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«НА ПЕРШЕ МІСЦЕ РЕФОРМИ АДВОКАТУРИ СЛІД СТАВИТИ 
ІНТЕРЕСИ ТИХ, КОГО АДВОКАТУРА ПОКЛИКАНА ЗАХИЩАТИ»

Монополія адвокатури –  
ринок і нині відчуває 
зміни, які потягнув за 

собою цей процес. Як би Ви 
сказали, він спрямував нас до 
розвитку чи до стагнацїї 
інституту?

Ми зараз говоримо не просто 
про окреме явище, а про суцільну 
інтервенцію, яка відбулася внаслі-
док запуску цього процесу у біз-
нес, і не просто у національний, 
а й в юридичний, адже за своєю 
функцію монополія наблизила 
класичну адвокатуру до ринку 
юридичних послуг. Значно збіль-
шився попит на адвокатські по-
слуги та, власне, попит на самих 
адвокатів. Досі не вщухає бум від-
критих вакансій та вибагливого 
пошуку «своїх» кандидатів у ба-
гатьох юридичних фірмах. Ми не 
певні чи це є добрим, чи поганим 
показником, проте я і досі не можу 
погодитися із самою концепцією 
монополії.

З одного боку, якщо ми ведемо 
мову про професійні послуги щодо 
судового представництва, монопо-
лія виступає беззаперечним пози-
тивом як для судової гілки влади 
(більш якісні документи та дока-
зи), так і в цілому для правосуддя 
(збільшується якість судових рі-
шень, швидкість розгляду справ, та 
ін.). Проте не варто забувати про те, 
що і адвокатура, і суд, і навіть про-
куратура – це інститути, які були 
створені для захисту прав фізичних 
та юридичних осіб. Тому головним 
для будь-якої реформи та моно-
полії слід визначати не інститут 
адвокатури та інтереси суду, а інте-
реси тих суспільних інститутів, які 
адвокатура покликана захищати. 
І тут є питання. 

Наведу приклад. У нас чомусь 
дозволено представляти юрособу її 
посадовим особам, які часто не ма-
ють не те що процесуального досві-
ду, але і юридичної освіти. Але в той 
же час є проблема з можливістю 
представляти таку юрособу штат-
ним юрисконсультом, який про-
працював на підприємстві близько 
двадцяти років, успішно представ-
ляє інтереси бізнесу в судах та ро-
зуміє всю проблематику того чи ін-
шого галузевого питання. Наразі це 
просто неможливо і мені здається, 
в цьому є певна непослідовність.

Моя суб’єктивна думка – не тре-
ба було вводити обов’язкову моно-
полію на рівні суду першої інстанції. 
У кожного має бути право прийти 

в суд і пояснити свою позицію, са-
мостійно захистити свої інтереси. 
Якщо ж досягти справедливості не 
вийшло, має бути можливість залу-
чити якісного судового представ-
ника і оскаржити судове рішення в 
апеляції або касації.

А як же принцип проце-
суальної економії?

Він може в певній мірі 
постраждати в контексті часових 
витрат на судовий процес. Але 
якщо ми говоримо про доступ до 
правосуддя (а це базовий прин-
цип, на який часто звертає увагу 
Європейський суд з прав люди-
ни), то введення виключного пра-
ва адвокатів на судове представ-
ництво в суді першої інстанції, як 
мені здається, йде з ним врозріз. 
З іншого боку, на етапах апеляції і 
касації має бути забезпечено сто-
відсоткове професійне представ-
ництво, а можливість представ-
ництва юрособи його статутними 
органами порушує цю концепцію. 
Якщо ми зберігаємо корпора-
тивне представництво, його слід 
розширити і на трудові правовід-
носини, але тоді втрачається вся 
суть адвокатської монополії.

Як ви ставитеся до 
американської моделі 
єдиного допуску до 

професії? Чи можна таким чи-
ном вирішити проблему штат-
них юрисконсультів?

Віктор Барсук
Cтарший партнер ЮК EQUITY
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ПРО НАСЛІДКИ ВВЕДЕННЯ ВИКЛЮЧНОГО ПРАВА АДВОКАТІВ НА
СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ДЛЯ РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ,
ОПТИМАЛЬНІ МОДЕЛІ ДОСТУПУ ДО ПРОФЕСІЇ, ГАРАНТІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ 
АДВОКАТУРИ БЮЛЕТЕНЮ ААУ У ПРОЕКТІ «ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ» 
РОЗПОВІВ ВІКТОР БАРСУК, СТАРШИЙ ПАРТНЕР ЮК EQUITY. 
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Говорячи про іноземний дос-
від, то ми маємо аналізувати, а не 
повістю копіювати ту чи іншу мо-
дель. У нас вже є власний більш 
ніж 25-річний досвід діяльності 
української адвокатури. По суті, 
першим етапом реформи (і про 
це не треба забувати) було ство-
рення адвокатського самовряду-
вання. Мені здається, що ми не-
дооцінюємо те, що сталося в 2012 
році. Раніше Вища кваліфікаційна 
комісія адвокатури (ВККА) та Ква-
ліфікаційно-дисциплінарні комісії 
адвокатури (КДКА) знаходилися 
в незрозумілому статусі. Як ви 
пам’ятаєте, в їх склад входили і 
судді, і представники держорга-
нів, можливо, це в якійсь мірі і 
правильно, адже ми говоримо про 
те, що держава уповноважила ад-
вокатуру на виконання конститу-
ційної функції – надання правової 
допомоги. Чому я про це говорю? 
Тому що вже зараз у адвокатури є 
інструменти, щоб визначати кого, 
за якими критеріями та кваліфі-
каційними вимогами допускати 
до професії. І ці процеси повинні 
розвиватися еволюційним шля-
хом, не потрібно копіювати досвід 
США або інших держав. 

В нашій країні досить лібе-
ральний підхід. Я не можу сказа-
ти, що так вже й складно здати 
адвокатський іспит. Складність 
в іншому – потрапити на іспит. 
У деяких областях черга розпи-
сана вже більше, ніж на рік. Осо-
бисто у мене є також питання до 
самого іспиту – хто і що запитує. 
Цілком може бути, що ті, хто при-
ймає іспит, можуть не володіти на 
достатньому рівні вузькоспеціалі-
зованими питаннями, наприклад, 
з екологічного права. Виникає 
закономірне питання: чи потріб-
но адвокату вдруге показувати 
свій рівень знань в сфері, в якій 
він практикувати не збирається. 

Не забувайте, що обов’язковою 
умовою допуску до іспиту є на-
явність вищої юридичної освіти. 
Тобто виходить, що один раз кан-
дидат вже здав іспит і підтвер-
див свої знання у відповідній 
сфері права.

Наша система вищої 
освіти – тема окремої 
великої дискусії.

Я б ставив питання не про якість 
юридичної освіти, а про якість сис-
теми контролю та перевірку знань. 
Цілком виправданим є впрова-
дження зовнішнього незалежного 
оцінювання у старшій школі та під 
час вступу на магістерські програ-
ми, також я не бачу необхідності 
в перегляді результатів універси-
тетських іспитів, за час практики, 
потрібної для отримання статусу 
адвоката, людина сама визнача-
ється зі своєю спеціалізацією, і на-
віщо її  питати про щось інше. Для 
юриста головне не знання законів, 
а розуміння їх логіки, вміння за-
стосовувати правові норми, розу-
міння життєвих ситуацій. Питання 
допуску до професії можна роз-
глядати по-різному: наприклад 
надати максимально лояльний 
загальний доступ і, можливо, на-
віть знизити існуючі фільтри, при-
наймні на перехідний період. Це 
зняло б існуючий ажіотаж. А всі 
окремі випадки можна вирішити 
на рівні дисциплінарних комісій. 
Якщо ж ми йдемо по шляху ква-
ліфікаційного допуску, багато пи-
тань виникає до тих, хто приймає 
іспит. Розуміючи наші реалії, дер-
жава повинна піти назустріч біз-
несу і забезпечити доступ до ад-
вокатури за принципом «єдиного 
вікна», включаючи стажування і 
складання іспиту. Напевно, саме 
б це відповідало тому шляху, згід-
но з яким в Україні розвивається 
професія судового юриста.

На вирішення яких  
завдань повинна орі-
єнтуватися реформа 

адвокатури?
Адвокатура для держави – не 

самодостатній інститут. Не потріб-
но реформувати адвокатуру для 
адвокатури. Адвокатуру потрібно 
реформувати в комплексі, забезпе-
чуючи інвестиційний клімат, доступ 
до правосуддя, довіру до правосуд-
дя, гарантуючи право на судовий 
захист, правову допомогу. І в цьому 
контексті важливо не те, яким буде 
самоврядування, а те, чим воно в 
принципі є і чи працює в інтересах 
адвокатів. На моїй пам’яті не було 
жодної дисциплінарної справи 
проти адвоката за те, що він, або 
вона так чи інакше виступив проти 
правоохоронних органів. Навпаки, 
часто дисциплінарні комісії нама-
гаються захистити адвоката, розі-
братися в його проблемі, а санкції 
застосовуються, тільки у випадку, 
якщо людина дійсно не гідна бути 
частиною адвокатури.

Друге питання, яке важливе в 
реформі адвокатури, – гарантії ад-
вокатської діяльності, права, що 
є у адвоката, перш за все в кримі-
нальному процесі. У цьому питанні 
бачимо єдиний підхід у всіх законо-
проектах, внесених до парламен-
ту. І адвокати, і їх клієнти зацікав-
лені в тому, щоб таких прав було 
якомога більше. Але тут так само, 
як і з монополією, яка була встанов-
лена не законом про адвокатуру, 
а закріплена в Конституції Украї-
ни з подальшою імплементацією в 
процесуальні кодекси в рамках су- 
дової реформи – гарантії адвокат-
ської діяльності будуть закріплені 
в реформі кримінального процесу. 

Сьогодні активно дис-
кутуються ініціативи 
щодо зміни профіль-

ного закону про адвокатуру 
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та адвокатську діяльність. Яка 
ваша позиція?

За своїм визначенням ре-
форма повинна нести фундамен-
тально нове, а не обмежуватися 
вирішенням якихось приватних 
проблем адвокатури. На мою дум-
ку, першим етапом реформи ад-
вокатури було самоврядування, 
яке ми вже отримали, другим – 
монополія, її ми теж отримали. Тре-
тім етапом могло б стати отриман-
ня якісно нового статусу адвоката 
в кримінальному процесі, відповід-

них процесуальних інструментів, 
які нехай і не прирівнюють адвока-
тів зі стороною обвинувачення, але 
розширюють наші можливості в за-
хисті інтересів клієнтів. Але про це 
варто говорити в рамках реформи 
кримінального процесу. Дуже схо-
же, що все запропоноване зараз 
під гаслом реформи адвокатури 
авторами відповідної законодавчої 
ініціативи, в більшій мірі, необхідно 
для формального завершення судо-
вої реформи та дострокового пере-
завантаження всіх органів адвокат-

ського самоврядування. Більшість з 
позитивних і необхідних адвокатам 
нововведень, що стоять в авангар-
ді піар-кампанії законопроекту, 
можуть бути реалізовані шляхом 
внесення точкових змін в існуючий 
закон і Правила адвокатської ети-
ки без загрози ескалації чергового 
протистояння всередині адвокат-
ської спільноти. Потрібно спочатку 
досягти консенсусу в адвокатурі, а 
вже потім просити парламент вре-
гулювати те чи інше проблемне 
питання. 

ВІДБУВСЯ 8TH KYIV CRIMINAL LAW FORUM

7 ГРУДНЯ 2018 РОКУ У КОНФЕРЕНЦ-ХОЛІ «ДЕПО» ВІДБУВСЯ VIII 
ЩОРІЧНИЙ ФОРУМ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ 
«8TH KYIV CRIMINAL LAW FORUM»!

Захід відкрили Зоя Ярош, ад-
вокат, Президент ААУ, та Воло-
димир Клочков, член Правлін-
ня ААУ, керуючий партнер АО 
«Клочков та партнери». 

І Сесія Форуму у форматі Public 
interwiev, була присвячена акту-
альним проблемам КПК та ідеям 
розвитку. Модератором висту-
пив Тарас Пошиванюк, адвокат, 
партнер EQUITY. 

Участь у дискусії взяли: 
• Шлександр Лисак, адвокат, 

партнер EQUITY; 
• Олександр Жила, прокурор 

Прокуратури міста Києва; 
• Віталій Наум, член Прав-

ління ААУ, керуючий партнер 
Адвокатське об’єднання «На-
ціональна колегія адвокатів», 
голова Комітету захисту прав 
адвокатів Ради адвокатів Київ-
ської області; 

• Людмила Награбова, к.ю.н., 
старший слідчий в особливо 
важливих справах Головного 
слідчого Управління НПУ, майор 
поліції. 

В рамках сесії учасники обгово-
рили, як на кримінальній практиці 
відбилася реалізація процесуаль-
ного етапу судової реформи – 
«кримінального блоку» нового 
процесуального законодавства, 
який вступив в силу з 16 березня 
2018 року.

У числі головних новацій цього 
блоку обговорювалося, зокрема, 
введення нового концепту обчис-
лення строків досудового роз-
слідування, яке «прив’язується» 
до моменту внесення відомостей 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, а неповідомлення 
особи про підозру, а також нова 
опція для сторони захисту – мож-
ливість оскаржити повідомлен-
ня про підозру після закінчення 
двомісячного терміну з дня такого 
повідомлення.

Про корупційні злочини та 
НСРД говорили у 2 сесії форуму. 
Анастасія Гурська, адвокат, 
партнер АО «Клочков та парт-
нери», співголова Комітету 
ААУ з кримінального права та 

процесу, виступила модерато-
ром сесії.

Про нюанси кримінальної 
відповідальності за зловживан-
ня впливом (за статтею 369-2 КК 
України) розповіла суддя Великої 
палати Верховного Суду Олек-
сандра Яновська. «Кримінальний 
закон не передбачає широкого 
тлумачення», – підкреслює спі-
кер. Вплив здійснюється тільки в 
відношенні особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави; 



АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

ПОДІЯ ААУ

№1 (38) січень-лютий 2019 р. 7

дію або бездіяльність здійснюєть-
ся не отримуючи неправомірної 
вигоди; одержувач неправомір-
ної вигоди не використовує своє 
службове становище або повно-
важення у вузькому розумінні, 
акцентував увагу на головних ква-
ліфікуючих ознаках «верховного» 
судді.

Регіна Гусейнова, адвокат, 
член Ради адвокатів Київської 
області, свій виступ присвяти-
ла тактиці захисту клієнта в разі, 
коли мова йде про надання недо-
стовірних відомостей в електро-
нній декларації та незаконному 
збагаченні. Вона розповіла про 
нюанси нових законодавчих ви-
мог щодо прозорості доходів всіх 
суб’єктів декларування, зазна-
чивши, що навіть адміністратив-
ну відповідальність за відповідні 
правопорушення не варто недо-
оцінювати , адже крім штрафних 
санкцією порушники можуть поз-
бутися своєї посади (крім народ-
них депутатів України).

Про алгоритм дій захисника 
для зміни безальтернативного 
запобіжного заходу в даній сесії 
розповідав Костянтин Пінчук, 
адвокат АО «Національна коле-
гія адвокатів», Голова Київсько-
го відділення Комітету захи-
сту прав адвокатів РА Київської 
області.

«У порівнянні з 2013 роком 
наша держава поліпшило свою 
позицію в міжнародному рейтин-
гу на 13 пунктів, але очікуваного 
прориву в боротьбі з корупцією в 
Україні не відбулося», – констату-
вав Михайло Подоляк, прокурор 
Генеральної прокуратури Укра-
їни, підкресливши, що діяльність 
нових спеціальних інституцій – 
національного антикорупційного 
бюро України та Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури – 
на кількості реально залучених 
до відповідальності чиновників, 
викритих у корупції, практично не 
позначилася.

Про нюанси роботи Націо-
нального агентства з виявлен-
ня, розшуку та управління актив, 
отриманих від корупційних та 
інших злочинів (АРМА) учасники 
форуму дізналися з перших вуст – 
від начальника управління ви-
явлення і розшуку активів 
АРМА Філіпа Проніна.

«За 2018 рік ми очікуємо от-
римати близько тисячі запитів 
від правоохоронних органів. Для 
порівняння: в минулому році, коли 
АРМА запустило свою роботу, від-
повідних звернень було всього 69. Це 
є індикатором того, що правоохо-
ронна система відчуває реальну 
допомогу від тієї інформації, яку на-
дає АРМА », – резюмував доповідач.

Паралельно тривала сесія 
«Legal Practice:курйози кримі-
нального процесу», модерато-
ром якої виступив Володимир 
Рудниченко, адвокат, радник 
практики кримінального права 
МЮФ INTEGRITES.

Катерина Нікітюк, адво-
кат, відкрила сесію доповіддю 
про скасування підозри та інші 
зміни в КПК Україна, саме з погля-
ду адвоката.

Як протидіяти незаконному ви-
лученню вашого майна під час об-
шуку та не допустити його арешт 
розповів Олександр Лук’яненко, 
партнер VB Partners. Адвокат за-
уважив, що під час обшуку право-
охоронці часто грають не по прави-
лам. В таких випадках, за словами 
Олександра, важливо правильно 
побудувати стратегію недопущен-
ня або скасування арешту такого 
майна, а також довести добросовіс-
ність володіння ним.

Про особливості кримінальної 
відповідальність юридичних осіб 
говорила Надія Вороницька-Гай-
дак. Пані Надія наголосила: «Упов-
новаженими особами юридичної 
особи слід вважати службових осіб 
юридичної особи, а також інших 
осіб, які відповідно до закону, уста-
новчих документів юридичної осо-
би чи договору мають право діяти 
від імені юридичної особи».
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Олег Татаров, адвокат, 
д.ю.н., професор, старший 
партнер Правової корпорації 
«Татаров, Фаринник, Головко», 
розповідав про якість змін до КПК, 
зокрема доповідач зупинився на 
впливі цих змін на проведення 
досудового розслідування.

Віктор Мороз, адвокат, ке-
руючий партнер Suprema Lex, 
говорив про оскарження пові-
домлення про підозру, зокрема 
доповідь була присвячена курйо-
зами кримінального процесу.

З завершальною доповіддю 
даної сесії виступила Марія Зелін-
ська, суддя Солом’янського суду 
міста Києва. Суддя розповідала 
про актуальні проблеми екстра-
диції та міжнародного розшуку, 

зокрема звернула увагу на судову 
практику та поділилась корисни-
ми порадами для адвокатів.

Захист прав адвокатів, одну 
з важливих тем для дискусії між 
адвокатами, розглянули у 3 сесії 
форуму. Модератором висту-
пила Ольга Дмитрієва, голова 
Наглядової ради ААУ, керуючий 
партнер ЮК «Дмитрієва та 
партнери». 

Володимир Клочков, ад-
вокат, керуючий партнер АО 
«Клочков та партнери», член 
Правління ААУ, голова Коміте-
ту ААУ з захисту прав адвока-
тів та гарантій адвокатської 
діяльності, заступник голови 
Професійної спілки адвокатів 
України, член Ради адвокатів 
міста Києва, член Комітету за-
хисту прав адвокатів НААУ, від-
крив сесію з доповіддю на тему: 
«Порушення професійних прав 
адвокатів. Як захиститися?».

«Як захистити свою адвокат-
ську діяльність? По-перше, вне-
сіть відомості про адресу офісу 
та свій номер телефону до ЄРАУ. 
Крім того, запам’ятайте самі і 
повідомляйте своїх клієнтів, що 
немає такої адвокатської послуги 
як «відповідальне зберігання доку-
ментів». А головне на чому я хочу 
наголосити – Ви повинні захисти-
ти не тільки клієнта, а й себе са-
мого. Обговоріть з клієнтом і вне-
сіть до вашої затратної частини 
по справі послуги охорони, якщо 
ви розумієте, що під час ведення 
справи може виникнути загроза 
вашому життю та здоров’ю», – 
зауважив пан Володимир.

Андрій Тригуб, к.ю.н., асоці-
йований партнер АО «Склярен-
ко, Сидоренко та партнери», 
розповідав про проблеми дотри-
мання територіально підсудності. 

Старший детектив НАБУ 

Артем Крикун-Труш говорив 
про проведення процесуальних 
дій відносно адвоката.

Тетяна Кузьмич, заступник 
начальника управління, началь-
ник відділу по боротьбі з тор-
гівлею людьми УПЗПТЛ ГУНП в 
Одеській області, присвятила 
свою доповідь особливостям ви-
користання поліграфа в кримі-
нальному процесі.

Також в даній сесії взяла участь 
суддя Касаційного кримінально-
го суду Верховного Суду Надія 
Стефанів.

«Attorney Notes або що може 
стати в нагоді адвокату під час за-
хисту клієнта» – тема паралельної 
3 сесії форуму. Тарас Безпалий, 
адвокат, радник ЮК «Правовий 
альянс», виступив модерато-
ром даної сесії.

Вадим Іванін, адвокат ЮК 
«AMBER», розповідав адвокатське 
розслідування у кримінальному 
провадженні.

Про порядок обрання запо-
біжного заходу говорив Андрій 
Мазалов, адвокат, асоційова-
ний партнер та керівник кримі-
нальної практики АО «Шевердін 
та партнери».

Адвокат Євген Ріяко, ке-
руючий партнер ЮК «Riyako& 
Partners», у своїй доповіді звер-
нув увагу на розумні строки під 
час досудового розслідування, а 
саме на інструменти впливу.

Про основні помилки адво-
катів при розгляді клопотання 
про обрання запобіжного заходу 
говорив Михайло Келемен, ад-
вокат АО «Національна колегія 
адвокатів».

Про захист в складних кри-
мінальних справах: адвокатські 
міфи та реальність розповіла Оль-
га Просянюк, керуючий парт-
нер AVER LEX, адвокат, к.ю.н., 
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член дисциплінарної палати 
Київської міської КДКА України, 
Куратор Ініціативної групи із 
захисту прав адвокатів, член 
Правління Асоціації правників 
України, член ААУ.

«Міжнародне кримінальне 
право, ЄСПЛ, Інтерпол і екстра-
диція, розшук» – тема 4 сесії, 
модератором якої виступив 
Дмитро Сирко, адвокат керів-
ник практики захисту бізнесу, 
партнер АО «MITRAX».

Сесію відкрив Денис Бугай, 
партнер VB PARTNERS. Адвокат 
побудував свою доповідь на так-
тиці захисту особи при розшуку, 
екстрадиції, зокрема наголосив 
на підставах для відмови в екс-

традиції та поділився корисними 
порадами для адвокатів в екстра-
дицій них справах.

Віталій Власюк, адвокат, 
к.ю.н., керуючий партнер ЮК 
«e-Pravo», автор низки науко-
вих та публіцистичних праць, 
голова та засновник ГО «Асо-
ціація з пошуку та повернення 
активів», провів репортаж з Лон-
дона: фінансові злочини та санкції 
США.

Людмила Козятник, екс-суд-
дя Шевченківського районного 
суду м. Києва, у своїй доповіді 
відповідала на запитання: «Чому 
суддям важко ухвалювати виправ-
дувальні вироки».

Завершив форум, і зокрема 
дану сесію Ярослав Лисенко, ад-
вокат, керуючий партнер АО 
«Адвокатська сім’я Лисенко», 
голова Комітету ААУ з митно-
го права. Пан Ярослав розповідав 
про недопустимість відеодоказів 
в кримінальному процесі.

ААУ щиро вдячна всім учасни-
кам та спікерам форуму за участь. 
Сподіваємось, ви отримали багато 
корисної інформації та практич-
них порад, які зможете застосува-
ти в роботі вже сьогодні.

Особливу подяку висловлю-
ємо Генеральному партнеру 
форуму – АО «Клочков та парт-
нери», Експертному партнеру – 
ЮК «EQUITY» та Професійному 
партнеру АО«Національна ко-
легія адвокатів».

Також ми щиро вдячні партне-
рам форуму:  ЮК «AMBER», «ePravo 
law firm», ЮК «Femida Legal 
Association», МЮФ «INTEGRITES», 
ЮБ «VB PARTNERS», ЮК «Suprema 
Lex», АО «MITRAX», ЮК «Правовий 
Альянс», АО «Шевердін та парт-
нери», АО «Скляренко, Сидорен-
ко та партнери», ПК «Татаров, 
Фаринник, Головко».

Вдячні інформпартнерам:
• Генеральному медіа-парт-

неру – видавництву «Юридична 
практика»;

• Медіа-партнерам: газеті 
«Юридична Газета»,»Закон і Біз-
нес», «Поради юриста», «Юри-
дичний вісник України»;

• Інформаційно-аналітично-
му парнтеру «ЛІГА:ЗАКОН»;

• Інтернет-ресурсам: «ЮР-
ЛІГА», «Obozrevatel.ua», «Україн-
ське право», «Lawyer.ua», «Про-
токол», «БІЗРЕЛІЗ», «Lойер», 
ІА»Vector News», «Femida.UA»; 

• Журналу: «Юрист & Закон»;
• Компаніям та асоціаціям: 

«АПКБ», «ЕАП», «Запорізька 
ТПП», «НІСЕ», «Ліпський марке-
тинг груп».  
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 НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ: РІК ПОТОМУ

Минуло трохи більше року з 
моменту набрання законної сили 
новими процесуальними кодек-
сами. Якщо Кримінальний проце-
суальний кодекс було змінено не 
суттєво, то Господарський про-
цесуальний, Цивільний процесу-
альний кодекси та Кодекс адмі-
ністративного судочинства були 
викладені в повністю новій ре-
дакції. При цьому реформування 
процесуального законодавства 
не здійснювалося поступово та 
реальну можливість ознайоми-
тися з остаточними редакціями 
нових кодексів правники отри-
мали фактично за декілька днів 
до набрання ними чинності. Судді 
та адвокати опинилися в ситуації, 
коли необхідно було максимально 
швидко забути все, що вони рані-
ше знали про процес, та негайно 
вивчати нові приписи процесу-
ального законодавства, набивати 
нові гулі досвіду, застосовуючи ті 
чи інші нововведення кодексів. 

Все вищевказане обумовило 
наявність складного перехідного 
періоду, протягом якого юристи, в 
тому числі судді, були змушені на 
ходу орієнтуватися в тому, що від-
бувається в судових процесах та 
вчитися застосовувати абсолют-
но нові інструменти, запропоно-
вані процесуальними кодексами. 
Судова практика свідчить про те, 
що на одне й те ж саме процесу-
альне питання судді одного суду 
мали абсолютно різні погляди. Це, 
в тому числі, негативно проявля-
лось на роботі адвокатів, які були 
змушені пояснювати своїм клієн-
там тонкощі перехідного періоду.

Так, новими процесуальними 
кодексами було запроваджено 
електронні докази та електро-
нний суд, врегулювання спорів 
за участю судді, введено поняття 
малозначних та зразкових справ, 
суттєво змінено підходи до захо-
дів забезпечення позову, доказу-
вання та запроваджено нові кри-
терії розмежування підсудності 
справ. Більше того, судоустрій та-
кож перебуває на стадії активного 
реформування. Зокрема, створе-
но новий Верховний Суд, в складі 
якого діють Касаційні господар-
ський, цивільний, адміністратив-
ний, а також кримінальний суди, 
сформовано Велику Палату Вер-
ховного Суду, яка покликана фор-
мувати єдину судову практику.

Разом з тим, запрацювали і но-
востворені суди, що здійснюють 
розгляд апеляційних скарг та на 
черзі введення в роботу рефор-
мованих судів першої інстанції. 
Введено адвокатську монополію 
та на порядку денному Верховної 
Ради України стояло прийняття 
нового закону, яким регулюва-
тиметься адвокатська діяльність. 

За часів складного перехідного 
періоду дуже важливим для прав-
ників є підтримання постійної 
комунікації між собою та здійс-
нення обміну набутим досвідом. 
Саме тому сьогодні існує реальна 
необхідність проведення фахо-
вих заходів, які забезпечать об-
мін практичною інформацією між 
правниками. 

Одним із таких заходів є ІІ Су-
довий форум Асоціації адвокатів 
України, який цього року про-
водиться 15 березня 2019 року. 
Досвід минулорічного Судового 
форуму демонструє, що даний за-
хід є корисним для правників та 
фактично на кожній сесії відбува-
ються активні дискусії щодо тих 
чи інших аспектів здійснення су-
дочинства в України. Особливістю 
Судового форуму, який наша ком-
панія Pavlenko Legal Group вже 
вдруге підтримує в якості експерт-
ного партнера, є активне залу-
чення до дискусій представників 
судової влади, які представляють 
юридичній спільноті свої погляди 
на проблемні питання судового 
процесу. Форум та, в тому числі, 
Сесія № 2 «Процесуальні новели: 
рік потому», модератором якої я 
виступаю, є важливими для тих, 
хто хоче почути про думки та ре-
альний процесуальний досвід 
юристів, адвокатів та суддів щодо 
застосування нововведень про-
цесуального законодавства. 

Так, в якості експертів суддів-
ського ложа та спікерів долучи-
лися судді Касаційного господар-
ського суду у складі Верховного 
Суду – Ганна Вронська та Суддя ка-
саційного цивільного суду у скла-
ді Верховного Суду Василь Крат. 
Також до участі в заході були 
долучені судді судів першої та 

Григорій Павленко
Адвокат Pavlenko 
 Legal Group
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апеляційної інстанції. При цьому 
програма кожного року включає 
досить різноманітне коло питань, 
виставлених на обговорення, що 
забезпечує можливість обміну 
досвідом щодо значної кількості 

проблем, які виникали у спільно-
ти протягом року дії нових проце-
суальних кодексів. Слід звернути 
увагу на те, що окремим питан-
ням, винесеним на обговорення 
учасників форуму, є електронний 

суд, який поступово запроваджу-
ється в судах України. Юридична 
спільнота зможе отримати роз’яс-
нення щодо функціоналу системи 
електронного суду та порядку 
його використання.  

ТОП-10 СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 2018
Среди топ-100 наиболее запра-

шиваемых пользователями Verdic- 
tum документов решения Верхов-
ного Суда встречаются 18 раз (а 
среди Топ-10, о которых подробнее 
расскажем далее, – доминируют).

По Видам юрисдикций среди 
Топ-100 решения распределились 
следующим образом (см. Табл. 1).

А теперь перейдем к обещан-
ному Топ-10:

1. Решение Киевского районно-
го суда г. Харькова от 12.03.2018 по 
делу № 640/129/18, рассматривает-
ся интересующего любого водите-
ля вопроса – правил оформления 
нарушения ПДД, зафиксированно-
го в неавтоматическом режиме.

2. Решение Жовтневого район-
ного суда г. Днепропетровска от 
19.02.2018 по делу № 201/125/18, 
касающееся определения размера 
алиментов на ребенка при разводе.

3. Постановление Верховно-
го Суда от 19.09.2018 по делу № 
806/3265/17, которое было приня-
то по результатам рассмотрения 
образцового дела о праве граждан 
по религиозным соображениям по-
лучать паспорт в виде книжечки, а 
не ID-карту. 

4. Постановление Верховно-
го Суда  от 15.03.2018 по делу № 
401/710/15-ц,  посвященное вопро-
су взыскания задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги, пре-
доставленные без договора. 

5. Определение Шевченковско-
го районного суда г. Черновцы от 
29.08.2017 по делу № 727/8445/17, 

которым разрешен достаточно ча-
стый в уголовном процессе вопрос – 
условия замены меры пресечения 
в виде содержания под стражей на 
внесение залога.

6. Решение Святошинского рай-
онного суда г. Киева от 17.02.2017 
по делу № 759/13467/16-ц об от-
сутствии необходимости в судеб-
ном порядке обязывать должника 
по алиментам погасить задолжен-
ность, если уже имеется открытое 
исполнительное производство.

7. Постановление Верхов-
ного Суда от 15.05.2018 по делу 
№ 234/6207/17, в котором Верхов-
ный Суд разбирался с тем, доста-
точным ли основанием для осво-
бождения от уплаты алиментов 
являются отсутствие постоянного 
места работы и наличие других 
иждивенцев.

8. Постановление Верхов-
ного Суда от 26.04.2018 по делу 
№ 342/538/14-к, в котором деталь-
но разобран важнейший вопрос 
пределов необходимой обороны. 

9. Постановление Верхов-
ного Суда от 28.02.2018 по делу 
№ 647/1683/15-ц, касающееся пра-
вомерности требований о выселе-
нии из квартиры одного из супру-
гов после развода.

10. Постановление Верхов-
ного Суда от 23.05.2018 по делу 
№ 629/4628/16-ц, при вынесении 
которого Большая Палата детально 
разбиралась в юридической при-
роде правоотношений, возникаю-
щих при бездоговорном пользова-
нии чужим земельным участком.   

Cтатья подготовлена ЮРЛІГА 
на базе системы анализа 

судебных решений Verdictum

УШЕДШИЙ 2018 ГОД СТАЛ ПЕРВЫМ ГОДОМ РАБОТЫ НОВОГО 
ВЕРХОВНОГО СУДА. ПОСКОЛЬКУ ОН ИСПОЛНЯЕТ ОБЯЗАННО-
СТИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ (ТО ЕСТЬ РАССМА-

ТРИВАЕТ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДЕЛ, НЕЖЕЛИ «ДОРЕФОРМЕННЫЙ» ВСУ), 
А ЕГО ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ-
МИ ДЛЯ НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ, АБСОЛЮТНО НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО 
ЕГО РЕШЕНИЯ ИЩУТ ОЧЕНЬ ЧАСТО. 

Юрисдикция Количество решений

Гражданская 42 решения

Административная 28 решений

Уголовная 13 решений

Административные  
правонарушения

10 решений

Хозяйственная 6 решений

ТАБЛ. 1. ТОП-100 СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В 2018 Г.
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ВІДБУВСЯ ЯРМАРОК ПРОЕКТІВ ААУ

Нетворкінг та смачна кава до 
заходу сприяли невимушеній та 
дружній атмосфері.

Під час заходу присутні мали 
змогу ознайомитись з діяльністю, 
масштабними заходами та проек-
тами ААУ; новими заходами та пла-
нами комітетів на цей рік, привілеї 
співпраці та партнерства з ААУ.

Участь в заході взяли: Прези-
дент та Віце-Президент ААУ, Голова 
Наглядової ради, члени Правління 
ААУ, голови Комітетів та Секретарі-

ат ААУ, керуючі партнери провід-
них юридичних фірм, маркетологи, 
PR-спеціалісти, представники юри-
дичних та бізнес ЗМІ.

Голова Наглядової ради ААУ 
Ольга Дмитрієва, Президент 
ААУ Зоя Ярош та віце-президент 
Віталій Мацелюх виступили з ві-
тальною промовою.

З презентацією нового проекту 
АО «Barristers», Асоціації Адвокатів 
України та виданням «Юридична 
практика», виступив Олексій Шев-
чук, партнер АО «Barristers», який 
оголосив конкурс на кращу історію 
адвоката. Пан Олексій зауважив, що 
метою конкурсу є популяризація 

професії адвоката. Учасники кон-
курсу зможуть розповісти про свій 
шлях становлення як професіона-
ла, поділитися цікавим досвідом, 
нестандартним підходом до вирі-
шення справ, приголомшливими 
ситуаціями на шляху боротьби за 
справедливість, розвіяти міфи про 
професію та відкрити секрети успі-
ху. Також конкурсанти зможуть роз-
повісти як професія вплинула на їх 
особистість, адже адвокатура це не 
просто професія, адвокатура – це 
стиль життя. 

Після відбору історій конкур-
сною комісією, найкращі ввійдуть 
до книги «Історія адвоката», яка 

1 ЛЮТОГО 2019 РОКУ ДЛЯ 
ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ААУ ТА 

ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ ПАРТНЕРІВ 
ДЛЯ ААУ ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ЗАХІД 
ААУ У 2019 РОЦІ  – «ЯРМАРОК ПРО-
ЕКТІВ ААУ»!
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буд видана в друк взимку 2019 
року. Дана збірка ввійде в історію. 
Це буде перша в Україні книга, яка 
розповість про адвоката не лише 
як про професіонала, а як про 
особистість. 

До участі в конкурсі запро-
шуються адвокати, які готові роз-
повісти життєву історію та зали-
шити слід в історії адвокатури. 
Прийом анкет закінчується 1 черв-
ня 2019 року. З деталями конкур-
су можна ознайомитись на сайті  
www.uaa.org.ua.

Також пан Олексій розповів про 
роботу Одеського відділення ААУ, 
яке очолює Денис Пономаренко, 
партнер АО «Barristers» і анонсував 
форуми з кримінального права та 
процесу, які відбудуться у Одесі та 
Києві.

Олег Маліневський, партнер 
EQUITY, представив план робо-
ти комітету з судової практики та 
анонсував ІІ Судовий форум ААУ, 
який відбудеться вже 15 березня 
2019 року. Пан Олег розповів про 
успішне проведення першого Су-
дового форуму, участь в якому взя-
ли 450 учасників, спікерами висту-
пили судді ВС та найкращі адвокати 
у сфері судової практики.

Комітет ААУ з судової практики 
запровадив новий формат заходів - 
судово-дискусійні засідання з 
он-лайн-трансляцією.

«Новинки ААУ» цього року 
представила Ольга Дмитрієва, Го-

лова Наглядової ради ААУ, керую-
чий партнер Dmitrieva & Partners.

Пані Ольга презентовала два 
бізнес-форуми: Kyiv Law & Trade 
Forum та «А2В: АДВОКАТУРА ДЛЯ 
БІЗНЕСУ».

Спікерами та учасниками захо-
дів виступлять не тільки адвокати, 
але й представники бізнесу.

Про конкурс «Адвокат року - 
2019» розповіла Зоя Ярош, Прези-
дент ААУ та керуючий партнер 
«Маршаллєр і партнери».

Катерина Шапран, адвокат 
АО «Арцингер», представник 
Львівського відділення ААУ, за-
просила присутніх на Lviv Criminal 
Law Forum та розповіла про нове 
відділення ААУ.

З презентацією Комітету ААУ з 
податкового права та III податково-
го форуму ААУ Tax & Business Talks 
виступив Олег Добровольський, 
адвокат, партнер ID Legal Group.

Про діяльність комітетів та про-
ектів ААУ також розповіли під час 
заходу: 

• Мацелюх Віталій, адвокат, 
керуючий партнер Артіус, ві-
це-президент ААУ;

• Діана Коломійцева, к.ю.н., 
керуючого партнера ЮК «Bossom 
Group»; 

• Андрій Сегал, директор ЮК 
«AMBER»; 

• Колток Олексій, адвокат, 
радник Sayenko Kharenko; 

• Віталій Наум, Голова АО в 
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Адвокатське об’єднання «Націо-
нальна колегія адвокатів»;

• Вдовичен Олег, адвокат, 
член правління ААУ керую-
чий партнер АО «Вдовичен та 
партнери»;

• Андрій Тригуб, партнер 
«Скляренко, Сидоренко та 
партнери»; 

• Ортинська Марія, адвокат, 
патентний повірений, керуючий 
партнер патентно-юридичної 
компанії IPStylе;

• Вікторія Сопільняк, парт-
нер «Дубинский и Ошарова»;

• Лисенко Ярослав, адвокат, 
керуючий партнер АО «Адвокат-
ська сім’я Лисенко»;

• Пампуха Геннадій, Прези-
дент Міжнародної неприбут-
кової асоціації «Європейська 
арбітражна палата» (м. Брюс-
сель, Бельгія), управляючий 
партнер Експертно-правової 
групи «Незалежний інститут 
судових експертиз»;

• Гревцова Радмила, адво-
кат засновник і керуючий парт-
нер Консалтингової компанії 
«ЮРКРАФТ МЕДИЦИНА»;

• Юрій Хапко, адвокат, стар-
ший партнер ЮФ «TOTUM»;

• Олександр Луговський ад-
вокат, партнер МЮФ «ETERNA 
Law»; 

• Поєдинок Ольга, адвокат, 
докторант кафедри міжнарод-
ного права Інституту міжна-
родних відносин КНУ ім. Т. Шев-
ченка, голова правління Студії 
сучасного права;

• Катерина Власюк, адвокат, 
керуючий партнер ЮК «AVG»;

• Анастасія Глущенко,PR-ди-
ректор ADER HABER. 

З презентаціями членства ААУ та 
журнала «Бюлетень ААУ» виступили 
представники Секретаріату На-
талія Журавльова та виконав-
чий директор Анна Аксьонова.

Наприкінці заходу бажаючі про-
довжили спілкування у ресторані. 
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АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «BARRISTERS» СПІЛЬНО З АСОЦІА-
ЦІЄЮ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ТА ВИДАННЯМ «ЮРИДИЧНА ПРАК-
ТИКА» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА КРАЩУ ІСТОРІЮ АДВОКАТА

Метою конкурсу є популя-
ризація професії адвоката. 
Учасники конкурсу змо-

жуть розповісти про свій шлях 
становлення як професіонала, 
поділитися цікавим досвідом, не-
стандартним підходом до вирі-
шення справ, приголомшливими 
ситуаціями на шляху боротьби 
за справедливість, розвіяти міфи 
про професію та відкрити секрети 
успіху. 

Також конкурсанти зможуть 
розповісти, як професія вплинула 
на їх особистість, адже адвокатура – 
це не просто професія, адвокатура –  
це стиль життя. 

Після відбору історій кон-
курсною комісією найкращі 

ввійдуть до книги «Історія адвока-
та», яка буде видана в друк взимку 
2019 року. 
Дана збірка ввійде в історію. Це 
буде перша в Україні книга, яка 
розповість про адвоката не лише 
як про професіонала, а й як про 
особистість.

До участі в конкурсі запро-
шуються адвокати, які готові 
розповісти життєву історію та 

залишити слід в історії адвокатури. 

Прийом анкет закінчується 
1 червня 2019 року. 

Зверніть увагу на вимоги до 
доповіді: 
шрифт Times New Roman 12.

Роботи приймаються за 
E-Mail: pr@uaa.org.ua
З приводу запитань - за тел.: 
044 339-94-93 , 067-343-34-07.   
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО 
(ЗАМІННОГО) МАТЕРИНСТВА

«Україна – мекка сурогатного 
материнства». Саме такі гасла лу-
нають зараз в ЗМІ та із уст багатьох 
державних діячів та народних де-
путатів. При цьому слід зазначи-
ти, що офіційна статистика щодо 
кількості дітей, народжених в 
програмах сурогатного материн-
ства для іноземних і українських 
громадян, відсутня. Сурогатне ма-
теринство є одним із найбільш об-
говорюваних методів ДРТ, але як 
свідчить неофіційна статистика, 
яку готують репродуктивні кліні-
ки самостійно, це не найпопуляр-
ніший метод лікування безпліддя 
в нашій країні. Його частка у за-
стосуванні в порівнянні з іншими 
методиками лікування ДРТ скла-
дає приблизно 3%.

Правове регулювання суро-
гатного материнства в Україні 
здійснюється положеннями низки 
нормативно-правових актів:

• ч.2 ст. 123 Сімейного кодек-
су України – у разі перенесення 
в організм іншої жінки ембріо-
на людини, зачатого подружжям 

(чоловіком і жінкою) в результаті 
застосування допоміжних репро-
дуктивних технологій, батьками 
дитини є подружжя.

• розділом 6  Порядку застосу-
вання допоміжних репродуктив-
них технологій в Україні, затвер-
дженого Наказом МОЗ України 
№ 787 від 09.09.2013 року, який 
визначає медичні показання до 
застосування методу сурогатного 
материнства.

• п.11 Правил державної ре-
єстрації актів громадянського 
стану в Україні, затверджених 
Наказом Мінюсту України N 52/5 
від 18.10.2000 року, що регла-
ментує процедуру реєстрації но-
вонароджених дітей в результаті 
застосування методу сурогатного 
материнства.

Таким чином в Україні на зако-
нодавчому рівні дозволено засто-
сування методу сурогатного ма-
теринства, на відміну від частини 
європейських країн. Більше того – 
наше законодавство є найбільш 
ліберальним в цьому напрямку, у 
порівнянні, наприклад, з Росією. В 
Росії сурогатна мати, яка виношує 
дитину, має право після народ-
ження залишити дитину собі. В 
Україні такого права у сурогатної 
матері немає. Попри це існує не-
достатнє законодавче закріплен-
ня багатьох питань, пов’язаних 
із сурогатним материнством, і це 
призводить до значної кількості 
проблем. Не врегульовано питан-
ня форми та істотних умов дого-
вору щодо виношування дитини, 
права та обов’язки сурогатної 
матері, не захищено інтереси май-
бутніх дітей, зачатих в результаті 
застосування методу сурогатного 
материнства, у випадку смерті ге-

нетичних батьків до їх народжен-
ня. І знову ж таки – це невичерп-
ний перелік. 

Проблемою залишається пи-
тання подальшої долі дітей, що 
народжені в програмі сурогатно-
го материнства за участю грома-
дян тих іноземних країн, в яких 
застосування методів ДРТ, в тому 
числі сурогатного материнства, 
заборонено. Після проходження 
цілком законної процедури ліку-
вання методом сурогатного ма-
теринства на території України, 
реєстрації новонароджених ді-
тей, такі батьки мають проблеми з 
оформленням документів для ви-
возу дітей в країну їх постійного 
проживання.

В 2018 році після чергово-
го скандалу, пов’язаного із за-
стосуванням методу сурогат-
ного материнства іноземними 
громадянами, та виступу Гене-
рального прокурора України на 
прес-конференції з цього приво-
ду у Верховній Раді України було 
зареєстровано одразу декілька 
законопроектів щодо правового 
регулювання допоміжних репро-
дуктивних технологій:

1. Проект Закону про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо захисту прав 
дітей при використанні допоміж-
них репродуктивних технологій) 
№ 8625 від 18.07.2018р. 

Даним законопроектом про-
понується внести зміни до статті 
48 «Основ законодавства України 
про охорону здоров’я» та обме-
жити коло осіб, які можуть скори-
статися лікуванням допоміжними 
репродуктивними технологіями 
в Україні – лише громадяни Укра-
їни, а також іноземці та особи без 

Олена Бабич
Адвокат, керівник Адвокатсь-
кого бюро Олени Бабич, Голова 
комітету ААУ з медичного права
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громадянства, які постійно про-
живають на території України. 
Тобто даний законопроект про-
понує обмежити “медичний ту-
ризм”, коли громадяни іноземних 
держав приїзжають в Україну для 
лікування безпліддя не тільки ме-
тодом сурогатного материнства.

Також цей законопроект пе-
редбачає внесення змін до статті 
149 Кримінального кодексу Укра-
їни, а саме Примітку 1 до статті 
пропонується викласти в такій 
редакції:

Примітка 1. Під експлуата-
цією людини в цій статті слід 
розуміти всі форми сексуальної 
експлуатації, використання в 
порнобізнесі, примусову працю 
або примусове надання послуг, 
рабство або звичаї, подібні до 
рабства, підневільний стан, залу-
чення в боргову кабалу, вилучення 
органів, проведення дослідів над 
людиною без її згоди, усиновлен-
ня (удочеріння) з метою наживи, 
примусову вагітність, примусове 
використання  жінки для перене-
сення в її організм ембріону лю-
дини, з метою виношування та 
народження дитини, втягнення у 
злочинну діяльність, використан-
ня у збройних конфліктах тощо.

Дана пропозиція законодавців 
видається дещо незрозумілою. За 
більше ніж 15-річний досвід робо-
ти в цій сфері мені невідомо жод-
ного випадку, коли б жінку при-
мусили стати сурогатною матір’ю, 
це завжди добровільне рішення 
жінки. 

2. Проект Закону про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо застосування 
допоміжних репродуктивних тех-
нологій) № 8625-1 від 26.07.2018 
р. та Проект Закону про внесен-
ня змін до «Основ законодавства 
про охорону здоров’я» (щодо 
уникнення дискримінації пацієн-

тів при використанні допоміжних 
репродуктивних технологій) № 
8625-2 від 01.08.2018 р. є альтер-
нативними законопроектами і 
передбачають внесення змін до 
статті 48 «Основ законодавства 
України про охорону здоров’я» 
в редакції, що не містить жодних 
обмежень застосування допоміж-
них репродуктивних технологій 
як для українських громадян,  так 
і для громадян інших держав.

3. Проект Закону про допо-
міжні репродуктивні технології № 
8629 від 19.07.2018 р. та альтерна-
тивний Проект Закону про Допо-
міжні репродуктивні технології № 
8629-1 від 01.08.2018р. дуже схожі 
за змістом і пропонують врегулю-
вати сферу допоміжних репро-
дуктивних технологій комплексно 
та закріпити на рівні закону пра-
вовідносини їх учасників. Суттє-
вою відмінністю є те, що альтер-
нативний законопроект № 8629-1 
пропонує внести зміни до статті 
123 Сімейного кодексу України та 
дозволити застосування методу 
сурогатного (замінного) материн-
ства не тільки подружжю, а й жін-
кам і чоловікам, які не перебува-
ють у зареєстрованому шлюбі. 

Залишається тільки чекати 
яким шляхом піде законодавець і 
який із законопроектів набуде ста-
тусу закону й регулюватиме відно-
сини у цій сфері в майбутньому. 

Олег Вдовичен, 
керуючий партнер АО «Вдовичен та  

партнери», Голова Комітету ААУ з питань 
захисту бізнесу, активів та прав  
інвесторів, член Правління ААУ 

Член Громадської ради  
при Державній фіскальній  

службі України

Олег Добровольський, 
адвокат, партнер ID Legal Group, Голова 

Комітету ААУ з податкового права

Член Громадської ради  
при Державній фіскальній  

службі України

ПРИЗНАЧЕННЯ

ААУ бажає колегам успіхів та 
невпинного руху вперед!  Нехай у 
всіх починаннях вас супроводжу-
ють розуміння і підтримка з боку 
колег та однодумців, а професій-
на та громадська діяльність буде 
сповнена задоволенням  і новими 
перемогами!
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Олексій Колток, 
адвокат, старший юрист  

Sayenko Kharenko

  Голова Комітету ААУ  
з господарського права та процесу

Олег Вдовичен, 
керуючий партнер АО «Вдовичен та  

партнери», член Правління ААУ 

Голова Комітету ААУ 
з питань бізнесу, активів  

та прав інвесторів

Богдан Яськів, 
адвокат, керуючий партнер  

ЮФ «ТОТУМ»

  Голова Комітету ААУ  
із земельного 

 права

Діана Коломійцева, 
к.ю.н., керуючий партнер  

ЮК «Bossom Group»

Голова Комітету ААУ  
з аграрного права

Андрій Сегал, 
директор  

ЮК «AMBER»

Голова Комітету ААУ з валютного 
регулювання та інвестування

Юрій Хапко, 
адвокат, партнер  

ЮФ «ТОТУМ»

Голова Комітету ААУ 
з будівництва та нерухомості

Катерина Спиридонова, 
адвокат, партнер  

ЮК «BOSSOM GROUP»

Заступник Голови Комітету ААУ  
з аграрного права

Анна Лисенко, 
адвокат, партнер  

АО «Адвокатська сім’я Лисенко»

  Заступник Голови Комітету ААУ  
з господарського права та процесу

Віктор Кобилянський, 
 адвокат, партнер  
Crowe LF Ukraine

Заступник Голови Комітету  
ААУ із земельного 

права
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Вікторія Сопільняк, 
партнер ПЮА «Дубинський  

і Ошарова»

Заступник Голови Комітету ААУ  
з інтелектуальної власності

Олена Бабич, 
адвокат, керівник Адвокатського 

 бюро Олени Бабич

Голова  Комітету ААУ  
з медичного права

Ярослав Лисенко, 
керуючий партнер АО «Адвокатська 

сім’я Лисенко»

Голова  Комітету ААУ  
з митного права

Олександр Луговський, 
партнер ЮФ  

«ETERNA Law»

Голова Комітету ААУ  
з міжнародного арбітражу

Олена Перцова, 
адвокат,  

радник AEQUO 

Голова Комітету ААУ 
з корпоративного права

Андрій Тригуб, 
адвокат, асоційований партнер  

АО «Скляренко, Сидоренко та Партнери»

Марія Ортинська, 
адвокат, керуючий партнер 

IPStyle

Голова Комітету ААУ  
з інтелектуальної власності

Голова Комітету ААУ  
з кримінального права та процесу

Сергій Боярчуков, 
керуючий партнер ЮК «Алєксєєв,  

Боярчуков та партнери»

Голова Комітету ААУ 
з питань банкрутства

Юрій Сергєєв, 
адвокат, керуючий партнер  

ТОВ «Юридичне бюро Сергєєвих»

Голова  Комітету ААУ  
з морського права
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Голова Комітету ААУ  
з податкового  

права

Голова Комітету ААУ 
 з права охорони здоров’я

Олег Добровольський, 
адвокат, партнер  

ID Legal Group

Радмила Гревцова, 
адвокат, керуючий партнер Консалтингової 

компанії «Юркрафт Медицина»

Голова Комітету ААУ  
з сімейного права

Катерина Власюк, 
адвокат, керуючий партнер  

ЮК «AVG»

Голова Комітету ААУ  
з питань верховенства права 

 та захисту прав людини

Ганна Шерстюк, 
адвокат, керуючий партнер  

адвокатського бюро «Ганни Шерстюк»

Заступник голови  
Комітету ААУ  
з банкрутства 

Олена Фоміна, 
Адвокат, арбітражний 

керуючий

Заступник голови Комітету ААУ  
з права охорони здоров’я

Руслан Совершенний, 
партнер  

«Кратія лігал»

Заступник голови Комітету ААУ  
з права охорони здоров’я

Максим Баришніков, 
адвокат, партнер  

ЮК «Бі Кей Бі»

Голова Комітету ААУ  
з судових експертиз

Голова Комітету ААУ 
 з судової практики

Геннадій Пампуха, 
адвокат, міжнародний арбітр, Президент 

МНА «Європейська арбітражна палата»

Олег Маліневсьий, 
адвокат, 

партнер EQUITY
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Голова Комітету ААУ  
з трудового права

Тетяна Іванович, 
адвокат, радник ADER HABER 

Голова Комітету ААУ  
з юридичної освітньої політики

Ольга Поєдинок, 
адвокат, к.ю.н., докторант

Голова Львівсього  
відділення ААУ

Андрій Богуцький, 
адвокат, юрист Arzinger

Голова Харківського
відділення ААУ

Дмитро Житченко, 
керуючий партнер АК «Zhytchenko  

and Partners»

Постійне вдосконалення 
управлінських процесів та  впро-
вадження інновацій вимогають 

реорганізації та нових посад. З 
приємністю повідомляємо про те, 
що виконавчим директором ААУ 
призначено Геннадія Сорокурова. 

Геннадій Сорокуров має вищу 
освіту економіста-організатора, 
кандидат наук з державного 
управління. В різний час займав 
посади директора філій та від-
ділень АТ «ПРАВЕКС БАНК», КБ 
«Фінанси і Кредит», АБ «Банкірсь- 
кий Дім».

На попередніх посадах пан 
Геннадій працював над нала-
годженням контактів із партнера-
ми, розвитком співпраці з іншими 
організаціями, оптимізацією біз-

нес-процесів та обслуговуванні 
клієнтів. Він очолював команду, 
відповідав за розробку та реалі-
зацію стратегії відділень та філій у 
межах своїх повноважень.

Ми щиро сподіваємось, що 
завдяки великому досвіду на ке-
рівних посадах, Геннадій Сороку-
ров інтегрує свої знання та вміння 
в удосконалення ААУ.

Бажаємо пану Генадію успіхів 
та великих досягненнь та новій 
посаді!

Контакти:
+38 067 441 10 27
+38050 523 87 53
sorokurov@uaa.org.ua 

ПРИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ААУ

ААУ бажає новим керівникам 
упевнено йти вперед до нових 
цілей, перемог та вести за со-
бою інших. 

Нехай у всіх планах і почи-
наннях вас супроводжують 
яскравий успіх, громадська 
діяльність приносить задо-
волення й щедрі результати, 
а кожен новий проект дарує 
натхнення, нові відкриття 
та звершення.

З найкращими побажаннями,
ААУ

Виконавчий директор 
ААУ

Геннадій Сорокуров
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ВИТРАТИ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ: 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ

Мабуть всім адвокатам без 
винятку запам’ятався револю-
ційний для процесуального за-
конодавства кінець 2017 року… 

Однак якщо грудень 2017 
року вже давно позаду, та чима-
ло питання щодо відшкодування 
витрат на професійну правничу 
допомогу і дотепер залишають-
ся  дискусійними.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 123 
ГПК України, ч. 1, ч. 3 ст.133 ЦПК 
України, ч. 1, ч. 3 ст.133 КАС Укра-
їни судові витрати складаються з 
судового збору та витрат, пов’я-
заних з розглядом справи. До ви-
трат, пов’язаних з розглядом спра-
ви, належать також витрати на 
професійну правничу допомогу. 

Згідно з положеннями про-
цесуальних кодексів (ст. 126 ГПК 
України, ст. 137 ЦПК України, ст. 
134 КАС України) витрати, пов’я-

зані з правничою допомогою 
адвоката, несуть сторони (крім 
випадків надання правничої до-
помоги за рахунок держави). За 
результатами розгляду справи 
витрати на професійну правничу 
допомогу адвоката підлягають 
розподілу між сторонами разом 
із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судо-
вих витрат: 

1) розмір витрат на професій-
ну правничу допомогу адвоката, 
в тому числі гонорару адвоката 
за представництво в суді та іншу 
професійну правничу допомогу, 
пов’язану зі справою, включаю-
чи підготовку до її розгляду, збір 
доказів тощо, а також вартість 
послуг помічника адвоката, ви-
значається згідно з умовами до-
говору про надання правничої 
допомоги та на підставі відпо-
відних доказів щодо обсягу на-
даних послуг і виконаних робіт 
та їх вартості, що сплачена або 
підлягає сплаті відповідною сто-
роною або третьою особою; 

2) розмір суми, що підлягає 
сплаті в порядку компенсації ви-
трат адвоката, необхідних для 
надання правничої допомоги, 
встановлюється згідно з умовами 
договору про надання правничої 
допомоги на підставі відповідних 
доказів, які підтверджують здійс-
нення відповідних витрат.

При цьому для визначення 
розміру витрат на професійну 
правничу допомогу з метою роз-
поділу судових витрат учасник 
справи подає детальний опис 
робіт (наданих послуг), викона-
них адвокатом, та здійснених 
ним витрат, необхідних для на-
дання правничої допомоги.

Таким чином склад та розмір 
витрат щодо оплати професійної 
правничої допомоги, входить до 
предмета доказування у справі.

З метою відшкодування ви-
трат на правничу допомогу, 
учасник справи, разом з пер-
шою поданою ним заявою по 
суті справи  подає до суду попе-
редній (орієнтовний) розраху-
нок суми судових витрат, які він 
поніс і які очікує понести у зв’яз-
ку із розглядом справи. 

В даній заяві необхідно деталь-
но описати прогнозовані витрати 
на правничу допомогу та долучи-
ти всі необхідні докази, зокрема, 
договір про надання правничої 
допомоги (у разі необхідності – 
додаткова угода до цього дого-
вору); детальний опис наданих 
послуг; попередні розрахунки, 
специфікації, описи робіт (послуг), 
що підтверджують складність 
справи, час необхідний адвокату 
для виконання відповідних робіт 
(надання послуг); акт приймання 
виконаної роботи (наданих по-
слуг); банківські платіжні доручен-
ня, квитанції, виписки; протоколи 
зустрічей адвоката та клієнта; звіт 
про надання послуг з правничої 
допомоги, тощо. 

Такі докази подаються до за-
кінчення судових дебатів у спра-
ві або протягом п’яти днів після 
ухвалення рішення суду, за умо-
ви, що до закінчення судових де-
батів у справі сторона зробила 
про це відповідну заяву.

Відповідно до ст. 221 ГПК Укра-
їни, ст. 246 ЦПК України, якщо сто-
рона з поважних причин не може 
до закінчення судових дебатів у 
справі подати докази, що підтвер-
джують розмір понесених нею су-

Дмитро Майстро
Адвокат, партнер ТОВ «Юри-
дична компанія «Майстро і 
Беженар», голова Запорізького 
відділення ААУ 
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дових витрат, суд за заявою такої 
сторони, поданою до закінчення 
судових дебатів у справі, може 
вирішити питання про судові ви-
трати після ухвалення рішення по 
суті позовних вимог. Для вирішен-
ня питання про судові витрати суд 
призначає судове засідання, яке 
проводиться не пізніше п’ятнад-
цяти днів з дня ухвалення рішення 
по суті позовних вимог.

Але зачасту, справи розгляда-
ються судами у порядку спроще-
ного позовного провадження – 
коли судові дебати  взагалі не пе-
редбачені. І що ж робити, якщо, 
наприклад, позивач вирішив 
звернутися за правовою допомо-
гою вже після подання позовної 
заяви, й логічно, що розмір витрат 
передбачити він не міг? 

Дійсно норми процесуальних 
кодексів України не зобов’язують 
сторони у справах розглянутих 
у порядку спрощеного позовно-
го провадження подавати заяву 
щодо судових витрат до закінчен-
ня розгляду справи. Однак, це не 
може позбавляти сторону права 
на стягнення витрат на профе-
сійну правничу допомогу. Окрім 
того, попередній розрахунок роз-
міру судових витрат не обмежує 
сторону у доведенні іншої фактич-
ної суми судових витрат, які підля-
гають розподілу між сторонами за 
результатами розгляду справи.

З власного досвіду можу за-
значити: задоволення вимог сто-
совно  розподілу витрат на прав-
ничу допомогу більшою мірою 
залежить від рівня обґрунтовано-
сті доказів та якості оформлення 
підтверджуючих документів.

Основні критерії для визначен-
ня співмірності витрат на послуги 
адвоката закріпленні нормами 
процесуальних кодексів, згідно з 
якими розмір витрат на послуги 
адвоката має бути співмірним із: 

1) складністю справи та вико-
наною адвокатом роботою (нада-
ними послугами); 

2) часом, витраченим адвока-
том на виконання відповідної ро-
боти (надання послуг); 

3) обсягом наданих адвокатом 
послуг і виконаних робіт; 

4) ціною позову та (або) зна-
ченням справи для сторін, у тому 
числі впливом вирішення справи 
на репутацію сторони або публіч-
ним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог 
щодо співмірності розміру опла-
ти послуг адвоката, суд може, за 
клопотанням іншої сторони, змен-
шити розмір витрат на правничу 
допомогу, які підлягають розподі-
лу між сторонами (ч. 5 ст. 126 ГПК 
України, ч. 5 ст. 137 ЦП України, ч. 6 
134 КАС України).

Обов’язок доведення не-
співмірності витрат покладається 
на сторону, яка заявляє клопо-
тання про зменшення витрат на 
оплату правничої допомоги адво-
ката, які підлягають розподілу між 
сторонами.  А отже, зменшення 
витрат на правову допомогу мож-
ливе лише у разі наявності клопо-
тання сторони про їх зменшення 
внаслідок неспівмірності.

Суд не має права перебира-
ти на себе обов’язок доведення 
неспівмірності витрат на опла-
ту правничої допомоги адвока-
та, такий обов’язок покладено 
на Відповідача, оскільки, це б 
означало порушення принципу 
змагальності сторін.

Аналогічна позиція викладе-
на в постанові Верховного Суду 
у складі колегії суддів Касацій-
ного господарського суду від 
18.12.2018 у справі № 910/4881/18, 
додатковій постанові Верховного 
Суду у складі колегії суддів Каса-
ційного господарського суду від 
29.03.2018 у справі №907/357/16, 

в яких суд дійшов висновку про 
стягнення заявлених витрат на 
правничу допомогу в повному 
обсязі без аналізу їх співмірності, 
посилаючись на відсутність кло-
потання про зменшення таких ви-
трат від іншої сторони.

Однак, аналіз судових рішень 
показує, що при розгляді питань 
щодо компенсації витрат на прав-
ничу допомогу в деяких випадках 
суди погоджуються із заявленими 
розміром таких витрат, а в інших – 
самостійно зменшують цей роз-
мір, навіть за відсутності відповід-
ного клопотання іншої сторони.

Судова практика свідчить, 
що українські суди, керуючись 
практикою Європейського суду 
з прав людини, враховують, пе-
редусім два критерії: реально-
сті адвокатських витрат (уста-
новлення їхньої дійсності та 
необхідності) та розумності їх 
розміру, ураховуючи конкрет-
ні обставини справи, а також 
фінансовий стан обох сторін. 
Так, відповідно до рішень Євро-
пейського суду з прав людини, 
заявник має право на компен-
сацію судових та інших витрат, 
лише якщо буде доведено, що 
такі витрати були фактичними та 
неминучими, а їхній розмір – об-
ґрунтованим (рішення у справі 
Справа «Баришевський проти 
України» (Заява № 71660/11), ст. 
93; рішення у справі «East/West 
Alliance Limited» проти України», 
заява № 19336/04, ст. 269;  рішен-
ня у справі «Ботацці проти Італії» 
(Bottazzi v. Italy), № 34884/97).

Судова практика з розгляду 
питань щодо відшкодування ви-
трат на професійну правничу до-
помогу ще й дотепер перебуває 
на стадії формування. І саме від 
адвокатів залежить створення по-
зитивних правових  прецедентів з 
вирішення цього питання. 
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AMBER – юридична компанія, 
яка була створена з метою надан-
ня широкого спектру юридичних 
послуг командою висококваліфі-
кованих фахівців у сфері права.

Юридична компанія «АМБЕР» 
надає широкий спектр юридичних 
послуг.

Основні напрямки роботи: 
• правове консультування;
• представництво клієнтів в 

судах будь-якої юрисдикції та пра-
вовий супровід господарських 
операцій.

 Адвокатами компанії AMBER 
здійснюється захист від обвину-

вачення в рамках кримінальних 
проваджень.

www.amber-law.net

AMBER

АО «ARTIUS» надає комплексні 
юридичні послуги як юридичним, 
так і фізичним особам. Юридичні 
питання та конфлікти сучасного 
світу, з якими зіштовхуються клієн-
ти, потребують для свого вирішен-
ня особливого підходу. Головним 
акцентом роботи АО «ARTIUS» є 
попередження негативних на-
слідків, що можуть виникнути в 
майбутньому. Нині дуже важливо 

формувати тенденцію взаємовід-
носин клієнта та адвоката в режимі 
постійної взаємодії та викоріню-
вати заскарузлий принцип розв’я-
зання проблем тоді, коли вже вони 
настали. 

Основні напрямки роботи: 
•  комплексний захист бізнесу;
•  корпоративне право / M&A;  
•  держзакупівлі (тендери); 
•  податкові спори.

Крім того, адвокати «Артіус» 
надають юридичні послуги в га-
лузях сімейного, кримінально-
го, господарського, трудового, 
спортивного права тощо.

www.artius.com.ua

ARTIUS

ЮК «AVG» була заснована 
в 2014 році. Це одна із молодих 
українських юридичних компаній, 
яка стрімко розвивається на рин-
ку юридичних послуг України.  В 
2016 році компанія увійшла в ТОП-
5 провідних юридичних гравців в 
сфері сімейного права.

Основні засади роботи: 
• Головна цінність компанії – 

фаховий захист клієнтів.
• Юридична допомога має увій-

ти в життя українців на рівні фахо-
вих «сімейних лікарів», які постій-

но супроводжують, а не «хірургів», 
які з’являються на стадії судового 
розгляду.

• Юристи компанії постійно 
відвідують навчання з підвищення 
кваліфікації та семінари, слідкують 
за змінами у законодавстві, перебі-
гом реформ та ініціатив.

• Основний капітал компанії 
«AVG» – це професіонали своєї 
справи та самодостатні особисто-
сті, які люблять свою роботу та 
вміють з позитивом дивитись на 
життя.

• Кожний член нашої команди – 
це людина, якій можна довіри-
ти справу клієнта. Конфіденцій- 
ність – це головне правило у нашій 
роботі.

• Успішне вирішення справ клі-
єнтів – це запорука ділової репута-
ції «AVG».

www.avggroup.com.ua

AVG

EQUITY – українська юридич-
на компанія, яка надає юридичні 
послуги в основних практиках для 
найбільших українських та інозем-
них компаній. Команда EQUITY – 
це провідні експерти в судовій 

практиці, у сфері банківського та 
фінансового права, виконавчого 
провадження, корпоративного 
права, реструктуризації та бан-
крутства, кримінального права та 
оподаткування. www.equity.law

EQUITY
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ETERNA LAW є європейською 
юридичною фірмою повного циклу 
та одним з лідерів юридичного біз-
несу в регіоні СНД. Фірма була ство-
рена у 2002 році в Україні, та зараз 
налічує більш ніж 100 професіона-
лів у 5 офісах та у 5 країнах (Україна, 
Росія, Казахстан, Латвія, Німеччина).

ETERNA LAW отримує постій-
не визнання як лідери ринку за 
якість та відповідальність, виступає 

Партнером Комітету ААУ з міжна-
родного арбітражу. Компанія має 
ґрунтовну історію та експертизу в 
регіоні СНД, розуміє ці різноманіт-
ні ринки, які вимагають від фірми 
міжнародний досвід з розумінням 
локальної специфіки.

Основні напрямки роботи: 
•  корпоративне право, злиття,
•  податки;
•  міжнародні фінанси;

•  нерухомість;
•  судова практика;
•  права людини;
•  застосування регуляторних 

норм,управління боргами, арбіт-
раж тощо.

www.eterna.law/ua/

ETERNA LAW

ID Legal Group – сучасне та ди-
намічне юридичне об’єднання. Ко-
манда компанії – це понад 20 про-
фесіоналів з різних галузей права, 
які забезпечують комплексний 
підхід до вирішення нестандарт-
них ситуацій в питаннях ведення 
бізнесу.

Основні напрямки роботи: 
•  податкове право, надаючи на-
дійний захист при спілкуванні з 
фіскальними органами;

• повний спектр юридичних, 
аудиторських та консалтингових 
послуг, якість яких забезпечується 
власною сертифікованою аудитор-

ською компанією EPR Company та 
штатом податкових консультантів, 
юристів та адвокатів.

www.id-legalgroup.com

ID LEGAL GROUP

АК «Маршаллєр і партнери» – 
це поєднання знань, досвіду 
та практик команди провідних 
адвокатів.

Основні напрямки роботи: 
компанія може консультува-

ти та надавати юридичні послуги 
в будь-якій галузі права, оскільки, 
кожен із адвокатів є досвідченим 
професіоналом в певному право-
вому сегменті. Адвокатська компа-
нія «Маршаллєр і партнери» здатна 
вирішити завдання будь-якого сту-
пеню складності, в межах чинного 

законодавства України, множин-
ність трактування положень якого, 
надає великі можливості тим, хто 
може та знає як такою множинністю 
скористатися.

Колектив компанії зорієнто-
ваний на комплексне обслуго-
вування бізнесу. Тим більше, що 
співробітники компанії мають 
досвід керівництва реальними 
бізнес – структурами. Знаючи 
проблеми підприємств «зсере-
дини» команда має можливість 
будь-яку проблему розглянути 

комплексно з урахуванням усіх 
можливих наслідків та попереди-
ти настання негативних.

Індивідуальний підхід до кож-
ного клієнта, спрямованість на 
результат, неухильне дотриман-
ня адвокатської таємниці та від-
повідальність є головними прин-
ципами роботи компанії.

www.marshaller.com.ua

АК «МАРШАЛЛЄР І ПАРТНЕРИ»

MITRAX – адвокатське об’єд-
нання, яке надає юридичні послу-
ги тільки в тих сферах, в яких має 
винятковий досвід і спеціалізацію. 

Основні напрямки роботи:
• вирішення спорів

• нерухомість
• антирейдерство, захист бізнесу
• кримінальна практика
• сімейні та майнові спори
• проблемні борги
• екстрадиція www.mitrax.com.ua

MITRAX
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Pavlenko Legal Group засно-
вана у 2008 році відомим адвока-
том Олександрою Павленко. 

Значний досвід роботи в сфе-
рі юриспруденції, судовому за-
хисті і органах державної влади, 
а також супровід проектів різної 
складності, включаючи політич-
ні ризики, дозволили Компанії 
зайняти міцну позицію в області 
супроводу резонансних справ.
Проекти із судового захисту біз-

несу, а також у сфері GR, є одни-
ми з ключових для Pavlenko Legal 
Group. За останні 10 років керів-
ництво Компанії має в багажі чима-
лу кількість показових справ у за-
значених сегментах. Багато наших 
справ розгортаються в публічній 
площині, проте зберігання конфі-
денційності для нас і наших Клієн-
тів є принциповим.

Фахівці Pavlenko Legal Group 
також входять у різні робочі гру-

пи з роботи над законопроектами, 
сприяють бізнесу в діалозі з дер-
жавними органами, а також, за не-
обхідності, офіційно виступають на 
стороні Клієнта в ході переговорів 
із владою.

www.plglaw.ua

PAVLENKO LEGAL GROUP

ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та 
партнери» заснована у 2000 році 
в юридичному департаменті АБ 
«Енергобанк», де познайомилися 
майбутні партнери.

Успіх співпраці Сергія Алєк- 
сєєва та Сергія Боярчукова у спіль-
ній справі щодо протидії поглинан-
ню АБ «Енергобанк» став фунда-
ментом для створення приватної 
юридичної практики. У 2003 році 
партнери створили адвокатське 
об’єднання «ХХІ століття», яке 
спеціалізувалося на судовому ви-
рішенні спорів. У 2005 році Сер-

гій Алєксєєв та Сергій Боярчуков 
заснували юридичну компанію 
«Алєксєєв, Боярчуков та партнери» 
зі спеціалізацією з питань банкрут-
ства та реструктуризації заборгова-
ності, корпоративного управління, 
судового та арбітражного вирішен-
ня спорів.

У 2008 – 2009 рр., які стали ро-
ками системних економічних по-
трясінь і структурних перетворень 
в Україні, ЮК «Алєксєєв, Боярчуков 
та партнери»  стала лідером на рин-
ку юридичних послуг з надання 
юридичної допомоги найбільшим 

банкам і компаніям з питань ре-
структуризації заборгованості та 
банкрутства, а також успішного су-
дового вирішення спорів.

На сьогоднішній день «Алєк- 
сєєв, Боярчуков та партнери» - це 
досвідчені юристи, адвокати та ар-
бітражні керуючі, здатні надати ши-
рокий спектр юридичних послуг у 
різних галузях права.

www.abp.kiev.ua

АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ

TOTUM – юридична фірма на 
українському ринку юридичного 
бізнесу, що з 2011 року надає клі-
єнтам повний спектр юридичних 
послуг. Партнери відповідають за 
злагоджену роботу всього колек-
тиву. Поєднуючи кращі стандарти 
ведення юридичної практики з 
глибокими знаннями специфіки 
української економіки, а також 
гнучкий підхід до роботи з чітким 
розумінням потреб клієнтів, ком-
панія захищає їхні права та інте-

реси, чим забезпечує їх діловий 
успіх.

Компанія надає повний спектр 
юридичних послуг, водночас, про-
понуючи індивідуальні рішення 
для клієнтів. Завдяки компетенції 
та високому рівню відповідаль-
ності до справи клієнта, компанія 
зосереджується на основних юри-
дичних практиках.

Основні напрямки роботи: •  
земельне & Аграрне право;

• корпоративне право/M&A;

• будівництво & капітальні 
інвестиції;

• інтелектуальна власність & IT;
• податкове право;
• безпека бізнесу & персональ-

ного капіталу;
• врегулювання спорів.

www.totum.com.ua

TOTUM

ПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВ ААУ:
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