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Любов, скажіть, чому Ви 
стали юристом?

Бути юристом я виявила ба-
жання ще років з 16, коли при-
йшла навчатися в Український 
гуманітарний ліцей Київського 
університету ім. Тараса Шевченка 
– один з наших вчителів тільки по-
чинав власну адвокатську практи-
ку і з радістю прийняв пропози-
цію допомагати йому. Знаєте, його 
образ був повністю у тренді 90-х 
років, коли всі хотіли стати ди-
пломатами, економістами чи юри-
стами, з захопленням починали 
читати Грішема, з цікавістю диви-
лися іноземні фільми, до яких тоді 
з’явився вільний доступ, де голов-
ні герої інтелігентно знаходили 
вихід із складних ситуацій своїм 
розумом, кмітливістю, майстер-
ністю і професіоналізмом. Мені 
теж хотілося цікавого, насиченого 

подіями і враженнями життя, а ця 
професія цілковито надавала такі 
можливості.

Чи не розчарувала Вас 
професія адвоката?

 Я оптиміст, якого на сьогодні 
вже, мабуть, і не виправити. У мене 
з дитинства є відчуття, що життя 
прекрасне, не дивлячись на те, що 
реалії показують, наскільки воно 
може бути сповненим труднощями 
та переживаннями до такої міри,  
в якій подекуди зовсім не до жар-
тів.  Своє професійне життя я про-
жила у двох  реальних іпостасях – 
адвокатській, в якій я працюю  
з 1999 року, та суддівській, яка роз-
крила мені інший бік професійного 
світу і подарувала глибину розу-
міння багатьох процесів. Понад 
9 років відпрацювавши суддею,  
у 2016 році  я цілком свідомо повер-
нулася до адвокатської практики. 

Адвокатська частина мого 
професійного життя є подарунком 
долі саме за багатством вражень  
і прагнень, яким немає меж  і кор-
донів – мені вдалося у ті 90-ті роки 
попрацювати в інших країнах, по-
дивитися світ, допомагаючи своїм 
клієнтам, які здебільшого става-
ли друзями, професійна доля по-
дарувала мені цікавих людей не 
тільки серед клієнтів з бізнес-се-
редовища, а й суддів, прокурорів, 
експертів, представників право-
охоронних органів. Я дуже ціную 
розумні бесіди і можу відмови-
тися від багатьох благ заради зу-
стрічі з неординарною людиною 
і можливістю живого спілкування 
за кавою чи просто під час прогу-
лянки у парку.

Відтак, відповідь на запитан-
ня є очевидною. Я не маю жодних 
розчарувань у професії, більш 
того, – впевнена, що ми всі наро-
дилися, щоб рано чи пізно піти  
і це є невідворотнім, однак,  вірю 
у те, що після кожного залишить-
ся наша безсмертна душа, яка 
неодмінно акумулюватиме весь 
набутий життєвий досвід для його 
реалізації у своєму іншому про-
довженні.   

Ви є адвокатом досить 
потужних в Україні і сві-
ті компаній та відомих 

людей, серед яких ми бачимо як 
бізнес-середовище – це переваж-
но вітчизняні та німецькі ком-
панії, так і народних депутатів, 
державних службовців, суддів, 
керівників авіакомпанії, НАЕК 
«Енергоатом» та навіть одного  
з президентів нашої країни. Ска-
жіть, що є важливим у роботі з та-
кими різноплановими клієнтами 
і що Вам у цьому допомагає?

Знаєте, адвоката визначає  
у першу чергу вміння сприймати 
людську особистість і її гідність як  
абсолютну цінність, та здатність за-
хистити її. 

Завданням у будь-якій справі, 
в якій приймаєш участь є робити її 
по совісті, незалежно від того, яка 
нині влада, який час в країні тощо. 
Я  дуже добре зрозуміла необхід-
ність принциповості такої позиції  
в ті часи, коли авторитет суду, на 
моє суб’єктивне переконання, 
саме після подій 2014 року був 
просто штучно знецінений, а «від-
новлювати довіру» почали у такі 
екзотичні способи, що залишати-
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Любов Бартащук
Адвокат, к.ю.н., партнер   
АО «БМФ ПРАВОВА ГРУПА»
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ся в системі і не мати повноцінну 
можливість захищати себе чи своїх 
близьких, колег (при цьому, маю 
на увазі і осіб, які підпали під про-
цедуру люстрації, і «суддів Майда-
ну», і прокурорів, яких нещадно 
почали звільняти  і адвокатів, які 
наважилися здійснювати захист 
людей і мали та висловлювали 
власну думку, не обмежуючись 
кухнею окремо взятої квартири) 
стало неприйнятним. 

Тож, відповідаючи на питання, 
на мій погляд, у роботі з кожним 
клієнтом, незалежно від того, на-
скільки він є потужним в бізнес-се-
редовищі чи відомим в країні за 
родом своєї професійної діяль-
ності чи в силу інших обставин,  
важливим є те, що адвокат має 
не тільки дуже ретельно володіти 
обставинами справи клієнта, але 
й бути здатним поставити себе на 
місце клієнта у певній життєвій 
ситуації. Для цього важливий ба-
гатий життєвий досвід, високий 
рівень фахових знань, навичок  
і живий допитливий розум. 

Яким Ви бачите майбут-
нє української адвока-
тури та адвокатського 

самоврядування?

Адвокатура – це незалежний 
самоврядний інститут нашого 
суспільства, який покликаний за-
безпечити професійну правову 
допомогу людям і бізнесу, він як 
інститут, має самостійно та неза-
лежно вирішувати питання своєї 
самоорганізації і здійснення ді-
яльності адвокатами.

Майбутнє адвокатури у нашій 
країні, на мій погляд, має ознаки 
ризиковості з точки зору неза-
лежності як інституту, оскільки 
відчувається тиск з боку держа-
ви та урядовців на незалежну 
професійну діяльність адвокатів, 
особливо у справах, де присутній 
«політичний інтерес». Це прояв-
ляється у спробах впливати на 
діяльність адвокатів через без-
підставні обшуки, ототожненні 
адвоката з клієнтом, порушення 
професійної таємниці, зокрема, 
правил розмови з клієнтом, ко-
респонденції, розголошення та 
вилучення документів, доруче-
них адвокату, порушення  прин-
ципу застосування режиму адво-
катської таємниці до електронних 
даних, тиску за їхню правову по-
зицію, спробах контролювати 
процеси, які відбуваються в адво-
катському самоврядуванні тощо. 

 Не можна допускати політи-
зації адвокатури з боку держави, 
оскільки це несе загрози не тіль-
ки для адвокатів, але для кожно-
го громадянина України чи іншої 
держави, який потребує захисту. 

Усі ці питання, до речі, були 
предметом відкритих слухань 
на засіданні Комітету з правових 
питань та прав людини (ПАРЄ)   
у Страсбурзі (Palais de l’Europe) 
на тему «Прийняття  Європей-
ської конвенції про професію 
адвоката», на якому я мала честь 
бути присутньою зі своїми ша-
новними колегами та взяти участь 
в обговоренні.  

Підсумовуючи, хочу щиро під-
тримати тих колег, які сміливо 
йдуть у політику з щирими намі-
рами змінити країну на краще, 
захистити незалежність інститу-
ту адвокатури, дієво та фахови-
ми способами підтримати судову 
гілку влади, розуміючи суть про-
цесів, які зараз відбуються усе-
редині, розуміються в питаннях 
важливості ефективної організа-
ції роботи органів прокуратури 
та органів правопорядку, оскіль-
ки будь-який шлях здолає той, 
хто йде.  

4

Цього року ми плануємо зібрати 
ще більше цікавих історій і запрошу-
ємо адвокатів долучитись до проєк-
ту та поділитись своїм досвідом та 
найцікавішими історіями, кейсами з 
власної практики на сторінках кни-
ги. Ми впевнені, що ваш досвід до-
поможе майбутньому поколінню. 

КРАЩІ ІСТОРІЇ АДВОКАТІВ

МИНУЛОГО РОКУ АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ СПІЛЬНО 
З АО «BARRISTERS» УСПІШНО ЗАПУСТИЛА НОВИЙ ПРОЄКТ 
«КРАЩІ ІСТОРІЇ АДВОКАТІВ» І ОПУБЛІКОВАЛА ПЕРШУ В 

УКРАЇНІ КНИГУ,  ЯКА МІСТИТЬ ІСТОРІЇ, РОЗКАЗАНІ ЗІ СВОГО ДОСВІДУ ТА 
ПОВСЯКДЕННЯ ПРАКТИКУЮЧИМИ АДВОКАТАМИ.

Деталі тут:
https://bit.ly/32VTLW9
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Організатором Форуму ви-
ступила Асоціація адвокатів 
України, Генеральним партне-
ром виступила ЮК «Amber Law 
Company». 

Всі три сесії модерував Се-
мен Ханін, адвокат, член Прав-
ління ААУ, керуючий парт-
нер ЮК «Amber Law Company».  
Серед спікерів виступили представ-
ники банків, судді, адвокати, судові 
експерти, представники державно-
го сектору та приватних консалтин-
гових компаній. Форум об’єднав як 
online, так і offline формати. 

Протягом першої сесії обгово-
рювали новий Закон про фінан-
совий моніторинг № 361-IX, який 
набрав чинності 28.04.2020, та 
відчутно змінив правила гри при 

взаємодії банківського сектору з 
бізнесом в розрізі надання комп-
лаєнсу суттєвішого значення та 
курсу на ризик-орієнтований під-
хід щодо роботи банків з клієнта-
ми. Спікерами сесії виступили: 

• Ольга Калюжна – Керівник 
проєктів та програм «Знай сво-
го кліента» АТ «ОТП Банк»; 

• Володимир Дубєй – Голова 
Правління «ТАСкомбанку»; 

• Ірина Мудра – Головний комп-
лаєнс-офіцер ПАТ «ОЩАДБАНК»; 

• Людмила Слободяник – Ди-
ректор департаменту компла-
єнс АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 

• Андрій Сегал – магістр пра-
ва, директор ЮК «Amber Law 
Company», Голова комітету ААУ 
з валютного регулювання та 
інвестування. 

Друга сесія була присвячена 
змінам в фінансовій та податковій 
політиці держави, спікери висло-
вили свої думки з приводу легалі-
зації, амністії капіталу та нульових 
декларацій. 

Спікерами сесії виступили: 
• Данило Гетманцев – Голо-

ва Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, по-
даткової та митної політики,  
професор; 

• Ольга Дмитрієва, керуючий 
партнер Dmytrieva & Partners 
Law & Tax Firm, Голова наглядо-
вої ради ААУ, ментор LBS; 

• Даниїла Чорненька – Голова 
Апеляційної палати Вищого ан-
тикорупційного суду; 

• Вероніка Зарубицька – 
юрист ЮК Amber Law Company, 
адвокат, магістр права; 

• Андрій Валенко – юрист ЮК 
«Amber Law Company»; 

ВІДБУВСЯ BANKING&COMPLIANCE A2B FORUM

В КОНФЕРЕНЦ–ХОЛІ ГОТЕЛЮ HYATT REGENCY KIEV 14 СЕРПНЯ 
2020 РОКУ ВІДБУВСЯ  BANKING&COMPLIANCE A2B FORUM.
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• Василь Крат – Суддя Каса-
ційного цивільного суду у складі 
Верховного Суду, к.ю.н.; 

• Сергій Солодченко – викону-
ючий обов’язки Голови Держав-
ної фіскальної служби України. 

Спікери третьої сесії форуму, 
присвяченій захисту інформації 
та електронним доказам у судово-
му процесі, висловили свої думки 
та практичні поради у вказаній 
сфері. 

Спікерами сесії виступили: 
• Олександр Кузьменко – ад-

вокат, керуючий партнер АО 
«МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»; 

• Віра Михайленко – Суддя 
Вищого антикорупційного суду, 
к.ю.н.; 

• Ганна Бондаренко – Суддя 
Господарського суду м. Києва; 

• Руслан Арсірій – Суддя Ок-
ружного адміністративного су-
ду м. Києва; 

• Руслан Яременко – керую-
чий партнер AIRVICE consulting;

• Марина Зелена – Старший 
судовий експерт відділу комп’ю-
терно-технічних досліджень 
лабораторії комп’ютерно-тех-
нічних та телекомунікаційних 
досліджень Київського НДЕКЦ 
МВС; 

• Аліна Порядіна – Старший 
судовий експерт відділу комп’ю-
терно-технічних досліджень 
лабораторії комп’ютерно-тех-
нічних та телекомунікаційних 
досліджень Київського НДЕКЦ 
МВС; 

• Ігор Деркач – юрист ЮК 
«Amber Law Company», адвокат, 
магістр права; 

• Катерина Дробязко – юрист 
ЮК «Amber Law Company», адво-
кат, магістр права. 

Після останньої сесії, учасники 
заходу мали змогу поспілкуватись 
із доповідачами та отримати від-
повіді на питання, які їх цікавили, 
а також поділитись з колегами 
своїми думками та враженнями.  

Асоціація адвокатів України ви-
словлює подяку Генеральному 
партнеру заходу ЮК «Amber 
Law Company», в особі керуючо-
го партнера Семена Ханіна, за 
чудовий захід. 
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 НЕДОПУСТИМІ ДОКАЗИ ОРГАНУ ДОСУДОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ – МОЖЛИВІСТЬ ОКРЕМОГО ОСКАРЖЕННЯ

Доказування є центральним та, 
напевно, найскладнішим інститу-
том кримінально-процесуально-
го права. З огляду на презумпцію 
невинуватості, основний тягар до-
ведення обставин кримінального 
провадження покладається саме 
на сторону обвинувачення. 

Як відомо, орган досудового 
розслідування здійснює збирання 
доказів шляхом проведення слід-
чих, негласних слідчих дій, витре-
бування та отримання від органів 
влади та підприємств, установ, 
організацій речей, документів, 
відомостей, висновків, актів, а та-
кож шляхом проведення інших 
процесуальних дій, що передба-
чені законом.

Ініціювання кримінального 
провадження на підставі доказів, 
що отримані від інших державних 
органів та покладання таких до-
казів в основу досудового розслі-
дування є поширеним у практиці 
правоохоронних органів. 

Частими є випадки початку 
кримінального провадження у 
зв’язку з начебто виявленням по-
рушень контролюючими органа-
ми – Держаудитслужба, Державна 
податкова служба, Держархбу-
дінспекція, НАЗК, тощо.  При цьо-
му,    відповідні акти/документи 
нерідко складені контролюючими 
органами з істотними порушення-
ми законодавства, однак всеодно 
активно використовуються в кри-
мінальних провадженнях у якості 
доказів вчинення злочинів у сфері 
господарської діяльності чи служ-
бових злочинів. 

Стаття 303 КПК України не пе-
редбачає можливості оскарження 
допустимості доказів під час досу-
дового розслідування.

На стадії судового розгляду 
суд вирішує питання допустимості 
доказів під час їх оцінки в нарад-
чій кімнаті під час ухвалення судо-
вого рішення.  Виняток передба-
чений частиною другою ст. 89 КПК 
України, за приписами якої у разі 
встановлення очевидної недопу-

стимості доказу під час судового 
розгляду суд визнає цей доказ 
недопустимим, що тягне за собою 
неможливість його дослідження. 

Проте, на практиці суди рідко 
застосовують цю норму та нада-
ють оцінку всій сукупності доказів 
у нарадчій кімнаті, тобто, на завер-
шальній стадії судового розгляду.

Відтак, за весь час досудового 
розслідування та судового роз-
гляду підозрюваний/обвинуваче-
ний піддається ряду негативних 
заходів і у разі очевидної недопу-
стимості доказів сторони обвину-
вачення, змушений чекати їх оцін-
ки судом в нарадчій кімнаті.

З огляду  на це, скорочення 
строку кримінального пересліду-
вання особи є завжди бажаним 
результатом для сторони захисту.

Тому, у разі безпідставності до-
казів, які лягли в основу здійснен-
ня досудового розслідування, для 
захисту постає питання: чи існує 
юридична можливість спросту-
вати достовірність таких доказів 
у рамках іншого судочинства, що 
пришвидшить розгляд криміналь-
ної справи?

Для прикладу, розгляд справ 
щодо оскарження довідок, 
висновків, актів, звітів, протоко-
лів тощо, які були видані суб’єк-
том владних повноважень під 
час здійснення владних управлін-
ських повноважень, з огляду на 
предметну юрисдикцію, належить 
до компетенції адміністративних 
судів.

Розгляд позовних вимог щодо 
спростування недостовірної ін-
формації у вказаних документах, 
їх відкликання, формально нале-
жить до компетенції судів загаль-
ної юрисдикції.

Андрій Жовнерук 
Молодший юрист EQUITY

Богдан Слободян 
Радник EQUITY
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Конституція України перед-
бачає гарантії оскарження в 
суді рішень, дій та бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень, а 
також те, що юрисдикція судів по-
ширюється на будь-який юридич-
них спір та будь-яке кримінальне 
провадження. 

З огляду на вказані положен-
ня, Основний Закон не виключає 
можливості оскарження доку-
ментів, інформації, в тому числі 
і таких, що були отримані в про-
цесі досудового розслідування, в 
рамках іншого, не кримінального 
судочинства.

В Єдиному державному реє-
стрі судових рішень наявні без-
ліч справ в яких позивачі просять 
скасувати документи, визнати дії 
органів влади щодо їх складення 
неправомірними, спростувати на-
ведені у аудиторських довідках, 
звітах, протоколах інвентаризацій-
ної комісії тощо відомості, які мо-
жуть бути визнані доказом в іншій 
справі, зокрема у кримінальній.

Для прикладу, у справі № 
333/6816/17 керівник комуналь-
ної установи оскаржив в порядку 
цивільного судочинства довідку, 
складену інспектором Державної 
аудиторської служби України  за 
результатами перевірки дотри-
мання законодавства під час за-
купівельних процедур. Позивач 
вважав, що у довідці є неправдиві 
відомості про нього, які прини-
жують честь, гідність і ділову ре-
путацію, тому просив визнати ці 
відомості недостовірними, а саму 
довідку – відкликати.

У адміністративній справі 
№ 808/3230/17 комунальний за-
клад просив визнати протиправ-
ними дії щодо виділення службо-
вої особи Державної аудиторської 
служби України як спеціаліста для 
участі у перевірці. Даний спеціа-
ліст був виділений за зверненням 

Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури.

За своєю суттю позови у вка-
заних справах були спрямовані 
на надання оцінки/спростування 
обставин, які є предметом дока-
зування у кримінальному про-
вадженні.

Здійснюючи перегляд рі-
шень судів попередніх інстанцій 
у справі № 333/6816/17 Велика 
Палата Верховного Суду дійшла 
висновку, що є недопустимим іні-
ціювання позовного проваджен-
ня з метою оцінки обставин, які 
становлять предмет доказування 
у кримінальному провадженні, чи 
з метою створення поза межами 
останнього передумов для ви-
знання доказу, отриманого у тако-
му провадженні, неналежним або 
недопустимим.

Крім того, суд вказав, що від-
сутність у позивача юридичної 
можливості спростувати інформа-
цію, поза межами кримінального 
процесу є легітимним обмежен-
ням, покликаним забезпечити 
юридичну визначеність у застосу-
ванні норм процесуального пра-
ва. Таке обмеження не шкодить 
суті права на доступ до суду та 
є пропорційним означеній меті. 
Остання досягається гарантуван-
ням того, що аргументи позивача 
про недостовірність відповідної 
інформації має перевірити суд у 
кримінальному провадженні, в 
якому дані, зафіксовані у довідці, 
є доказом.

У справі № 808/3230/17 Вели-
ка Палата Верховного Суду ви-
клала аналогічну позицію зазна-
чивши, що дотримання порядку 
збирання доказів органами до-
судового розслідування, у тому 
числі й залучення спеціаліста, 
є предметом перевірки під час 
розгляду справи судом у порядку 
кримінального судочинства і не 

може бути здійснено адміністра-
тивним судом.

Аналізуючи зазначені висно-
вки Великої Палати, слід також 
звернути увагу на практику Єв-
ропейського суду з прав людини 
(ЄСПЛ), що стосується забезпе-
чення гарантій права особи на 
доступ до суду за захистом своїх 
прав.

Зокрема, у одному з найци-
тованіших рішень ЄСПЛ у справі 
«Белле проти Франції» зазначено, 
що для того, щоб доступ був ефек-
тивним, особа повинна мати чітку 
практичну можливість оскаржити 
дії, які становлять втручання у її 
права.

Також варто звернути увагу 
на рішення ЄСПЛ від 09 березня 
2017 року у справі «Кузьменко 
проти України». За фабулою даної 
справи, заявник подав до район-
ного суду адміністративну скаргу, 
посилаючись, що його будинок 
обшукали свавільно, та вимагав 
моральної шкоди за порушення 
недоторканості своєї домівки. 
Районний суд, з висновками яко-
го погодились апеляційний та 
касаційний суди, відмовив у роз-
гляді даної справи, посилаючись 
на відсутність юрисдикції. Суд 
зазначив, що всі скарги щодо не-
правомірності процесуальних дій 
правоохоронних органів у зв’язку 
з кримінальним розслідуванням 
повинні були бути подані в рам-
ках відповідного кримінального 
провадження. 

Однак, у рішенні по даній 
справі ЄСПЛ дійшов висновку, 
що національні суди відмовили-
ся розглядати скаргу заявника, 
подану відповідно до статей 2 і 4 
КАСУ, відсилаючи його до проце-
дури, яка не була ні доступною, ні 
здатною привести до безпосеред-
нього та оперативного вирішен-
ня цивільного позову заявника. В 
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результаті, суд вказав, що заявни-
ку було відмовлено у праві на до-
ступ до суду, чим порушено пункт  
1 статті 6 Конвенції.

Розглядаючи вищенаведе-
ну практику Великої Палати та 
ЄЄСПЛ, можна констатувати над-
звичайно тонку межу між адміні-
стративним позовом про оскар-
ження дій або рішень суб’єкта 
владних повноважень та захистом 
від обвинувачення в криміналь-
ному провадженні, яке ґрунту-

ється на таких рішеннях суб’єкта 
владних повноважень. 

Водночас, діюча конфігурація 
КПК України, яка передбачає об-
межені способи захисту на етапі 
досудового розслідування без 
можливості поставити під сум-
нів завідомо недопустимі докази, 
очевидно не в повній мірі відпові-
дає принципам на оперативний та 
ефективний спосіб захисту. 

На наше переконання, надан-
ня права особі оскаржити рішення 

або дії органів державної влади, 
незважаючи кримінальне про-
вадження за цими обставинами 
відповідає загальним засадам до-
ступу до судочинства. Безумовно, 
таке право не повинне перетво-
рюватися в механізм блокування 
кримінального провадження, що 
повинне в окремих випадках ре-
гулюватися судами в порядку ре-
алізації інституту недопустимості 
зловживання процесуальними 
правами. 

РОЗМОВА! 

Цей проєкт – про успішних лю-
дей, людські цінності, бізнес від-
носини, злети та падіння.

Ми побували в гостях у Амі-
нат Сулеймановой – керуючого 
партнера юридичної фірми AGA 
Partners, адвоката; Юрія Пе-

тренка – керуючого партнера 
ADER HABER, адвоката і заслу-
женого юриста України. 

Зустрілися з Олександрою Пав- 
ленко, адвокатом, старшим 
партнером Pavlenko Legal Group 
та просто чарівною жінкою. 

РОЗМОВА! – ЦЕ ПРОЄКТ СТУДІЇ ПРАВА ТА БІЗНЕСУ, ДЕ МИ ПОЄД-
НАЛИ ЛЮДЕЙ, БІЗНЕС ТА ЦІКАВУ БЕСІДУ.

LBS youtube-канал:
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Форум розпочався з вітальної 
промови  Генерального партне-
ра – Ольги Дмитрієвої, керуючо-
го партнера АО «Дмитрієва та 
партнери», ментора проєктів 
«LAW&BUSINESS STUDIO» (LBS), та  
Президента Асоціації адвокатів 
України Зої  Ярош.

Перша сесія Law&Trade A2B 
Forum буда присвячена відкритій 
дискусії та змінам у зовнішньое-
кономічної діяльності у 2020 році. 
Модерувала сесію Тетяна Савчук, 
керівник практики трансферт-
ного ціноутворення та аудиту 
ID Legal Group.

Спікерами виступили:
• Данило Гетманцев, Голо-

ва Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, по-
даткової та митної політики, 
професор кафедри фінансового 
права юридичного факультету, 
Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка;

• Світлана Михайловська, 
заступник директора з пред-
ставництва інтересів компа-
ній – членів European Business 
Association;

• Лариса Антощук, керівниця 
практики вирішення податко-
вих спорів KPMG Law Ukraine;

• Олена Жукова,  адвокат, 
директор «Аудиторська Фірма 
«Сайвена-Аудит»;

• Герман Тасліцький, адвокат, 
Директор Delta International 
Services;

• Ярослав Грегірчак, заступ-
ник бізнес-омбудсмена.

Ми поговорили про:
-  «Інвестиційні няні» в Україні;
-  Бізнес клімат та основні 

бар’єри для іновацій;
-  Податкові ризики в розрізі 

змін: перші результати перевірок і 
податкових спорів;

-  Початок ери КІК. Безподатко-
ва ліквідація: проблеми та рішення;

-  Зміни в регулюванні захисту 
ПІВ під час переміщення товарів 
через митний кордон України;

-  Системні проблеми у функці-
онуванні СМКОР.

Друга сесія Law&Trade A2Forum 
була присвячена економічній без-
пеці, ризику менеджменту та фо-
рензику. Модератором сесії висту-
пила Ірина Столярчук, адвокат 
Pavlenko Legal Group.

Спікерами були: 

ВІДБУВСЯ LAW&TRADE A2B FORUM

НА ГОЛОВНІЙ СЦЕНІ IQ BUSINESS CENTER ВІДБУВСЯ ПРОФЕ-
СІЙНИЙ ТА ДВОФОРМАТНИЙ LAW& TRADE A2B FORUM, НА 
ЯКОМУ БУЛИ РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ. 
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• Микола Мішин, керівник гру-
пи трансфертного ціноутво-
рення KPMG в Україні;

• Ярослав Романчук, керую-
чий партнер ЮГ EUCON, адво-
кат, Президент Асоціації укра-
їнського бізнесу в Польщі

• Ірина Мусійчук, керівник 
юридичного відділу ПІІ «МакДо-
нальдз Юкрейн Лтд», кандидат 
юридичних наук;

• Наталія Ревенко, директор 
з розвитку бізнесу в International 
Wealth;

• Андрій Ілюк, Керівник прак-
тики вирішення спорів та бан-
крутства TEFFI Law Firm, адво-
кат, медіатор.

Ми подискутували про:
-  Кейси ефективності ТЦ. Ана-

ліз національної судової практики;
-  Компанію в Польщі як най-

більш вдалий спосіб просуван-
ня власної продукції на ринки 
ЄС, доступ до дешевих фінансо-
вих ресурсів та захисту активів в 
Україні;

-  Політику внутрішнього контр-
олю: власний compliance officer 
vs підрядна compliance компанія;

-  Compliance міжнародних 
банків.

Також відвідали майстер-клас 
з теми «Митне та податкове регу-
лювання: актуальні труднощі».

Третя сесія – «Арбітраж та 
транснаціональні судові спори», 
яку модерував Олег Горецький – 
адвокат, керуючий партнер law 
Firm «Goretskyy and Partners», за-
вершила наш чудовий Law& Trade 
A2B Forum.  

Спікерами були: 
• Діана Козловська, керуючий 

партнер Elite Consult Group Law 
Company, арбітражний керуючий 
найвищого рівня кваліфікації;

• Юлія Курило, експерт в га-
лузі міжнародного корпоратив-
ного права, со-керуючий парт-
нер CTRL.Law, керівник практики 
корпоративного права;

• Амінат Сулейманова, керу-

ючий партнер AGA Partners;
• Ольга Костишина, радник 

Голови МКАС при ТПП України;
• Бартащук Любов, к.ю.н., 

адвокат, партнер АО «BMF legal 
group»;

• Дарія Заболотня, генераль-
ний секретар, Керівник Апара-
ту Президента  ICC UKRAINE.

Нами були обговорені наступ-
ні важливі питання:

-  Арешт майна іноземних ком-
паній. Міжнародний розшук активів;

-  Англійське право для україн-
ських експортерів;

-  Дійсне та ефективне арбіт- 
ражне застереження в ЗЕД- 
контрактах. Що потрібно знати, 
щоб зробити арбітражне рішення 
ефективним?;

-  Визнання та виконання арбіт-
ражних рішень в Україні;

-  Як звертатися в Міжнародний 
арбітраж. Труднощі, які можуть ви-
никнути.

Отже, ми вдячні всім і кожному, 
хто був разом з нами! Далі буде! 
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ПРОЄКТИ СТУДІЇ ПРАВА ТА БІЗНЕСУ
«LAW & BUSINESS STUDIO» (LBS)

Студія права та бізнесу ААУ 
«Law & Business Studio» (LBS), 
яка почала свою діяльність в бе-
резні 2020 року – це платформа, 
яка об’єднує найкращих експертів, 
провідних адвокатів, фахівців та 
представників  бізнесу.

Ми зібрали найкращих, щоб ді-
литися досвідом, поширювати знан-
ня та професійно зростати разом.

Студія права та бізнесу ААУ 
проводить онлайн/оффлайн вебі-
нари та дискусії на найактуальні-
ші теми, за такими напрямками:

•  Юридична практика
•  Агро
•  Бізнес
•  Медицина та фарма
•  Інвестиції та фінанси
•  Банківська справа 

•  Податки 
•  Інтелектуальна власність 
•  IT та технології
•  Маркетинг та PR
•  Безпека та захист активів
•  Екологія
•  Особистий розвиток та HR
•  Кримінальне право
Law & Business Studio почала 

новий проєкт Розмова, спрямо-

ФРАЗА «ТОЙ, ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ВОЛОДІЄ СВІТОМ» СЬОГОДНІ Є ЯК НІКОЛИ АКТУАЛЬНОЮ. 
ОСВІТА - ЦЕ ВАЖЛИВИЙ ЕТАП НА СХОДИНКАХ ДО МАЙБУТНІХ ПЕРЕМОГ. ЗАВДЯКИ ТЕХНОЛОГІЯМ 
МИ МОЖЕМО ТРИМАТИ РУКУ НА ПУЛЬСІ ВСІХ АКТУАЛЬНИХ НОВИН. МИ ВИРІШИЛИ СПРОСТИТИ 

ВАМ ПОШУКИ ПОТРІБНИХ ПЛАТФОРМ І ЗІБРАЛИ ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ В ОДНОМУ МІСЦІ.

2020

Кількість
заходів 120+

Кількість
LBS відео

на YouTube

Перегляди
 відео

у Facebook

Перегляди
 YouTube

Перегляди
 публікацій
у Facebook

60+

25 000+

160 000+

5000+

Кількість
емейлів20 000+

Кількість
Спікерів 

Реєстрацій 

Охоплення
публікацій 

150+

19 000+

3500+

Лайв
перегляди 10 000+

Досягнення LBS за півроку існування:

Ольга Дмитрієва
Голова Наглядової ради ААУ, 
ментор проєктів LBS,  
керуючий партнер  
АО «Dmitrieva & Partners»



ваний на розвиток особистісно-
го зростання юристів і адвокатів. 
Мета проєкту – показати лідерів 
юридичного ринку, принципи їх 
життя і діяльності, історію розвит-
ку і зростання, їх погляди на су-
часний юридичний ринок.

Крім того, в серпні стартував 
проєкт Talks #, який став дискусій-
но-освітньої платформою, яка зби-
рає в офлайні 4-5 експертів з кіль-
кох вузьких питань для глибокого і 
детального висвітлення практики, 
кейсів, практичних рекомендацій з 
обраної тематики. 

На даний момент стартували 
наступні проєкти LBS:

•  Tax Talks
•  Criminal Talks
•  Family Talks
•  IT Talks
Всі заходи доступні для участі 

онлайн, що найбільш оптимально 
і адекватно в сьогоднішніх умовах. 
Крім того, відеозаписи всіх заходів 
можна придбати на сайті LBS.

Асоціація адвокатів України 
(ААУ) – інформаційний партнер 
LBS. Співпраця з ААУ дає мож-
ливість запросити на заходи LBS 
представників Державної Подат-
кової Служби, Кабінету міністрів 
України, Верховної Ради України, 
національного Банку України, Вер-
ховного Суду та інших державних 
та правоохоронних установ.

Крім того, LBS співпрацює з усі-
ма юридичними та бізнесовими 
ЗМІ, з профільними професійними 
організаціями, торговими палата-
ми, навчальними закладами.

LBS використовує в своїй ро-
боті найсучасніші технології, пе-
редові методи просування: Фей-
сбук, Інстаграмм і Ютюб канал. 
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25 вересня відбувся транди-
ційний Форум ААУ «Адвокатура. 
Формула успіху». Відкриття роз-
почалося з вітальної промови 
Президента ААУ та керуючого 
партнера АО «Marshaller Group» 
Зої Ярош та Ольги Дмитрієвої, 
Голови Наглядової ради ААУ, 
ментора проєктів LBS, керую-
чого партнера АО «Дмитрієва 
та партнери».

Перша сесія, яку модерува-
ла Ольга Дмитрієва, пройшла 
й форматі дискусійної панелі та 
мала назву «Юридичний ринок: 
тренди та прогнози».

Глобальні тренди і тенденції, 
які будуть актуальні у 2021 р., на 
думку генерального директо-
ра «Юридичної Газети» Олени 

Осмоловської, такі: епоха циф-
рової глобалізації; тривала еко-
номічна стагнація; загостриться 
конфлікт поколінь (міленіали вже 
потужно впливають на проце-
си як політичні, так і економічні); 
технологічна революція (нейро-
мережі, штучний інтелект), про 
яку говорять вже довго, та нез-
розуміло, тренд є, але може стати 
мильною бульбашкою; триватиме 
невизначеність; нова філософія 
бізнес-процесів; дистанційна ро-
бота (узаконений фріланс) та всі 
плюси та мінуси, пов’язані з нею: 
питання утримання доцільності 
офісних приміщень, особливо ста-
тусних. Нові формати комунікацій.

Денис Бугай, Президент АПУ, 
партнер VB Partners, зазначив, 
що необхідно фокусуватись не на 

тому, як вижити, а шукати можли-
вості для розвитку, просування 
послуг.

Порекомендував бути лояль-
ними до постійних клієнтів і не за-
бувати про те, що головні знайом-
ства все ж таки відбуваються лише 
при «живому» спілкуванні.

Робота лише в онлайн-форма- 
ті – це не про адвоката.

Олександр Попов, ЛІГА:ЗА-
КОН, Project Manager (LigaBook), 
звернув увагу слухачів на актуаль-
ність IT-продуктів, освітні курси 
для клієнтів та цифрового про-
сування. Спікер зазначив: «Час 
вкладання грошей на рекламу без 
дослідження того, скільки клієнтів 
така реклама принесла, пройшов. 
В наш час слід економити на тому, 
що не приносить ефективності та 
результату».

На думку керуючого парт-
нера АО «Лещенко, Дорошенко і 

ВІДБУВСЯ ФОРУМ ААУ «АДВОКАТУРА ФОРМУЛА УСПІХУ»

ПРО ТЕ, ЯК РУХАТИСЯ ВПЕРЕД, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПАНДЕМІЮ, 
ГОВОРИЛИ НА ФОРУМІ «АДВОКАТУРА ФОРМУЛА УСПІХУ».
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партнери» Олександра Лещен-
ка, трендом 2021 р. стане юридич-
ний супровід ринку землі. Внас-
лідок несприятливих умов, у т.ч. 
пов’язаних з Covid-19, відбудеться 
зменшення ринку юрпослуг. 

Валентин Богунов, заступ-
ник головного редактора газе-
ти «Закон і Бізнес», зазначив, що 
найбільш затребуваними практи-
ками будуть: трудове право, по-
даткові спори, судова практика, 
корпоративне, аграрне, захист 
бізнесу, і, звичайно IT.

Друга сесія Форуму «Адвокату-
ра. Формула успіху» була присвя-
чена антикризовому менеджмен-
ту та комунікаціям.

Дмитро Раімов, засновник і 
стратегічний директор Аген-
ції кризових комунікацій, по-
літтехнолог, кризовий PR-ме-
неджер, відмітив, що під час 
кризи ринок самоочиститься від 
непрофесіоналів, від тих, хто не 
вміє правильно вести бізнес і 

вибудовувати комунікації. І саме 
тоді з’являться нові можливості. 
«Чого нас навчили попередні кри-
зи? По-перше, в кризу слід бути 
помітним і яскравим. Поки інші 
вирішують внутрішні проблеми 
бізнесу, ви вирішуєте комуніка-
ційні. Це можливість заявити про 
себе і закріпити за собою певну 
нішу».

Спікер зазначив, що дуже важ-
ливо слідкувати за контентом сво-
їх сторінок у соцмережах, якщо ви 
не хочете, щоб клієнти забули про 
вас під час пандемії.

Адвокатам, які працюють з 
токсичними клієнтами, він пора-
див частіше звертатись до своїх 
PR-спеціалістів, які знають, що, 
коли і де можна говорити. 

Про досвід впровадження влас-
ної розробки Dictum на основі сис-
теми автоматичного управління 
операційною системою Planfix, яка 
перебрала на себе рутинні завдан-
ня, поєднала в собі виготовлення 
та автоматизацію первинної до-

кументації, про вивільнення часу 
юристів для інтелектуальної робо-
ти тощо, розповіла Світлана Мо-
роз, керуючий партнер Dictum, 
к.ю.н., адвокат.

Анастасія Глущенко, СEO та 
засновниця агентства стра-
тегічного маркетингу Stasy 
Passion і Фабрики корпора-
тивних подарунків bBox, роз-
повіла, що робити коли бізнес 
не росте та чому власник бізне-
су повинен  зосереджуватися 
на стратегії, а не занурюватись 
в операційку.
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Спікерка порадила проана-
лізувати вже наявних клієнтів і 
що корисного ви як компанія їм 
приносите. Ця спеціалізація є ос-
новою для вашої комунікаційної 
стратегії надалі.

На питання, чи можливе парт-
нерство в юрбізнесі, відповідала 
Катерина Спиридонова, парт-
нер ЮК «БОССОМ ГРУП», яка поді-
лилась власним успішним досвідом.

Про побудову особистого 
бренду в ОНЛАЙНІ говорили ра-
зом з Іриною Лук’янець, фахів-
цем з PR-комунікацій та про-
сування юридичних послуг ЮК 
«L.I.GROUP».

Григорій Павленко, адво-
кат АО «Pavlenko Legal Group», 
модерував третю сесію, присвя-
чену діджиталізації адвокатської 
діяльності.

Як бути корисним та спілкува-
тися на зрозумілій мові зі своєю 
аудиторією, розповів Микита 
Федькін, маркетолог, блогер, 

засновник SMM агенства dada 
agency. Спікер наглядно показав, 
як виглядає юриспруденція у соці-
альних мережах та як правильно 
вести сторінку, задля привернен-
ня уваги потенційних клієнтів.

Кібербезпека – дуже важливий 
інструмент в адвокатській діяль-
ності. Це питання адвокатської 
таємниці. Але не всі знають як за-
хистити інформацію, яку довіря-
ють вам клієнти. Виступаючи спі-
кером, Віталій Короткий, СOO 
Underdog The UnLawyers, розпо-
вів всі таємниці захисту в Інтернеті 
інформації, яка має важливе зна-
чення для кожного з нас.

За його словами, за 2019 р. 
аналітичний центр встановив 
1348 кейсів з витоком даних. А 
найголовніше, що 98% цих кейсів 
трапилися з вини осіб, які мали ле-
гальний доступ до цих даних.

Навіщо адвокату власний 
YouTube-канал? Олена Корнієн-
ко, співзасновник GLstudio, від-
повила на це питання та поділи-

лась власними рекомендаціями та 
лайфхаками.

Валерій Решетняк, Дирек-
тор Legal Tech бізнесу компанії 
ЛІГА:ЗАКОН, розповів про інно-
вації та штучний інтелект (ШІ) для 
роботи сучасного адвоката при 
підготовці до судових спорів, і по-
казав, як працює пошук судових 
рішень в системі VERDICTUM. 

Спікер розпочав свою допо-
відь з гарячого питання, коли ШІ 
зможе замінити адвоката. На його 
переконання, цього ніколи не 
станеться, тому що всі професії 
трансформуються, а люди вчаться 
працювати в нових умовах і нових 
форматах. Все, що зараз створю-
ється в legal tech, оптимізує робо-
ту адвоката, звільняє його від ру-
тини, а не заміняє його роботу.

Тетяна Лежух, адвокат, 
засновниця Школи молодого 
юриста, поділилась нестандарт-
ними інструменти з залучення клі-
єнтів, порадила створювати уні-
кальний контент і написати книгу.
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ААУ щиро дякує партнерам за 
сприяння у проведенні заходу, а 
саме:

• Професійному партнеру: АО 
«Лещенко, Дорошенко і партнери»

• Legaltech партнеру: ЛІГА: 
ЗАКОН.

• Партнерам: ЮК «Bossom 
Group», Pavlenko Legal Group, VB 
Partners, ЮК «DICTUM», L.I.Group, 
Школі молодого юриста.

• Фабриці корпоративних 
подарунків bBox – за чудові по-
дарунки, які та «містили» в собі 
формулу успіху на кожен день та 

зарядили присутніх позитивними 
емоціями та враженнями.

•  Інформаційним партнерам 
за висвітлення заходів ААУ:

Генеральному медіа-партне-
ру «Юридична практика», Інно-
ваційно-аналітичному партнеру 
«ЛІГА:ЗАКОН», виданням та ін-
тернет-порталам – «Юридична 
Газета», «Закон і Бізнес», «ЮРЛІ-
ГА», «Юрист & Закон», «LexInform», 
«Поради юриста», «Сomments.ua», 
«Правовий тиждень», «Україна Біз-
нес», «Юридичний вісник України», 
«Українське право», «ActiveLex», 

«Loйеr», «ALGORITHM.UA», «Дім 
юриста», «Jusnote», «ЮРИСТИ.UA», 
правовій системі «Zakon Online», 
Газеті «Ділова столиця», Коорди-
наційному центру з надання пра-
вової допомоги та ін.

Всім спікерам, модераторам 
за крутий контент, практичні кей-
си, змістовні доповіді та жваву 
дискусію.

Ми вдячні всім і кожному хто 
був разом із нами! А попереду ще 
багато цікавих заходів! Отже, будь-
те разом із нами та слідкуйте за на-
шими новинами!  
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Кожен з гостей заходу міг від-
чути себе справжньою зіркою цьо-
го вечора, адже зустрічала у Hyatt 
Regency Kyiv червона доріжка, а ко-
жен момент фіксували фотографи.

Визначені переможці, які на 
головній сцені Hyatt Regency Kiev 
отримали свої нагороди. Відкрила 
церемонію Президент ААУ, ке-
руючий партнер АО «Marshaller 
Group» Зоя Ярош та надала слово 
для привітання Голові Наглядової 
ради ААУ, ментору LBS, керую-
чому партнеру АО «Дмитрієва 
та партнери» Ользі Дмитрієвій 
та партнерам церемонії: керуючо-
му партнеру ЮК «Амбер», члену 
Правління ААУ Семену Ханіну; 

керуючому партнеру ЮФ «Го-
рецький і партнери» – Олегу Го-
рецькому; керівнику практики 
вирішення спорів АО «Грейсерс» 
Людмилі Кусі та керуючому 
партнеру ЮО «ID Legal Group», 
члену Правління ААУ Олегу 
Добровольському. 

Ведучими церемонії стали: Зоя 
Ярош, Президент ААУ, керуючий 
партнер АО «Marshaller Group»; 
Ольга Дмитрієва – Голова На- 
глядової ради ААУ, ментор LBS, 
керуючий партнер АО «Дмитрі-
єва та партнери»; Олег Маліне-
вський, Віцепрезидент ААУ та 
керуючий партнер EQUITY. Чле-
ни Правління ААУ: Семен Ханін, 

керуючий партнер ЮК «Amber»; 
Григорій Павленко, адвокат 
АО «Pavlenko Legal Group»; Олег 
Вдовичен, керуючий партнер АО 
«Вдовичен та партнери»; Олена 
Костюченко, партнер, керівник 
практики кримінального права 
ЮФ «Дмитрієва та партнери», 
к.ю.н., доцент кафедри право-
суддя, адвокат.

Ми з радістю хочемо оголоси-
ти переможців конкурсу «Адвокат 
року 2020»! Ними стали:

• Антикорупційна практика – 
Артур Мегеря, ЮК «L.I.Group», 
Київ;

• Нерухомість та будівництво – 
Григорій Тріпульський, ЮКК «Де-
Юре», Одеса;

• Судова практика – Ярослав 
Зейкан, EQUITY, Київ;

• Захист бізнесу – Віталій Ма-
целюх, АО «АРТІУС», Київ;

ОГОЛОШЕНІ ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «АДВОКАТ РОКУ 2020»

ВЖЕ ТРАДИЦІЙНО НА ПОЧАТКУ ЖОВТНЯ, НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ 
ЮРИСТА, ПРАВНИКИ ВБРАЛИСЬ У ШАТИ ТА ВІДВІДАЛИ УРО-
ЧИСТУ ЦЕРЕМНІЮ НАГОРОДЖЕННЯ КОНКУРСУ «АДВОКАТ 

РОКУ - 2020».
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• Адміністративне право та 
процес – Михайло Федоренко, 
ЮФ «Juscutum», Київ;

• Сімейне право – Катерина 
Власюк, Сімейний адвокат «Ка-
терина Власюк», Київ;

• Податкове право – Олег Ні-
кітін, ЮО «ID Legal Group», Київ, 
Марія Золотарьова, АО «Вдови-
чен та партнери», Київ;

• Кримінальне право – Олек-
сандр Лисак, EQUITY, Київ, Денис 
Пономаренко, АО «Barristers», 
Одеса;

• Трудове право – Надія Загрія, 
ЮК «PRAVO GARANT», Запоріжжя;

• Фінансове і банківське право –  
Андрій Сегал, ЮК «Amber», Київ;

• Корпоративне право – Ігор 
Крижановський, ЮК «TEFFI Law 
Firm», Київ;

• Антирейдерська практика – 
Костянтин Глоба, АО «Barristers», 
Одеса;

• Господарське (комерцій-
не) право – Віталій Бурдак, ЮФ 
«Pavlenko Legal Group», Київ;

• Цивільне право – Олег Беке-
тов, ЮФ «Eterna Law», Київ;

• Міжнародний арбітраж – Все- 
волод Волков, ЮФ «Everlegal», Київ;

• White collar crime – Сергій Ли-
сенко, АО «GRACERS Law Firm», 
Київ;

• Банкрутство – Сергій Боярчу-
ков, АО «Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери», Київ;

• Злиття та поглинання – Олег 
Мальський, ЮФ «Eterna Law»;

• Митне право – Герман Таслі-
цький – АО «Германа Тасліцького», 
Київ;

• Антимонопольне та конку-
рентне право – Ніна Кучерук,  
АО «Юрімекс», Київ;

• Морське і транспортне право – 
Юрій Сергєєв, АО «Юридичне 
бюро Сергєєвих», Київ;

• ІТ право – Артем Афян, ЮФ 
«Juscutum», Київ;

• Медіа право/право інтелекту-
альної власності – Олег Шевцов, 
МЮК «Александров та партне-
ри», Київська обл.;

• Аграрне та земельне право – 
Богдан Яськів, ЮФ «TOTUM», Київ, 
В’ячеслав Краглевич, EQUITY, 
Київ;

• Спадкове право – В’ячеслав 
Зьома, АО «Нобілі», Київ;

• Інвестиції – Юлія Максимо-
ва, ЮФ «TOTUM», Київ;

• Медичне та фармацевтичне 
право – Олександр Гришаков, ЮК 
«Grishakov Law Company», Київ;

• Екологічне право – Павло Ку-
фтирєв, АО «Greco», Київ;

• Енергетика – Олександр Єго-
ров, АО «Marshaller Group», Одеса.

Також у конкурсі «Адвокат 
року 2020» були відзначені на-
ступні спеціальні номінації: 

• Адвокат-науковець – Дми-
тро Кухнюк;

• Юрист-науковець – Олена 
Орлюк;

• Кращий журналіст, що пише 
на юридичні теми – Анна Тріши-
чева («Юридична газета»); 

• In-house lawyer – Олександр 
Петриченко;
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• Адвокат – громадський діяч – 
Олександр Муконін;

• Адвокат-політичний діяч – 
Данило Гетьманцев;

• Адвокат – законотворець – 
Сергій Власенко; Олег Макаров;

• Адвокат – державний службо-
вець – Олексій Рєзніков; Олексій 
Маловацький;

• Європейські стандарти пра-
восуддя – Ганна Юдківська;

• Краще відділення ААУ – Одесь-
ке відділення, Денис Пономарен-
ко, АО «Barristers» та Запорізьке 
відділення, Дмитро Майстро, 
ЮК «Майстро і Беженар»;

• Кращий комітет ААУ – Ко-
мітет з кримінального права 
та процесу, Тарас Пошиванюк, 
EQUITY; Комітет з банкрутства, 
Сергій Боярчуков, АО «Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери»;

• Кращий проєкт ААУ – «Дихай 
вільно»;

• За вагомий внесок в розвиток 
ААУ – Зоя Ярош, АО «Marshaller 
Group»;

• За вагомий внесок в розвиток 
адвокатури – Йосип Бронз;

• За внесок в розвиток ААУ –  
Анна Аксьонова, директор з роз-
витку ААУ;

• За внесок в розвиток медіації 
в Україні – Олег Горецький, ЮФ 
«Горецький та партнери»;

• За внесок в розвиток міжна-
родних стандартів антикорупцій-
ного судочинства в Україні – Геор-
гій Логвинський.

Отже, всіх вітаємо та чекаємо в 
наступному році!

Відмітити себе у фейсбуці мож-
на за посиланням: 

www.facebook.com/AAUEvent/

ААУ щиро дякує:
• партнерам урочистої цере-

монії: Amber Law Company, Law 
Firm «Goretskyy and Partners», 
GRACERS, ID Legal Group;

• партнеру номінації In-house 
lawyer: EVERLEGAL;

• партнеру номінації з судо-
вої практики: ESQUIRES;

• інформаційним партнерам: 
Генеральному медіа-партнеру 
«Юридична практика», Іннова-
ційно-аналітичному партнеру 
«ЛІГА:ЗАКОН», виданням та інтер-
нет-порталам – «Юридична Газе-
та», «Закон і Бізнес», «ЮРЛІГА», 
«Юрист & Закон», «LexInform», 
delo.ua, womo.ua, «Поради 
юриста», «Україна Бізнес», «Віс-
ник: офіційно про податки», 
«Українське право», «ActiveLex», 
«Jusnote», газеті «Ділова столи-
ця» та ін.

ААУ щиро вітає всіх переможців 
та фіналістів, та запрошує до участі 
у конкурсі у наступному році!  

Приєднуйтесь до офіційного 
телеграм-каналу ААУ та не пропу-
стіть нові події:
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ЗАХИСТ БІЗНЕСУ В ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАННЯХ,  
ПОВ’ЯЗАНИХ З ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ

Одна із сфер діяльності біз-
несу, яка потребує захисту – тен-
дерний супровід та відстоювання 
інтересів в рамках антимонополь-
ного законодавства, а також під 
час досудових розслідувань, 
пов’язаних із публічними закупів-
лями та реалізацією зобов’язань 
по ним.

З метою виконання покладе-
них на неї функцій, держава що-
року проводить публічні закупівлі 
на мільярди гривень, що є досить 
цікавим ринком для багатьох ви-
дів бізнесу. 

Проте, практичний досвід на-
дання правової допомоги демон-
струє, що робота з державним 
бюджетом – не лише «ласий шма-
точок», а й несе ризики прискіпли-
вої уваги правоохоронних органів 
та наявності кримінальних прова-
джень. Особливо часто досудові 
розслідування, пов’язані з тенде-

рами, зустрічаються  в сферах бу-
дівництва, національної оборони, 
поставок обладнання, товарного 
та матеріального забезпечення 
державних підприємств.

Як правило, оперативні під-
розділи правоохоронних органів 
слідкують за державними закупів-
лями на значні  суми, починаючи 
вже  з моменту їх проведення. 
Якщо передоплата за договором з 
великою ціною більше ніж 30%, то 
можете бути впевнені, що ви зна-
ходитесь під пильним наглядом 
правоохоронного ока.

В таких випадках відомості 
про кримінальне провадження 
до ЄРДР вносяться зазвичай по 
факту злочину мало пов’язаного 
з реальними подіями і лише за-
для забезпечення  можливості 
отримати дозвіл слідчого судді 
на проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, в ході реалізації 
яких виявляються обставини, що 
можуть бути покладені в основу 
підозри. 

Поширеними є випадки вне-
сення відомостей до ЄРДР на 
підставі аналітичних довідок, до-
кументів ревізій, перевірок кон-
тролюючих органів та за заявами 
осіб, які не рідко виявляються 
«ображеним» посередником, кон-
трагентом, постачальником, учас-
ником публічної закупівлі, тощо.

Найбільш поширеними  кри-
мінальними правопорушеннями 
в сфері публічних закупівель є: 
привласнення, розтрата або за-
володіння чужим майном шляхом 
зловживання службовою особою 
своїм службовим становищем 
(ст. 191 КК України ); підроблен-
ня документів, печаток, штампів 
та бланків, збут чи використання 

підроблених документів, печаток, 
штампів (ст. 358 КК України); злов-
живання службовим становищем 
(ст. 364 КК України); службове 
підроблення (ст. 366 КК України );  
службова недбалість (367 КК Укра-
їни); одержання неправомірної 
вигоди (ст. 368 КК України).

На якому етапі необхідно
 звертатися за правовою 
допомогою?
Тут діє правило: чим раніше, 

тим краще. Тому що попередити 
лихо завжди легше, ніж боротися 
з його наслідками. Рекомендуємо 
звертатися за правовою допомо-
гою вже на етапі підготовки тен-
дерної документації для її аналізу 
з точки зору дотримання вимог 
конкурсної процедури, а також 
аналізу конкурентних пропозиції. 

Наступним етапом є обрання 
контрагентів, так звана «юридична 
перевірка належної обачності». Тут 
важливо забезпечити відсутність 
зв’язку між замовником тендеру та 
бізнес-партнерами переможця, з 
метою уникнення ризику інкримі-
нування корупційної складової та 
змову осіб в майбутньому.

Крім того, правова допомога 
необхідна задля забезпечення до-
тримання законної та правильної 
процедури формування договір-
ної ціни, створення досьє стосов-
но узгодження цін та належне збе-
рігання документів, пов’язаних із 
виконанням зобов’язань по дого-
ворам в рамках тендеру, починаю-
чи з моменту узгодження вартості 
робіт та послуг з субпідрядниками, 
постачальниками, тощо.

Якщо з самого початку роботи 
із державним бюджетом підходи-
ти до цього процесу відповідаль-

Анастасія Доброчинська 
Старший партнер,
Керівник київського офісу 
PRAVO GARANT

СТАТТЯ
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но, із залученням спеціалістів, то 
ризики потрапити під криміналь-
не переслідування зводяться до 
мінімуму або взагалі нівелюються. 

У випадку, коли бізнес вже став 
фігурантом кримінального прова-
дження, варто розуміти алгоритм 
дій слідчого, який зазвичай скла-
дається з таких етапів.

1. Витребування документів, 
в порядку ст.93 КПК України

Ви маєте право не надавати 
жодних документів на подібний 
запит слідчого, адже криміналь-
но-процесуальне законодавство 
не передбачає такого обв’язку. 
Надання документів відповід-
но до їх витребування в порядку 
ст..93 КПК України можливо лише 
добровільно. Ми не рекоменду-
ємо цього робити, враховуючи 
ризики відкриття комерційної та-
ємниці, підрив ділової репутації в 
очах бізнес-партнерів, відсутність  
фактичної можливості визначити, 
чи ґрунтується подібний запит 
слідчого на законних підставах.

2. Отримання ухвали слідчо-
го  судді про тимчасовий доступ 
до речей та документів

Отримавши відмову в добро-
вільному наданні документів за 
запитом, слідчий звертається до 
слідчого судді з клопотанням про 
тимчасовий доступ до речей та до-
кументів. Така ухвала повинна бути 
виконана якомога швидше, щоб не 
довелося зустрічати «гостей» з ух-
валою про дозвіл на обшук.

3. Обшук
Добре, коли бізнес потурбу-

вався про це заздалегідь і має 
договір з адвокатом, а також знає 
(як менеджмент, так і колектив) 
як себе поводити під час вказаної 
слідчої дії. Обшук небезпечний для 
бізнесу вилученням документів, 
речей, техніки, витоком інформації 
та тим, що може паралізувати ро-
боту підприємства на деякий час.

4. Арешт майна
Найчастіше застосовується з 

метою збереження речових до-
казів, при цьому, кожна одиниця 
вилученого в ході обшуку майна 
повинна мати доказове значен-
ня щодо фактів чи обставин, які є 
предметом розслідування у кон-
кретному кримінальному про-
вадженні, а в інакшому випадку 
– підлягати поверненню. Обов’я-
зок довести таке істотне значення 
покладено на орган досудового 
розслідування, ініціювати процес 
для доказування – завдання адво-
ката. Це єдина підстава арешту, яку 
може бути правомірно застосова-
но без наявності підозрюваного чи 
обвинуваченого в кримінальному 
провадженні. 

Інші підстави – забезпечення 
конфіскації (спеціальної конфіска-
ції) майна та відшкодування шко-
ди. Вартість майна, яке належить 
арештувати з метою забезпечен-
ня цивільного позову має бути 
співмірною з розміром шкоди, 
завданої кримінальним правопо-
рушенням, який встановлений на-
лежним чином. 

5. Призначення експертизи
Це можуть бути почеркознавчі, 

будівельно-технічні, судово-тва-
рознавчі, судово-еконмічні та інші 
експертизи, виходячи з необхідно-
сті підтвердження чи спростуван-
ня тих чи інших обставин. Стороні 
захисту слід діяти на випереджен-
ня та заздалегідь потурбуватися 
про контрагрументи. 

Окремо зазначимо, що за-
звичай, при призначені почер-
кознавчої експертизи, вільні та 
експериментальні зразки почерку 
відбираються у осіб, які принайм-
ні поки що, знаходяться в статусі 
свідка. Чи може свідок відмови-
тися від їх надання? Питання не 
однозначне. Проте, ми вважаємо 
таку відмову правомірною, врахо-

вуючи, що свідок, як і будь-яка осо-
ба, має право на захист і не несе 
відповідальності за відмову від 
дачі показів відносно себе. Надан-
ня же експериментальних зразків 
безперечно є даними про особу, 
які можуть бути використані про-
ти неї в суді у вигляді експертного 
висновку. Відповідно відмова свід-
ка від надання таких зразків буде 
обґрунтованою і логічною. 

6. Допити
Дану слідчу дію прийнято вва-

жати інструментом сторони об-
винувачення, хоча на нашу дум-
ку, протокол допиту є джерелом 
доказу сторони захисту, за умови, 
що адвокат через тактику реалізує 
стратегічну мету закласти необхід-
ну правову позицію в матеріали 
кримінального провадження. 

Яким чином будуть розвива-
тися події далі: вручення повідом-
лення про підозру, ініціювання 
питання про застосування запо-
біжного заходу, складання та на-
правлення обвинувального акту 
в суд  VS  закриття кримінального 
провадження, залежить від кон-
кретних обставин справи та робо-
ти сторін обвинувачення і захисту.

Найефективнішою стратегією 
захисту в подібних досудових роз-
слідуваннях є доведення відсутно-
сті умислу, змови осіб, суспільно 
небезпечних наслідків в злочинах 
з матеріальним складом та наявно-
сті збитків.

Наостанок, наведу цікавий 
кейс, як приклад професійної ро-
боти сторони захисту. Так, в спра-
ві № 1-кп/554/47/2020 08.09.2020 
року судом ухвалено обвинуваль-
ний вирок за ст.366 КК України та 
виправдувальний за ч. 5 ст. 191 КК 
України. Іноді варто програти бій, 
щоб виграти війну. 

Посилання: 
h t t p : / / r e y e s t r. c o u r t . g o v. u a /

Review/91419020
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РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

Модераторами заходу виступи-
ли Юрій Сергєєв, адвокат, к.ю.н., 
Голова Комітету ААУ з морсько-
го права, керуючий партнер АО 
«Юридичне бюро Сергєєвих», 
та Артур Ніцевич, адвокат, Го-
лова Комітету з транспорт-
ного права РАОО, партнер ЮФ  
«Interlegal».

З вітальним словом до учасни-
ків Семінару звернулася Світла-
на Сергєєва – Голова Відділення 
АПУ в Одеській області, адвокат,  
медіатор.

У заході, враховуючі обмеження 
по COVID-19, прийняли участь 45 
осіб (15 – у форматі офлайн та 30 – у 
форматі zoom конференції).

Були заслухані доповіді:
• Тренди у вирішенні спорів у 

міжнародному бізнесі – 2020. До-
повідач: Артур Ніцевич, адвокат, 
партнер ЮФ «Interlegal».

• Моряки як «key workers» під 
час COVID-19: виклики у питаннях 
забезпечення прав членів екіпажів 
суден. Доповідач: Юрій Сергєєв, 
адвокат, керуючий партнер АО 
«Юридичне бюро Сергєєвих».

• Арешт суден в Україні у 2020 
році: аналіз судової практики. До-
повідач: Артем Волков, адвокат, 
керівник практики морського 
права АО «АНК», арбітр Морської 
арбітражної комісії (МАК).

• Морський арбітраж під час 
пандемії COVID-19. Доповідач: Оль-
га Костишина, Радник Голови 
ICAC (МКАС) при ТПП України.

• Практичне застосування клуб-
ної гарантії для забезпечення ви-
мог Держекоінспекції: новели 2020 
Доповідач: Сергій Неділько, адво-
кат, керівник Одеського офісу 
ЮФ «Ілляшев та Партнери».

• Cудовий процес в умовах 

COVID-19: виклики та ноу-хау. До-
повідач: Ярослав Дабіжа, адвокат 
ЮФ LEGRANT. 

• Актуальні питання визнання 
та виконання рішень міжнарод-
них арбітражів. Доповідач: Дар’я 
Мінченко, к.ю.н., адвокат, АО 
«Юрлайн». 

 СЕМІНАР НА ТЕМУ: «МОРСЬКИЙ БІЗНЕС  
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19» 

КОМІТЕТОМ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ З МОРСЬКОГО 
ПРАВА СПІЛЬНО З ВІДДІЛЕННЯМ АПУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ТА КОМІТЕТОМ З ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА РАДИ АДВОКАТІВ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 01 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ БУЛО ПРОВЕДЕНО СЕМІ-
НАР НА ТЕМУ: МОРСЬКИЙ БІЗНЕС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID – 19”.

Під час заходу Голова Коміте-
ту ААУ з морського права Юрій 
Сергєєв нагородив Дипломами 
Асоціації адвокатів України пере-
можців Всеукраїнського конкур-
су наукових робіт ААУ «Морське 
право: сторінки історії»: 

Анастасію Майорову, сту-
дентку Київського університету 

права Національної академії наук 
України (І місце);  Кароліну Дудні-
ченко, курсантку Національного 
університету «Одеська морська 
академія» (ІІ місце); Анастасiю 
Дорош, курсантку Харківського 
національного університету вну-
трішніх справ (ІІІ місце).

Дякуємо всім учасникам!  

НАГОРОДЖЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
НАУКОВИХ РОБІТ ААУ «МОРСЬКЕ ПРАВО: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ»

В М.ОДЕСІ ЗА ПІДТРИМКИ КОМІТЕТУ ААУ З МОРСЬКОГО ПРАВА 
3 ТА 4 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ БУЛО ПРОВЕДЕНО ДЕСЯТУ ЮВІЛЕЙ-
НУ ШКОЛУ З МОРСЬКОГО ПРАВА (X MARITIME LAW SCHOOL). 



Маркетинг – бізнес-функція, 
яка насправді визначає техноло-
гії захоплення ринку. І якщо ра-
ніше люди воювали за території, 
то сьогодні бренди змагаються за 
увагу споживачів. Попри це, вій-
ни на кшталт Coca-Cola vs Pepsi 
здаються такими далекими від 
конкуренції на юридичному рин-
ку та зовсім відірвані від реаль-
ності просування в українській 
спільноті. Чи так це й у чому суть 
конкуренції на юридичному рин-
ку – пропоную розібрати на ос-
нові теорії «Маркетингових війн» 
Рейса та Траута.

Стратегічний квадрат визначає 
4 типи конкурентних стратегій – 
оборонна, наступальна, флангова, 
партизанська.

Партизанські задачі – 
для більшості
Партизанські стратегії перед-

бачають принцип «відкуси стіль-
ки, скільки зможеш з’їсти», адже 
мова йде про маленькі компанії, 
які тільки стартують, або про при-
ватні невеликі практики. Ключова 
задача таких компаній – отримати 
гарного платоспроможного клі-
єнта та підтримувати його, розви-
ваючи його лояльність і довіру до 
вашої експертності.

Принципи для партизанів: чіт-
ка локалізація діяльності, клієн-
тоцентричність, проактивність у 
продажах, широка лінійка спеціа-
лізації з чітким фокусом на загаль-
нонеобхідні послуги, уніфікація та 
стандартизація послуг.

Маркетингові інструменти: 
пряма, таргетована та контекстна 
реклама, SMM-воронки, колонки 
та статті в місцевих ЗМІ, участь у 
заходах.

Флангові методи – 
вибір бутіків
Флангова війна – найбільш 

виграшна стратегія для юридич-
них бутіків, які спроможні запро-
понувати найбільш ексклюзивну 
спеціалізацію в одній конкретній 
практиці або у вузькому складно-
му питанні. При цьому важливо 
розуміти, що найкраща тактика в 
такому типі конкуренції – усебіч-
ний розвиток експертного брен-
ду, що включає й упізнаваність 
бренду компанії як лідера ок-
ремої практики, й упізнаваність 
партнерів як ключових експер-
тів, і постійну реалізацію страте-
гії масштабування успіху на при-
кладі успішних судових перемог і 
довготривалих угод.

Принципи флангових бійців: 
чіткий фокус на спеціалізації, 
продуктоцентричність, високий 
рівень експертизи та індивідуаль-
ний підхід до кожного кейсу

Маркетингові інструменти: 
контекстна реклама, SMM-во-
ронки, організація клієнтських 
заходів, громадська активність – 
участь у профільних асоціаціях та 
організаціях, колонки та реклам-
ні профілі у спеціалізованих ЗМІ, 
рейтингові програми за профілем.

Наступальні амбіції – 
для топових гравців
Наступальні стратегії – вибір 

сильних і системних компаній. Роз-
виток таких брендів має бути по-
слідовним і швидким та включає 
завдання з розвитку експертності 
й упізнаваності провідних керів-
ників практик та їхніх команд, про-
сування зіркових кейсів, розвитку 
HR-бренду компанії, соціального 
капіталу та зв’язків з громадські-
стю. Важливо також сфокусуватися 
на вдосконаленні внутрішніх скла-
дових фірми – автоматизація доку-
ментообігу й комерційних питань, 
ефективне управління процесами, 
персоналом і ресурсами.

Принципи наступальних стра-
тегій: проактивна позиція на юри-
дичному ринку, активний розвиток 
бренду, сервіс-дизайн, автомати-
зація процесів, залучення нових 
практик і зіркових партнерів.

Маркетингові інструменти: 
брендові партнерські програми, 
спеціалізовані PR-проєкти, проак-
тивна робота з асоціаціями й ор-
ганізаціями, організація власних 
масштабних івент-проєктів, наці-
ональні й міжнародні рейтингові 
програми.

СТАТТЯ
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В ЮРИДИЧНОМУ БІЗНЕСІ.
4 ТИПИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Анастасія Глущенко 
CEO та засновниця агентства 
стратегічного маркетингу Stasy 
Passion, CEO та засновниця 
Фабрики корпоративних 
подарунків bBox, Голова 
Комітету ААУ з маркетингу 
та розвитку бізнесу
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Оборонні підходи – 
для королів ринку
Оборонна війна – перева-

га лідерів – великих, системних 
гравців, які здатні не тільки втри-
мувати свої конкурентні позиції, 
а і ставити амбітні цілі для само-
розвитку. Зазвичай тактика роз-
витку таких компаній охоплює 
стандартні завдання з просуван-
ня бренду, експертності та поси-
лення зв’язків у спільноті. Проте 
найважливіше для лідерів – від-
кривати нові можливості. Відтак, 
саме такі хедлайнери створюють 

на юридичному ринку нові прак-
тики, спеціалізації, технологічні 
рішення та виступають не лише 
амбасадорами професії, а й брен-
дами, які здатні сприяти вдоско-
наленню законодавства та залу-
ченню інвестицій.

Оборонні принципи: співтвор-
чість з клієнтами, проактивна со-
ціальна та громадська діяльність, 
технологічний розвиток, масшта-
бування на міжнародних ринках

Маркетингові інструменти: 
громадські ініціативи та GR-техно-
логії, масштабні соціальні проєк-

ти, власні асоціації й організації, 
партнерство в найбільш брендо-
вих проєктах,  міжгалузеві рей-
тингові програми

Аудит бренду та ринковий 
аналіз дає можливість визна-
чити своє місце та побудувати 
найбільш вигідну стратегію для 
сталого зростання компанії. Тож 
обирайте, до якої категорії нале-
жить ваша юридична фірма, вико-
ристовуйте відповідні інструмен-
ти та формуйте план з розвитку 
для фокусування на найсильні-
ших сторонах. 
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Замовлення №3801. Наклад 400 екз.

Мета видання: 
поширення юридичних, 
адвокатських і наукових знань, 
інформування про діяльність ААУ 
та з правових питань

Періодичність: 6 разів на рік.
Статус видання: вітчизняне.
Сфера розповсюдження: 
загальнодержавна, зарубіжна

www.uaa.org.ua:

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА МЕДІА ПАРТНЕРИ ААУ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
МЕДІА-ПАРТНЕР

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ:ІННОВАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ 
ПАРТНЕР

МЕДІА-ПАРТНЕРИ:




