказав про основні новели судової практики у сфері банкрутства. Микола Лукашук,
керуючий партнер ТОВ «Правова константа»
говорив про оскарження аукціонів з реалізації майна боржників у процедурах банкрутства. Ключові позиції Верховного Суду у
майнових спорах, дотичних зі сферою банкрутства, а саме: іпотека, реєстрація, корпоративне і трудове право, розглянула Олена
Волянська, радник Юридичної групи LCF.
У свою чергу, Валентіна Кудеpт, адвокат із Франції, порушила питання цивільної
відповідальності та санкцій щодо менеджерів компаній, які проходять процедуру
банкрутства (з досвіду Франції). Суддя у
відставці Господарського суду Парижа та

Версаля Роже Аньєль розглянув питання
особливості судового розгляду справ з банкрутства: завдання і роль судді.
На чолі із модератором, д.ю.н., професором Олександром Бірюковим, радником Юридичної групи LCF, обговорили питання неплатоспроможності фізичних осіб.
Владислав Філатов, державний експерт
експертної групи з банкрутства Директорату правової політики у сфері судоустрою,
судочинства та суміжних правових інститутів, розглянув питання ролі арбітражного
керуючого та добросовісності боржника в
процедурах неплатоспроможності фізичних осіб. А керівник робочої групи Незалежної асоціації банків України з питань
банкрутства Олена Єрмолова висвітлила
тему складу та реструктуризації боргів фізичних осіб.
Реформа системи виконання судових
рішень в Україні в дії стала темою завершальної сесії форуму, модератором якої виступив Довидас Віткаускас, керівник Проекту ЄС «ПРАВО-Justice».
Приватний виконавець виконавчого
округу Дніпропетровської області, заступник голови Ради приватних виконавців
України, член ГО «Бюро приватних виконавців «Альтернатива» Олександр Сивокозов
порушив тему саморегулювання приватних
виконавців та дисциплінарної практики.

«Зведене виконавче провадження» — тема
доповіді Андрія Авторгова, голови підкомітету виконавчого провадження Комітету
АПУ з конкурсного права. Врешті, Олексій
Соломко, радник ADER HABER, говорив про
практичні аспекти діяльності приватних
виконавців: очікування та реалії.
***
Результати голосування учасників форуму, організованого Асоціацією правників
України:
— переможець у номінації «Юридична фірма» — ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та
партнери»;
— переможець у номінації «Арбітражний керуючий» — Микола Лукашук, арбітражний керуючий;
— переможець у номінації «Суддя» —
Сергій Жуков, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
АПУ висловлює вдячність генеральному
партнеру заходу — Ario Law Firm, партнерам — ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та партнери», L.I.GROUP, LCF, «Правова константа»,
партнеру фуршету — NOBILI, професійному партнеру — «Банкрутство та ліквідація в Україні», інформаційним партнерам
— Ліга:Закон, ЮРЛІГА та медіа партнерам
АПУ — «Закон і Бізнес», «Юридична Газета».
СПІВОРГАНІЗАТОР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ
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Kharkiv Legal Business Forum:
інновації в роботі юристів

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

Т

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР СЕСІЇ

оп-темою стали розвиток бренда
компанії, новітні підходи до підбору персоналу, використання інформаційних технологій у роботі
юриста.
Олена Пархоменко, директор з розвитку бізнесу ЮК ILF, розповіла про те, як зробити локальний бренд національним. Серед
сотень однакових реклам, пропозицій і продуктів важливо бути брендом. Олена Пархоменко окреслила 5 основних ознак успішного бренда:
— креативна провокація (відрізнятися на
загальному тлі однакових продуктів);
— зрозуміла юриспруденція (клієнт має
вас розуміти);
— наполегливість (якщо постійно бити в
одну точку, ви будете почуті);
— командний драйв (балансувати між
маркетингом і виробництвом);
— багатоканальна комунікація (мати канали зв’язку з клієнтом на всі випадки життя).
Володимир Бойко розповів історію
успіху, яка трапилась у його компанії, Ario
Law Firm. Щоправда, починалася вона зі
стресу та кризи і спрогнозувати її фінал, за
словами Володимира, було важко. Необережний допис у соцмережі одного з партнерів
фірми спровокував справжній скандал, який
щогодини наносив чергові удари по іміджу
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фірми. Однак грамотний менеджмент зумів
змінити ситуацію і перетворити проблему
на родзинку компанії, і навіть популяризувати в мережі хештег #дикілюди.
Форум співпав у часі з відзначенням 16-ї
річниці з дати створення АПУ, тож діяльності
Асоціації також присвятили окремий виступ.
Президент АПУ 2013 — 2017 років Денис Бугай, партнер VB Partners, розповів, як «виростити» бренд у межах АПУ.
Співзасновник та директор ILTI, доктор
юридичних наук, професор Національного
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Ольга Сімсон наголосила, що основним продуктом її компанії є персонал.
«Неформальна освіта і юридичні послуги на
зіткненні права, ІТ та креативних індустрій
дають можливість сформувати якісно нові
кадри на ринку», — зауважила вона.
Інновацій у праві торкнулася друга сесія,
яку модерував Дмитро Форемний, представник Гаазького інституту інновацій у праві (HiiL), Innovation Justice Agent.
Микита Підгайний, юрист проекту
OpenDataBot, CEO Bot&Partners, навчив
учасників форуму користуватися системою
«Бабуся» від OpenDataBot — пошуком по Реєстру судових рішень.
А Андрій Грищук розповів про свій
проект VKURSI — це платформа, яка об’єднує

відкриті дані, сучасні технології, юридичну
експертизу та кінцевих користувачів (аналіз судових рішень, перевірка контрагентів,
аналітика, комунікація online тощо).
Тему сучасних технологій у юриспруденції порушили невипадково саме в Харкові. За словами Романа Чумака, Голови
Відділення АПУ в Харківській області, керуючого партнера ЮК «Арес», процеси розвитку бізнесу відбуваються дуже динамічно,
тож якщо компанія не буде змінюватися, то
втратить частину клієнтів.
«Насправді робота з персоналом в юридичних компаніях — це щонайменше 50%
успіху компанії. Бо саме від юристів, від наших співробітників залежить успіх і комунікація з клієнтами і виграні справи. Тому
сьогодні дуже важливо обговорити ці питання», — зазначив член Правління АПУ, керуючий партнер АО «Шевердін і партнери» Максим Шевердін, модеруючи сесію, яка стосувалася підбору персоналу.
Серед новітніх підходів до кадрової політики слід виокремити систему управління
під назвою «холократія». З особливостями
організаційної структури компанії в руслі
холократії учасників форуму ознайомили
партнер Axon Partners Оксана Кобзар та
Богдан Дучак.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР СЕСІЇ
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ТРЕТЯ СОТНЯ УЧАСНИКІВ
НАБІР ВІДКРИТО
Оголошено початок набору
до третьої сотні учасників
програми «Адвокат
Майбутнього»

P

озпочинається відбір адвокатів для участі у третьому
навчальному циклі програми «Адвокат Майбутнього» —
першої всеукраїнської програми професійного розвитку адвокатів,
спрямованої на підвищення якості правничої
допомоги, етичних стандартів її надання, підтримку впровадження реформ у сфері правосуддя та розвитку правничої спільноти в
Україні.
Програма формує спільноту професіоналів, об’єднаних на основі спільних цінностей,
які прагнуть надавати правничу допомогу
відповідно до найвищих етичних стандартів,
готові бути агентами змін заради справедливого правосуддя та лідерами у професійній
спільноті.
Ми пишаємося тим, що 9 випускників
Програми були обрані до органів адвокатського самоврядування, 1 випускник став
суддею Верховного Суду, 1 увійшов до складу Громадської ради доброчесності при
ВККС, більше десяти беруть участь у конкурсах на посади суддів.
Програма складається з навчальних модулів, спрямованих на практичне відпрацювання та удосконалення навичок, необхідних у щоденній роботі кожного адвоката. Це
не навчання праву і процесу. Натомість ми
пропонуємо те, чого юристи не отримали в
українській юридичній школі: як ефективно
взаємодіяти з клієнтами, судом, процесуальними опонентами, громадськістю та медіа.
Ми дамо відповіді на запитання, що означає для адвоката бути лідером і як вберегти

Участь у Програмі зробить
Вас ефективним лідером змін
За 5 триденних модулів навчання
протягом року Ви отримаєте:
Навички надання
правничої допомоги
відповідно до
найвищих етичних
стандартів та кращих
іноземних практик

Навички ефективної
комунікації з клієнтом,
опонентом, судом та
в адвокатській
спільноті

Навички з управління
емоціями та ведення
переговорів

Навички ефективного
лідерства та
управління змінами

Навички аналізу та
написання юридичних
текстів

Навички комунікації з
медіа та проведення
адвокаційних кампаній
на підтримку Ваших ідей

Міцні робочі зв‘язки
у спільноті
однодумцівпрофесіоналів

Зростай серед
кращих!
себе від професійного вигорання. Ми спростуємо звичне твердження про те, що клієнт
— це головний ворог адвоката.
Учасниками Програми можуть стати
успішні адвокати з усієї України, які ведуть
активну і результативну громадську діяльність, мають власне бачення та ідеї щодо
реформ у сфері правосуддя й готові працювати над вдосконаленням правової системи
країни.
Відбір учасників проводитиметься
шляхом анкетування та, за необхідності,

особистого інтерв’ю. Для того, щоби стати
учасником Програми, необхідно заповнити анкету.
Перед заповненням анкети, варто ознайомитися з правилами участі та рекомендаціями. Всі документи розміщені на сайті
www.tomorrowslawyer.org у розділі Новини.
Заявки для участі приймаються до
24:00 25 січня 2019 року.
Для тих, кому пощастить потрапити до
третьої сотні, навчання розпочнеться навесні 2019 року і триватиме впродовж року.

Матеріали, викладені у цій статті — 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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ЗАХОДИ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Новели банкрутства
обговорили у Львові
30 листопада 2018 року
у м. Львів Асоціація
правників України спільно
із Господарським судом
Львівської області, Західним
апеляційним господарським
судом та Проектом ЄС
«ПРАВО-Justice» провели
обговорення Кодексу України з
питань банкрутства
Верховного Суду, Роксолана Костур, Голова Відділення АПУ у Львівській області,
партнер АО «Матвіїв і Партнери», Сергій
Боярчуков, керуючий партнер «Алєксєєв,
Боярчуков і партнери», Ігор Ніколаєв,
юридичний радник Центру комерційного
права, національний експерт Проекту ЄС
«ПРАВО-Justice», та Руслан Сидорович,
народний депутат України, один із авторів Кодексу України з процедур банкрутства.
Ігор Ніколаєв розповів про новели в інституті корпоративного банкрутства. Сергій
Боярчуков оприлюднив зміни в правовому

36
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статусі арбітражного керуючого. За словами
спікерів, реформа може вважатися успішною не тоді, коли зміни вносяться на папері,
а тоді, коли вони з’являються у правозастосуванні.
Юліан Хорунжий розглянув особливості реалізації майна в процедурах банкрутства. Пан Юліан зауважив, що Кодексом не
передбачено продаж цілісного майнового
комплексу. Зокрема розповів, як розподіляти майно, яке є предметом забезпечення
і навпаки, та деталізував процедуру проведення аукціону за участі арбітражного керуючого.

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


А

ПУ висловлює вдячність партнеру заходу — ЮК «Алєксєєв, Боярчуков і партнери» та інформаційному партнеру — Незалежній
асоціації банків України.
З вітальними словами до учасників
заходу звернулися: Юліан Хорунжий,
член Правління АПУ, старший партнер
Ario Law Firm; Василь Артимович, заступник Голови Господарського суду
Львівської області; Борис Плотніцький,
Голова Львівського апеляційного господарського суду; Ніна Ткаченко, суддя
Касаційного господарського суду у складі
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

VIII Всеукраїнський податковий форум
17 — 18 листопада 2018
року в офісі ЮФ Arzinger
відбувся VIII Всеукраїнський
податковий форум

В

ідкрив роботу форуму Василь
Андрусяк, керівник практики
податкового права Moris Group,
який випробував учасників на
витривалість за допомогою бухгалтерського обліку!
Наталія Швець, юрист Ario Law Firm
розповіла про ключові моменти забезпечення захисту у кримінальних провадженнях. Президент ЮК Jurimex Данило Гетманцев представив найактуальнішу тему
останніх років — BEPS!
Продовжив перший день заходу партнер
ЮФ Arzinger Павло Ходаковський, який
підтримав тренд і розповів про податкове законодавство ЄС та пояснив, для чого його необхідно вивчати студентам. Наприкінці дня
учасникам був запропонований інтерактивний екскурс у світ роялті від Наталії Руденко
та Андрія Поліщука, старших менеджерів
відділу Tax & Legal в Deloitte Ukraine.
А закріпила отримані за день знання та
прояснила правила щодо контрольованих

іноземних компаній в Україні Карина Павлюк, старший юрист Eterna Law.
Розпочала недільну частину заходу Любов Цимбал, виконавчий директор Finance
Solution Group! Після її лекції в Україні
може очікуватися справжній бум у сфері
бізнесу, бо як мінімум 30 молодих, озброєних знаннями про ризики у веденні бізнесу
зможуть вийти на арену!
Експерт АО «КМ Партнери» Олена Медвєдєва дуже детально розповіла про те, що
включають в себе судові витрати та як вони
відшкодовуються.

Завершував захід Назарій Адамчук,
старший юрист АК «Соколовський і Партнери», якому вдалось, здавалось би, неможливе — зацікавити втомлених дводенним
інтенсивом учасників правилами оскарження ППР!
Дякуємо АО «КМ Партнери», АК «Соколовський і Партнери» і ЮФ Arzinger за підтримку заходу, спікерам — за інформативні
та цікаві доповіді, інформаційним партнерам — Школі права УКУ та «Юридичній газеті» і, звісно, учасникам, які вирішили провести День студента з нами.

IX Всеукраїнська школа
з кримінального права та процесу
Харківський осередок Ліги студентів АПУ
провів ІХ Всеукраїнську школу з кримінального
права та процесу в компанії Харківського
осередку Ліги

П

ерший виступ — панельна дискусія від
Євгена Ріяко, керуючого партнера ЮК
Riyako & Partners
Дениса Нев’ядомського та
Еліни Сілантьєвої — одразу ж
дав учасникам зрозуміти, що
запрошені спікери не дозволять
їм засумувати.
Під час дискусії було обговорено проблеми дотримання
принципу змагальності у кримінальному провадженні. Також детально була розглянута

20

діяльність адвоката та його повноваження у досудовому розслідуванні та, безпосередньо
під час судового розгляду.
Наступним виступив голова
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Олександр Дроздов. Він окреслив
«больові точки» гарантій адвокатської діяльності та шляхи їх
«зцілення» крізь призму практики ЄСПЛ.
Наступний спікер — Дмитро Лебедєв, адвокат АО «Донець і партнери»,
розкрив

№12 (152) ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ

різні аспекти експертизи як
неналежного доказу судовому
процесі, поділився власним
досвідом на основі юридичної
практики і надав корисні поради учасникам та гостям заходу.
Денис Маслій, заступник
начальника управління нагляду
у кримінальному провадженні

прокуратури Харківської області, обговорив з учасниками
шляхи боротьби з корупцією.
Наступним виступив Олександр Курило, суддя Апеляційного суду Харківської області.
Олександр пояснив особливості
апеляційного перегляду судових рішень судів першої інстанції по кримінальних справах.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

ІІ Всеукраїнська школа зі здійснення
місцевого самоврядування
24 — 25 листопада 2018
року в стінах Миколаївської
міської ради за ініціативою
Миколаївського осередку
Ліги студентів АПУ було
проведено ІІ Всеукраїнську
школу зі здійснення місцевого
самоврядування

П

ершого дня під час урочистого
відкриття Школи з вітальним
словом виступила голова Миколаївського осередку Ліги студентів АПУ Карина Білоград.
Також на урочисте відкриття Школи був
запрошений міський голова міста Миколаєва Олександр Сєнкевич, який підкреслив
важливість заходу для молодого покоління
та побажав учасникам продуктивного навчання.
Першим спікером став Дмитро Лазарєв, директор департаменту Центру надання адміністративних послуг в м. Миколаєві,
який розповідав про діяльність та функціонування ЦНАПУ, перелік послуг, які можуть
отримати громадяни за короткий період
часу. Наступним експертом виступив Олександр Болтянський, генеральний директор
ТОВ «Шпиль», з темою доповіді: «Дороги.
Транспорт. Конфлікт інтересів». Олександр
поділився своїм баченням ситуації та реальними цифрами, які відображають суть таких
процесів, як будування дороги, стан та перспективи розвитку транспорту в місті.
Віталій Гунько, практикуючий юрист,
розповів студентам про особливості форм
рішень нормативних актів, які приймають
органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції. Учасники мали змогу ознайомитися з найвищим нормативноправовим актом територіальної громади
міста Миколаєва — Статутом.
Продовжуючи тему суб’єктів органів місцевого самоврядування, про їх взаємодію зі
ЗМІ, розповів журналіст, головний редактор
інформаційно-аналітичного
інтернет-видання «НикВести» Олег Деренюга.
Завершальним спікером першого дня
став голова організації «Сила села», депутат
Вознесенської районної ради — Олександр
Максименко. Він висвітлив проблеми громади та місцевого самоврядування в контексті відносин між людьми.
Перший день Школи закінчився корпоративною вечіркою, на якій лігівці святкува-
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ли 4 роки діяльності Миколаївського осередку Ліги студентів АПУ.
Другий день школи був присвячений
підвищенню практичних навичок студентівправників. Експертом та тренером виступив
Андрій Острєв, політтехнолог, журналіст,
бізнесмен. Учасники школи дізналися про
діяльність агітаційних штабів під час виборчої кампанії, отримали інструменти для
створення іміджу кандидата та взяли участь
у передвиборчих дебатах.
По обіді керуючий партнер АО «Житченко та партнери», суддя постійно діючого
третейського суду, Дмитро Житченко, розкрив питання злочинів у сфері агробізнесу,
прояснив процесуальні аспекти рейдерства
та діяльності адвоката при захисті від рейдерського захоплення.
Прикрасила чоловічий колектив спікерів першого дня школи Руслана Півоварова, керівник податкової практики ЮФ
«Кролевецький та партнери». І на завершення першого дня заходу був виступ від
Юрія Пономаренка, викладача кафедри
кримінального права в НЮУ ім. Ярослава
Мудрого, щодо призначення покарань у
темпоральному аспекті на прикладі «закону
Савченко» та протиставлення щодо цього
висновку Конституційного суду України та
Верховного Суду.
Першим спікером другого дня стала
Аліна Сергєєва, медіатор, адвокат, яка побудувала свій виступ у формі дискусії з учасниками та гостями щодо можливості запровадження процедури медіації у кримінальному процесі.
Далі директор Харківського територіального управління НАБУ Юрій Кравченко
розповів про протидію топ корупції в умовах сьогодення, проаналізував законодавство України з цього питання та процедуру
звернення до відповідних територіальних
органів.
Захід продовжився полум’яним та незабутнім виступом Василя Білоуса, викладача
Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого. Василь Васильович розкрив питання роботи Національного
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими
від корупційних та інших злочинів.
Наступним спікером була Ольга Корнєва, секретар Ради адвокатів Харківської
області, директор Юридичної компанії
«ОСКОР», яка розкрила певні аспекти роботи та ролі адвоката з обрання запобіжного
заходу.
Захід продовжив Дмитро Остапенко,
радник АО «Кролевецький та партнери», який
розповів про обрання запобіжного заходу, а
також надав топ-5 порад від практикуючого
адвоката. Після відпочинку на заході виступив адвокат Андрій Натина. Він присвятив
свою доповідь порушенням прав людини при
провадженні за статтею 290 ККУ. Учасники та
гості разом зі спікером обговорили питання
зміни номерів на транспортних засобах та
як при цьому не потрапити під кримінальну
відповідальність.
Завершальний виступ школи пройшов у
формі кримінально-правової характеристики злочинів від Олександра Житного,
завідувача кафедри кримінально-правових
дисциплін юридичного факультету ХНУ ім.
В.Н. Каразіна. Спікер проаналізував новели
у статтях, що стосуються зґвалтування та
сексуального насильства, розглянув можливі
проблеми при їх застосуванні та відповів на
провокаційні питання учасників та гостей
заходу.
Висловлюємо подяку генеральним партнерам заходу: АК «Житченко та Партнери»,
«Кролевецький та партнери»; партнерам заходу: ЮК «АРЕС», ЮК « Донець і партнери»,
Юридичні послуги «Андрій Натина»; партнерам заходу: газеті «Юридична практика»,
юридичному виданню «Юридична Газета»,
книжковому магазину Books, НЮУ ім. Ярослава Мудрого, юридичному факультету Vivat
Jus, ЮФ «Тацій та партнери», «Юрист online»,
магазину одягу Voronin, кафе «Корифей» та
сайту Харкова 057ua.
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НОВІ ЧЛЕНИ

Ласкаво просимо —
прийом нових членів АПУ!
11 грудня 2018 року
у м. Києві Асоціація
правників України влаштувала
традиційну вечірку — прийом
для нових членів АПУ

З

вітальними словами до гостей
звернулася Олександра Егерт,
виконавчий директор АПУ, яка
представила склад Секретаріату
Асоціації та детально ознайомила
із роботою організації загалом. Потім запропонувала кожному із новачків представити себе, розповісти про причини та мету
вступу до АПУ.
«АПУ — це неймовірна організація, яка
відповідає всім вимогам, прописаним законами. Тривалий час я очолював один із
комітетів Асоціації і радий, що нам вдалося зробити чимало роботи, провести багато
заходів. Сьогодні суспільство вимагає фахового аналізу тих драматичних подій, що
переслідують нашу державу останні роки.
Саме наші члени є тими професіоналами,
які можуть розібрати та дати відповіді на
низку запитань, наголошу, аргументовані
відповіді, а це, як нам відомо, потребує неабияких знань та досвіду», — приєднався
член АПУ Віталій Титич. Наприкінці свого
виступу пан Віталій отримав у подарунок
значок члена АПУ на знак того, що він разом із нами вже понад 10 років.
Цього разу Асоціація правників України прийняла до своїх лав близько 20 правників, які є представниками мало не всіх
сфер юридичної професії: юристи, адвокати, державні службовці, студенти та навіть
ціла кафедра Київського національного
торговельно-економічного університету на
чолі з деканом. Причини вступу до Асоціації правників України, які озвучували нові
члени, залишаються незмінними: пошук
спілкування, цікавої інформації та бажання
належати до провідної професійної спільноти країни.
Ще один елемент традиції — правники,
які щойно вступили до організації, отримали вітальні пакети АПУ з побажаннями цікавої та плідної роботи в організації.
Долучайтеся до роботи Асоціації правників України та слідкуйте за оновленням
календаря заходів на сайті АПУ та за новинами на сторінці АПУ у Facebook!
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СВЯТОАПУ
АДВОКАТУРА
ЗАХОДИ

16-річчя АПУ: близько ста
юристів боролися за час
Асоціація правників України
відсвяткувала свій 16-й День народження
в оригінальний спосіб — захопливим
квестом, учасниками якого стали
правники різних професій

П

ід час відкриття святкування з вітальним словом
до учасників звернувся Президент АПУ 2013 —
2017 років Денис Бугай. Він побажав командам
успіхів та вдалих результатів гри. Приємним
сюрпризом став подарунок на 16-річчя від Ario
Law Firm. Партнери здивували величезним тортом у вигляді паспорта України.
Змагання за мотивами фільму «Час» захопили гравців
на більш ніж дві години, участь у них взяли близько сотні
представників. Команди потрапили в унікальний ігровий
простір, який було створено на велетенському підземному
паркінгу НСК «Олімпійський». За задумом, тут було побудоване гетто, в якому сім’ї (команди) могли вижити, лише
заробляючи спільний час, який у цьому світі замінив собою
гроші.
За словами організатора заходу, керівника напряму
«Спільнота» Вікторії Краснової, гра захопила всіх: «Головна ідея заходу — запровадити новий, незвичний формат, у
якому будуть рівні всі правники. Судячи з відгуків учасників, нам це вдалося. Квест став настільки захопливим, що
навіть на наступний день серед гравців вирують емоції».
За результатами квесту на стадіоні «Олімпійський» відбулося нагородження:
3 місце посіла команда Національного антикорупційного бюро України;
2 місце — команда Верховного Суду;
1 місце — команда Незалежної асоціації банків
України.
Таких команд, які б до завершення гри витратили весь
час і вибули, не було, тож і в програші не лишився ніхто.
Ми дуже вдячні всім, хто долучився до цього святкового
заходу, сподіваємося зустрітися з такими чудовими командами на інших заходах формату #ubafun.
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