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відпустки по вагітності та пологах, 
і вже після народження дитини. А 
також, окрім роботи в адвокатській 
компанії, розпочати власний проект. 
«Парасолька від податків» - це про-
довження моєї сфери інтересів, на 
створення якої мене надихнуло ба-
жання в одному місці за зручним по-
силанням знаходити корисні поради 
та цікаві судові рішення, які стануть 
в пригоді юридичним особам у бо-
ротьбі з фіскальними органами.

Як швидко Ви 
повернулись до 
роботи?

Я її просто не покидала)) Адже адво-
катом можна бути не лише в офісі, в 
суді чи на діловій зустрічі. Я – адво-
кат в будь-якому місці, де є доступ до 
інтернету, ноутбук і кава)) Пам’ятаю 
як приїхали в пологовий будинок 
з ноутбуком і папкою документів)) 
Аналогічна ситуація була і вдома. Го-
ловне - підтримка рідних, віра в свої 
сили і раціональне планування часу! 

У деяких моментах робота карди-
нально позитивно змінювала ситу-
ацію навкруги, допомагала відво-
ліктись і переключитись. Вже через 
2 місяці після пологів я поїхала на 
судове засідання) Довго готувалась 
ввечері, зранку хвилювалась – чи 
зможу і в суд потрапити, і не нашко-
дити розпорядку дня своєї малечі)) В 
суді як могла підганяла розпорядни-
ка, щоб слухали справи більш-менш 
вчасно. Але, на жаль, там ніхто не 
знає, що годування немовлят від-
бувається також по розкладу)) І цей 
розклад набагато точніший, ніж су-
дові слухання)  

Я впевнена, що таких як я – працюю-
чих мам в декреті, багато. Але всі ми 
мовчимо і продовжуємо тихенько 
трудитись. Однак я вважаю, що про 
такі речі варто відкрито говорити, 
ділитись своїми переживаннями, 

хвилюваннями і, звісно, досвідом. 
Можливо комусь це допоможе пові-
рити в себе, зловити це відчуття «я 
зможу, я хочу, я буду». Адже це чудо-
во – поєднувати класну роботу, яку 
не хочеш залишати, і насолоджува-
тися материнством.

Ваш рецепт успіху
Поняття успіху, як на 
мене, досить суб’єктивне 
за своїм змістом. Для 

більшості зараз цей статус вимірю-
ється матеріальними речами. Як на 
мене, успіх - це коли про тебе гово-
рять без прив’язки до дорого авто 
чи брендових речей. Успіх - коли 
тобою пишаються батьки, коли їм не 
соромно за твої вчинки і поведінку у 
суспільстві. Саме тому я завжди на-
магаюсь дотримуватись загально-
прийнятих правил моралі та етики, 
відноситись до оточуючих (будь то 
мій клієнт чи опонент у судовому 
засіданні) так, як би я хотіла, щоб 
відносились до мене. Завжди керу-
юсь правилом «Кожний крок - буме-
ранг». Адже, не зважаючи на реалії 
сьогодення, людяність, чесність і по-
рядність ніхто не скасовував. 

Успішним «проектом» можна також 
назвати роботу в декреті і можли-
вість суміщати ці два заняття) Шлях 
до цього не був легким. Щоб клієнти 
довіряли тобі навіть коли ти не в офі-
сі і знали, що робота завжди буде ви-
конана вчасно, я багато працювала. 
Виграні судові справи, вчасно подані 
позови, готовність бути на зв’язку – 

за усім цим досвід (і позитивний, і не-
гативний), набиті «шишки» і винесені 
«уроки», які я добре запам’ятала.

Тому мій рецепт нескладний – систе-
матична робота, бажання постійно 
вчитися і розвиватися, лояльність до 
клієнта і вміння зробити складні для 
нього речі простими і не страшними. 
Робіть все це років 7-10 регулярно 
і без перерв – і можна стати успіш-
ним))

Яким Ви бачите 
майбутнє 
української 
адвокатури?

Я хочу працювати в цій професії ще 
багато років. Хочу, щоб на мою ро-
боту не тиснули ні обмеження з боку 
держави, ні політичні дії урядовців. 
Хочу, щоб ніхто, крім самих адвокатів, 
не контролював адвокатське само-
врядування. А ми самі, щоб накінець 
в ньому розібралися – хто там і для 
чого. Я хочу, щоб припинилися не-
законні обшуки у клієнтів, і щоб сус-
пільство перестало думати, що коли 
ти захищаєш злочинця – то сам є зло-
чинцем. Я щиро вірю, що право на 
захист має кожен. І що кожен адвокат 
повинен пам’ятати, що в процесі він 
Адвокат. Повага до нашої професії за-
лежить в першу чергу від того, як ми 
самі відносимося до наших опонен-
тів, як зберігаємо адвокатську таєм-
ницю і чи добросовісно працюємо на 
благо клієнтів. Саме за цим – майбут-
нє адвокатури, наше майбутнє.

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

АДВОКАТ У ДЕКРЕТІ

Що спонукало 
Вас до вибору 
навчання на 
юридичному 
факультеті 
та професії 
адвоката 
зокрема?

Дитячі мрії і віра в справедливість. 
Всерйоз про навчання на юридич-
ному факультеті я стала задумува-
тись десь з 8 класу, коли в перелі-
ку шкільних предметів з’явилось 
правознавство. З того часу я із за-
хопленням читала спеціалізовану 
літературу, приймала участь у кон-
курсах та олімпіадах. Після здачі 
державних іспитів без роздумів 
подала документи на вступ до двох 
ВУЗів. Доля розпорядилась так, що 
мені вдалось вступити на юридич-
ний факультет Київського націо-
нального університету імені Тараса 
Шевченка. 

Ще у студентські роки, у вільний від 
навчання час та завдяки лояльнос-
ті мого керівника, я стала офіційно 
працювати юрисконсультом у спе-
ціалізованій мережі маркетів. Саме 
там я змогла закріпити на практиці 
все, чого навчилася в університе-
ті – це і перший судовий процес, і 
спілкування з клієнтами, і перего-
вори з контрагентами.   

Про зайняття адвокатською діяль-
ністю почала задумуватись вже 
згодом, коли отримані знання та 
здобутий досвід потрібно було 
переводити на якісно новий про-
фесійний рівень. А після того, як 
юридична спільнота стала жваво 
обговорювати зміни до процесу-
альних кодексів, вирішила вже 
остаточно.

Чому обрали 
для себе сферу 
податкових 
спорів?

Під час навчання на магістратурі, 
я обрала спеціалізацію господар-
ського права та процесу. Вже тоді 
я хотіла працювати з «реальним 
світом» - ТОВками і ФОПами, справ-
жніми договорами і спорами. І 
згодом, протягом декількох років 
практикувала, здебільшого, саме в 
цій сфері. 

Після зміни роботи, однією із пер-
ших моїх судових справ став спір з 
податковою інспекцією за резуль-
татами планової перевірки. Я дуже 
хвилювалась, коли приймала дану 
справу, адже до того часу не займа-
лась податковими тяжбами та й 
взагалі намагалась триматись осто-
ронь від даного напрямку. Проте 
робота диктує свої правила. Мені 
довелось штудіювати Податковий 
кодекс та Кодекс адміністративно-

го судочинства, виправляти помил-
ки у вже поданому позові, готувати 
безліч додаткових пояснень та по-
давати докази, які були упущені під 
час перевірки та процедури адміні-
стративного оскарження. 

Це була нелегка справа, та ще й 
розгляд від першої до касаційної 
інстанції пройшов два кола. Про-
те це був мій перший кейс, який 
приніс клієнту 100% перемогу над 
аргументами податківців, а мені 
– грандіозний досвід, неймовірне 
задоволення від можливості «спе-
речатися» з державою :) і стати пе-
реможцем у цьому спорі)

Саме так я відкрила для себе подат-
кове право. І з того часу все більшу 
частину моєї роботи стали займати 
саме спори з фіскальними органа-
ми. Такий напрям дає можливість 
постійно навчатись, зважаючи на 
численні зміни у законодавстві, та 
отримувати новий досвід. 

Професія 
«адвокат» для 
Вас - це?

Для мене це не просто професія. 
Це – стиль життя! Адже коли дуже 
сильно любиш свою роботу - ця ро-
бота стає твоїм життям. Вже після 
кількох років роботи я стала лови-
ти себе на тому, що навіть в якихось 
сімейних обставинах думаю не як 
жінка, а як адвокат)) Я завжди нама-
гаюсь проаналізувати всі можливі 
варіанти і вибрати найбільш підхо-
дящий для клієнта, коли я в офісі, і 
для сім’ї - коли вдома. У мене не іс-
нує чіткого розмежування: ось тут 
я «адвокат», а тут – дочка, дружина, 
мама, подруга.

Мабуть саме таке відношення до 
моєї професії і допомогло мені 
продовжувати працювати і під час 

Леся Черевко
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ПОДІЯ ААУПОДІЯ ААУ

Обговорювали останні тенденції 
щодо оскарження ухвал, які не 
передбачені ст. 309 КПК; допусти-
мість доказів з урахуванням остан-
ніх змін до КПК; обґрунтування 
ризиків, передбачених ст. 177 КПК; 
обшук: правовий статус вилучено-
го майна; проблеми здійснення за-
хисту в судових стадіях криміналь-
ного провадження.

Спікерами виступили:  Олексан-
дра Яновська, д.ю.н., професор, 
суддя Великої Палати Верховного 
Суду;  Андрій Мазалов, адвокат, 
асоційований партнер  АО «Ше-
вердін і Партнери»;  Євген Гілін, 
адвокат, старший партнер АО «Жо-
ванник і партнери»,  Костянтин 
Дорошенко, адвокат, партнер  АО 
«Лещенко, Дорошенко і партне-
ри»  та  Олена Костюченко, к.ю.н., 
доцент, адвокат, партнер  ЮФ 
«Дмитрієва та партнери», Голо-
ва Науково-експертної ради та 

член правління Асоціації адвокатів 
України, доцент кафедри право-
суддя юридичного факультету КНУ 
ім. Т. Шевченка. 

Експертами сесї були:  Олександр 
Джулай, заступник Голови Апе-
ляційного суду Одеської області, 
та Альбіна Кадегроб, суддя Апеля-
ційного суду Одеської області.

Віталій Грицик, адвокат, керуючий 
партнер «АО «Консалтингова фір-
ма «Домінанта» модерував ІІІ сесію 
Літнього форуму з кримінального 
права та процесу «Золотий Дюк».

Першим відкрив III сесію 
спеціальний гість заходу -  Ілля 

Новіков,  адвокат, партнер  АО 
«Barristers», і розповів про главу 
30 КПК України: що пішло не так із 
судом присяжних.

Андрій Холостенко, доцент ка-
федри кримінального процесу 
Одеського державного універ-
ситету внутрішніх справ, к.ю.н., 
продовжив сесію темою: «Кримі-
нальний аналіз на досудовому роз-
слідуванні».

Про побудову стратегії захисту в 
кримінальному проваджені в по-
єднані з іншими видами судочин-
ства, говорив  В’ячеслав Крагле-
вич, партнер EQUITY.

ВІДбУВСЯ ЛІТНІЙ ФОРУМ ААУ З КРИМІНАЛЬНОгО ПРАВА ТА 
ПРОЦЕСУ «ЗОЛОТИЙ ДюК»!

Форум вітальним словом відкри-
ла  Зоя Ярош, Президент ААУ, яка 
привітала всіх учасників та гостей 
заходу, побажала плідної роботи 
та передала вітальне слово Пре-
зиденту Національного універ-
ситету «Одеська юридична ака-
демія» -  Сергію Ківалову, під час 
виступу якого, був підписаний ме-
морандум про співпрацю  між 
генеральним партнером ААУ  АО 
«Barristers» та НУ «ОЮА».

Також з вітальним словом висту-
пив  Йосип Бронз, Голова Ради ад-
вокатів Одеської області.

Після вітальної промови  І се-
сію  Форуму ААУ з кримінального 
права та процесу «Золотий Дюк» 
відкрив  Тарас Пошиванюк, парт-
нер EQUITY. 

Про новели КПК і тактику захисту 
на стадії досудового розслідуван-
ня в кримінальному проваджен-
ні розповів  Денис Пономаренко, 
Голова Одеського відділення ААУ, 
партнер АО «Barristers». 

Денис Бугай, адвокат, партнер  VB 
PARTNERS  поділився тактикою за-
хисту в справах з міжнародним 
елементом та способами як не до-
пустити екстрадицію. 

Микола Шумило, д.ю.н., професор, 
член-кореспондент Національної 
академії правових наук України, 
заслужений діяч науки і техніки 
України, професор кафедри право-
суддя КНУ ім. Т. Шевченка виступив 
із доповіддю на тему: «Роль та зна-

чення суду в структурі криміналь-
ного провадження». 

Законодавчі перспективи - тема 
доповіді Ірини Гловюк, завідувача 
кафедри кримінального процесу 
НУ «ОЮА», доцента, д.ю.н., адвока-
та АО «Barristers», члена НКР Вер-
ховного Суду. 

Завершив сесію  Вячеслав 
Туляков, суддя ad hoc ЄСПЛ, 
проректор з міжнародних 
зв’язків, доктор юридичних наук, 
професор, член-кореспондент 
НАПрН України, заслужений діяч 
науки і техніки України.

Експертами даної сесії виступи-
ли: Петро Жовтан - суддя Комін-
тернівського суду Одеської облас-
ті, та Надія Стефанів, к.ю.н., суддя 
Комінтерівського суду Одеської 
області.

II сесію відкрив  Юрій Жовтан, 
партнер  АО «Barristers», який ви-
ступив модератором Літнього фо-
руму ААУ з кримінального права та 
процесу «Золотий Дюк».

6 ЛИПНя 2018 РОКУ  У ПРИМІщЕННІ  НАцІОНАЛЬНОГО УНІВЕР-
СИТЕТУ «ОДЕСЬКА юРИДИЧНА АКАДЕМІя»ВІДБУВСя  ЛІТНІЙ 
ФОРУМ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОцЕСУ «ЗОЛОТИЙ 
ДюК», ГЕНЕРАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ яКОГО ВИСТУПИЛИ  АО 
«BArristers» ТА eQUitY

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ
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ПОДІЯ ААУПОДІЯ ААУ

Дорошенко і партнери»,  АО 
«Скляренко, Сидоренко і 
партнери», АО «Шевердін і 
партнери» та ЛІГА:ЗАКОН.

Особливу подяку висловлює-
мо  Раді адвокатів Одеської об-
ласті  за підтримку в проведенні 
заходу.

Велика подяка інформаційним 
партнерам: 

Генеральному медіа-партнеру 
- видавництву  «Юридична 
практика».

Медіа-партнерам:  газеті  «Юри-
дична Газета», «Закон і Бізнес», «Пра-
вовий тиждень», «Поради юриста».

Інтернет-ресурсам: «ЮРЛІ-
ГА»,  «ЛІГА:ЗАКОН», «Obozrevatel.
ua», «Українське право», Lexinform.
com.ua,»Freelawyer.ua»,  «Lawyer.
ua»,  «Протокол»,  «БІЗРЕ-
ЛІЗ»,  «Lойер», ІА»Vector 
News»,  «Femida.UA»,  «European 
Arbitration Chamber», «Одесса-
Медиа»,  «Страна.ua», «Business 
Consulting Academy», «UAZMI», «Ре-
зонанс», 

Журналам:  «Адвокат»,  «Пу-
блічні Люди»,  «Юрист & 
Закон»,»Фінансовий Директор 
Компанії», «Бізнес та безпека». 

Компаніям та асоціаціям:  «Центр 
журналістських розсліду-
вань», «EBA», «ACC», «АПКБ», «Запо-
різька ТПП». 

Особливу подяку висловлюємо Ге-
неральному партнеру форуму  АО 
«Barristers», та експертному парт-
неру EQUITY.

Аліса Панова, к.ю.н., асистент ка-
федри кримінального процесу та 
оперативно-розшукової діяльнос-
ті Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудро-
го, виступила з доповіддю на тему: 
«Окремі питання визнання доказів 
недопустимими у зв’язку з істот-
ними порушенням прав та свобод 
особи».

З останньою доповіддю про при-
значення експертизи по-новому та 
про особливості проведення еко-
номічних експертиз, виступила Ві-
олетта Федчишина, судовий 
експерт вищого класу, професор 
кафедри ОРД Університету ДФС.

Олександр Лещенко, к.ю.н., керу-

ючий партнер  АО «Лещенко, До-
рошенко і партнери»  та  Андрій 
Костін, заступник Голови Ради 
адвокатів Одеської області, заступ-
ник Президії АО «Одеська обласна 
колегія адвокатів», виступили екс-
пертами даної сесії.

IV сесія, модератором якої висту-
пила Президент ААУ, керуючий 
партнер «Маршаллєр і партне-
ри»  -  Зоя Ярош, розпочалась з 
доповіді  Андрія Крижевського, 
юриста, керуючого партнера Ме-
та-інформ, офіційного партне-
ра ЛІГА:ЗАКОН, на тему: Кримільна 
відповідальність посадових осіб 
підприємства: аналіз судової прак-
тики від «ЛІГА:ЗАКОН».

Владислава Пухаленко, к.ю.н., 
юрист  АО «Лещенко, Дорошенко 
і партнери», розповіла про прак-

тичні аспекти звернення до ЄСПЛ у 
кримінальних провадженнях.

Також з доповідями в даній сесї 
виступили:  Ганна Тетерятник, 
старший слідчий слідчого відділу 
Головного управління Національ-
ної поліції в АР Крим та місті Севас-
тополь, та Андрій Тригуб, адвокат 
АО «Скляренко, Сидоренко та 
партнери».

Завершення форуму супроводжу-
валося яксравим after party: ве-
чіркою у клубі «Пляжник» для всіх 
бажаючих учасників.

Асоціація адвокатів України дякує 
всім учасникам форуму за участь у 
Літньому форумі ААУ з криміналь-
ного права та процесу «Золотий 
Дюк». Надіємось захід приніс ба-
гато корисної інформації та прак-
тичних кейсів для роботи, які Ви 
вже будете застосовувати у власній 
практиці.

Велику подяку висловлюємо мо-
дераторам і спікерам заходу за ак-
туальні теми, власні враження та 
поради.

Також Асоціація адвокатів України 
вдячна партнерам заходу, а саме: 

ЮКК «ДЕ-ЮРЕ»,  VB PARTNERS,  АО 
«КФ» Домінанта,  АО «Жованник 
і партнери»,  АК «Маршаллєр 
і партнери»,  АО «Лещенко, 

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ
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ПРОЕКТИСТАТТЯ

ей защиты по делу? - спрашиваю 
Юрия.

- Я не хочу, чтобы мой сын сидел. 
И я готов за это платить – отвечает 
он.

- Дело уже в суде с обвинением в 
умышленном убийстве, и на след-
ствии у него был адвокат. Я - не 
волшебник.

- Волшебник. Я знаю. Поэтому и 
пришел.

Вначале был полностью возмещен 
материальный и моральный ущерб 
потерпевшим. Потом в судебном 
заседании Андрей дал подробные 
показания о случившемся. По хо-
датайству защиты была назначена 
и проведена судебно-психологи-
ческая экспертиза. Она пришла 
к заключению, что в момент со-
вершения преступления Андрей 
находился в состоянии сильного 
душевного волнения – физиоло-
гического аффекта. Мы добились 
желаемого результата - обвинение 
в умышленном убийстве было из-
менено на убийство в состоянии 
сильного душевного волнения, на-
казание за которое - до 5 лет лише-

ния свободы.

- Ну, вот- радовался Юрий, - теперь 
можно требовать условной меры 
наказания!

- Лучше пусть это будет небольшой 
, но реальный срок. Условная мера 
наказания за убийство –явный пе-
ребор - возражала я.

И вот наступил день вынесения 
приговора. До приморского го-
родка дорога длинная - не одна 
сотня километров. Машина мча-
лась по шоссе. И вдруг стайка аль-
батросов взлетела у края дороги 
и понеслась наперерез, в сторону 
моря. Большая белая птица удари-
лась о лобовое стекло и, взмахнув 
крылом, упала в поле... Мне стало 
не по себе. Сбитый альбатрос ... 
Это плохая примета.

Приговор был для защиты 
успешным – три года шесть меся-
цев лишения свободы. Юрий лико-
вал.

Потерпевшие – в шоке. Не смо-
тря на полностью возмещенный 
ущерб, такой приговор не мог 
быть для них справедливым. Была 
подана апелляция. Им отказали. 

Приговор вступил в законную си-
лу. К этому моменту Андрей отбыл 
больше половины назначенного 
судом наказания и был освобож-
ден условно-досрочно... Отец и 
мать обняли сына. Он снова хо-
дил по улицам родного города. А 
за спиной шелестели разговоры 
«деньги решают все...»

Прошло около года. На дороге, 
ведущей в приморский городок, 
произошла авария. Машина на 
скорости слетела с трассы в поле. 
Водитель не пострадал. Пассажир 
погиб на месте. Этим пассажиром 
был Андрей.

Они похоронены на одном клад-
бище. Их родители иногда встре-
чаются, когда приходят на могилы 
детей. Я не знаю, о чем они говорят 
и говорят ли вообще. Но мысль о 
том, как бы сложилась жизнь, если 
б Андрей получил свой срок и по-
лностью отбыл его, часто меня по-
сещает. И тогда приходит какое-то 
ощущение покоя и бесконечности. 
Законы ЖИЗНИ, законы БЫТИЯ... 
Они – вечны. А суд – это так, игра 
в детской песочнице для тех, кто 
возомнил о себе лишнее ...

«АЛЬбАТРОС ИЛИ ДЕНЬгИ РЕшАюТ ВСЕ»

ВІДбУЛАСЬ ЗУСТРІч ЖІНОчОгО КЛУбУ ААУ!

«Здравствуйте. У меня проблема.
Мой сын убил человека…» Пере-
до мной стоял высокий, крупный 
мужчина лет сорока пяти. Капитан 
дальнего плавания.

Юрий, так звали моего посетителя, 
рассказал свою историю. Семья их, 
благополучная и состоятельная, 
жила в небольшом городке на бе-
регу моря. Хороший дом, доста-
ток, двое взрослых детей – сын и 
дочь. Добрая, милая и терпеливая 
жена, которая в муже и детях души 
не чает, хороший заработок. Сын 
- Андрей решил пойти по стопам 
отца – закончил Одесское высшее 
мореходное училище, успел схо-
дить в свой первый рейс механи-
ком, дочь Алена – готовилась к 
поступлению на юрфак. Казалось, 
чего еще желать? Но беда пришла, 
как всегда, внезапно. Андрей на-
чал играть – в курортном городке 
игральных автоматов было много. 
И по злой иронии судьбы «дер-
жал» их его лучший друг. Прошло 

совсем немного времени – и Ан-
дрей не мог без игры. Он думал 
о ней постоянно, в голове вер-
телись разные схемы и комбина-
ции – как обмануть машину и со-
рвать «джек пот». Выигрывал он 
много, проигрывал – еще больше. 
Ситуация становилась настоль-
ко острой, что родители ездили 
по городу и просили операторов 
игральных автоматов - Андрею 
не «заряжать». Действовало это 
через раз - никто не отказывал 
себе в возможности заработать 
на чьей-то страсти к игре. Деньги 
в доме были всегда и находились 
в открытом доступе. Разговоры с 
Андреем давали мало толку – он 
на время прекращал игру, но азарт 
брал свое. Как-то Юрий вернулся 
из рейса, и решил с женой и до-
черью съездить в Одессу. Андрей 
остался дома один. Наступил ве-
чер. В зимнем, предновогоднем 
городе зажглись огни. С ясного 
звездного неба срывался мелкий 
снежок. Андрей сел в машину и по-
ехал в «заведение». В игровом са-
лоне было безлюдно. За столом си-
дел скучающий оператор игровых 
автоматов. «Привет, Леша - поздо-
ровался Андрей,- нет народу?» 
«Да, не густо как-то сегодня» - отве-
тил оператор. «Ну тогда заряжай, 
сыграю - сказал, присаживаясь к 
автомату Андрей – не говори толь-
ко пахану, что я здесь был». Алек-
сей прикинул – хозяин запретил 
«заряжать» Андрею, но выручки 
за день не было, а у матери скоро 
день рождения, хотелось купить 
подарок... Игра пошла, включился 
азарт – «нормально поперло», и 
Андрей играл не останавливаясь. 
Но не заметил, как проиграл и свой 
выигрыш, и еще три тысячи долла-
ров. «С тебя три штуки. Как будешь 
рассчитываться?» - спросил опера-

тор. «Я привезу» - ответил Андрей 
и вышел из салона. Он ехал домой, 
а в разгоряченном мозгу пуль-
сировала мысль – как я мог про-
играть, что пошло не так? Что ска-
жет теперь отец? Он вошел в дом. 
Вот отцовский сейф, ключ. Он пе-
ресчитал деньги. Их там и было как 
раз три тысячи долларов. Сунув 
деньги в карман куртки, Андрей 
сел за руль и, нажав на газ, рванул 
в салон. Бросил деньги на стойку 
оператору и в сердцах сказал: «Ну 
и гад же ты, Леха. Зачем ты заряжал 
- тебя же просили не давать мне 
играть...» Алексей, усмехнувшись, 
ответил: «Ты – конченый игрок, 
не будет денег – очко свое поста-
вишь...» Кровь бросилась в голову 
Андрею. Он схватил молоток, ле-
жащий на столе, и в исступлении 
стал бить ... Он бил и не мог оста-
новиться. Пришел в себя сидящим 
в машине с окровавленным молот-
ком в руках. Потом был то ли сон, 
то ли забытье. Явка с повинной, 
задержание и арест. Обвинение в 
умышленном убийстве и судебно-
психиатрическая экспертиза, кото-
рая признала Андрея вменяемым. 
Дело пошло в суд. Прокуроры го-
ворят: «Скажите спасибо, что не 
вменили убийство с особой жес-
токостью – у потерпевшего 27 уда-
ров молотком...» Все это услышала 
я от Андрея, когда мы беседовали 
в следственном кабинете СИЗО . 
Впереди – суд. В материалах де-
ла этих важных подробностей не 
было. Следственный эксперимент 
и допрос обвиняемого были 
формальными – взял молоток, на-
нес множество ударов в область 
головы потерпевшего из мести за 
крупный проигрыш в игральных 
автоматах... Здесь было над чем 
работать адвокату. 

- Каким Вы видите результат мо-

Інна Мокіна
Голова Херсонського відділення 
ААУ, Голова Ради адвокатів 
Херсонської області, Голова АО
«Херсонська колегія адвокатів»

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

У вівторок, 31 липня, відбулася п’ята 
зустріч жіночого клубу ААУ з арт ко-
учем Катериною Кузнєцовою. Учас-
ниці змогли спробувати авторську 
методику отримання відповідей че-
рез малюнки.

Наша свідомість - питання, підсвідо-

мість - відповіді!

Обговорювали досягнення реаль-
ної істинної мети, за що можуть нас 
любити гроші, внутрішні ресурси, 
прийняття себе в цій успішності та 
щирість як джерело та мотиватор 

зростання успішності.

Дякуємо Голові Жіночого клубу 
ААУ - Катерині Власюк за організа-
цію чудового заходу та запрошуємо 
всіх жінок-адвокатів долучитись до 
участі у наступних заходах!
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Всі ці якості проявили наші адво-
кати на ІІ Турніру ААУ з пляжного 
волейболу! 

Захід відбувся 19 серпня у спор-
тивно-розважальному комплек-
сі «Х-Park» (парк «Дружби наро-
дів»). Партнерами виступили:  АО 
«АРТІУС»,  ЮФ «ЮВІТО»,  ЮФ «ТО-

ТУМ»,  та Корпорація «Оболонь»!

Всі учасники приємно провели 
час у компанії колег, спілкуванні та 
вболіванні.

У Турнірі прийняли участь 5 ко-
манд. Перемогу в турнірі отримала 
команда ЮФ Aequo, 2 місце зайня-

ла збірна команда Integrites-Artius, 
3 - команда ЮФ Ювіто.

Всі фіналісти отримали дипломи та 
медалі, а переможець-спеціальний 
приз від корпорації «Оболонь». 

Особливу вдячність ААУ вислов-
лює організаторам турніру - Віце-
президенту ААУ, Голові Київського 
відділення та Клубу адвокатів ААУ 
- Віталію Мацелюху, та Кристині Ча-
плієвій, партнеру АО «Ювіто».

ПОДІЯ ААУнЕфОРМАЛьнИй ЗАхІД

ВІДбУВСЯ ІІ ТУРНІР ААУ З ПЛЯЖНОгО ВОЛЕЙбОЛУ МІЖ 
АДВОКАТАМИ!

У ХЕРСОНІ ВІДбУВСЯ ІV РЕгІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ «ТАВРІЙСЬКІ ЗОРІ»

Відкрили захід президент ААУ - Зоя 
Володимирівна Ярош  та Голова 
Ради адвокатів Херсонської області, 
вона ж Голова Херсонського відді-
лення ААУ -  Інна Володимирівна 
Мокіна.

Програма заходу була надзвичайно 
насиченою і цікавою. А професій-
ність спікерів захопила увагу при-
сутніх адвокатів своїми цікавими 
доповідями та презентаціями.

Галина Юровська, суддя у відстав-
ці, розкрила присутнім тему: «Су-
дова практика розгляду спорів у сі-
мейних правовідносинах». Це дуже 
актуальна тема, особливо у світі не-
щодавно прийнятих змін до ЦПК.

Віктор Кобилянський, адвокат, 
співголова Комітету ААУ з земель-
ного права, надав інформацію щодо 
«Останніх змін в земельному зако-
нодавстві: аграрний аспект».

Віра Михайленко  адвокат, ви-
кладач, національний тренер Ради 
Європи з європейських анти дис-
кримінаційних стандартів висту-
пила з дуже корисною і цікавою 
доповіддю - «Операція «провока-
ція»: європейські стандарти і на-
ціональна практика кримінальних 

проваджень». Була піднята тема за-
конності здійснення контрольних 
закупок та провокації на злочин.
Ольга Костюченко, адвокат, член 
Правління ААУ, партнер АО «Дми-
трієва та партнери», к.ю.н., доцент 
кафедри правосуддя юридичного 
факультету Київського національ-
ного університету імені Тараса Шев-
ченка, доповіла тему: «Кримінальне 
провадження, актуальні питання 
сьогодення». Пані Олена розповіла 
про можливість звернення до екс-
пертної ради ААУ, щодо отримання 
необхідних консультацій та науко-
вих висновків для адвокатів.

Денис Цехоня, керуючий партнер 
адвокатського об’єднання «Altius» 
м. Одеса, кандидат юридичних наук 
представив присутнім цікаву допо-
відь на тему: «Скасування арешту, 
накладеного на грошові кошти на 
банківських рахунках».

Ігор Мокін, партнер адвокатського 
об’єднання «Мокін та Діяментович» 
м. Херсон, Голова Комітету ААУ з 
морського права розкрив дуже ак-
туальну тему сьогодення «Захист 
суверенітету чи інструмент тиску. 
Дещо про Державну зраду». В ході 
доповіді виявилась шокуюча ста-

тистика - з 2014 року в Україні від-
крито близько 6000 справ про Дер-
жавну зраду.

Олег Предместников, адвокат, 
доктор юридичних наук, перший за-
ступник Головного територіального 
управління юстиції у Херсонській 
області розповів про «Виконання 
судових рішень в Україні. Негативні 
та позитивні аспекти впровадження 
інституту приватних виконавців.

Захід пройшов на одному дихан-
ні! Адвокати Херсона, Миколаєва 
і Одеси мали чудову можливість 
професійного росту і спілкування 
з колегами у дружній обстановці. 
Велика подяка організаторам фо-
руму- Херсонській Раді адвокатів та 
ії Голові - Мокіной Інні Володими-
рівні та ААУ!

По закінченню спікери відповідали 
на запитання присутніх. А запитань 
було багато, бо сучасний адвокат 
вже не такий яким був раніше, су-
часний адвокат є професійним, 
креативним, творчим, сміливим та 
рішучим. Саме цього на при кінці за-
ходу і побажала присутнім колегам 
Інна Володимирівна Мокіна.

До наступних зустрічей друзі!

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

ПЛяжНИЙ ВОЛЕЙБОЛ, ОКРІМ ТРАДИцІЙНИХ ДЛя ГРАВцІВ СИЛИ, 
ВІДЧУТТя М’яЧА, СТРИБУЧОСТІ, ХОРОшОї РЕАКцІї,  ВИМАГАє 
ОСОБЛИВОї АТЛЕТИЧНОСТІ І ВИТРИВАЛОСТІ. 
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Партнерами заходу виступили: 
Юридична фірма Sayenko Kharenko,

Юридичне бюро ЄПАП Україна та 
Адвокатське об’єднання «Адвокат-
ська сім’я Лисенко».

У межах заходу було обговоре-
но спірні аспекти при здійсненні 
представництва клієнтів в судах, 
найбільш значущих позицій Вер-
ховного Суду, питань самопред-
ставництва юридичних осіб та 
оформлення таких відносин, а 
також питань організації роботи 
юридичних служб при веденні су-
дової роботи.

Розпочав круглий стіл модератор 
заходу Олексій Колток, Голова Ко-
мітету ААУ з господарського права 
та процесу, старший юрист Юри-
дичної фірми Sayenko Kharenko.

Олексій наголосив, що при роз-
гляді судових справ все частіше 
трапляються позиції судів, які об-
межують допуск представників 
до участі у справах. Неоднакове 
тлумачення процесуальних норм 
призвело до того, що наразі від-
сутній єдиний підхід до чіткого 
переліку документів, які підляга-
ють наданню адвокатами суду на 

підтвердження повноважень для 
участі у справах. У зв’язку з цим, у 
реєстрі чимало ухвал про повер-
нення апеляційних та касаційних 
скарг, що не відповідає принципам 
доступності та правової визначе-
ності, які є складовими принципу 
верховенства права.

Згідно підготовленої Sayenko 
Kharenko статистикою за наслід-
ками аналізу судових рішень, 92 
відсотки суддів Касаційного гос-
подарського суду у разі виявлення 
недоліків у підтвердженні повно-
важень представників повертають 
касаційні скарги і лише 8 відсотків 
залишають їх без руху. Також 92 
відсотки суддів вважають, що по-
вноваження адвоката мають бути 
пов’язані саме із здійсненням ад-
вокатської діяльності на підставі 
укладеного з клієнтом договору 
про надання правничої допомо-
ги, в той час як 8 відсотків суддів 
допускають, що представнику до-
статньо підтвердити лише статус 
адвоката. Обраховуючи статистич-
ні дані враховувалися рішення, у 
яких Верховним Судом надавалася 
правова оцінка наданим представ-
никами документів.

Віктор Дума, адвокат, юрист кри-

мінальної практики ЄПАП Україна, 
розповів про особливості регулю-
вання та причини недопуску пред-
ставників до судового процесу.

Віктор розповів, з якими про-
блемами на практиці стикаються 
адвокати та юристи при підтвер-
дженні своїх повноважень в суді, 
особливо при зверненні до Верхо-
вного Суду з касаційними скарга-
ми у адміністративних, господар-
ських та цивільних справах. Віктор 
Дума вказав на неоднорідну прак-
тику суддів різних касаційних 
судів Верховного Суду у питанні 
належного підтвердження повно-
важень адвоката у справі, навів 
перелік документів та вимоги до 
них (довіреність, ордер, договір 
про надання правничої допомоги, 
свідоцтво про право на зайняття 
адвокатською діяльністю та витяг 
з реєстру), які слід подавати адво-
катам до суду.

Віктор порадив, як правильно за-
повнювати та надавати ордер ад-
воката, не забуваючи обов’язково 
вказувати на його зворотній сто-
роні наявність або відсутність об-
межень повноважень представни-
ка, і подавати копії обох сторін.

Вже з першої доповіді серед учас-
ників виникла жвава дискусія з 
приводу проблем підтвердження 
повноважень адвоката в суді. 

нОВИнИ ААУ

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАїНИ ЗАПУСТИЛА чЕЛЕНДЖ 
«ФОРМУЛА УСПІХУ»

РОБОТА КОМІТЕТІВ

15 СЕРПНя 2018 РОКУ ВІДБУВСя КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ 
«ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ У СУДОВИХ СПРАВАХ. ПРАКТИЧНІ 
АСПЕКТИ», ОРГАНІЗАТОРОМ яКОГО ВИСТУПИВ КОМІТЕТ ААУ 
З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОцЕСУ.

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

ВІДБУВсЯ КРУгЛИй сТІЛ нА ТЕМУ «пРОБЛЕМИ УЧАсТІ У сУДОВИх 
спРАВАх. пРАКТИЧнІ АспЕКТИ»

Головна мета челенджу, який про-
ходить в рамках підготовки Осін-
нього форуму ААУ «Адвокатура. 
Формула успіху» - надихнути та 
мотивувати представників юри-
дичного бізнесу на подальший 
професійний розвиток та нові до-
сягнення.

Кожен учасник челенджу ділиться 
на своїй сторінці в фейсбуці відео, 
в якому розповідає про власну 

формулу успіху.

Після цього, передає естафету 
2-ом представникам юридично-
го бізнесу, які теж, в свою чергу, 
повинні поділитись своєю фор-
мулою успіху Голова Оргкомітету 
форуму «Адвокатура. Формула 
успіху» Ольга Дмитриева, керую-
чий партнер Dmitrieva & Partners 
розпочала challenge, розповіла 
про те що їй допомогає досягати 

нових висот та передала естафету 
колегам.

Ознайомитись з рекомендаці-
ями найкращих представників 
юридичного бізнесу можна на 
сторінці //www.facebook.com/
formulaforsuccessaau/

Дізнавайся про формули успіху та 
зростай професійно разом з ААУ!

АСОцІАцІя АДВОКАТІВ УКРАїНИ ЗАПУСТИЛА ЧЕЛЕНДж 
«ФОРМУЛА УСПІХУ»,  ЗАВДяКИ яКОМУ ВИ ПРОТяГОМ МІСяця 
БУДЕ ДІЗНАВАТИСЬ ФОРМУЛИ УСПІХІВ ВІД АДВОКАТІВ, 
юРИСТІВ, МАРКЕТОЛОГІВ, БІЗНЕС-ТРЕНЕРІВ ТА ІНшИХ.
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РОБОТА КОМІТЕТІВРОБОТА КОМІТЕТІВ
АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ
Другим доповідачем виступила 
Ганна Лисенко, адвокат, партнер 
адвокатського об’єднання «Ад-
вокатська сім’я Лисенко» з темою 
«Самопредставництво юридичних 
осіб у суді. Оформлення відносин».

Ганна розповіла яким чином но-
вий, раніше не відомий для про-
цесуального законодавства термін 
«самопредставництва» впрова-
джується на практиці та детально 
пояснила, яким чином потрібно 
оформляти документи юридичних 
осіб для реалізації вказаного меха-
нізму на практиці.

Згідно з рекомендаціями Ганни Ли-
сенко, для того, щоб виконавчий 
орган міг належно представляти ін-
тереси юрособи в суді, слід внести 
зміни до статутних документів юри-
дичної особи, зокрема, щодо кіль-
кісного складу виконавчого органу, 
привести перелік його повнова-
жень у відповідність до вимог ново-
го процесуального законодавства.

Ганна зауважила, що за умови ство-
рення колегіального виконавчого 
органу, обов’язково слід вказати, 
що члени виконавчого органу ма-
ють право представляти підприєм-
ство без доручення, тобто в поряд-
ку самопредставництва.

Зміни в статуті слід внести в ЄДР, де 
чітко вказати членів виконавчого 
органу, які мають право вчиняти дії 
від імені юрособи без довіреності. 
Рекомендується також затверди-
ти внутрішнє положення про ви-
конавчий орган, в якому детально 
прописати всі повноваження його 

членів, зокрема з урахуванням ви-
мог процесуального законодав-
ства. Для того, щоб такий механізм 
запрацював на практиці необхідно 
ввести юристів до складу такого 
виконавчого органу.

Ганна детально проаналізувала 
судову практику щодо самопред-
ставництва. Головною позицією 
Верховного Суду є те, що якщо осо-
ба представляє юридичну особу 
за довіреністю, то вона у судовому 
процесі є представником учасни-
ка судового процесу. Вказане за 
логікою Верховного Суду виклю-
чає можливість стверджувати про 
наявність самопредставництва 
юридичної особи (Постанова ВС № 
910/23346/16 від 13.03.2018 р.).

Наступним доповідачем виступив 
Сергій Противень, юрист Sayenko 
Kharenko з   темою «Організація 
роботи юридичної служби. Супро-
від судових справ внутрішніми 
юристами та зовнішніми консуль-
тантами».

Сергій розповів яким чином слід 
організовувати роботу судових 
підрозділів компаній, спираючись 
на власний досвід роботи як у бан-
ківських установах, так зовнішнім 

юридичним радником.

Сергій зазначив, що наразі, поши-
реною є практика, коли компанії у 
складі своїх судових департамен-
тів мають адвокатів, з якими укла-
даються відповідні договори про 
надання правової допомоги. Фак-
тично при цьому між роботодав-
цем та працівником виникають як 
трудові відносини, так і відносини 
«адвокат-клієнт». При цьому вка-
зане може ставити адвоката в за-
лежність від роботодавця та може 
порушувати окремі гарантії адво-
катської діяльності.

На обрання адвокатів впливає 
низка чинників, серед яких ключо-
вими є ціна та якість послуг, репу-
тація адвокатів, внутрішні політки 
компанії щодо закупівлі юридич-
них послуг. Користуючись послу-
гами адвокатів, які працюють у 
штаті юридичної особи, необхідно 
забезпечити і ряд організаційних 
питань, таких як, сплата щорічних 
внесків органам адвокатського 
самоврядування, підвищення ква-
ліфікації адвокатів, забезпечити 
облік адвокатів у контролюючих 
органах, реєстрація адвокатів 
платниками ЄСВ.

Втім, Сергій звернув увагу на не-
щодавню дискусійну позицію Жи-
томирського апеляційного ад-
міністративного суду у справі 
№ 817/505/18, де апеляційний суд 
дійшов висновку про відсутність 
необхідності у подвійній спла-
ті ЄСВ у випадку, якщо найманий 
працівник реалізує своє право на 
ведення адвокатської діяльності 
не як самозайнята особа, а як на-
йманий працівник.

Також Сергій надав рекомендації 
щодо орієнтовних умов трудово-
го договору з працівником, який 
має статус адвоката. Зокрема, 
Сергій рекомендує вказувати у 
трудових договорах зобов’язання 
адвоката повідомляти роботодав-
ця про можливість виникнення 
конфлікту інтересів, зобов’язання 
роботодавця не давати адвокату 
доручень, які здатні призвести до 
конфлікту інтересів, право адвока-
та не виконувати розпорядження 
роботодавця, які призводять до 
конфлікту інтересів та виключен-
ня відповідальності працівника у 
зв’язку з цим тощо.

На підсумку заходу власним до-
свідом поділився Олег Кобець, Ди-
ректор Юридичного департамен-
ту АТ Банк «Фінанси та кредит», 
який розповів, з якими пробле-
мами стикаються замовники юри-
дичних послуг.

Головне питання для великих 
підприємств – це недостатність 
кваліфікованих адвокатів і не-
можливість системи забезпечи-

ти кількість адвокатів в нинішніх 
умовах.

За таких обставин підприємство 
для забезпечення якісного су-
проводу судових справ змушене 
балансувати між переведенням 
частини справ в «письмове про-
вадження» без участі адвокатів, 
організацією власних адвокатів, 
шляхом укладення одночасно тру-
дових контрактів та договорів про 
надання правничої допомоги, або 
залученням зовнішніх адвокатів 
(аутсорсинг).

Олег озвучив проблемні питання 
пов’язані з кожним із цих варіантів 
виходу із ситуації, зокрема й про-
блеми, які існують на законодав-
чому рівні, а також конфлікт між 
нормами трудового, податкового 
законодавства та законодавства 
про адвокатську діяльність.

Загалом обговорення актуальної 
наразі теми викликало активну 
дискусію між учасниками та до-
повідачами. Кожен з адвокатів та 
юристів поділився власним досві-
дом підтвердження повноважень 
в суді. Висловлюючи свої комента-
рі учасники заходу надавали прак-

тичні поради колегам.

За результатами заходу членами 
Комітету ААУ з господарського 
права та процесу заплановано 
підготувати та надіслати до Верхо-
вного Суду лист з проханням оста-
тосного врегулювання питання 
належного підтвердження повно-
важень представника в суді. Вказа-
не, на переконання учасників круг-
лого столу, сприятиме належному 
формуванню правозастосовчої 
практики та підвищить ефектив-
ність доступу до правосуддя.

Дякуємо всім присутнім учасни-
кам та доповідачам за активну 
участь у даному заході та висвіт-
лення питань, що зацікавили бага-
тьох присутніх.
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За останні п’ятнадцять років в 
Україні був як ріст, так і різкий спад 
іпотечного кредитування, але на-
слідки деяких укладених та неви-
конаних кредитних угод відчува-
ється і сьогодні.

Велика кількість проблемних кре-
дитів не дають змоги розвиватися 
банківському сектору та економіці 
в цілому, оскільки українські реа-
лії не можуть забезпечити швидке 
та ефективне повернення коштів 
банкам та іншим фінансовим уста-
новам. 

Навіть чітко прописані статті Ци-
вільного кодексу України та ЗУ 
«Про іпотеку» нерідко трактували-
ся різними судовими інстанціями 
протилежно.

Так, частиною 3 ст. 36 ЗУ «Про іпо-
теку» визначено, що договір про 
задоволення вимог іпотекодержа-
теля або відповідне застережен-
ня в іпотечному договорі, яке при-
рівнюється до такого договору 
за своїми правовими наслідками, 

може передбачати: 

• передачу іпотекодержателю 
права власності на предмет 
іпотеки в рахунок виконання 
основного зобов’язання у по-
рядку, встановленому стат-
тею 37 цього Закону;

• право іпотекодержателя від 
свого імені продати предмет 
іпотеки будь-якій особі на під-
ставі договору купівлі-прода-
жу у порядку, встановленому 
статтею 38 цього Закону.

Проте, найчастіше для зменшення 
майбутніх ризиків, на підставі цієї 
норми банки зверталися до суду 
з позовними вимогами про визна-
ння права власності на предмет 
іпотеки. Найцікавіше те, що на під-
ставі норми про позасудове врегу-
лювання, суди приймали рішення 
звернення стягнення на предмет 
іпотеки.

При цьому, логіка судів була така, 
що якщо умови договору відпові-
дач не виконував, кредит не по-
гасив, в зв’язку з чим утворилася 
заборгованість, а положеннями 
іпотечного договору передбачено 
право іпотекодержателя зверну-
ти стягнення на предмет іпотеки 
відповідно до застереження про за-
доволення вимог іпотекодержате-
ля, то банк має право на визнання 
права власності на предмет іпоте-
ки, або на укладення від імені бан-
ку договору купівлі-продажу іпо-
течного майна.

Виходячи з положень частини дру-
гої статті 16 ЦК України, частини 
третьої статті 33, статті 36, части-
ни першої статті 37 Закону України 
“Про іпотеку” суди не виключали 
можливість звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки шляхом 

передачі іпотекодержателю пра-
ва власності на предмет іпотеки в 
рахунок виконання забезпечених 
іпотекою зобов’язань за рішен-
ням суду, оскільки цими нормами 
передбачено задоволення вимог 
іпотекодержателя шляхом набут-
тя права власності на предмет іпо-
теки, яке ототожнюється зі спосо-
бом звернення стягнення, якщо 
такий спосіб передбачено іпотеч-
ним договором.

Такі правові позиції висловлював 
Верховний Суд України в постано-
вах від 26.12.2011 р., 11.12.2013 р. та 
19.12.2014 р.

Як не дивно, навіть новообраний 
Верховний Суд прийшов до дано-
го висновку у своїй постанові від 
15.03.2018 р. у справі № 910/4997/17.

Проте, Велика палата Верхо-
вного Суду в своїй постанові 
від 21.03.2018 р. та постанові від 
23.05.2018 р., прийшла до прямо 
протилежних висновків та вказала, 
що у статті 12 Закону ЗУ «Про іпоте-
ку» вказано, що в разі порушення 
іпотекодавцем обов’язків, установ-
лених іпотечним договором, іпоте-
кодержатель має право вимагати 
дострокового виконання основно-
го зобов’язання, а в разі його неви-
конання - звернути стягнення на 
предмет іпотеки, якщо інше не пе-
редбачено законом.

Стаття 33 цього Закону передбачає, 
що в разі невиконання або неналеж-
ного виконання боржником осно-
вного зобов’язання іпотекодержа-
тель має право задовольнити свої 
вимоги за основним зобов’язанням 
шляхом звернення стягнення на 
предмет іпотеки, якщо інше не пе-
редбачено законом. Право іпотеко-
держателя на звернення стягнення 

на предмет іпотеки також виникає 
з підстав, установлених статтею 12 
цього Закону.

Звернення стягнення на предмет 
іпотеки здійснюється на підставі 
рішення суду, виконавчого 
напису нотаріуса або згідно з 
договором про задоволення вимог 
іпотекодержателя.

Тобто законом передбачено чіт-
ко визначені способи звернення 
стягнення на предмет іпотеки в 
разі невиконання чи неналежно-
го виконання забезпеченого іпо-
текою зобов’язання.

Згідно зі статтею 36 Закону №898-
IV сторони іпотечного догово-
ру можуть вирішити питання про 
звернення стягнення на пред-
мет іпотеки шляхом позасудово-
го врегулювання на підставі дого-
вору. Позасудове врегулювання 
здійснюється згідно із застере-
женням про задоволення вимог 
іпотекодержателя, що міститься в 
іпотечному договорі, або згідно з 
окремим договором між іпотеко-
давцем та іпотекодержателем про 
задоволення вимог іпотекодер-
жателя, що підлягає нотаріально-
му посвідченню, який може бути 
укладений одночасно з іпотечним 
договором або в будь-який час до 
набрання законної сили рішенням 
суду про звернення стягнення на 
предмет іпотеки.

Отже, сторони в договорі чи від-
повідному застереженні можуть 
передбачити як передачу іпоте-
кодержателю права власності на 
предмет іпотеки в позасудово-
му порядку, так і надання іпоте-
кодержателю права від свого іме-
ні продати предмет іпотеки як за 
рішенням суду, так і на підставі 
відповідного застереження в до-
говорі про задоволення вимог іпо-
текодержателя чи застереження в 
іпотечному договорі на підставі 

договору купівлі-продажу.

При цьому Верховний Суд конста-
тував, що стаття 37 ЗУ «Про іпо-
теку» не передбачає виникнення 
права власності на предмет іпо-
теки за іпотекодержателем на 
підставі рішення суду.

Право іпотекодержателя на за-
доволення своїх вимог за рахунок 
предмета іпотеки шляхом при-
йняття його у свою власність на 
підставі іпотечного договору є по-
засудовим способом захисту і не 
передбачено як спосіб захисту пра-
ва шляхом звернення до суду (фак-
тично про встановлення права за 
рішенням суду) ні статтею 16 ЦК 
України, ні ЗУ «Про іпотеку», ні дого-
вором, укладеним між сторонами.

Крім того, Верховний Суд підтвер-
див висновок, що можливість ви-
никнення права власності за рі-
шенням суду передбачена лише у 
статтях 335 та 376 ЦК України. В усіх 
інших випадках право власності на-
бувається з інших не заборонених 
законом підстав, зокрема з право-
чинів (частина перша статті 328 ЦК 
України), а ст. 392 ЦК України, у якій 
ідеться про визнання права влас-
ності, не породжує, а підтверджує 
наявне в позивача право власнос-
ті, набуте раніше на законних під-
ставах, у тому випадку, якщо від-
повідач не визнає, заперечує або 
оспорює наявне в позивача право 
власності, а також у разі втрати по-
зивачем документа, який посвідчує 
його право власності.

До чого ж може призвести така 
зміна курсу в ухваленні судових 
рішень по стягненню на предмет 
іпотеки.

Можна лише уявити (офіційна ста-
тистика відсутня), скільки судових 
справ з такими позовними вимо-
гами зараз знаходяться на стадії 
апеляційного та касаційного про-
вадження. Відмова в задоволен-

ні позову та скасування по суті за-
конних рішень першої інстанції та 
нове коло судової тяганини, якщо, 
звичайно, йще не буде пропущено 
строк позовної давності.

Особливо в такому випадку 
постраждали банки які вже 
визнані неплатоспроможними ПАТ 
«Дельта-Банк», ПАТ «Банк Фінанси 
та Кредит» та ПАТ «Всеукраїнський 
Акціонерний Банк» які найчастіше 
зверталися з такими видами 
позовів, оскільки шансів звернути 
хоч якимось чином стягнення 
на предмет забезпечення майже 
немає, а тому вкладники навіть 
теоретично не отримають своїх 
коштів.

Крім того, з цих же підстав суди бу-
дуть завалені справами за позова-
ми колишніх власників майна до 
державних реєстраторів, які за-
реєстрували право власності на 
предмет іпотеки на підставі судо-
вих рішень про визнання права 
власності.

В даному контексті є досить по-
казовою й постанова Верховного 
Суду у складі колегії суддів Дру-
гої судової палати Касаційного ци-
вільного суду від 11.04.2018 р. по 
справі № 761/17280/16-ц, яка до-
сить цікаво застосувала норму ч. 4 
ст. 36 ЗУ «Про іпотеку».

Відповідно до даної норми, піс-
ля завершення позасудового вре-
гулювання будь-які наступні ви-
моги іпотекодержателя щодо 
виконання боржником основного 
зобов’язання є недійсними.

Відхиляючи доводи відповідача про 
неможливість додаткового стяг-
нення коштів з Боржника після по-
засудового набуття права власнос-
ті на предмет іпотеки за позивачем, 
касаційний суд вказав наступне.

Згідно з частиною першою статті 
509, статтею 526 ЦК України 

Сергій Педак
Керуючий партнер юридичної 
компанії titAN,
кандидат юридичних наук

НОВАЦІї ВС  У ПИТАННЯХ ЗВЕРНЕННЯ СТЯгНЕННЯ 
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
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 юРИДИчНА КОМПАНІЯ «ТИТАН»

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ТИТАН» 
– має понад 10 років успішно-
го досвіду надання комплексних 
юридичних послуг зі створенням 
сприятливих правових умов для 
ведення бізнесу клієнтів. 

Основними напрямками в нашій 
діяльності є:

• банківське право 

• фінансове право 

• податкове право 

• аграрне право 

• послуги в секторі машинобу-
дування і гірської промисло-
вості

Щодня бізнес стикається з тим, як 
підібрати найкращого юридично-
го партнера для реалізації власної 

переможної стратегії. Ми притри-
муємось думки, що звертати увагу 
варто саме на команду та її кейси 
– історії успіху. В Юридичній ком-
панії «ТИТАН» наша ключова ціль 
– перетворити кожну задачу клієн-
та – в історію його успіху, і замість 
банальних кліше на цій сторінці ми 
хочемо розповісти про деякі з них. 

Адвокати ЮК ТИТАН супроводжу-
ють стягнення кредитного порт-
феля в розмірі близько 25 млн. 
дол. за заборгованістю фізичних 
і юридичних осіб. При цьому, ад-
вокати супроводжують угоди з 
відступлення права вимоги, судо-
вому та позасудовому стягненні 
заборгованості з боржника, об-
слуговування нерухомого майна, 
придбаного в процесі стягнення 
заборгованості, його оператив-

ним управлінням або продажем.

В одній із справ, адвокати ЮК ТИ-
ТАН, вступивши в справу на сторо-
ні відповідача, домоглися судового 
рішення про відмову в задоволен-
ні позову Банку щодо стягнення з 
підприємства суми боргу в 3 млн. 
дол. за рахунок предмета іпотеки 
та поручителів.

ЮК ТИТАН супроводжує діяльність 
аграрних підприємств, в тому чис-
лі експортно-імпортні операції, 
управління земельними ділянка-
ми, отримання дозвільних доку-
ментів, фінансування придбання с 
/г техніки. 

За допомогою ЮК ТИТАН було екс-
портовано в Європейський союз 
більше 1 млн. літрів вина і 350 тис. 
літрів сокового концентрату.

L A W  C O M PA N Y

T I T A N

За останні п’ятнадцять років в 
Україні був як ріст, так і різкий спад 
іпотечного кредитування, але на-
слідки деяких укладених та неви-
конаних кредитних угод відчува-
ється і сьогодні.

Велика кількість проблемних кре-
дитів не дають змоги розвиватися 
банківському сектору та економіці 
в цілому, оскільки українські реа-
лії не можуть забезпечити швидке 
та ефективне повернення коштів 
банкам та іншим фінансовим уста-
новам. 

Навіть чітко прописані статті Ци-
вільного кодексу України та ЗУ 
«Про іпотеку» нерідко трактували-
ся різними судовими інстанціями 
протилежно.

Так, частиною 3 ст. 36 ЗУ «Про іпо-
теку» визначено, що договір про 
задоволення вимог іпотекодержа-
теля або відповідне застережен-
ня в іпотечному договорі, яке при-
рівнюється до такого договору 
за своїми правовими наслідками, 
може передбачати: 

• передачу іпотекодержателю 
права власності на предмет 
іпотеки в рахунок виконання 
основного зобов’язання у по-
рядку, встановленому стат-
тею 37 цього Закону;

• право іпотекодержателя від 
свого імені продати предмет 
іпотеки будь-якій особі на під-
ставі договору купівлі-прода-
жу у порядку, встановленому 
статтею 38 цього Закону.

Проте, найчастіше для зменшення 
майбутніх ризиків, на підставі цієї 
норми банки зверталися до суду 
з позовними вимогами про визна-
ння права власності на предмет 
іпотеки. Найцікавіше те, що на під-
ставі норми про позасудове врегу-
лювання, суди приймали рішення 
звернення стягнення на предмет 

іпотеки.

При цьому, логіка судів була така, 
що якщо умови договору відпові-
дач не виконував, кредит не по-
гасив, в зв’язку з чим утворилася 
заборгованість, а положеннями 
іпотечного договору передбачено 
право іпотекодержателя зверну-
ти стягнення на предмет іпотеки 
відповідно до застереження про за-
доволення вимог іпотекодержате-
ля, то банк має право на визнання 
права власності на предмет іпоте-
ки, або на укладення від імені бан-
ку договору купівлі-продажу іпо-
течного майна.

Виходячи з положень частини дру-
гої статті 16 ЦК України, частини 
третьої статті 33, статті 36, части-
ни першої статті 37 Закону України 
“Про іпотеку” суди не виключали 
можливість звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки шляхом 
передачі іпотекодержателю пра-
ва власності на предмет іпотеки в 
рахунок виконання забезпечених 
іпотекою зобов’язань за рішен-
ням суду, оскільки цими нормами 
передбачено задоволення вимог 
іпотекодержателя шляхом набуття 
права власності на предмет іпоте-
ки, яке ототожнюється зі способом 
звернення стягнення, якщо такий 
спосіб передбачено іпотечним до-
говором.

Такі правові позиції висловлював 
Верховний Суд України в постано-
вах від 26.12.2011 р., 11.12.2013 р. та 
19.12.2014 р.

Як не дивно, навіть новообраний 
Верховний Суд прийшов до дано-
го висновку у своїй постанові від 
15.03.2018 р. у справі № 910/4997/17.

Проте, Велика палата Верхо-
вного Суду в своїй постанові 
від 21.03.2018 р. та постанові від 
23.05.2018 р., прийшла до прямо 
протилежних висновків та вказала, 
що у статті 12 Закону ЗУ «Про іпоте-

ку» вказано, що в разі порушення 
іпотекодавцем обов’язків, установ-
лених іпотечним договором, іпоте-
кодержатель має право вимагати 
дострокового виконання основно-
го зобов’язання, а в разі його неви-
конання - звернути стягнення на 
предмет іпотеки, якщо інше не пе-
редбачено законом.

Стаття 33 цього Закону передбачає, 
що в разі невиконання або неналеж-
ного виконання боржником осно-
вного зобов’язання іпотекодержа-
тель має право задовольнити свої 
вимоги за основним зобов’язанням 
шляхом звернення стягнення на 
предмет іпотеки, якщо інше не пе-
редбачено законом. Право іпотеко-
держателя на звернення стягнення 
на предмет іпотеки також виникає 
з підстав, установлених статтею 12 
цього Закону.

Звернення стягнення на предмет 
іпотеки здійснюється на підставі 
рішення суду, виконавчого 
напису нотаріуса або згідно з 
договором про задоволення вимог 
іпотекодержателя.

Тобто законом передбачено чіт-
ко визначені способи звернення 
стягнення на предмет іпотеки в 
разі невиконання чи неналежно-
го виконання забезпеченого іпо-
текою зобов’язання.

Згідно зі статтею 36 Закону №898-
IV сторони іпотечного догово-
ру можуть вирішити питання про 
звернення стягнення на пред-
мет іпотеки шляхом позасудово-
го врегулювання на підставі дого-
вору. Позасудове врегулювання 
здійснюється згідно із застере-
женням про задоволення вимог 
іпотекодержателя, що міститься в 
іпотечному договорі, або згідно з 
окремим договором між іпотеко-
давцем та іпотекодержателем про 
задоволення вимог іпотекодер-
жателя, що підлягає нотаріально-
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На порядок денний було винесено 
низку важливих питань діяльності 
ААУ, а саме: звіт про проведенні 
заходи ААУ за літній період, 

обговорення Концепції проведен-
ня заходів ААУ на IV квартал 2018 
року та прийом нових членів до 
лав ААУ.

Незважаючи на відпускний пері-
од, за квартал ААУ провела три 
масштабних Форума, два з яких-
регіональні.

Звичайно, головною подією став 

Одеський форум ААУ з криміналь-
ного права та процесу «Золотий 
Дюк».

Також, незважаючи на відпускний 
період, було проведено багато 
круглих столів, практикумів, не-
формальних зустрічей та ін.

літо 2018 видалось дуже плодо-
творним. Так, за 3 місяці ААУ про-
вела три масштабних форума,

Було розглянуто Положення про 
Голів відділень ААУ, в якому зазна-
чені їх обов’язки та моживості, які 

надає Асоціація.

Засідання були присутні наступ-
ні члени Правління ААУ: Зоя 
Ярош, Віталій Мацелюх, Катерина 
Власюк, Віталій Наум, Катерина 
Гупало, Олег Вдовичен та пред-
ставники секретаріату ААУ: Ганна 
Аксенова, Ірина Аттрайд, Наталія 
Журавлева, Тетяна Буток та Софія 
Жаб’як.

Асоціація адвокатів України ви-
словлює подяку АО «КМ Партне-
ри» за можливість проведення за-
ходу в офісі об’єднання.

СПІВПРАЦЯ нОВИнИ ААУ

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦю З УКРАїНСЬКОю 
АСОЦІАЦІЄю ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ «УАПС»! 

ВІДбУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААУ!

Антоніна Мурашко, Президент 
УАПС презентувала цілі та плани 
діяльності організації.

Під час зустрічі була обговорена 
подальша співпраця між Асоціаці-
ями, а також організація спільних 
заходів з представниками платіж-
ного та фінансового ринку.

Асоціація «УАПС» є добровільним 
недержавним некомерційним не-
прибутковим об’єднанням,  яка 
зареєстрована  згідно чинного за-
конодавства України. 

Метою діяльності Асоціації «УАПС» 
є сприяння розвитку платіжних 
технологій та продуктів для все-
бічного забезпечення користува-
чів надійними, швидкими та зруч-
ними платіжними рішеннями.

Однією із основних задач Асоціації 
«УАПС» є покращення та розвиток 
ринку  небанківської платіжної 
інфраструктури в Україні, в тому 
числі, сприяння застосуванню ін-
новаційних технологій та сервісів.

Асоціація «УАПС» всебічно вза-
ємодіє з органами законодавчої 
та виконавчої влади, представни-
ками громадських організацій та 
бізнес-спільноти для вдоскона-
лення правового поля для удо-
сконалення та розвитку платіжної 
інфраструктури в Україні.

Ми раді партнерству та сподіває-
мося на реалізцію спільних про-
ектів та програм. 

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

МИ З ПРИєМНІСТю ПОВІДОМЛяєМО ПРО ТЕ, щО 30 СЕРПНя 
АСОцІАцІя АДВОКАТІВ УКРАїНИ ПІДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ 
ПРО СПІВПРАцю З УКРАїНСЬКОю АСОцІАцІєю ПЛАТІжНИХ 
СИСТЕМ «УАПС»!

30 СЕРПНя, У КОНФЕРЕНц-ЗАЛІ АДВОКАТСЬКОГО ОБ’єДНАННя 
«КМ ПАРТНЕРИ» ВІДБУЛОСЬ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННя ПРАВЛІННя 
ААУ!
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ІнТЕРВ’ЮІнТЕРВ’Ю
АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

ЖИВУ С ЛЕгКОСТЬю, ЛюбЛю ТО, чТО ДЕЛАю, ВЕРю, чТО ВСЕ 
ВОЗМОЖНО. НАУчУ быТЬ УСПЕшНыМ И СчАСТЛИВыМ, ИЗМЕНЯЯ 

СЕбЯ, НЕ ИЗМЕНИВ СЕбЕ!

Коуч первых лиц и команд, ав-
тор, идейный вдохновитель и ве-
дущая в Интегральная Коучинг 
Школа КГ, СЕО и владелица МКГ 
«Живое Дело»Алла Заднепров-
ская очень вдохновляет своей 
энергией, позитивным отноше-
нием к жизни и результатами де-
ятельности. Алла с радостью 
поделилась с нами, как можно ре-
шить проблемы первых лиц – лю-
дей, которые стоят у руля биз-
неса, или возглавляют какое-то 
направление. Поэтому сегодня го-
ворим о коучинге первых лиц.

Алла, неужели состоявшиеся 
люди, руководители организа-
ций, имея все, о чем другие толь-
ко мечтают, – нуждаются в Ва-
шей помощи как коуча? Неужели 
у них могут быть проблемы, 
которые им не под силу разре-
шить самостоятельно?

- У них не проблемы, а грандиозные 
планы, быстрый темп и огромная 
ответственность. Быстрые измене-
ния вокруг не дают воплотит и де-
сятой доли, что им хотелось бы. Они 
же гении! Вопрос в другом – они не 
привыкли просить помощи. Им ка-
жется, что так они признают свою 
слабость. Но ведь для проявления 
слабости нужно невероятное му-
жество, что и есть настоящая сила. 

В чем же суть коучинга первых 
лиц?

- Мои клиенты – собственники биз-
неса - люди гиперответственные. 
Привыкли двигаться в одиночку, да-
же управляя огромным коллекти-
вом. Они с детства самостоятельны. 
Чаще всего они даже с близки-
ми людьми не обсуждают свои 
«проблемы», не говоря уже о том, 
чтобы обратиться к коучу. 

Я сама владелица бизнеса и знаю, 
каково это. Если все отлично, то ко-
манда молодец, а если что-то не 
так, то… виноват собственник.

Я, как коуч, выступаю в качестве 
партнера первого лица в решении 
волнующих его вопросов. Помо-
гаю разобраться, где его истинные 
цели среди огромного количества 
прочих, обнаружить, что для него 
важно, а что нет, разобраться в при-
оритетах, понять, чего хочется на 
самом деле в данный момент, по-
другому взглянуть на себя и жизнь 
в целом, навести порядок во всех 
ее областях, добавить легкости, 
удовольствия и азарта.

С какими запросами обращают-
ся собственники бизнеса?

Чаще всего приходят с жалобами 

на бизнес. Что неудивительно. Зву-
чит примерно так: «Хочу навести 
порядок в бизнесе», «Сделайте что-
нибудь с ними (имея ввиду сотруд-
ников)», «Не знаю, что делать со сво-
ей ТОП-командой», «Хочу, чтобы у 
людей загорелись глаза», «Хотелось 
бы реализовать свои амбициозные 
планы и увеличить прибыль в Х 
раз», «У меня все хорошо – бизнес, 
цели, рост, деньги. Но в последнее 
время все чаще думаю, туда ли мы 
идем», «Мне хотелось бы большего 
масштаба» и т. д. 

Но в итоге выясняется, что корень 
проблемы – в личной жизни. Ведь 
организация – это продолжение 
целей собственника. Часто не хва-
тает времени на главного челове-
ка в его жизни – на самого себя. Как 
только налаживается личная сфера, 
сразу добавляется эффективность 
в бизнесе. Раскрываются новые 
ресурсы и возможности.

Как собственники вас находят?

Мои клиенты ТОП- менеджеры, 
команды ТОП-ов и собственники. 
Быть личным коучем для ТОП-ов 
чаще всего меня приглашает HRD. 
Когда я обучаю ТОП- команду, у них 
появляются результаты. Собствен-
ник видит это и просит устроить 
нам встречу.  И сарафанное радио, 
конечно. 

В чем феномен коучинга? 

Это технология для успешных и 
сильных, которые хотят больше-
го. Это как дополнительный стимул 
к уже существующей философии, 
мировоззрению и амбициям. Коуч 
первых лиц помогает своим клиен-
там взглянуть на жизнь под другим 
углом, навести порядок во всех сфе-

Алла Заднепровская
Коуч первых лиц и команд, 
автор, идейный вдохновитель и 
ведущая в Интегральная Коучинг 
школа КГ, СЕО и владелица МКГ  
«живое Дело»

рах, обнаружить новые источники 
вдохновения, ускорить процесс пе-
рехода на новый качественный уро-
вень. Для людей, которые опасаются 
перемен и не готовы к изменениям, я 
не смогу быть полезна.

Я спрашиваю своих клиентов: «За что 
вы мне платите?», и слышу в ответ: 
«За правду. За два часа времени толь-
ко для себя, за взгляд со стороны, за 
честность, за энергию».

Порой я, как коуч, единственный че-
ловек в жизни клиента, который гово-
рит правду, принимает его целиком 
со всеми «плюсами» и «минусами», 
не предъявляет претензии и ничего 
не требует. Это помогает обнаружить 
давно забытые желания, отложенные 
«в стол» мечты, увидеть зоны роста, 
обнаружить скрытые ресурсы и по-
тенциал организации, реализовать 
амбиции и «запустить» жизнь на по-
лную катушку. 

Алла, а бывает такое, что Вы 

отказываетесь работать с челове-
ком? Что может послужить причи-
ной?

Коучинг – процесс партнерский. Ме-
ня выбирают, но и я выбираю. Когда 
коучу и клиенту удобно и комфорт-
но, когда они, словно на «одной вол-
не», то и результат будет. 

Есть только две вещи, которые для 
меня важны при выборе клиен-
та. Во-первых, я не работаю с людь-
ми, которые не реализуют запла-
нированное, ведь коучинг это про 
реальные изменения в жизни клиен-
та. Во-вторых, нам не по пути, если 
у меня с потенциальным клиентом 
конфликт моральных ценностей.  

Поделитесь запоминающимися 
случаями из своей практики.

Однажды меня просто напором «взя-
ла» молодая девушка, которая рабо-
тала в инвестиционной компании, 
но хотела чего-то другого. Совсем не 

мой клиент, но она меня так заинте-
ресовала своим желанием и упор-
ством, что я работала с ней практи-
чески бесплатно. У нас было всего 
три сессии. Она ушла с работы, при-
няла предложение возглавить бизнес 
и запустила свой проект по пошиву 
одежды. Для меня это восторг, когда 
человек раскрывая свои ресурсы, а я 
служу тем самым «волшебным пенде-
лем» и свидетелем, который дает тол-
чок и идет рядом некоторое время.

Что пожелаете нашим читателям – 
уже Вашим друзьям?

Уважаемые коллеги, собствен-
ники, владельцы бизнеса и ТОП-
руководители, желаю вам времени 
на себя. Побольше отдыхайте, про-
водите время с семьей, путешествуй-
те, получайте удовольствие, наслаж-
дайтесь жизнью. Тогда будут силы, 
энергия, вдохновение для реализа-
ции ваших грандиозных и дерзких 
целей. 
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5 КНИг, ЯКІ СТАНУТЬ В ПРИгОДІ КОЖНОМУ АДВОКАТУ

Тетяна Лежух
Адвокат, директор юК 
«Лежух та партнери»

По роду своєї діяльності ми, адво-
кати, завжди багато читаємо та 
намагаємось тримати руку «на 
пульсі» законодавства та судової 
практики. Водночас, як показує 
час, орієнтуватись лише у підхо-
дах правозастосування – наразі 
недостатньо, потрібно постій-
но збільшувати вантаж знань у 
суміжних, а інколи і взагалі не до-
тичних сферах. В даній статті 
зроблено огляд п’яти, безумовно, 
неординарних книг, які можуть 
бути корисними кожному правни-
ку, адже ідеї, викладені у цих книгах 
– були неодноразово успішно реалі-
зовані на практиці багатьма екс-
пертами у всьому світі. 

Карл Сьюєлл «Клієнти на все 
життя»
Можна впевнено сказати, що ця 
книга – класика маркетингу будь-
яких послуг. Звичайно, у багатьох 
після прочитання книги виникає 
думка, що успішне застосування 
принципів, викладених у книзі, 
можливе лише у Штатах, проте це 
не зовсім так, адже купуючи по-
слуги, ми купуємо емоції. Як ска-

зав відомий маркетолог Андрій 
Федорів у одному зі своїх виступів: 
на ринку ми купуємо не пиріжки, 
а бабусю, яка їх продає, оскільки 
тільки по зовнішньому вигляду ба-
бусі ми можемо прогнозувати смак 
того, чого ще ніколи не пробували. 

Серед найголовніших принципів 
Сьюлла: 

1. Продавати послуги або товари 
існуючому клієнту набагато про-
стіше, ніж новому. Ви вже встано-
вили з ним стосунки, і вам не по-
трібно вкладати гроші у вивчення 
його потреб. Чистий результат: 
ваші витрати на маркетинг знижу-
ються.

2. Вам не потрібно буде витрача-
ти багато сил, часу і коштів на те, 
щоб ваші клієнти знову вибрали 
вас. Вони швидше прислухаються 
до ваших пропозицій, тому що вже 
мали позитивний досвід спілку-
вання з вами. 

3. Постійні клієнти не так чутливі 
до ціни. Отже, ви вже встановили 
хороші відносини, і покупцям лег-
ше заплатити трохи більше вам, 
ніж витрачати час на пошуки іншої 
компанії, яка зможе обслуговувати 
їх на такому ж високому рівні.

Гаррі Беквіт «Продаючи 
незриме»
Беквіт абсолютно переконаний в 
тому, що будь-хто може бути пер-
шокласним фахівцем, але якщо він 
не вміє спілкуватися з людьми - на 
жаль, великих досягнень йому не 
досягти.

Ще один важливий момент - це 
сила бренду. Не варто недооці-
нювати вплив відомого логотипу 
на сприйняття якості послуг, бо 
часом, обіцянка бренду - це єдина 
обіцянка, яку може отримати по-

купець.

Коли ви працюєте в сфері послуг, 
то маєте справу з невпевненими 
споживачами, які бояться поми-
литися, які не знають, як вибирати 
послугу і при цьому дуже чутливі 
до будь-якої помилки, яку ви мо-
жете зробити. Як продавати по-
слугу таким людям і зробити їх за-
доволеними клієнтами?

Автор відповів на це питання в 13 
главах книги. Так, кожна глава при-
свячена одній темі, в якій він дає 
надзвичайно практичні поради, 
відповідаючи на головні питання.

Кейт Феррацці «Ніколи не 
їжте наодинці»
Кейт Феррацці вважає, що справ-
жнє спілкування - це пошук шляхів 
для того, щоб зробити щасливими 
інших людей. Головне при цьому 
- віддавати більше, ніж отримуєш. 
Ваше коло контактів дорівнює ва-
шій можливості отримати кваліфі-
ковану пораду, роботу, допомогу, 
схвалення, підтримку, турботу і 
любов. Щоб створити таке коло 
спілкування, треба чимало по-
працювати. Процес встановлення 
корисних зв’язків складається з 
прохання про допомогу і пропози-
ції відповідної послуги. Вона може 
виражатися в тому, що ви когось з 
кимось познайомите, безоплатно 
пожертвуєте своїм часом і досві-
дом. Чим більшій кількості людей 
ви допоможете, тим більше під-
тримки отримаєте навзаєм.

Чим точніше ви визначите, чого 
хочете, тим легше буде розроби-
ти стратегію для досягнення мети. 
Частина цієї стратегії полягає в 
тому, щоб встановити відносини 
з людьми, які можуть допомогти 
реалізації ваших планів. Всі успіш-
ні люди - спортсмени, керівники 

компаній, харизматичні лідери, біз-
несмени, успішні менеджери - всі 
вони знали, чого хочуть в житті, і 
цілеспрямовано йшли до наміче-
ної мети. Перш ніж конкретизувати 
цілі, розберіться зі своїми мріями. 
В іншому випадку може вийти так, 
що ви будете прагнути до мети, яка 
не приносить вам жодного задово-
лення. Визначте свою життєву місію 
і відповідно до неї розробіть план 
по створенню мережі підтримки. 
Зафіксуйте свої цілі письмово. Про-
консультуйтеся з друзями, порад-
никами, наставником.

Гарріс «Школа адвокатури. 
Керівництво до ведення 
цивільних і кримінальних 
справ»
Монографія «Школа адвокатури» 
- це перший європейський підруч-
ник практичної адвокатури. У ньо-
му англійський адвокат-практик 
XIX століття - Ріхард Гарріс зібрав 
цілий звід правил успішного веден-
ня цивільних і кримінальних справ 
з практичними вказівками, прикла-
дами справ і рекомендаціями ово-
лодіння мистецтвом захисту в суді. 
Блискучий адвокат з колосальним 
досвідом, він розповів про всі етапи 
ведення процесу, психологічні типи 
допитуваних і незвичайні випадки з 
власної практики. Навіть через два 
століття книга залишається безцін-
ним порадником для практикуючих 
адвокатів, прикрасою судової літе-
ратури і бібліотеки юриста.

В своїй книзі Гарріс робить акцент 
на структурі промови та правилах 
поведінки адвоката в суді. Так, на 
думку Гарріса, у вступному слові по-
трібно «вселити присяжним тверде 
переконання в своїй правоті». А 
для того, щоб бути переконливим, 
необхідно викласти присяжним чіт-
ку картину події: «Факти, одні лише 
факти становлять силу вступній 
промові. Головне, у вступній про-

мові правильно згрупувати та ви-
значити послідовність фактів».

У той же час, для того щоб гаранто-
вано домогтися від свідка правди, 
ми можемо скористатися добре 
структурованим аналізом типів 
свідків і практичними вказівками 
про прийоми їх перехресного до-
питу. Автор виділяє наступні типи 
свідків: свідок-брехун, зубастий сві-
док,

непіддатливий свідок, нерішучий, 
нервовий, веселий, лицемір і ханжа 
і т.д.

Володіючи знаннями щодо того, як 
допитувати того чи іншого свідка, 
ми, крім усього іншого, повинні по-
старатися зробити кожного свідка 
опонента - своїм свідком.

Джеррі Спенкс «Настільна 
книга адвоката»
В своїх судових промовах відомий 
адвокат Джеррі Спенкс завжди ви-
користовує історії, оскільки на його 
думку, найкраще що може розважити 
публіку в суді - це захоплива розпо-
відь. За своєю манерою ведення су-
дової справи Спенкс вважається ма-
ніпулятором та тонким психологом.

Звичайно, принципи, застосовува-
ні в книзі Спенкса в своїй більшос-
ті спрямовані на присяжних, які в 
Україні не є таким розповсюдженим 
явищем як, наприклад, в США, про-
те з цієї книги ми можемо почерп-
нути ряд цікавих моментів, які од-
нозначно можуть бути корисними в 
будь-якому судовому процесі.

Цитати з книги:

1. «Адвокат повинен бути хорошим 
оповідачем. Потрібно постійно роз-
повідати казки дітям на ніч і різні 
історії родичам і друзям, коли випа-
дає нагода. Якщо ми запитаємо у ко-
го-небудь: «Хочеш послухати одну 
історію?» - майже завжди отриму-
ємо позитивну відповідь. Нам по-

трібні добрі історії - і погані теж »

2. «Брати участь у будь-якій війні: 
у світі, вдома, на роботі або в залі 
суду - небезпечно, томущо мета всіх 
воєн полягає в зміні існуючого ста-
ну речей, а сильний противник опи-
ратиметься цьому до кінця. У ци-
вільних судах небезпечно вимагати 
виплат корпорацією компенсації за 
злочинну недбалість, тому що ти 
кидаєш виклик мільярддоларовій 
могутності з тисячами службовців, 
армією юристів і корпусом експер-
тів. Ми можемо зазнати поразки, а 
витрати в такій війні, виражені ча-
сом, грошима і людськими ресурса-
ми - вкрай високі. Більш того, якщо 
ми програємо цю битву, наше най-
цінніше надбання - репутація - може 
бути безповоротно втрачено, а 
життя клієнта виявиться зламаним 
під вантажем розчарувань». 

3. «Адвокатами не народжуються 
- ними стають. Ми абсолютно пра-
вильно називаємо юриспруденцію 
юридичною практикою, томущо, 
якими б престижними не були ад-
вокатські школи, чому б ні навчали 
там адвокатів, вони стають фахів-
цями тільки в результаті практики. 
Аналогічна ситуація як з хірургами».

4. «До цього дня після багатьох 
років виступів в суді я продовжую 
практикуватися - йду на самоті по 
стежці і намагаюся викласти свою 
справу найточнішим і найбільш 
яскравим способом. Засинаючи, 
чую аргумент, який підказує вну-
трішній голос, а прокидаючись, 
складаю більш виразну промову. Я 
безперестанку треную виступ пе-
ред дружиною і друзями, намагаю-
чись якомога краще викласти спра-
ву, підібрати дієслова - особливо 
дієслова, які додадуть історії силу і 
жвавість. Я не кажу: «Він подзвонив 
в Службу порятунку». Я кажу: «Він 
кинувся до телефону, зірвав трубку 
і блискавично набрав номер Служ-
би порятунку».
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Юридична фірма DMITRIEVA & 
PARTNERS заснована в 1994 році.

За цей час компанія здобула авто-
ритет на ринку юридичних послуг 
як в Україні, так і за її межами.

DMITRIEVA & PARTNERS надає комп-
лексні послуги для вирішення 
будь-яких юридичних, податкових, 
бухгалтерських питань клієнтам з 

України та інших країн світу.

Компанія надає послуги в наступ-
них напрямках: 

• Судова практика
• Податкове право
• Трудове право
• Корпоративне право
• Інвестиції та валютне 
регулювання
• Зовнішньоекономічна 
діяльність
• Інтелектуальна власність та 
IT-право
• Міжнародне право та арбітраж

• Антимонопольне та 
конкурентне право
• Due diligence
• Бухгалтерський аутсорсинг

DMITRIEVA & PARTNERS прагне на-
давати найбільш ефективні послуги 
своїм клієнтам. 

Висока якість послуг, винятковий 
професіоналізм наших співробітни-
ків, індивідуальний підхід до тонко-
щів бізнесу кожного клієнта -  пе-
реваги, які підтримують репутацію 
компанії на високому рівні.

Детальная інформація про компа-
нію на сайті www.dmp.com.ua

ALEXANDROV & PARTNERS – міжна-
родна юридична компанія, яка має 
понад 16 років успішного досвіду 
надання комплексних юридичних, 
консалтингових та бізнеспослуг у 
сферах: 

• Аграрного права;
• M&A;
• Інвестицій;
• Судової практики, 
банкрутства.

• Нерухомості та земельного 
права;
• Структурування бізнесу;
• IT&IP право;
• Захист інвестицій у 
криптовалюту;
• Будівництва.

ALEXANDROV&PARTNERS була двічі 
визнана юридичною фірмою року 
в агросфері у 2016 та 2018 роках та 
увійшла в п’ятірку кращих юридич-
них фірм в сфері «Нерухомість» у 
2018 році (згідно дослідження ви-
давництва «Юридична практика») 
та рекомендована довідником IFLR 
1000 як одна з найкращих юри-
дичних компаній України в сфері 
фінансів та корпоративного пра-

ва. Також у 2018 році міжнародний 
довідник Legal 500 EMEA визнав 
ALEXANDROV&PARTNERS як одну 
з найкращих юридичних компа-
ній України у сфері комерційного, 
корпоративного права та M&А, а 
команда спеціалістів компанії від-
мічена як та, що «надає послуги 
найвищої якості».

Компанія працює за незвичною 
для юридичного ринка системою 
управління – SCRUM, а також за-
вжди приймає нестандартні рі-
шення – нещодавно керуючим у 
ALEXANDROV&PARTNERS став не 
партнер, а радник. 

www.lawyers.com.ua

Адвокатське об’єднання «АДВО-
КАТСьКА СІМ’Я ЛИСЕНКО» є одні-
єю з провідних юридичних компа-
ній, яка спеціалізується на наданні 
якісних та професійних юридич-
них послуг малому/середньому 

бізнесу.

Надаючи вузькоспеціалізова-
ні послуги бізнесу, адвокатське 
об’єднання постійно вирішує коло 
проблем з різних галузей права, 
які є взаємопов’язані: договірне і 
податкове право; митне, інтелек-
туальне і конкурентне право; гос-
подарська діяльність і криміналь-
не право; земельне, договірне і 
публічне право; зовнішньоеконо-
мічна діяльність і адміністративні 
правопорушення; боргові право-
відносини й шахрайство; автор-

ське і спадкове право;  податкове 
та трудове право. 

Адвокат Ярослав Лисенко є голо-
вою Комітету митного права ААУ,   
Адвокат Ганна є Заступником Голо-
ви Секції майнових та немайнових 
спорів Комітету сімейного права 
ААУ. 

Вони активно приймають участь в 
діяльності своїх комітетів та залюб-
ки діляться своїм досвідом з коле-
гами та  студентами.

www.lysenko-solicitors.com

IBC Legal Services вже більше 10 
років забезпечує комплексну під-
тримку бізнесу, надаючи широкий 
спектр послуг у сфері права, фінан-
сів, податкового планування. Ми 
відмінно орієнтуємося в питаннях 
бізнесу і інвестування і застосовує-

мо наші знання на благо клієнта.

Головний принцип нашої роботи 
: ми дивимося на ситуацію і закон 
через призму можливостей, а не 
обмежень. Наша компанія працює 
в різних сферах бізнесу, серед яких 
ритейл, фармацевтика, харчова 

Юридична фірма Evris відома на 
українському ринку з 2015 року як 
команда талановитих судових та 
корпоративних юристів з досвідом 
роботи у міжнародних компаніях та 
компаніях Великої четвірки, які спе-
ціалізуються на масштабних про-
ектах в українських та міжнарод-
них судових процесах. Пройшовши 
кілька реорганізацій та віднайшов-
ши найефективнішу модель веден-
ня бізнесу, Evris швидко перетвори-

лася на юридичну фірму повного 
циклу. 

Сьогодні Evris – це юридична фірма, 
що знаходиться в Києві, в якій пра-
цюють талановиті та віддані юристи 
з креативним мисленням та систем-
ним підходом. Фірма надає кон-
сультації, ґрунтуючись на підході 
360° – бачить всю картину, відмінно 
розбираючись в питаннях корпора-
тивного права та M&A, банківсько-
го сектора та фінансового права, 
в питаннях, пов’язаних з оподат-
куванням, нерухомістю, вирішен-
ням спорів. Окрім того, фірма надає 
послуги у сфері антимонопольної 
практики, ФінТех, енергетики, сіль-
ського господарства, займається 

підтримкою інвестиційних проектів 
та ринком приватного капіталу.

За два роки команда збільшилася з 
7 до 30 юристів.У 2017 році Evris уві-
йшла до національних рейтингів, 
таких як ТОП-50 провідних юридич-
них фірм України («Юридична прак-
тика») та Лідери ринку («Юридична 
газета»), а також була відзначена у 
провідному українському юридич-
ному довіднику «Ukrainian Law Firm. 
A Handbook for Foreign Clients» у 
сфері судової та корпоративної 
практики. 

З детальною інформацією про фір-
му та її спеціалізацію можна ознайо-
митись на сайті: www.evris.law

DMITRIEVA & PARTNERS

ALEXANDROV & PARTNERS

АО «АДВОКАТСЬКА СІМ’Я ЛИСЕНКО» 

IBC LEgAL SERVICES 

EVRIS

промисловість, техніка і машинобу-
дування, інформаційні технології, 
транспорт і логістика, будівництво 
і комунікації, громадські і добро-
дійні організації і багато інших. Круг 
питань, якими щодня займається 
наша команда професіоналів, до-
сить великий. Ми знаходимо уні-

кальні рішення для найскладніших 
завдань. Фахівці IBC Legal Services 
приділяють максимум уваги дета-
лям питання, враховують фінансові 
можливості, а також інтереси біз-
несу, і, звичайно ж, орієнтуються на 
поставлені клієнтом цілі. Головне 
підтвердження високої якості на-

ших послуг - це багаторічні довіра 
і позитивні відгуки наших клієнтів, 
серед яких як компанії зі світовими 
іменами і історією, так і молоді дося-
гають успіху національні стартапи.
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