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НОВИНИ
ВИБОРИ

ЧЛЕНИ АПУ В ПАРЛАМЕНТІ
29 серпня 2019 року народні обранці
склали присягу і стали парламентарями ІХ
скликання. За результатами виборів до нового складу Верховної Ради України обрані
члени нашої спільноти — Асоціації правників України. Вісім колег пройшли до парламенту, серед них:
Сергій
Алєксєєв,
народний
депутат
України VIII скликання. Спільно з юристом Сергієм Боярчуковим створив ЮК
«Алєксєєв, Боярчуков
та партнери».

Ірина Венедіктова
працювала
завідувачкою
кафедри
цивільно-правових
дисциплін
Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна, членкиня науково-консультативної ради Верховного Cуду, арбітрка Міжнародного комерційного арбітражного суду
при Торгово-промисловій палаті України та
віцепрезидентка Фонду медичного права та
біоетики.

Сергій Кальченко
працював
адвокатом і начальником
управління
представництва інтересів у Європейському
суді з прав людини
та у міжнародних арбітражних установах,
в АО Hillmont Partners. Співпрацював із
проектами Агентства США з міжнародного розвитку «Вибори та політичні процеси», «Сприяння організації виборів в
Україні», «Україна: верховенство права»,
«Справедливе правосуддя». Веде активну
роботу в Комітеті АПУ з конституційного
права, адміністративного права та прав
людини.

«Хілмонт Партнерс».
Заступник
Голови
Комітету АПУ з конституційного права.

дії Об’єднання адвокатів «Одеська обласна
колегія адвокатів». Cпівавтор Довідника з морського права (Українська частина), який видає видавництво Kluwer Law
Publishing.

Олександр Качура
був керуючим партнером Адвокатського бюро «КАЧУРА
ЛОЄРС». Кандидат
юридичних
наук.
Працював
провідним фахівцем, юрисконсультом, помічником адвоката у різних юридичних компаніях. Отримав нагороду «Адвокат року
2018».

Олег Макаров, член
Етичної комісії АПУ,
членом
Правління
АПУ, був партнером
АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери». Депутат Київської міської ради VIII скликання. З 2012 до 2015 року — заступник Голови Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури України.

Вадим
Галайчук
був партнером ТОВ
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Андрій
Жупанін
працював юристом
у DLA Piper Ukraine.
У 2014 році виграв
право на навчання в
Лейденському університеті (Нідерланди).
Андрій Костін працював
адвокатом,
керуючим партнером
Адвокатської
компанії
«Право».
Заступник
голови Ради адвокатів
Одеської області. Заступник голови прези-

СПІВПРАЦЯ

АПУ & «ТАБЛЕТОЧКИ» — СПІВПРАЦЯ
ЗАРАДИ ДОПОМОГИ
Допомагати
—
легко! У межах співпраці з фондом «Таблеточки» Асоціація
правників
України
розпочинає
низку
благодійних заходів,
спрямованих на допомогу онкохворим
дітям.
Першим
благодійним заходом у межах співпраці стане майстер-клас з Вікторією
Єсауленко, маркетинг-директоркою ЮФ «Астерс».
Усі кошти, зібрані від проведення заходу, будуть передані благодійному фонду «Таблеточки».
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ОФІЦІЙНО
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Позиції АПУ
ЩОДО ІНІЦІАТИВ У СФЕРІ
СУДОВОЇ РЕФОРМИ

Асоціація підтримує провадження судової реформи, але заперечує методи та окремі ініціативи перебудови судової системи.
Зокрема, щодо форми та змісту деяких
положень проекту закону «Про внесення
змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування»
(реєстр. № 1008).
АПУ наголошує що, не зважаючи на назву законопроекту (щодо діяльності органів
суддівського врядування), документ містить фундаментальні пропозиції щодо перебудови судової системи. А саме:
— виключення норми про те, що зміни
до ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» вносяться виключно законами про внесення
змін до нього, ставлять під сумнів гарантії
незалежності суду;
— передача ВРП повноважень формувати склад ВККСУ створює ризик консолідації
повноважень в одному органі;
— процедури, розпочаті теперішнім
складом ВККСУ, мають бути завершені за
тими ж правилами, за якими розпочаті;
— запропоноване скорочення кількості
суддів Верховного Суду не відповідає Конституції;
— зменшення базового розміру посадового окладу суддів Верховного Суду порушує гарантії фінансової незалежності
суддів;
— для оновлення керівництва ВККСУ і
ДСА не може використовуватися інститут
люстрації, оскільки це екстраординарний
механізм, що був введений у національне
законодавство з іншою метою;
— текст законопроекту не обговорювався із залученням експертного середовища
та правничої спільноти і не розглядався Комісією з питань правової реформи.
Водночас, АПУ підтримує:
— створення при ВРП Комісії з питань
доброчесності та етики із залученням міжнародних експертів;
— запровадження єдиних правил для
суддівської винагороди;
— встановлення додаткової підстави
для дисциплінарної відповідальності судді
— недодержання ним встановлених строків
для надання суддею інформації на вимоги
члена ВРП та ВККСУ;
— встановлення на рівні закону чітких
строків для дисциплінарного провадження.

Повний текст відкритого
звернення

ЩОДО ЕКСПЕРТНОГО
ОБГОВОРЕННЯ
ЗАКОНОПРОЕКТІВ

ЩОДО ВИКЛЮЧНОГО
ПРАВА АДВОКАТІВ

АПУ направила відкрите звернення до
Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Комісії з питань правової реформи
при Президентові України з вимогою організувати обговорення законодавчих ініціатив за участі зацікавлених сторін, європейських експертів та представників правничої
спільноти.
В Асоціації вважають, що важливі законодавчі ініціативи завжди необхідно обговорювати з громадськістю та широким
колом експертів. Щоб якісно провести реформування правової системи та уберегтися від хибних кроків, необхідно залучати до
обговорення усі зацікавлені сторони.
Так, правнича спільнота стурбована відсутністю обговорень та дискусій щодо таких
законопроектів:
— про внесення змін до Конституції
України (щодо скасування адвокатської монополії), реєстр. № 1013;
— про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати
незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро
розслідувань), реєстр. № 1014;
— про внесення змін до деяких законів
України щодо діяльності органів суддівського врядування, реєстр. № 1008;
— про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
окремих положень кримінального процесуального законодавства, реєстр. № 1009;
— про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових
заходів із реформи органів прокуратури,
реєстр. № 1032.
Також у листі йдеться, що 7 серпня 2019
року створено Комісію з питань правової
реформи при Президентові України, до якої
увійшли авторитетні правники, представники міжнародних проектів, органів влади
та наукових установ. Проте до цього часу
Комісія не провела жодного засідання та не
надала оцінку цим законопроектам.

внесення змін до Конституції України

Повний текст відкритого
звернення
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Асоціація закликала народних депута-

тів України відхилити проект Закону «Про
(щодо скасування адвокатської монополії»), реєстр. № 1013.
Внесення змін до Конституції України
щодо правосуддя у 2016 році в частині закріплення виключного права адвокатів на
представництво в судах мало на меті забезпечення права громадян на отримання
якісної правничої допомоги, сприяння реалізації принципу змагальності у судовому процесі та забезпечення інституційної
спроможності адвокатури. Проект цього
документа був схвалений Європейською
комісією «За демократію через право» (Венеціанською комісією).
Виключне право на представництво
в судах відповідає міжнародній практиці
провідних держав світу та сприяє формуванню правничої професії з єдиними
стандартами й етичними правилами. Крім
того, виключні повноваження адвоката на
представництво — це гарантія реального
професійного правового захисту.
Скасування цієї норми поверне всю
юридичну професію на десятиріччя назад
і нівелює ті надбання в розвитку правової
системи, які були здобуті в роки незалежності України.
Для забезпечення належного права
на захист не потрібно змінювати Основний Закон держави. Оскільки питання
доступності правничої допомоги можна
врегулювати шляхом удосконалення норм
Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у частині забезпечення статусу
адвоката, особливостей його отримання та
провадження професійної діяльності адвокатами — представниками органів державної влади та юрисконсультами.
Розширення прав адвокатів, яке було
спричинено впровадженням виключного
права адвокатів на представництво у судах, має кореспондуватися з підвищенням
їхньої відповідальності перед клієнтами
та державою за зловживання своїми правами.

Повний текст відкритого
звернення
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САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Постанову Мін’юсту в наявному вигляді
приймати не можна — категорична
позиція ринку
20 серпня 2019 року
у м. Києві провідні учасники
ринку банкрутства зібралися
за круглим столом, щоб
оговорити запровадження
нової системи реалізації майна
банкрутів. Нагадаємо, що
Кодекс з процедур банкрутства
передбачає дворівневу систему
аукціонів з реалізації майна
боржників

Н

ародні депутати, розробники Кодексу, представники Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, керівники електронних
майданчиків,
представники
міжнародних та національних організацій,
арбітражні керуючі проаналізували останню редакцію проєкту постанови Кабінету
Міністрів України «Питання функціонування електронної торгової системи з продажу
майна боржників у справах про банкрутство
(неплатоспроможність)».
«Це чи не найважливіша наша зустріч
щодо реалізації норм Кодексу з процедур
банкрутства. Ми пам’ятаємо, як складно
ухвалювався Кодекс, який непростий шлях
ми пройшли. Також не забули й еволюцію
торгів від молоточних до електронних.
Сьогодні перед нами стоять нові виклики,
а саме — якісні зміни правил гри на ринку
банкрутства. Нові виклики означають і нові
проблеми. Сьогодні на базі Комітету з конкурсного права АПУ ми даємо можливість
висловитися усім учасникам процесу задля
того, щоб почути думки і пропозиції кожного», — зазначила Ірина Сербін, Голова Комітету АПУ з конкурсного права.
Один із розробників нового Кодексу з
процедур банкрутства Юліан Хорунжий
зауважив, що проєкт постанови Мін’юсту
потребує суттєвих змін задля ефективної
можливості реалізації його норм на практиці.
«Проєкт постанови не можна назвати
цілісним документом. Він не відповідає на
багато питань. Одна його частина взагалі
скопійована з процедури продажу арештованого майна. Такі критерії для відбору
адміністратора торгів як наявність системи блокчейн, досвід проведення аукціонів
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понад три роки, наявність колл-центру та
інші положення є дискримінаційними. Враховуючи все це, ми можемо припустити, що
у Мін’юсту є лише один претендент», — підкреслив Юліан Хорунжий.
Владислав Філатов, керівник групи
з банкрутства Директорату правової політики у сфері судоустрою, судочинства та
суміжних правових інститутів Мін’юсту,
запевнив учасників дискусії, що критерії
щодо наявності системи блокчейн та трирічного досвіду проведення аукціонів були
виключені з кінцевого проєкту постанови і
тим самим враховано думку громадськості.
«Є багато суто технічних питань до цього проєкту. Наприклад, прописуючи умови
запропонованого конкурсу, Мін’юст вже
прописує дискримінаційні умови. Деякі запропоновані механізми аукціонів не мають
ні наукового, ні практичного підґрунтя — чи
запрацюють вони взагалі? Розкриття кількості учасників аукціону суперечить Кодексу про банкрутство», — зазначила Владислава Грудова, керівниця відділу управління проєктами ДП «ProZorro.Продажі».
Олег Падалка, керівник Асоціації «Біржові та електронні майданчики», звернув
увагу, що електронні майданчики не були
залучені до розробки проєкту постанови
взагалі. «Ніякого анкетування електронних
майданчиків Міністерством юстиції не
проводилося. Ніхто не бачив і протоколів
робочих груп. Все проходить за закритими
дверима, а проблеми з’являються ззовні», —
наголосив він.
Микола Писанчин, заступник генерального директора з юридичних питань
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ДП «СЕТАМ», запевнив, що ДП «СЕТАМ»
не претендує на монополію і готове брати
участь у конкурсі на рівних умовах.
Учасники дискусії майже одноголосно
висловили позицію про те, що завдання
Кодексу — це збільшення надходжень грошових коштів з процедур банкрутства кредиторам, а отже, в першу чергу, потрібно
враховувати їх думку і економічну складову
цього питання.
Все це можливо забезпечити завдяки
створенню конкурентних умов та прозорих правил гри, які зрозумілі всім учасникам ринку, а нинішній проєкт постанови
не відповідає цим критеріям. Також вони
акцентували на прозорості та зрозумілості
порядку проведення конкурсу з відбору адміністратора та необхідності залучення до
цього процесу профільних організацій та
громадськості. Зокрема, про це висловилися представниці Transparency International
Христина
Зелінська, «Право-Justice»
Ірина Жаронкіна, Незалежної асоціації
банків України Інна Богатих, арбітражні
керуючі та керівники електронних майданчиків.
За результатами дискусії учасники висловили позицію, що постанову в тому вигляді, якою вона є зараз, ухвалювати не
можна. Вона потребує доопрацювання. Одноголосно ринок готовий прийняти активну участь у розробці постанови та інших
підзаконних нормативно-правових актів
в екстреному порядку задля недопущення
зриву реформи системи банкрутства та набрання чинності Кодексом у передбачені
законом строки.
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РЕКЛАМА ПАРТНЕРІВ

Our International Arbitration practice has been ranked best
in the world by Global Arbitration Review since 2015. For us,
international arbitration isn’t the occasional instruction: It’s all
we do. Our group delivers unrivaled case-building ability,
advocacy skills and knowledge of arbitrators, institutions,
expert witnesses and opposing counsel, which can make the
difference in a dispute’s outcome. Our global team—more than
180-strong—covers every jurisdiction, arbitral forum and
industry sector and works under multiple laws and in diverse
languages. Our practice sets us apart and affords our clients
invaluable insight into winning strategies and arguments.

whitecase.com
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ГЛАВА 1

Львiвська
Голова Відділення

Заступник Голови
Не важливо завжди
бути найкращим —
важливо завжди докладати
максимум зусиль

Іван ГОРОДИСЬКИЙ

область

Роман
ШПИРКА

Нині є багато людей, які впевнено
називають себе лідерами, але замало
тих, які готові виявляти ініціативу та
брати на себе відповідальність. Особисто я намагаюся не вживати термін «лідер» щодо себе, але готовий
ініціювати та брати відповідальність
щодо проекти, у яких бачу зміст. Діяльність АПУ є саме такою можливістю для мене. На платформі Асоціації
можна реалізувати значну кількість
проектів із високою доданою вартістю, що матимуть вплив як на правниче середовище, так і на суспільство
загалом.

Пункт «Цікавий фактторкнувся моїх
глибинних спогадів на тему: «Як та
коли я вирішив стати юристом». А
трапилось це у шкільні роки, коли ще
зазвичай не замислюєшся про вибір
професії. Я із захопленням дивився
голлівудські фільми про юристів, особливо мене заворожували їхні промови в суді. Тоді мені це видавалось мистецтвом, і досі свою думку я не змінив.
Пізніше я проявив героїчну стійкість,
тож врешті мої аргументи переконали батьків — так розпочався новий період мого життя, нерозривно
пов’язаний із правом.

Члени Ради Відділення

Максим
ІВАНИШИН

Насправді я не планував ставати членом Ради Відділення. Мій друг Ігор Маркевич
авантюрно і без жодного попередження висунув мене кандидатом. Дзвінок з офісу
АПУ став для мене несподіванкою, але здавати назад — не в наших принципах.
Ми реалістично дивились на мої шанси бути обраним, відтак «програма мінімум»
складалась лише з того, щоб обійти конкретних кандидатів. Але я все ж таки влетів
в «останній вагон», чим завдячую шаленій підтримці колег з АПУ.

Можливість роботи в команді справжніх творців змін, адже Рада Відділення
АПУ — це чудове місце для реалізації заходів, спрямованих як на
професійний, так і особистий розвиток правників, заходів щодо розвитку
юридичної професії.

Ірина
ПАВЛЕНКО

Для мене членство у Раді Відділення — це можливість бути частиною великої
професійної сім’ї, що постійно розвивається та вдосконалюється завдяки людям,
які її формують. Більш того, я певна, що Асоціація допоможе нам у розвитку
лідерського потенціалу, зокрема у професійному векторі, адже АПУ — це
об’єднання еліти і лідерів.

До вступу в АПУ мене мотивували: бажання розвивати спільноту організації
та правову спільноту загалом, робота у команді однодумців, можливість
участі у дискусіях, а також можливість ініціювання та реалізації заходів, що
пов‘язані з важливими проблемами галузі.

Роман
ПОСІКІРА

Ірина
ШАРОВСЬКА

Наталія
ВАСИЛЕЧКО

Не маю потреби представлятися. Отже, одразу до справи. На період повноважень
я планую: брати участь в організації заходів, круглих столів, налагоджувати
контакти з іншими правовими інституціями у краї з метою взаємодії для
досягнення мети та завдань, які стоять перед АПУ. Загалом, приносити користь
світу крізь призму права.
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ГЛАВА 2
Одеська область
Голова Відділення
Як добре, що
не потрібно чекати ні
хвилини, щоб почати
робити світ кращим

Світлана СЕРГЄЄВА

Максим
АНДРЄЄВ

Я назвала би себе м’яким лідером — я
завжди намагаюсь досягати взаєморозуміння за допомогою спілкування. Крім того, участь у першій сотні
програми «Адвокат майбутнього»
відкрила нові грані лідерства, зокрема, менторство та вміння будувати
професійні ланки. У мене є організаторські здібності, тож переконана,
що консолідація моїх шановних колег для зміцнення нашого відділення
та його подальшого розвитку буде
успішною.

Насправді ніколи в дитинстві не
мріяв бути юристом чи адвокатом.
Навіть не уявляв, що буду займатися
приватною юридичною практикою.
На запитання, ким хочу бути,
відповідав, що мільйонером та
всесвітньо-відомою особою.
Досі не знаю, де я це взяв. Водночас,
міркував, що стану піратом.
Дивно, проте з віком бажання
взагалі не змінились.

Знання регіональної специфіки юридичного ринку, можливість
сприяння професійному розвитку та спілкуванню колег, а також
залучення молодих правників сприяли моєму вступу до Ради
Відділення. Планую займатися підтримкою залученості членів до
діяльності АПУ у регіоні, нетворкінгом та організацією заходів.

Ростислав
МОЛОДЕЦЬКИЙ

Іноді я думаю, що якби не стала юристом, то була б професійним
фотографом. Або, цілком можливо, тренувала б жіночу футбольну
команду. Камера, об'єктиви, спалахи, спеціальні наплічники. Тактичні
викладки, схеми, перемоги та поразки. Все це якось органічно
вписується у простір між кодексами та юридичними монографіями.

ГЛАВА 3. Донецька

Ганна
ГНІЗДОВСЬКА

область

Голова Відділення

Галина ПРОФАТІЛО
Ваші вчинки мають
набагато більшу вагу за
ваші слова
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З дитинства я мріяла стати юристом, приблизно у четвертому
класі я вже чітко зрозуміла, що
не розглядатиму інші варіанти. Надихнула мене кінострічка
«Блондинка у законі». Хоча я і не
блондинка, але ще жодного разу
не шкодувала про вибір професії. Вже на другому курсі навчання у НЮУ ім. Ярослава Мудрого
я працювала на посаді помічника
юриста. Головним стимулом очолити Відділення стала банальна
відсутність юридичних заходів та
майстер-класів у нашому регіоні:
попит є, але пропозицій немає.
Та ми це виправимо.
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ГЛАВА 2

Одеська

область

Члени Ради Відділення

Олександр
КОЗЛОВ
За роки професійної діяльності
сформувалося стійке розуміння,
що успішне підкорення вершин
можливе лише у команді однодумців,
яку об’єднують спільні прагнення та
цінності. Команді, що ставить перед
собою завдання, для досягнення
колективних результатів, а не заради
задоволення особистого інтересу.

Артем
ВОЛКОВ
АПУ — найбільший та найкращий
професійний майданчик, який
об'єднує однодумців та колег,
дозволяє навчатися новому та
самовдосконалюватися. Членство у
Раді — це чудова нагода завжди бути
в курсі останніх юридичних трендів,
колегіально розвивати Відділення,
визначати пріоритети та ділитися
знаннями і досвідом.

Вже упродовж 18 років викладаю на кафедрі цивільного процесу
Одеської НЮА. Спеціалізуюся на M&A, судових спорах, податковому
плануванні, нерухомості. Разом з колегами планую втілювати у життя
максимально повний обсяг потенціалу Одеського осередку АПУ.

Олексій
РЕМЕСЛО

Олександр
КРАВЕЦЬ
Мотивацією до вступу стала
можливість зміни свідомості
професійної спільноти. Плани на
рік повноважень чітко окреслені
— організація та проведення у
загальній кількості 5 масштабних
заходів.

Григорій
ТРИПУЛЬСЬКИЙ

Спеціалізуюся з питань транспорту і логістики, судових та арбітражних
справ, претензій і арештів суден. Обожнюю мотоспорт, більярд та шахи.
До Ради Відділення привело бажання стимулювати розвиток рівня
професіоналізму правників та юридичної професії загалом. Отже, планую
сприяти організації максимальної кількості заходів АПУ.

Практикую господарське право та процес, нині є суддею
Господарського суду Одеської області. Планую активно
допомагати з організацією заходів та інформуванням щодо
останніх тенденцій судової практики.

ГЛАВА 4. Тернопiльська

Юрій
ШАРАТОВ

область

Голова Відділення

Ольга БОДНАР
Якщо ти хочеш
побудувати корабель,
треба заразити
людей прагненням до
нескінченного моря, тоді
вони побудують його
самі
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Я переконана, що будь-яка проблема є наслідком поганої комунікації. Тож ключовою мотивацією стало бажання підвищити
її якість у юридичному житті нашого регіону. До того ж, хотілося побудувати платформу для
неформального спілкування серед правників Тернопільщини.
Адже, не зважаючи на відмінності у нашій роботі, у нас спільне
завдання — побудова правової
системи.
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ГЛАВА 5
Харкiвська

область

Голова Відділення
Успіх — не ключ до
щастя. Щастя — ключ для
успіху. Люби свою справу,
і успіх прийде

Кирило
КРОЛЕВЕЦЬКИЙ

З 5 років я активно займався різними видами спорту. Здебільшого, це були єдиноборства. Протягом спортивної кар’єри
неодноразово вигравав та був призером
змагань на національному та міжнародному рівнях. У 14 років здобув звання КМС
з рукопашного бою, був призером чемпіонату Євразії. Водночас мене завжди захоплювали гуманітарні науки, зокрема, історія та право. Тож у старшій школі постав
вибір: професійний спорт чи професійна
освіта за улюбленим напрямом. Вибір був
очевидний, адже вже з 8 класу я брав активну участь в олімпіадах з права та історії.
Після 9 класу мене запросили продовжити навчання у Дніпропетровському юридичному ліцеї, тож часу на активне заняття
спортом не залишалось.

До вступу мене мотивувала рівність усіх перед законом. Дотримання
принципу рівності як однієї з фундаментальних конституційних вимог
та найважливішої умови існування правової демократичної держави.
Це не просто мотивація, а натхнення.

Ольга
ЄМЕЛЬЯНОВА

Дмитро
ОСТАПЕНКО
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Спочатку думав розповісти
щось із професійного,
але, будемо відверті, кому
це цікаво? Тому вирішив
поділитись своїми хобі, чомусь
впевнений, що небагатьом
відомі мої захоплення. Ще
в юнацькі роки я почав
займатись плаванням, досі
продовжую відвідувати басейн,
намагаючись додати його до
достатньо щільного робочого
графіку. Крім того, обожнюю
велоспорт. Щорічно беру
участь у марафоні. Окрім
спортивних вподобань, маю ще
одну слабкість — мій собака.

Марія
ЄФІМЕНКО

Скажу відверто: найголовнішою мотивацією участі у заходах АПУ для мене
є інтерес до питань, безпосередньо пов’язаних із суддівською діяльністю.
Адже наразі навантаження на суди є настільки істотним, як і підвищення
складності справ та рівня вимог до відправлення судочинства, що існує
неабиякий ризик «замкнутися» у межах своєї повсякденної діяльності, не
приділяючи належної уваги професійному зростанню.

Фаховий юрист — це не просто фахівець, який має якісні знання
у сфері своєї спеціалізації, це презюмується, а й людина, яка,
насамперед, прагне розвитку власної особистості. Саме за таких
умов юридична експертиза ситуацій, на мою думку, стає більш
комплексною, цілісною та ефективною. З огляду на те, що я веду
Літературний Клуб Харківського відділення АПУ, це й мотивувало
мене знову податися до Ради.
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Роман
ЧУМАК

Роман
МОСКАЛЬ

Я переконаний, що лідерство — це стан душі, який неможливо в собі
перебороти чи придушити. Із самого дитинства я маю якесь природне
тяжіння до людей, бажання формулювати та висловлювати погляди
спільноти, боротися за них і брати на себе відповідальність за результат.
Думаю, що з АПУ мені вдасться втілити в життя не одну ідею.
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ГЛАВА 5

Харкiвська

область

Члени Ради Відділення

Костянтин
АВТУХОВ
Я вирішив вступити до Асоціації
та активно зайнятись питаннями
кримінально-виконавчої системи
зсередини АПУ та, використовуючи
її потужність, розвивати
пенітенціарний напрям в Україні.

Роман
БІЛОВУС

Олексій
ЗАЙЦЕВ

Першочергово планую сприяти організації заходів під егідою АПУ та проводити роботу щодо необхідності членства в Асоціації серед колег юристів.
У подальшому — залучати представників бізнесу та органів місцевого самоврядування до участі у її діяльності,
зокрема, за допомогою проведення та
участі у спільних заходах.

Насамперед планую поділитися набутим досвідом шляхом організації
тренінгів, семінарів тощо. Інтенсифікувати маркетингову складову та
посилити прогностичні напрями роботи осередку, а також залучити
більше правників до участі у громадській організації.

Євген
РІЯКО

Маючи родичів моряків, неважко
здогадатися, ким я мріяв стати у
дитинстві. Захоплювався книжками
про піратів та історіями мого діда,
який був капітаном далекого
плавання. Не менш потужно зростало
почуття справедливості. Згодом
воно перемогло омріяне «морське»
майбутнє, і десь у 10 класі я вирішив
стати юристом. Не шкодую.

Дар’я
ПАНФІЛОВА

Асоціація правників України — це двигун змін юриспруденції
ХХІ століття! І я хочу бути частиною цих змін.

Я народився 48 років тому. 23 роки тому закінчив Харківську юридичну
академію. Нині є членом дисциплінарної палати Кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури Харківської області та керуючим
партнером АО «Шкребець і партнери». Планую і далі змінювати світ на
краще.

ГЛАВА 6. Чернiвецька

Євгеній
ШКРЕБЕЦЬ

область

Голова Відділення

Петро ПОЛЯК
Роби те,
що повинен, і буде,
що буде
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Відчуваю свого «внутрішнього
лідера» ще зі шкільних років. Завжди мав активну життєву позицію, а з часом набув досвіду, що
необхідний для досягнення поставлених цілей. Я бачу Асоціацію як надійного друга, що допоможе реалізувати спільні задуми,
підтримає в починаннях задля
формування свідомого правового суспільства та професійної
правової спільноти. Основне ж
завдання у регіоні — формування професійного правового середовища.
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ГЛАВА 7
Рiвненська

область

Голова Відділення

Марина ШИРКО
Логіка може
привести вас від
пункту А до пункту Б, а
уява —
куди завгодно

За характером я борець — це додає мені наснаги у нашій професії. Мені подобається вирішувати юридичні проблеми клієнтів, розплутувати складні ситуації. Завжди спершу
замислююся про шляхи досягнення якнайкращої реалізації прав та інтересів клієнта. Не обираю простих шляхів та не шукаю
практики судів, яка б підходила саме до цієї
ситуації. Переконана: краще робити нову
практику спільно.
Надихають мене люди та їхні віддані, сміливі
вчинки. Натхненно люблю читати книги, вони
допомагають дотримуватися істинного вектора руху. Нещодавно запам’ятався вислів
Махатма Ганді: «Нескінченне прагнення бути
кращим є обов’язком людини». Це вже є винагородою. Все інше — в руках Божих.

Члени Ради Відділення

Ірина
КУДКУДАК

Пріоритетними напрямами роботи Асоціації, на мою думку, є: об'єднання всіх
представників правничої професії в одну потужну правничу спільноту, розвиток
та активізація діяльності відділень АПУ в регіонах, тому рухаємось вперед, щоб
разом втілювати задуми у життя.

З дитинства моя мама мріяла про те, що її донька стане музикантом,
тому через це я маю дві музичні освіти: за фахом фортепіано та скрипки.
Водночас моя бабуся, яка працювала адвокатом у юридичній консультації
більш ніж 50 років, залишила у моїй душі яскравий відбиток юриспруденції.
Після школи я полюбляла приходити до неї на роботу та просто
спостерігати. До того ж, одна з її клієнток постійно приносила смачнющі
пиріжки в обідню перерву — це неможливо було пропустити.

Алла
ФІЛАТОВА

Лідерство та навчання — це речі, які не можуть існувати один без одного.
Формула успіху Асоціації і полягає у розвитку лідерських якостей правників
шляхом постійного саморозвитку, навчання, обміну досвідом та безлічію
інших простих і доступних механізмів. Завдання лідера полягає у примноженні
кількості лідерів, а не в тому, щоб було більше тих, хто слідує за лідером.
Спільнота АПУ — це команда думаючих лідерів.

З дитинства я вбачав своїм покликанням встановлення істини.
Ще у школі намагався захистити всіх несправедливо покараних
вчителями за якийсь проступок. Якщо ж слабший потерпав від стусанів
сильніших — мене було не спинити! Думаю, що це зумовлено генами,
оскільки мій тато працював у правоохоронних органах. А вже у старших
класах я був впевнений, що за освітою стану юристом.
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Ганна
ЛАЗАРЧУК
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ГЛАВА 8

Закарпатська

область

Голова Відділення
Переконаний, що на сьогодні АПУ —
найзручніша комунікаційна та освітня
платформа для юристів нашого краю.
Для розвитку Відділення вважаю найважливішим прояв організаційних
якостей керівника, адже лідерів у
нас багато, але основне завдання для
якісного функціонування осередку
— правильно використати потенціал
кожного на благо загального активного розвитку. Вважаю за необхідне
побудувати нашу роботу так, щоб
юристам нашого регіону було зручно
відвідувати заходи АПУ та не було нагальної необхідності їздити в інші області, при цьому витрачаючи багато
часу та коштів.

Крістіан
ФЕКИШЙГАЗІ
Кращий шлях
передбачити
майбутнє —
це створити його

Члени Ради Відділення

Ярослав
ГРЕЦА

Не відчуваєш лідерський потенціал — не варто і братися. Будь за що. Я певен,
що разом з однодумцями зможемо успішно розвивати Відділення, згуртувати
правників різних професій, адже кожен із нас на своїй ділянці повинен зробити
свій внесок, розкласти свою цеглинку у фундамент України як правової держави.

До членства мене мотивувала можливість професійного та особистісного
вдосконалення, налагодження комунікації та спілкування з правниками
області та інших регіонів, участь та допомога у консолідації юридичної
спільноти, популяризації професії, взаємний обмін досвідом, покращення
умов для розвитку правової культури та спілкування правників краю.

Володимир
МИТРОВЦІЙ

Михайло
МАРКУСЬ

У діяльності АПУ закладено гарну ідею — об’єднання правників, які,
враховуючи особливість професії, усі мають лідерський потенціал та є
надзвичайно цікавими особистостями. Щодо себе, то я швидше розцінюю
участь у Раді Відділення як можливість реалізації своїх здібностей та знань
для об’єднання правничої спільноти Закарпаття на професійній основі.

Юридичний фах для мене — більше, ніж професія. Це продовження справи
батька-адвоката, улюблене заняття, щоденне слідування життєвому кредо:
«Правда перемагає». Справді перемагає, про що свідчать тисячі виграних
судових процесів у різних сферах юриспруденції.
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ГЛАВА 9
мiсто Киiв
Голова Відділення

Сергій
ГРЕБЕНЮК
Людина вмирає
тоді, коли перестає
розвиватися, а
похорон — це просто
формальність

Основна мета — нульова толерантність до будь-яких позапроцесуальних
способів
впливу, щоб робота юристів та
адвокатів цінувалася за креативність, професійність, досвід,
репутацію. І АПУ — це та організація, де цю мрію поступово
можна втілювати в життя, адже
завжди була активним учасником реформ. Для мене АПУ —
перш за все, можливість змінювати країну на краще.

Члени Ради Відділення
Мій тато працював на заводі «Серп і Молот», що виробляв двигуни для
тракторів і комбайнів. Якось я зайшов до нього у гості, і мені показали
ковальський цех, де я вперше (і, напевно, востаннє) побачив пневматичний
молот. Це така невеличка штука, яка стрибає на двох вертикальних штангах
заввишки метрів 15. В певний момент вона падає під тиском стисненого повітря
з 15-метрової висоти на наковальню, просто оглушаючи всіх оточуючих. Гадаю,
що небагато юристів бачили пневматичний молот у дії. А замість заводу тепер —
буквально порожнина майже у центрі Харкова. Символічно, як на мене.

Микита
ЖУКОВ

До вступу мене мотивувала необхідність виведення осередку на якісно новий
рівень. Планую працювати над комунікацією з іншими відділеннями, організацією
спортивно-юридичних та професійних заходів.

Я з родини військовослужбовця, дитинство провів на гарнізонах.
У 1993 році вступив до Київського військового ліцею, але з військовою кар’єрою
не склалося. Тож мене чекав вже юридичний факультет, а я мріяв працювати
слідчим. Вже з третього курсу почав працювати юрисконсультом. Потім
консалтинг, і ось вже 18 років, як я корпоративний юрист. Пройшов шлях від
рядового юрисконсульта до керівника юридичної служби великої групи компаній.

Ганна
ПРОХОРОВА
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Максим
ЛАЗАРЄВ

Перші роки життя я провела за полярним колом, на березі однойменної бухти
в морі Лаптєвих. 72 паралель. Це місце, де є полярні день і ніч, суворий арктичний
клімат. У першій половині вересня там настає зима і закінчується лише
у середині червня. Умови проживання не дуже, скажу вам відверто
(посміхається — прим. авт.). Проте, якими б жахливими вони не були, завдяки моїм
батькам у нашій родині завжди було весело і дружно. Відтоді я не люблю зиму, а
суворі умови навчили: якщо бажаєш змінити своє життя на краще, необхідно не
лише багато працювати, а й споглядати на світ з любов’ю, як мої батьки.

Я громадянин України, народився у Севастополі. У 2013 році закінчив НЮУ
ім. Ярослава Мудрого. Практикую міжнародний арбітраж та міжнародне
публічне право. Впродовж 10 років займаюся мут-кортами в якості
учасника, тренера, судді та організатора. Граю у футбол, слухаю рок та
метал, з дитинства вболіваю за A.C. Milan.

Ярослав
ПЕТРОВ

Сергій
ГРИШКО

Микола
ЮРЛОВ

Я тут задля ефективного втілення завдань нашого осередку. Зокрема, маємо
бути впливовим центром розвитку та об’єднання кваліфікованих спеціалістів.
Взаємодовіра та комфорт, зосередженість та цілеспрямованість. На цих стовпах
побудуємо щось винятково вражаюче.
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ГЛАВА 10

Полтавська

область

Голова Відділення

Едгар СІМОНЯН
Там, де правила гри
не дозволяють виграти,
англійські джентльмени
змінюють правила

ГЛАВА 11
Волинська область
Голова Відділення

Євгенія
КОВАЛЕНКО

Талант —
це здатність
вірити в успіх

Я адвокат, співпрацюю
із системою безоплатної вторинної допомоги. Я тут, бо переконана: разом ми
зможемо побудувати міцну професійну
правничу спільноту,
адже діалог та обмін
досвідом у колі однодумців — це суттєва
складова
успішного
професійного
життя
кожного юриста.

Члени Ради Відділення

Олена
СЛУПКО

Юриспруденція має багато спільного
з музикою — ти її відчуваєш або ні.
Робота і конкретна справа повинні
приносити задоволення. Статичний
в роботі стан для мене те саме, що
виконання однієї і тієї ж п’єси — тобі
ніби подобається, але з часом хочеться
спробувати щось нове. Саме тому
постійно перебуваю у пошуку нових
вражень та ідей!
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Нещодавно переглядав старі відеозаписи з дитинства та зі здивуванням почув власну відповідь
на питання «Ким хочеш стати,
коли виростеш?» — «Адвокатом». І це, зауважу, у 10 років.
Переконаний, що моїх знань та
вмінь вистачить, щоб створити
робочий механізм Відділення і
консолідувати правників регіону. Для мене посада Голови осередку — це можливість впроваджувати зміни та бути корисним
правничому середовищу.

ГЛАВА 12

Хмельницька

область

Голова Відділення

Юрій БІЛОУСОВ
Just do it!
Доля постійно кидала мені виклики, які
згодом
кардинально
змінювали моє життя.
Це стосується і обрання правничого фаху,
оскільки я ніколи не
припускав, що міг би собі це «дозволити». У той час ходили легенди щодо того, які хабарі треба було заплатити для
того, щоб стати студентом юридичного факультету. Але
вибір було зроблено. Тепер з нашого курсу близько 30 чоловік стали докторами та кандидатами наук. Це стосується
і того, яким чином львів’янин після закінчення університету
переїхав у Хмельницький і досягнув того, чого у Львові ніколи б не здобув.

Член Ради Відділення

Володимир
НАГНИБІДА
Цікавлюся юриспруденцією та постійним професійним
розвитком. Ранкові пробіжки, волейбол, читання — топ з
моїх хобі. Щодо діяльності у Раді — планую сформувати
дієву команду і провести у загальній кількості чотири
масштабні заходи.
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ГЛАВА 13
Iвано-Франкiвська

область

Голова Відділення

Вікторія
КУЗИК
Життя без ідей
не варте нічого. Немає
більшого щастя, ніж
боротися за них

Досить довго шукала себе, аби зрозуміти,
чого хочу від життя, що приносить мені задоволення. Юридична — моя третя освіта, до
того я стала непоганим політологом і здобула економічну освіту, що наразі є чудовим
додатком до професії правника. Я є Головою
Відділення АПУ в Івано-Франківській області
вже три роки поспіль, а мотивував мене набутий досвід роботи менеджером осередку.
Було багато ідей, які ще тоді прагнула втілювати у життя. Хотілось як ніколи бути корисною для всієї правничої спільноти, вивести
Відділення на якісно новий рівень роботи
та показати всім, що Асоціація — це класно
та корисно. Лідерські якості допомогли мені
згуртувати навколо АПУ значну кількість амбіційних, творчих, активних людей та якісно
організувати нашу спільну роботу.

Члени Ради Відділення

Тарас
ЖАРСЬКИЙ

Привіт! Мені 28 років і юридичний світ тільки привідкриває свої горизонти переді
мною. Одружений три роки. Дружина — натура творча та ощасливлює людей —
вона весільний організатор. Дітей поки що немає, зате маємо сіамську кішку та
шикарного сибірського хаскі. З моїми хобі — все просто і складно водночас.
Я азартний гравець у покер, люблю пограти в російський більярд, а останні
півроку життя значну кількість часу присвячую шахам. Також я захоплююся
літературою та кінематографом.

Першочерговим завданням на час повноважень вважаю підвищення
соціальної ролі Асоціації шляхом якісного наповнення новими членами та
зростання просвітницького напряму діяльності. Адже проведення заходів
має на меті популяризувати ідеї правників, донести їх зміст до громадян,
держави, правоохоронних органів, гармонізувати суспільні відносини,
спрямувавши їх у заздалегідь визначене правове русло.

Наталія
ШИМАНСЬКА

Я ніколи не задумувалася, ким хочу стати в житті.
Я мріяла допомагати людям і творити добро. Мені вдалося
здійснити мрію дитинства — стати адвокатом.

До вступу мене мотивувала можливість обміну практичним досвідом
та знаннями, підвищення професійного рівня. Планую активно сприяти
розбудові правової держави в країні, в якій ми живемо і працюємо
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Ігор
ТИНІВ

Оксана
МІСЬКІВ
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ГЛАВА 14

Вiнницька

область

Голова Відділення

Назар
МАРТИНЮК
Дорогу здолає
той хто йде

Основне завдання — «розбудити»
юридичну спільноту, об’єднати всіх
навколо спільних ідей та цінностей.
Проблем є достатньо як суто юридичних, так і професійних, в плані діяльності адвокатури як такої.
Одна з них — питання оподаткування адвокатської діяльності. Тут, на
жаль, нас, адвокатів, наразі не чують.

Члени Ради Відділення

Олександр
МАЛИК

Мої пріоритети висвітлення роботи Відділення на сторінці
у мережі «Фейсбук», ведення блогу на регіональному сайті «20 хвилин»,
організація професійних заходів.

Мотивація для вступу є очевидною, як на мене. Мій внутрішній лідер не
давав мені спокою, наголошуючи: «Ти маєш там бути. Просто зроби це.
Ми маємо змінити цей світ на краще». Це чудова можливість сприяти
об’єднанню зусиль кращих служителів закону Вінниччини.

Олег
РУДЕНКО

Євген
БЕРНАДА

Я переконаний, що разом ми зможемо мобілізувати юридичну спільноту
Вінниччини задля спільного внеску на шляху до втілення у життя
принципу верховенства права. Асоціація — чудовий майданчик для
консолідації зусиль різних, але однаково спрямованих професіоналів.

В АПУ я з 2017 року. Зацікавився її діяльністю з розповідей
друга — він мене і запросив. Мотивувала перспектива розвитку
осередку нашого регіону, популяризація юридичної професії серед
молоді, спілкування в юридичному середовищі. Управлінського
досвіду небагато, але планую надолужити.
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Олександр
СОРОКОЛІТА
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ГЛАВА 15
Житомирська

область

Голова Відділення

Аліна СІРА
Успіх
складається
з багатьох
передбачених і
ретельно обдуманих
дрібниць!

Наразі безкоштовно захищаю життя,
здоров’я і права найвразливішої категорії землян–безпритульних тварин. Коли
я дізнаюся, що ображають тварину, особливо безпритульну, жорстоко до неї
ставляться, я ніколи не гаю часу — починаю допомагати. У більшості випадків
одразу ж знаходяться люди, які також
стають на захист тварин, і ми разом рятуємо чужі життя.

Члени Ради Відділення

Світлана
КРУКІВСЬКА

Адвокатом мріяла стати дитинства. Наразі невід’ємною частиною моєї
діяльності є справи pro bono. У провадження беру важкі справи,
як правило, захищаю обвинувачених. У кожного з цих людей своя доля.
Веду статистику в межах адвокатського досьє. Як виявляється, майже
у кожного рецидивіста тяжке дитинство — гноблення, сирітство, тяжкі
хвороби. Із останніх справ — звільнення з-під варти людини, яка хворіє
цілим «букетом» смертельних хвороб: СНІД, гепатит, туберкульоз.
Дякував, що доживе останні дні біля матері. Це напружує, не дає
спокою, але хто, як не я.
Працювала викладачем. Люблю юних, амбіційних, розумних людей.
За молоддю — майбутнє. Коли зрозуміла, що через ангажованість та
надмірну консервативність освітньої системи не можу дати студентам
бажаного, змушена була звільнитись.

Кожен з нас має свою місію. Мені дуже важливо бути потрібною іншим.
Це мій прояв лідерства. Я вважаю, що повинна щось після себе залишити.
Професія юриста дає змогу змінити світ, зробити його кращим. Почуття
професійної та просто людської гідності не залишає мене байдужою. Я
усвідомлюю, що якщо хочеш досягти результату: маєш діяти, діючи — думай
про результат. Тому я тут.

Андрій
РАЄЦЬКИЙ
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Наталія
НАГОРНА

Мій головний принцип: Si sapis, sis apis. Переконаний: щоденна
наполеглива праця є єдиним правильним шляхом до самовдосконалення,
набуття досвіду та знань. Щиро вірю, що самовіддана, цілеспрямована
праця здатна зробити фахівця високопрофесійним, а отже, таким, що
викликає довіру клієнтів та повагу колег.
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ГЛАВА 16

Черкаська

область

Голова Відділення

Станіслав СКІЦЬ
Виграє той, хто
вміє чекати

Лідерство — це не тільки набір якостей,
це вибір, бажання бути лідером. Це вміння компетентно та відповідально ставитися до справи, якою займаєшся, та вирішувати питання колективу. Стати організатором спільної діяльності, бути чуйним
і проникливим, уміти емоційно-психологічно діяти та бути оптимістом, вірити у
власні сили. Певен, що саме АПУ сприятиме його реалізації.

Члени Ради Відділення

Андрій
ВОВК

Моя діяльність у межах осередку буде спрямована безпосередньо на
розширення його лав з метою спільного впливу на реформування та
модернізацію правової системи нашої країни. Окрім того, важливою є
співпраця між регіональними відділеннями, адже разом ми сильніші.

Я адвокат, керуючий партнер Адвокатського бюро
Кузьмінського та Голова Черкаського регіонального Відділення
у відставці. Про мої плани та мотивації в АПУ ви можете сміливо
судити за здобутками осередку минулих років — будемо
продовжувати розпочате.

Юлія
ЧЕРВАТЮК
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Олексій
КУЗЬМІНСЬКИЙ

По завершенні Академії я думала, що безкінечне навчання підійшло
до завершення. Мовляв, нарешті я зможу спокійно жити.
Як я помилялася! Та згодом я усвідомила, що із продовження
професійного навчання, розвиток власної особистості — це і є
складова справді цікавого дорослого життя. Тож я продовжую
вчитися та ділитися своїм досвідом — тепер з АПУ.
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ГЛАВА 17
Запорiзька область
Голова Відділення

Ще з дитинства був ініціативним, наполегливим і терплячим. Це я зрозумів,
переглядаючи відео, де мені років п’ять,
мабуть. Чи не ідеальна комбінація для
очолення відділення АПУ на початку
формування його? Особистісне зростання та зростання всієї спільноти — це
мотивує. АПУ — це високі стандарти
якості, каталізатор лідерського потенціалу. Водночас, це і величезна команда
людей, які завжди готові допомогти з
усіх питань.

Дмитро ГЛАДКИЙ
Разом наш
голос гучніший!

Члени Ради Відділення

Ірина
БУРЦЕВА

З дитинства маю розвинене гостре почуття справедливості. Завжди
захищала тих, кого ображали. Роки пройшли і я чітко усвідомила, що
професія адвоката — це саме те, що дасть мені змогу допомагати людям
шукати правду та відновлювати справедливість. До того ж, мої акторські
здібності також стали мені у нагоді, оскільки кожне судове засідання — це
маленька вистава, де є актори-адвокати та глядачі.

Лідер — це людина, яка йде до своєї мети і на своєму шляху запалює,
залучає, організовує інших людей, щоб вони йшли разом із ним.
Я відчуваю в собі такий потенціал та вважаю, що АПУ вже сприяє
його реалізації, збираючи на одному майданчику одразу велику
кількість однодумців, даючи можливість об’єднатися їм та разом йти
до спільної мети.

Жанна
ЛИТВИНЕНКО

До членства мене мотивувала можливість втілення у життя
ініціатив — як власних, так і інших юристів, які прагнуть до
консолідованої взаємодії задля побудови найкращого майбутнього
нашої країни.

Я інста-адвокат із Запоріжжя. Адвокатом практикую більше року, до
цього працював інхаус юристом в різних компаніях. Люблю спорт,
музику та літературу. Як член Ради Відділення планую брати участь
в організації, підготовці та проведенні відповідних заходів, хочу
спробувати себе у ролі доповідача на одному з таких заходів. Крім
того, завдяки отриманому досвіду члена АПУ планую виставити свою
кандидатуру на участь у виборах до ради адвокатів регіону.
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Роман
ЗАГРІЯ

Данило
ТИВОНЕНКО
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ГЛАВА 18

Днiпропетровська

область

Голова Відділення

Денис МАСЛОВ
Визначеність
мети — відправний
крок всіх досягнень

Ще з дитинства хотів стати президентом нашої країни. І донині мрія
залишається незмінною. Моєю метою
завжди був рух вперед. Наразі мені
згадується один латинський вислів:
«Якщо немає вітру, беріться за весла». Професійна консолідація спеціалістів у галузі права є важливою
складовою цього процесу, у зв’язку
з чим я прийняв рішення долучитися
до нього через АПУ.

Члени Ради Відділення

Артем
ГОГА

Учасник бойових дій, в 2015 році брав участь в АТО. Спеціалізуюсь
на розслідуванні злочинів, пов’язаних з організованими групами та
злочинними організаціями. Стати членом Ради Відділення мотивувала
можливість професійного розвитку та комунікації, а також сприяння
розвитку Відділення у всіх сферах.

Завдяки усвідомленому вибору юриспруденції як
основи життєвого шляху сьогодні я відчуваю себе
цілісною особистістю, впевненим у собі, здатним успішно
поєднувати професійну, наукову та громадську діяльність.
Статутні цілі АПУ співпадають з моїм особистим вектором
розвитку.

Микола
ЛУКАШУК

Олександр
ДОНЧЕНКО

Часто питаю себе: що дає членство в АПУ. Відповідь одна — це чудова
платформа для професійного росту та комунікації. Наразі є дуже багато
реформ, які потребують професійного експертного висновку. Вважаю,
що у питаннях реформи банкрутства ми разом як професійна спільнота
можемо надати професійні висновки та рекомендації, щоб ця реформа
була успішною. Завдяки АПУ мій голос та голос професіоналів які є
поруч, може бути почутий.

Чому я тут? Друзі, лише разом ми змінимо цей світ.
І де ж, як не тут, нам задля цього варто зустрітися?
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ПРИХОДЬКО
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ГЛАВА 19
Миколаiвська

область

Голова Відділення

Дмитро
КУЛІЧЕНКО

Відвертість та повага до колег — без цих
якостей лідер не є лідером. Навмисна
тавтологія. У моїй роботі з колективом
відсутній зайвий формалізм та демонстрація влади. Наша команда насичена духом взаємоповаги. Для успішного
розвитку кожен має відчувати себе не
найнятим/тимчасовим працівником, а
частиною великого складного механізму, де його вагомий внесок до загальної
діяльності принесе найкращий результат. Надважливо, аби кожен відчував ці
результати на собі.

Якщо шлях
важкий, це ще не
означає, що цим
шляхом не треба йти.
Іноді самий важкий
шлях є єдиним
правильним

Члени Ради Відділення

Денис
ЗАХАРОВ

Наразі мені 39 років. Стати членом Ради Відділення мотивувала можливість якісної
комунікації з колегами. Тож упродовж повноважень я акцентуватиму увагу на
налагодженні комунікації з правовою площиною Миколаївщини.

Народилася за два дні до нового року 33 роки тому у місті Миколаєві.
Все своє життя присвячую самовдосконаленню задля покращення рідного
краю та, спільними зусиллями, країни загалом. Разом наш голос гучніший,
чи не так?

Максим
КОБЗАРЕНКО

Анна
ЩЕРБАКОВА

Давайте лаконічно. Спеціалізуюся на кримінальному процесі.
До Ради осередку мене привела можливість обміну досвідом з
правниками України. Планую активно сприяти законодавчим ініціативам
для вдосконалення кримінального законодавства.

ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ СЕСІЇ

ПАРТНЕР ПРИЙОМУ

ЗА ПІДТРИМКИ

03-04
жовтня
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ГЛАВА 20

Чернiгiвська

область

Члени Ради Відділення

Анастасія
ОЛІФІРЕНКО

Юрист не може знати всього, але він повинен вміти швидко знайти
правильну інформацію та влучно її застосувати. Це і є один із моїх мотивів
до членства у Раді Відділення. Правники повинні мати велике comunity для
обміну інформацією й досвідом та постійно перебувати у колі однодумців —
людей, які розмовляють з тобою однією мовою.

Мотивацією для вступу до Ради Відділення стала можливість
сприяння розвитку науки та освіти, реалізаціїї науково-освітніх
програм, надання допомоги студентам-правникам. Разом ми
змінимо цей світ на краще!

Олександр
КРАСНОГОР

Метою моєї діяльності в АПУ є сприяння розвитку нотаріату в Україні як
складової правової реформи в державі, задоволення та захист законних
соціальних, економічних та творчих інтересів членів осередку.

Для мене честь адвокатської професії вимірюється не в сумах
гонорарів, а в тому, скільком людям вдалося допомогти. В реаліях
нашого життя допомагати іноді доводиться безкоштовно. Власне,
в АПУ я з цією ж метою.

Олександр
НОВІЧКОВ

Владислав
КРАСНОГОР

Андрій
МИЛАНИЧ

Впевнений, що високе звання правника покладає на нас відповідальність
у справі підвищення рівня правової культури. Вірю, що діючи спільними
зусиллями та усвідомлюючи свою відповідальність, разом зможемо
збудувати успішну правову державу.

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ | WWW.UBA.UA

№8-9 (160-161) ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ

23

Віра Михайленко:
програма «Адвокат
майбутнього» змінила
моє сприйняття того,
що я роблю
«Адвокат майбутнього» запускає серію
інтерв’ю з випускниками та лекторами
програми на різні суспільно-політичні теми
Цього разу ми поспілкувалися з випускницею першої сотні програми — Вірою Михайленко, котра нещодавно стала суддею
Вищого антикоруційного суду України. З повним текстом інтерв’ю Ви можете ознайомитися на сайті програми «Адвокат майбутнього» www.tomorrowslawyer.org.
— На якому етапі сьогодні підготовка
до запуску Вищого антикорупційного суду?
— Якщо говорити про суддів, то ми готові
приступити до розгляду справ. Щодо готовності приміщень суду, то це досить ємкий процес. Нове приміщення ми отримали не так давно (8 липня — ред.). Приміщення Печерського
райсуду Києва на Хрещатику, 42а не пристосоване для розміщення усіх суддів і апарату суду.
Водночас, у приміщенні на Хрещатику
передбачені зали судових засідань, однак
вони не облаштовані належним чином, тоді
як на проспекті Перемоги таких приміщень
взагалі немає. Тому сьогодні відбуваються ремонтні роботи в обох приміщеннях (на
Хрещатику і проспекті Перемоги — ред.).
На Хрещатику майже закінчене формування режимно-секретного відділу, що забезпечує охорону державної таємниці. Законодавством передбачено, що слідчі судді
Вищого антикорупційного суду дають дозвіл
на негласні слідчо-розшукові дії, що мають
гриф «таємно».
— Рівень довіри до ВАКС сьогодні становить 62% згідно з останніми опитуваннями
Центру Разумкова у лютому цього року. Суспільство, здебільшого, не вдається в деталі,
аби зрозуміти причини провалу тієї чи іншої

реформи. А зазвичай оцінює їх із кінцевим
результатом. В цьому випадку, очевидно, із
кількості обвинувальних вироків.
Суд повинен бути максимально відкритим і орієнтуватися не лише на професійних
юристів, а на суспільство загалом.
Зрозуміло, що ми не покажемо той результат, який очікує суспільство. Не тому, що
не хочемо. А тому, що ми прийшли у ВАКС,
щоб здійснювати правосуддя, а не задовольняти бажання суспільства. І це також треба
пояснювати. Як треба доносити і те, чому в
конкретному випадку для особи суд обрав не
тримання під вартою, а заставу як запобіжний захід. Чому суд не може ув’язнити особу,
котра обвинувачується в злочині, де санкція
не передбачає позбавлення волі? Тощо.
— Чи готове, на вашу думку, суспільство прийняти будь-які рішення ВАКС?
— Я керуюсь принципом: якщо боїшся, то
краще не роби, а якщо робиш, то не бійся.
Розумію, знову ж таки, що ми не задовольнимо всі потреби суспільства. І не будемо намагатися це зробити. Суддя повинен
приймати рішення неупереджено, безсторонньо та об’єктивно.
— Судову систему вважають достатньо
замкнутою, такою собі кастою. Ви встигли
відчути певне несприйняття з боку так званих кар’єрних суддів?
— До 2014 р. я також вважала цю систему кастою. Однак згодом взяла участь у четвертому доборі кандидатів на посади суддів
першої інстанції та побачила, що цілком реально можна потрапити в судову систему. До

того ж, 486 осіб з мого та попередніх доборів вже пройшли конкурс і рекомендовані до
призначення. Наприклад, тепер в Яремчанському міському суді, де протягом тривалого
часу взагалі не здійснювалося правосуддя,
буде двоє суддів, а отже, буде забезпечено
право громадян на доступ до правосуддя.
Відкритість судової системи підтверджує
мій досвід участі в конкурсі до ВАКС. Саме
тому я вважаю, що судову реформу потрібно
продовжувати. Можливо, в чомусь модернізувати, але не зупиняти.
— Ви брали участь у програмі «Адвокат
майбутнього». Як це вплинуло на Вашу подальшу кар’єру?
— Програма «Адвокат майбутнього» змінила моє сприйняття того, що я роблю. Раніше я зосереджувалася на якісному наданні
юридичної допомоги клієнтам щодо дотримання норм законодавства, випрацьовувала
стратегію і тактику, але звертала увагу лише
на процес, щоб досягти результату. Після
програми я почала звертати увагу на комунікацію з клієнтом, з іншими учасниками процесу. Можливо, саме отримані під час проходження цієї програми комунікативні навички
допомагають мені зараз комфортно почуватися в новому середовищі адвокатів і суддів.
Також програма допомогла відчути міцність
адвокатури як корпорації та усвідомити себе
частиною спільноти з правильними цінностями, ідеалами та прагненнями.
Повну версію інтерв’ю читайте на сайті
програми «Адвокат майбутнього»
WWW.TOMORROWSLAWYER.ORG

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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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Х Літній табір Ліги студентів
3 вересня 2019 року
відбувся ювілейний
Літній табір з
навчання громадської
діяльності Ліги
студентів відбувся на
кордоні осені

Г

асло студентів на навчальний рік — «Розвиватися і змінювати цей
свій разом». Вони підкреслили, що ця подія дала їм
змогу зарядитися мотивацією,
позитивом, драйвом та бажанням працювати надовго.
3 дні, 27 спікерів, 26 годин
розвитку, сотні посмішок, тисячі світлин та безліч ідей: ювілейний табір встановив рекорд
Ліги студентів АПУ, зібравши
разом найбільшу кількість ексголів Ліги.
Табір офіційно відкрили виконавча директорка АПУ Олександра Егерт та координаторка
Ліги студентів АПУ Наталія Єрмоленко.
Серед спікерів: Ярослав
Петров, засновник Ліги студентів АПУ з історією створення
організації. Андрій Романчук

та Максим Шевердін, куратори Ліги студентів АПУ. Вони
обґрунтували, чим лігівець відрізняється від звичайного студента.
Ірина Нікітіна, консультантка з питань стратегії та
розвитку, провела Skype-speech
на тему: «Успішними стають
чи народжуються». Наступний
спікер, Юлія Патій, голова Ліги
студентів АПУ 2011 — 2012 рр.,
СЕО Aver Lex, розповіла про
шляхи становлення особистих
цілей без шаблонів та застарілих стандартів. Крім того, обговорила питання реформування
юридичної освіти.
Денис Іванов, CEO Kyiv
Legal Hackers, засновник Future
Law School, координатор Комісії
АПУ з удосконалення юридичної освіти, Іван Шемелинець,
керівник експертної групи з

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ | WWW.UBA.UA

правової освіти Директорату з
прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності,
та Артем Шаіпов, USAID New
Justice Program.
Тему «Стратегія лідерства —
яку обрати для команди?» розкрив Іван Омелян, керівник
регіонального напряму Реанімаційного пакету реформ, тренер з розвитку громадських організацій на локальному рівні.
2 день табору почався із
виступу Андрія Білецького,
менеджера з маркетингу та
продаж TripMyDream, заступника голови Ліги студентів 2016 —
2017 рр., на тему: «Що таке
бренд та яке його значення».
Олеся Холопік, заступниця
директора Центру демократії та
верховенства права, голова Ліги
2009 — 2010 рр., розповіла про
особливості бренда громадської
організації, який називають поведінковим.
Інтерактив на тему побудови заходу, етапів підготовки
провели Станіслав Середа, керівник Цивільної стратегічної
команди реформ Національної
поліції України, та Наталя Левітська, юрисконсульта ТОВ
«Самсунг Електронікс Україна
Компані».
Анна Глущенко, менеджерка з розвитку бізнесу Cannextra
Europe, голова Ліги 2013 —
2014 рр., та Ірина Павленко,
юристка First Chair Legal, голова

Ліги 2016 — 2017 рр., у форматі
мозкового штурму чітко донесли, що таке фандрейзинг, а також висвітлили основні способи
залучення коштів.
З Анною Родюк, заступницею головного редактора
«Юридичної газети», та Вікою
Папаригою, комунікаторкою
Bot&Partners, говорили про те,
як робити крутий контент та піарити заходи.
Ваче Давтян, підприємець,
бізнестренер в Leaderway, провів тренінг «Лідер і команда».
Він допоміг студентам зрозуміти, що лідер — це творець культури щастя, а наші результати
залежать, в першу чергу, від
внутрішньої енергії та вміння
нею керувати.
Найбільш хвилюючою та
урочистою частиною, за словами студентства, стало нагородження почесних членів Ліги.
Ними стали:
— Вадим Гуменюк, голова
Ліги студентів 2017 — 2018 рр.;
—
Ярослав
Стеценко,
Олександра Нессонова, заступники голови Ліги студентів
АПУ 2018 — 2019 рр.;
— Катерина Усенко, координаторка Східноукраїнського
регіону;
— Ольга Чорнюк, координаторка Південноукраїнського
регіону;
— Лілія Мамедова, HRменеджерка Ліги.
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РЕКЛАМА ПАРТНЕРІВ

GLOBAL REACH
AND A WORLD
OF EXPERIENCE

www.shearman.com
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Адреса: вул. Хрещатик, 6,
2 поверх, м. Київ, 01001
Телефон/факс:
+380 44 492-88-48
Е-mail: info@uba.ua
Web-site: www.uba.ua
Президент
Денис Бугай
dbugay@uba.ua

Віцепрезидент
Артем Стоянов
astoyanov@uba.ua

Президент у відставці
Андрій Стельмащук
astelmaschuk@uba.ua

Виконавча директорка
Олександра Егерт
oegert@uba.ua

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

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

Координаторка
законопроєктної роботи
Ольга Лопушанська
gr@uba.ua

Асистентка
координаторки
законопроектної роботи
Катерина Коцур
assistant_gr@uba.ua

Координаторка
з питань членства
Наталія Єрмоленко
members@uba.ua

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

Координаторка заходів
Вікторія Доценко
forum@uba.ua

Координаторка заходів
Тетяна Осауленко
conference@uba.ua

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

Координаторка західних
відділень
Ольга Лотоцька
zakhid@uba.ua

Координаторка східних
відділень
Альона Лукаш
skhid@uba.ua

Координаторка
південних відділень
Ольга Чорнюк
pivden@uba.ua

Координаторка
комітетів та форумів
Марія Копиця
komitet@uba.ua

Асистентка
координаторки
комітетів та форумів
Вікторія Мотя
assistant@uba.ua

PR-координаторка
Гаяне Удовенко
pr@uba.ua

SMM-менеджерка
Дарія Сидорчук
smm@uba.ua

Контент-менеджерка
Юлія Гончаренко
press@uba.ua
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