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ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

Як Ви могли б сформулювати 
визначення поняття «адвокат»?

У моєму розумінні визначення 
поняття «адвокат» має досить гли-
боко пояснювати сутність та со-
ціальну цінність цієї професії. Як 
на мене, визначення, що міститься 
у чинному Законі України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність», потребує вдосконалення, 
про що сьогодні активно говорять 
правники та науковці.

На мою думку, адвокат – це 
особа, яка набула відповідного ста-
тусу у встановленому законом по-
рядку і надає правову допомогу в 
інтересах та з питань захисту прав 
клієнта за винагороду (гонорар).

Вважаю, що настав час визнати 
та зафіксувати очевидне, що адво-
катська діяльність – це професійна 
діяльність, яка має всі ознаки під-
приємництва.

Чим є для Вас ця професія?
Насправді для мене цей статус 

адвоката відображає досить висо-
кий рівень у професійному роз-
витку, визнання в якості спеціаліс-

та в юридичній практиці та особи, 
яка може надавати своїм клієнтам 
якісну правову допомогу. Це до-
сить високий рівень для юриста, 
який має відповідати багатьом 
критеріям професійного та особи-
стого розвитку для того, щоб мати 
честь претендувати на здобуття 
такого статусу.

На сьогодні, звичайно, є ба-
гато питань до порядку набуття 
статусу адвоката, відкритості та 
обґрунтованості існуючої проце-
дури, особливо, у зв’язку із запро-
вадженням принципу «монополії 
адвокатури» на рівні Конституції 
України. 

Тому, на жаль, репутація адво-
катської професії на сьогодні зне-
цінюється, та стає для деяких колег 
по цеху вимушеною «необхідні-
стю», які, не маючи покликання до 
професії, змушені здобувати цей 
статус для того, щоб продовжува-
ти здійснювати свою практику і не 
втратити своїх клієнтів. 

Що необхідно для побудови в 
Україні дійсно демократичної са-
моврядної організації адвокатури? 

У першу чергу, органам само-
врядування адвокатури потрібні 
віддані цій професії люди, почи-
наючи від стажерів та помічників 
адвокатів, які планують набути ста-
тусу адвоката у майбутньому, та за-
кінчуючи рядовими працівниками 
та членами органів адвокатського 
самоврядування, діяльність яких 
дійсно була би спрямована на за-
безпечення дотримання принципів 
адвокатської діяльності, дотриман-
ня адвокатами належних стандартів 
якості правової допомоги та захист 
професійних прав адвокатів. 

Крім того, важливим завдан-
ням є формування поваги до про-
фесії адвоката, як з боку представ-
ників юридичної спільноти та 
громадськості, так і з боку держав-
них органів та місцевої влади. 

Це дозволить на практиці ре-
алізовувати адвокатам принципи 

незалежності, збереження профе-
сійної таємниці та дотримання ви-
соких стандартів якості правничої 
допомоги. Також, що є досить важ-
ливим, реалізовувати на практиці 
закріплені «на папері» професій-
ні права адвокатів, зокрема, щодо 
отримання у строк обґрунтованих 
відповідей на адвокатські запити, 
збирання доказів та отримання 
доступу до інформації та доку-
ментів, що необхідні для надання 
правничої допомоги. 

І, звичайно, удосконалення 
інституту адвокатури, постійний 
рух вперед та розвиток нарівні з 
європейськими стандартами ад-
вокатської діяльності. На сьогодні 
пропонованим проектом Закону 
вносяться суттєві зміни до регу-
лювання адвокатської діяльності, 
зокрема, в частині процедури до-
ступу до професії (зокрема, вимо-
га щодо дворічного стажу роботи 
в якості стажера адвоката та (або) 
на посаді судді), статусу адвоката, 
який працює за трудовим догово-
ром не в адвокатському бюро чи 
об’єднанні, удосконалення систе-
ми органів адвокатського самовря-
дування. Цікавою новелою є мож-
ливість набуття статусу адвоката у 
так званому «спрощеному поряд-
ку» визначеними особами шляхом 
складання письмового анонімного 
тестування без проходження ста-
жування та роботи на посаді по-
мічника адвоката (стажера). 

Яким Ви бачите майбутнє 
української адвокатури? 

Хочеться бачити адвокатуру 
дійсно професійним та незалеж-
ним інститутом, який буде мати 
достатньо гарантій та можливо-
стей для надання якісної правової 
допомоги, в якому адвокатське са-
моврядування буде відстоювати 
інтереси адвокатів, а не «боротися 
за владу», і здобуття статусу адво-
ката буде вважатися дійсно почес-
ним, а не необхідністю, зумовле-
ною змінами в законодавстві. 

«АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ЦЕ ПРОФЕСІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА МАЄ ВСІ ОЗНАКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Богдан ЯСЬКІВ

Керуючий партнер Юридичної 
фірми TOTUM, адвокат,
кандидат юридичних наук
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ПОДІЯ ААУ

ВІДБУВСЯ I СУДОВИЙ ФОРУМ ААУ

16 березня 2018 року в МВЦ 
«Український Дім» відбувся дов-
гоочікуваний I Судовий форум 
ААУ!

 Захід проходив у 4 сесії. 
Перша сесія була присвячена 

темі «Судочинство перехідного 
періоду. Топ-5 здобутків, прора-
хунків та подальших очікувань», 
модератором якої виступив Олег 
Маліневський, адвокат, партнер 
ЮФ «EQUITY», та виділив свої 
топ-5 прорахунків судової рефор-
ми, умовно позначивши їх як «під-
вішеність переходу», «інстанція 3 
1/2», «процесуальні міни», «відво-
ди» і «вулиця». Подолати пробле-
ми, на його думку, можна визна-
чивши карту змін, сформувавши 
сильну адвокатуру, оновивши ін-
ститут банкрутства, напрацював-
ши правильну практику і заручив-
шись їхньою підтримкою. 

Сесія проходила у форматі 
виступів Public talk відомих адво-
катів, враховуючи виступи коли-
шніх суддів, а нині адвокати та 
виступи суддів, враховуючи ви-

ступи колишніх адвокатів-суддів 
тепер: Георгій Логвинський, на-
родний депутат України, заступ-
ник Голови Комітету Верховної 
Ради України з питань прав лю-
дини, національних меншин і між-
національних відносин, Голова 
міжфракційного депутатського 
об`єднання «Адвокація України»; 
Дмитро Луспеник, Секретар Пле-
нуму Верховного Суду, к.ю.н., до-
цент; Ганна Вронська, Суддя Вер-
ховного Суду Украни; Олександра 
Яновська, д.ю.н., професор, Суддя 
Великої Палати Верховного Суду; 
Антон Лосєв, адвокат, партнер 
АО «ЛНМ»; Олексій Кот, д.ю.н., 
член Ради з питань судової рефор-
ми. Доповідачі яскраво представи-
ли та поділились своїми думками з 
приводу Судової реформи.

Першим досвідом застосуван-
ня процесуальних новел поділи-
лись доповідачі 2 сесії, формат 
якої був досить незвичним, адже 
окрім виступів доповідачів, участь 
у обговоренні брали запрошене 
суддівське ложе. 

Модератором виступила Оле-
на Перцова, адвокат, керівник 
департаменту судової практики 
Pavlenko Legal Group. Спікерами 
виступили: Олександр Шкеле-
бей, керуючий парнер ESQUIRES; 
Олег Громовий, керуючий парнер 
GENTLS Law Firm; Володимир Ва-
щенко, адвокат, партнер компа-
нії VB PARTNERS; Андрій Гвоз-
децький, юрист, радник компанії 
«ADER HABER»; Лариса Зуєва, 
суддя-спікер Олеського апеляційно 
адміністративного суду. У скла-
ді суддівського ложе взяли участь: 
Олег Ткачук, Голова Ради суддів 
України, д.ю.н., суддя Великої Па-
лати Верховного Суду; Тетяна Ва-
сильченко, к.ю.н., Суддя Господар-
ського суду міста Києва; Вікторія 
Кицюк, Суддя Солом’янського ра-
йонного суду міста Києва; Олеся 
Дупляк, суддя Господарського суду 
міста Києва та Елла Катаєва, 
Суддя, в.о. Голова Одеського ок-
ружного адміністративного суду. 

Резюмуючи, спікери підтвер-
дили прогресивність положень 
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чинного процесуального зако-
нодавства, однак звернули увагу 
на колізійність певних норм та 
проблематику їх застосування на 
практиці. 

«Процесуальний стрес-тест. Но- 
ві реалії застосування історич-
но проблемних процесуальних 
інститутів» – такою була тема 3 
сесії, в якій виступили: Любов 
Бартащук, адвокат, кандидат 
юридичних наук, голова коміте-
ту ААУ з прав людини, партнер 
АО «Національна колегія адвока-
тів»; Микола Стоянов, партнер 
АО «Barristers», заступник голови 
Одеського відділення ААУ, к.ю.н., 
доцент кафедри кримінально-
го процесу; Олександра Павлен-
ко, адвокат, керуючий партнер 
Pavlenko Legal Group, член Прав-
ління ААУ; Ярослав Зейкан, адво-
кат, партнер «EQUITY» та Григо-
рій Трипульський, к.ю.н., керуючий 
партнер Law firm «De-Jure». 

Спікери поділились практич-
ним порадами та інструментами 
представлення клієнта в суді. 

Модератором виступив Олек-
сій Колток, адвокат, старший 
юрист Sayenko Kharenko. 

Cпікери зауважили, що не всі 
законодавчі прогалини, які існува-
ли протягом тривалого часу, були 
вирішені новими кодексами. Вод-
ночас більшість змін враховують 
потреби судового процесу та нор-
ми, сформовані практикою, що 
дозволить забезпечити можливість 
застосування «прямих норм» для 
формування правових позицій.

Досить гострою видалась 4 се-
сія, формат якої передбачав колек-
тивну відкриту дискусію за участю 
адвокатів, суддів, та представників 
бізнесу - Іллї Новікова, адвоката, 
партнера АО «Barristers»; Олени 
Кібенко, Судді Великої Палати 
Верховного Суду; Наталії Бла-
жівської, Судді Вищого адміні-
стративного суду України, к.ю.н.; 
Оксани Епель, Судді Київського 
апеляційного адміністративно-
го суду; Миколи Онищука, д.ю.н. 
Ректора Національної школи суд-
дів України; Віктора Короленка, 

координатора Робочої групи з пи-
тань судової реформи при Прези-
дентові України;  Дмитра Ляпіна, 
приватного виконавця та народ-
ного депутата України Тетяни 
Острікової. 

Модератором сесії висту-
пив Сергій Боярчуков, керуючий 
партнер «Алєксєєв, Боярчуков і 
партнери». 

Панель розпочалась з дискусії 
на тему соціальних мереж, зокре-
ма: «Чи можуть судді дружити у 
соціальних мережах з адвоката-
ми?» та «Що може писати суддя у 
Facebook? А що є забороненим?». 
Спікери поділились досвідом зару-
біжних країн та висловили власну 
думку з приводу цього питання. 

Також активно обговорювали 
правила поведінки суддів в публіч-
ній площині: «Чи варто припиня-
ти участь в професійних асоціаціях 
юристів?», «Переривати дружбу в 
силу свого статусу? Чи ні?». В кін-
ці зійшлися на думці, що вирішити 
подібні питання допомогли б змі-
ни до Кодексу суддівської етики. 
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Асоціація адвокатів України 
висловлює подяку всім учасникам 
форуму. Сподіваємось, що даний 
форум приніс Вам багато корисної 
інформації та практичних інстру-
ментів роботи з судовою реформою.

Щиро вдячні всім спікерам за 
цікаві теми, фахові поради та влас-
ні враження.

Також висловлюємо вдячність 
партнерам I Судового форуму 
ААУ, зокрема: ЮФ «ADER HABER»,  
ЮФ «Алеєксєєв, Боярчуков і 
партнери», АО «Barristers», ЮФ 
«De-Jure», ЮФ «ESQUIRES», ЮФ 

«GENTLS», АО «Національна ко-
легія адвокатів», ЮФ «Sayenko 
Kharenko», ЮФ «VB PARTNERS», 
«Ярич» та Асоціації приватних 
правоохоронних органів України 
«PEOAU». 

Велика подяка інформаційним 
партнерам: «Юридическая Прак-
тика», «Юридична Газета», «Закон 
і Бізнес», «ЮРЛига», «Ліга Закон», 
«Юрист Закон», «Адвокат», «Юри-
дичний Вісник України», «Правовий 
тиждень», «Companion», «Публіч-
ні люди», «Lawyer.ua», «Legalans», 
«Поради Юриста», «Бизнес и без- 

опасность», «Business Consulting 
Academy», «Протокол», «Центр 
Журналістських Розслідувань», «БІЗ-
РЕЛІЗ», «Freelawyer», «Українське 
право», «Юрінком-Інтер», «European 
Arbitration Chamber», «M!ND», «Асо-
ціація Правників України», «Lipsky 
Marketing Group», «Vector news», 
«Незалежний інститут судових екс-
пертиз», «Всеукраїнська асоціація фі-
нансових компаній» та ін.

Особливу подяку висловлює-
мо Генеральному партнеру ЮФ 
«EQUITY»  та Експертному парт-
неру ЮФ «Pavlenko Legal Group». 

ПОДІЯ ААУ



Децентралізація – один з на-
прямків реформ, в якому уряд 
України може похвалитися реаль-
ними досягненнями. А одним з цих 
досягнень є створення об’єднаних 
територіальних громад (далі – ОТГ). 
На перший погляд, добровільне 
об’єднання та укрупнення тери-
торіальних громад є скоріше цен-
тралізацією, а не навпаки. Але на-
справді концепція реформування 
передбачає надання ОТГ більших 
повноважень, зокрема передачу їм 
частини повноважень, які належать 
(належали) органам вищого рівня. В 
тому числі і в галузі земельних пра-
вовідносин. Про це і поговоримо.

Але для початку нагадаємо, хто 
розпоряджається землями держав-
ної та комунальної власності. Від-
повідно до статті 122 Земельного ко-
дексу України (далі – ЗКУ) землями 
державної власності опікуються ор-
гани виконавчої влади (в залежності 
від цільового призначення – район-
ні та обласні державні адміністрації, 
Кабінет міністрів України, а земля-
ми сільськогосподарського призна-

чення – Держгеокадастр України 
та його територіальні підрозділи), 
а комунальної – органи місцевого 
самоврядування (сільські, селищ-
ні та міські ради). Попри наявність 
певних нюансів визначення компе-
тенції такий розподіл повноважень 
є доволі прозорим та зрозумілим. 
Проте це не означає досконалим. 
Найбільше претензій вже багато 
років поспіль викликає монополія 
Держгеокадастру. Уявіть собі – біль-
ша частина з 42,7 млн. га сільсько-
господарських земель України пе-
ребуває в державній власності, отже 
в розпорядженні 24-х начальників 
територіальних органів Держгео-
кадастру, підпорядкованих одній 
людині! І неважливе прізвище цієї 
людини – сам факт існування такої 
монополії створює надійні підвали-
ни для корупції та зловживань.

Цілком зрозуміло прагнення 
багатьох фахівців домогтися скасу-
вання цієї монополії. З цього при-
воду в парламенті зареєстровано 
не один законопроект. Але всі за-
конодавчі ініціативи допоки або 
не набирають необхідної кількості 
голосів, або взагалі не попадають в 
сесійну залу парламенту. То ж не 
дивно, що уряд розпочав в цьому 
напрямку власну гру. Важливий 
(хоч і не перший) хід в цій грі був 
зроблений 31 січня цього року ви-
данням розпорядження №60-р. 
Та перш ніж аналізувати цей до-
кумент наведемо офіційну цита-
ту (http://decentralization.gov.ua/
news/8150):

«Я обіцяв, що земля об’єднаним 
громадам буде передана, і це буде ви-
конано. З завтрашнього дня жоден 
геокадастр країни не має права при-
ймати одноосібні рішення (по зем-
лям в межах об’єднаних громад. - 
Ред). Не дай Бог хтось спробує передати 
землю поза межами населеного пункту 
(без згоди ОТГ. – Ред.). За це буде чітка 
кримінальна відповідальність – викине-
мо з кабінету».

Колеги-адвокати, звісно, посміх-
нуться, дізнавшись про новий вид 
кримінальної відповідності – вики-
дання з кабінету. Хоча цілком зро-

зуміло, що аналізувати слід не слова 
українського прем’єра, а зміст під-
писаного ним розпорядження. Втім, 
і дещо емоційний вислів пана Грой-
смана має правові наслідки: можете 
не сумніватися, що жоден з терито-
ріальних органів Держгеокадастру 
відтепер не наважиться розпоряд-
жатися «землями ОТГ».

Та повернемося до самого Роз-
порядження №60-р. Фактично воно 
зводиться до доручення Держгеока-
дастру України забезпечити підго-
товку та здійснення передачі части-
ни земель сільськогосподарського 
призначення державної власності в 
комунальну власність ОТГ (на дату 
видання розпорядження в Україні 
було створено 665 ОТГ; йдеться про 
приблизно 759 тис. га сільськогоспо-
дарських земель). І я особисто не 
вбачаю в цьому якихось порушень 
(хоча розпорядження №60-р вже 
оскаржено до суду). Можливість та 
процедура передачі земельних ді-
лянок державної власності в кому-
нальну і навпаки передбачена стат-
тею 117 ЗКУ. Але питання в іншому.

По-перше, названа стаття пе-
редбачає передачу земельних ді-
лянок, а не земель. Тобто передати 
можна конкретні сформовані зе-
мельні ділянки з присвоєними ка-
дастровими номерами. Саме вони 
мають зазначатися у відповідних 
актах приймання-передачі. Переда-
ти ж  землі (території, не розподіле-
ні на земельні ділянки) не можливо 
технічно. А сформувати з них зе-
мельні ділянки хоча й можливо, але 
витратно. Чи передбачені кошти на 
розробку відповідної документації 
із землеустрою Держбюджетом?

По-друге, така передача ще не 
відбулася. І відбудеться скоріше за 
все нескоро. А в результаті відповідні 
землі «зависли в повітрі». Відповід-
ні місцеві ради ОТГ розпоряджати-
ся ними не мають права, оскільки ці 
землі поки що державні, а Держгеока-
дастр ними розпоряджатися не буде, 
оскільки чітко виконуватиме вказівки 
з уряду. Хто від цього постраждає?

Пересічні громадяни, які ще 
не втратили віру в безоплатні 2 га? 
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Так, хоча таких і небагато. Набагато 
більше постраждають самі ОТГ, бю-
джети яких недорахуються коштів і 
від потенційної плати за землю (зе-
мельного податку та орендної пла-
ти), і від прямих доходів з земельних 
торгів, на які могли бути виставлені 
відповідні ділянки (точніше права 
оренди на них). Ще більше потерпа-
тимуть орендарі земельних ділянок 
державної власності на таких тери-
торіях. В разі закінчення терміну 
оренди вони просто не зможуть по-
новити договори оренди, оскільки 
фактично відсутній орган, з яким 
можна підписати додаткову угоду 
про поновлення договору.

Втім, аналогічна доля схоже 
спіткала й інших орендарів держав-

них земель. В Стратегії удоскона-
лення механізму управління в сфе-
рі використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначен-
ня державної власності та розпоря-
дження ними, затвердженій поста-
новою КМУ від 07.06.17 р. (яка, до 
речі, теж оскаржена до суду) Держ-
геокадастру доручено «не допускати 
внесення змін до договору оренди земель-
ної ділянки та/або договору емфітевзи-
су в частині … збільшення строку дії 
договору оренди земельної ділянки та/
або договору емфітевзису». І це при 
тому, що питання поновлення дого-
ворів оренди землі прямо вирішені 
статтею 33 Закону України «Про 
оренду землі», і вирішені далеко не 
так, як хотілося б уряду.

Зрозуміло, що в розглянутих 
питаннях тісно сплелися право 
та політика (а між ними напевно 
непомітно уплелася й корупція). 
Розв’язати цей клубок проблем 
можна на законодавчому рівні 
(скасувавши монополію Держгео-
кадастру та, можливо, передавши 
відповідні повноваження по роз-
порядженню землями всім тери-
торіальним громадам, а не лише 
ОТГ). А поки цього не сталося 
прибавиться роботи адвокатам. 
При цьому серед потенційних клі-
єнтів будуть не тільки громадяни 
та юридичні особи – орендарі сіль-
ськогосподарських земель, але й 
органи місцевого самоврядування 
та Держгеокадастру. 
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НОВИНИ ААУ

23 березня 2018 р. у Києві від-
бувся Фінал та урочиста церемонія 
нагородження учасників V Міжна-
родного конкурсу з комерційного 
арбітражу.

Учасники команд (студенти про-
відних ВУЗів) приміряли на себе ролі 
міжнародних арбітрів, адже за умова-
ми конкурсу під час фінальних деба-
тів вони  презентували свої арбітраж-
ні рішення в імпровізованому спорі, 
який розглядався в V Міжнародному 
комерційному арбітражному суді 
при Європейській арбітражній пала-
ті (ЄАП).

Асоціація адвокатів України взя-
ла активну участь у заході. В якості 
журі виступали:

• Геннадий Пампуха, Голова 

Комітету ААУ з міжнародного 
арбітражу, Президент асоціації 
«Європейська арбітражна палата» 
(м. Брюссель, Бельгія), керуючий 
партнер Експертно-правової гру-
пи «Незалежний інститут судових 
експертиз».

• Ольга Поєдинок, Голова Ко-
мітету ААУ з юридичної освітньої 
політики, адвокат, кандидат юри-
дичних наук, докторант кафедри 
міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин КНУ ім. Т. 
Шевченка.

Нам також приємно, що Парт-
нери ААУ та Голови Комітетів ААУ 
підтримали майбутніх юристів та 
вручили подарунки і сертифікати на 
стужування в своїх компаніях.

Особлива подяка: Eterna Law 
Kyiv, ЮФ «Дмитрієва і партнери», 
INTEGRITES, European Arbitration 
Chamber. 

ААУ  ВЗЯЛА АКТИВНУ УЧАСТЬ У V МІЖНАРОДНОМУ 
КОНКУРСІ З КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ



Not so long ago, pulses, with the 
exception of soybeans, were considered 
niche crops, subject to wide fluctuations 
in supply and demand balance with 
resultant price volatility, and for a long 
time, for the Black Sea region, yellow 
pea prices, for example, as one of the 
larger participants in the group, were 
just too low to be worth considering. In 
the last few years, though, with variable 
harvests in Canada, by far and away the 

biggest exporter of non-soybean pulses, 
and growing demand, especially from 
the Indian sub-continent, prices have 
increased and hit records here and there. 
For Ukraine in 2016, for example, the 
stand-alone economics of yellow peas 
grown to Ukrainian DSTU standards, 
with a yield of 2.7t/ha, would compare 
favourably with a 2.3t/ha crop of 
sunflower. So pulses are no longer niche 
crops but real commodities. For example, 
according to FAOStat information, 
global lentil production is now over 
5Mt, of which 2.7Mt is internationally 
traded; dried pea production is 11.5Mt, 
of which 4.5Mt traded internationally. 
Chickpeas (Desi and Kabuli) production 
13Mt, trade 2Mt.

Other pulses - chickpeas, lentils, 
(non-soy) beans in all their different 
forms, and other types of peas - blue, 
marrowfat, etc. all sort of follow the 
yellow pea logic. Mostly because they 
are interchangeable elements of the 
staple diet of nigh on 2 billion people 
(just the Indian subcontinent has a 
population approaching 2bn souls).

Some nutritional information on 
various pulses (table number 1).

Pros:
Early planting, spreads machinery 

use
Early harvest, likewise spreads 

equipment usage, also allows moisture 
accumulation for succeeding crop. 
Practical experience shows yield 
increases of around 20-25% in a 
following wheat crop, compared to 
wheat after sunflower.

Leaves residue with good C/N 
ratio, improves yield or allows economy 
of applied nitrogen fertiliser for 

subsequent crop.
New varieties allow for yields of 

~5t/ha, easier to harvest 
Weed control issues much simpler 

with modern herbicides
Fungal diseases usually do not 

require treatment.
Pests: in Ukraine, one or maximum 

2 treatments required to control Bruchus 
infestation, other pests not yet any issue.

Accessible protein source - yellow 
peas are about 25% protein

The combined effect of nitrogen 
residue and accumulated moisture can 
add 1t/ha to a following wheat crop in 
practice. 

If used to substitute for sunflower in 
the crop rotation, as an entry for wheat, 
for example, allows earlier planting of 
the wheat. 

Cons:
Market volatility and lack of 

hedging instruments.
Harvest window is short, need to 

get the crop off the field in 5-10 days to 
avoid losses

Storage: dry peas roll about all over 
the place and don’t hold well in piles. 
Flat floor storage is, well, problematic.

Harvesting: dry peas are hard on 
augers and conveyors, cause increased 
stress and wear.

Hedging instruments not yet easily 
available for the crop. 

What is interesting about pulses is 
the small amount of energy or, in other 
words the simplicity of converting raw 
dry peas to a ready food product - all it 
takes is polishing to remove the hilum or 
skin, and splitting. No milling, crushing, 
extracting, fermentation or baking.

Food for thought? 

СТАТТЯ

WHY PULSES (TO PEA OR NOT TO PEA)?

Peter THOMSON / 
Пітер ТОМСОН

Head of Agricultural Brokerage  
& Advisory, Cushman & Wakefield 
in Ukraine
Керівник департаменту агент-
ських та консультаційних послуг 
у сфері аграрної нерухомості  
та землі, Cushman & Wakefield  
в Україні

 Protein, % 
by weight

Fat by 
weight

Moisture,  
%

Carbohydrate Energy,  
kcal

Fibre,  
g/kg

Lentil 24,63 1,06 8,26 63,35 352 10,7
Yellow pea 24,49 2,04  62,22 244 26,5
Soybean 36,49 19,94 8,54 30,16 446 9,3
Chickpea 20,47 6,04 7,68 62,95 378 12,2

Table number 1. Some nutritional information on various pulses:
Per 100g      

Source: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
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ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Дмитра Майстро призначено Головою Запорізького відділення 
ААУ
Рішенням Правління ААУ від 29 березня 2018 року Головою Запо-
різького відділення ААУ було призначено Дмитра Майстро, адво-
ката, заступника директора ЮФ «Майстро і Беженар».
Профайл Голови Запорізького відділення ААУ
Освіта:
Запорізький національний університет, спеціальність «Історія 
України», історик.
Харківський національний університет внутрішніх справ, спеці-
альність «Правознавство», юрист.

Досвід роботи:
Досвід роботи в сфері права – 12 років.
В 2009 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Займає посаду заступника директора ЮФ «Майстро і Беженар».
Депутат Запорізької обласної ради.
Членство:
• Член Ради адвокатів Запорізької області.
• Член комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України.
Вітаємо пана Дмитра з призначенням і бажаємо творчої наснаги, натхнення та успіхів у досягненні 
намічених цілей!

Ольга Поєдинок увійшла до складу Науково-консультативної 
ради при Верховному Суді
30 березня 2018 року Пленум Верховного Суду затвердив персо-
нальний склад Науково-консультативної ради. 
Ольга Поєдинок, Голова Комітету ААУ з юридичної освітньої по-
літики, адвокат, к.ю.н., докторант кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка увійшла до 
складу Науково-консультативної ради при ВС!
Науково-консультативна рада утворюється при Верховному Суді 
для підготовки наукових висновків з питань діяльності Суду, підго-
товка яких потребує наукового забезпечення.

Ольга Поєдинок –адвокат; к.ю.н.; докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка; керівник Комітету з юридичної ос-
вітньої політики, голова Секції міжнародного сімейного права і член Ради Комітету сімейного права 
ВГО «Асоціація адвокатів України»; голова Правління Студії сучасного права; член Правління Центру 
сімейно-правових досліджень; член Громадської ради при Державній міграційній службі України.
Спеціалізується на питаннях громадянства та інших аспектів особистого статусу, прав біженців, між-
народного приватного права, зокрема міжнародного викрадення дітей. Є автором численних науко-
вих та науково-практичних публікацій з актуальних питань міжнародного публічного та приватного 
права. Викладає ряд навчальних дисциплін, серед яких «Право міжнародних договорів», «Міжнародне 
міграційне право» та «Міжнародне право в національних правових системах». На запит органів дер-
жавної влади України та міжнародних організацій надає консультації та проводить навчання з питань 
зобов’язань України за міжнародним правом.
Щиро вітаємо пані Ольгу з таким досягненням та бажаємо подальшої плідної наукової роботи!
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Розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 11 січня 2017 
року № 15-р було визначено Пере-
лік  бюджетних програм, за якими 
затверджені порядки використання 
коштів державного бюджету. Серед 
списку програм значиться «Держав-
на підтримка розвитку хмелярства, 
закладення молодих садів, виноград-
ників та ягідників і нагляд за ними» 
(2801350).

Порядок використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті 
для розвитку виноградарства, садів-
ництва і хмелярства, був затвердже-
ний Постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 липня 2005 року № 
587 (надалі – Порядок, затверджений 
Постанова КМУ № 587), який першо-
початково передбачав вісім напрямів 
використання коштів для розвитку 
даної галузі.

 Постановою  Кабінету Міністрів 
України від 07.02.2018 р. № 104 із за-

значеного Порядку, що затвердже-
ний Постановою КМУ № 587 були 
виключені такі напрями використан-
ня коштів державного бюджету як: 

• догляд за продуктивними на-
садженнями хмелю з урахуванням 
їх середньої врожайності, обсягу ви-
робленої і реалізованої продукції 
хмелярства за три попередніх роки з 
якісними показниками, визначеними 
відповідно до ДСТУ 7067:2009 «Хміль. 
Технічні умови», ДСТУ 4099:2009 
«Хміль. Правила відбирання проб та 
методи випробовування», - у межах 
установлених Мінагрополітики нор-
мативів;

• будівництво водонакопичу-
вальних басейнів для забезпечення 
безперебійного водопостачання ме- 
реж краплинного зрошення з ме-
тою своєчасного поливу виноград-
ників та плодових насаджень - у 
межах установлених Мінагрополі-
тики нормативів;

• розкорчування площ непро-
дуктивних багаторічних насаджень 
- у межах установлених Мінагропо-
літики нормативів після проведення 
посадки у звітному році нових наса-
джень плодово-ягідних культур та 
винограду на аналогічній площі;

Наразі Порядком, який затвер-
джений Постановою КМУ № 587, пе-
редбачено п’ять напрямів можливого 
використання бюджетних коштів для 
розвитку виноградарства, садівниц-
тва і хмелярства, а саме:

1) проведення робіт із закладення 
насаджень, догляду за ними до вступу 
у плодоношення (проектні роботи, 
підготовка ґрунту та посадка, догляд 
за насадженнями, спорудження шпа-
лери, встановлення систем краплин-
ного зрошення) та придбання мате-
ріалів, необхідних для проведення 
таких робіт, - у межах затверджених 
Мінагрополітики нормативів витрат 
на 1 гектар, що визначаються з ураху-
ванням зони закладення насаджень, 
схеми посадок та інших технологіч-
них особливостей, а також витрат з 

виконання відповідних робіт;
2) придбання садивного матері-

алу плодово-ягідних культур, вино-
граду та хмелю (до 80 відсотків здійс-
нених у поточному та попередньому 
бюджетних роках витрат без ураху-
вання сум податку на додану вар-
тість), але не більше встановлених 
Мінагрополітики нормативів за умо-
ви закладення насаджень у поточно-
му році;

3) будівництво холодильників з 
регульованим газовим середовищем 
та ємністю від 500 тонн для збері-
гання столових сортів винограду та 
плодів власного виробництва (далі 
- холодильники), придбання ліній 
товарної обробки плодів - в межах 
установлених Мінагрополітики нор-
мативів;

4) будівництво розсадницьки-
ми господарствами лабораторних 
комплексів для виробництва безві-
русного садивного матеріалу (далі - 
лабораторний комплекс) та в межах 
установлених Мінагрополітики нор-
мативів - камер швидкого заморожу-
вання плодів і ягід виробниками та-
кої продукції;

5) придбання механізмів та тех-
ніки (в тому числі імпортного ви-
робництва, яка не виробляється в 
Україні) для проведення техноло-
гічних операцій у виноградарстві, 
садівництві та хмелярстві і нового 
обладнання для сублімаційного ви-
сушування фруктів; модернізації 
холодильного та газового режимів 
зберігання у реконструйованих хо-
лодильниках ємністю від 500 тонн 
(за умови власного виробництва 
столових сортів винограду та плодів 
в обсязі, не меншому ємності такого 
холодильника) згідно з визначеним 
Мінагрополітики переліком.

Наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства Украї-
ни від 12 березня 2018 рокі № 131, 
який оприлюднено на офіційному 
веб-сайті Міністерства   визначено, 
що фінансування за бюджетною 

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ 
 НА РОЗВИТОК ХМЕЛЯРСТВА, ЗАКЛАДЕННЯ МОЛОДИХ 

САДІВ, ВИНОГРАДНИКІВ ТА ЯГІДНИКІВ У 2018 РОЦІ

Діана 
КОЛОМІЙЦЕВА

Адвокат, к.ю.н., керуючий  
партнер ЮК «БОССОМ ГРУП»
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14 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

програмою 2801350 «Державна під-
тримка розвитку хмелярства, закла-
дення молодих садів, виноградни-
ків та ягідників і нагляд за ними» у 
2018 році здійснюється за напрямом 
придбання садивного матеріалу пло-
дово-ягідних культур, винограду та 
хмелю.  Таким чином, із п’яти напря-
мів, визначених Порядком, затвер-
дженим Постановою КМУ  № 587, 
бюджетна компенсація у 2018 році 
станом (станом на даний момент) 
можлива тільки щодо одного напря-
му - придбання садивного матеріалу 
плодово-ягідних культур, винограду 
та хмелю (до 80 відсотків здійснених 
у поточному та попередньому бю-
джетних роках витрат без урахуван-
ня сум податку на додану вартість), 
але не більше встановлених Мінагро-
політики нормативів за умови закла-
дення насаджень у поточному році.

Для використання цієї, визначеної 
державою можливості, суб’єкт госпо-
дарювання має подати до Мінагропо-
літики в установленому порядку та 
строки заяву за встановленою формою, 
на підставі якої комісія Мінагрополіти-
ки приймає рішення щодо включення 
суб’єкта господарювання до переліку 
претендентів на державну підтрим-
ку, який розміщується протягом 10 
робочих днів на офіційному веб-сай-
ті Мінагрополітики. Підставами для 
відмови у включенні суб’єкта госпо-
дарювання до переліку претендентів є 
невідповідність статусу суб’єкта госпо-
дарювання вимогам Порядку, затвер-
дженим Постановою КМУ № 587, та/
або невідповідність сортового складу 
насаджень вимогам законодавства.

Для надання компенсації витрат 
за визначеним напрямком суб’єкт 
господарювання, включений до пе-

реліку претендентів, має серед інших 
документів надати сертифікати на 
садивний матеріал: для вітчизняно-
го виробництва - сертифікат, що за-
свідчує сортові якості садивного ма-
теріалу та сертифікат, що засвідчує 
товарні якості садивного матеріалу; 
для ввезеного на митну територію 
України - фітосанітарний сертифікат 
та сертифікат країни-експортера.

Відповідно, суб’єкт господарю-
вання, який розраховує на отриман-
ня компенсації витрат за напрямом 
придбання садивного матеріалу пло-
дово-ягідних культур, винограду та 
хмелю має заздалегідь подбати про 
сертифікацію садивного матеріалу, 
провести яку можна за умови дотри-
мання законодавчо встановлених 
строків подачі заявки на визначення 
сортових якостей насіння і садивного 
матеріалу. 

24 березня 2018 року, у сесійній 
залі Миколаївської обласної ради 
відбувся семінар для адвокатів «Но-
вели в сучасному законодавстві та 
допоміжні інструменти в роботі ад-
воката», організований Радою адво-
катів Миколаївської області спіль-
но з ААУ.

Президент ААУ Зоя Ярош, адво-
кат, керуючий партнер АК «Мар-
шаллер і Партнери», привітала 
учасників заходу та презентувала 
діяльність Всеукраїнської громад-
ської організації, яка була заснована 
ще в 2006 році для залучення адво-
катів всієї України, з метою вирі-
шення багатьох актуальних питань 
адвокатської діяльності. 

Асоціація адвокатів України  
сформована за принципом безпосе-
редно професійного об’єднання та 
бачить своїм головним завданням - 
допомогу адвокатам в реалізації про-
фесійної діяльності, сприяння захи-
сту та гарантій їх прав. Так само, пані 
Зоя, як член Робочої групи з рефор-
мування адвокатури розповіла про 
можливі зміни в законопроекті «Про 
адвокатуру».

Володимир Клочков, адвокат, 
член Правління ААУ і Голова Ко-
мітету ААУ з захисту прав адво-
катів та гарантій адвокатської 
діяльності, керуючий партнер АО 
«Клочков та партнери», виступив 
на тему: «Захист адвокатів - справа 

рук самих адвокатів» та показав на 
реальних прикладах, як відбува-
ється обшук у адвоката, дав реко-
мендації стосовно протистояння 
протиправним діям силовиків. Од-
нією з умов дотримання гарантій 
адвокатської діяльності є  згурто-
ванність адвокатів.

Тетяна Тимченко, адвокат, член 
Наглядової ради ААУ, партнер АК 
«Маршаллєр і партнери», розповіла 
про фінансову модель функціону-
вання адвокатської компанії.

ААУ щиро дякує Раді адвокатів 
Миколаївської області, Миколаїв-
ському обласному відділенню ААУ, 
всім доповідачам та учасникам захо-
ду за теплий прийом! 

ААУ ВИСТУПИЛА СПІВОРГАНІЗАТОРОМ 
ЗАХОДУ У МИКОЛАЄВІ
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На сьогоднішній день ягідний 
бізнес є одним із найпривабливіших 
напрямків агробізнесу в Україні, адже 
останніми роками спостерігається 
стабільне зростання обсягів вироб-
ництва ягідної продукції (суниці, ма-
лини, ожини, чорниці тощо). Такому 
зростанню сприяє невисока собівар-
тість виробничого процесу та значна 
рентабельність. Крім того, з кожним 
роком зростає і попит на світовому 
ринку, тому українські аграрії нама-
гаються використовувати сприятливі 
кліматичні умови та природні ре-
сурси для вирощування та реалізації 
якісної ягідної продукції.

Однак, починаючи бізнес із виро-
щування та реалізації плодово-ягід-
них саджанців, необхідно спочатку 
отримати уявлення про основні нор-
мативні вимоги до виробництва та 
продажу такої специфічної продукції.

Відповідно до Закону України 
«Про насіння та садивний матеріал» 

(далі - Закон) плодово-ягідні саджан-
ці визнаються садивним матеріалом, 
у зв’язку з чим існують передбачені 
вказаним Законом вимоги до суб’єк-
тів, які здійснюють виробництво та/
або реалізацію таких саджанців. Від-
повідно до ст. 12 Закону такі суб’єкти 
поділяються на три групи:

1. Фізичні особи - підприємці та 
юридичні особи, що мають право на 
виробництво садивного матеріалу;

2. Фізичні особи - підприємці та 
юридичні особи, що мають право на 
виробництво садивного матеріалу 
для його реалізації;

3. Фізичні особи - підприємці та 
юридичні особи, що мають право 
здійснювати реалізацію садивного 
матеріалу.

Відповідно, до кожної групи ви-
суваються окремі вимоги, а саме:

1. Суб’єкти господарювання, які 
здійснюють виготовлення плодо-
во-ягідних саджанців, повинні здійс-
нювати таку діяльність виключно за 
умови додержання майнових прав 
інтелектуальної власності на сор-
ти. Нагадаємо, що документами, які 
підтверджують дотримання прав ін-
телектуальної власності на сорти є 
патент, свідоцтво про державну реє-
страцію сорту, ліцензійний договір 
про використання сорту рослин.

2. Суб’єкти господарювання, які 
здійснюють виготовлення плодово-я-
гідних саджанців для їх подальшої 
реалізації, повинні бути включени-
ми до Реєстру суб’єктів насінництва 
та розсадництва (далі - Реєстр), до-
тримуватись прав інтелектуальної 
власності та мати сертифікати на са-
дивний матеріал, який реалізується. 
Порядок включення заявників до Ре-
єстру передбачено Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 30.11.2016 
року № 882 «Про затвердження По-
рядку ведення Державного реєстру 
суб’єктів насінництва та розсадниц-
тва» та Наказом Міністерства аграр-
ної політики та продовольства від 
13.06.2016 року № 198 «Про затвер-

дження форм заяв, які подаються для 
включення заявника до Державного 
реєстру суб’єктів насінництва та роз-
садництва та для внесення змін до ві-
домостей, які містить такий реєстр». 

3. Суб’єкти господарювання, які 
здійснюють реалізацію плодово-ягід-
них саджанців та які не включені до 
Реєстру, мають право здійснювати 
реалізацію садивного матеріалу лише 
за умови наявності сертифікатів на 
садивний матеріал та додержання 
майнових прав інтелектуальної влас-
ності на сорти рослин.

Що стосується якості плодово-я-
гідних саджанців, то відповідно до 
ст. 15 Закону, садивний матеріал вво-
диться в обіг виключно після його 
сертифікації. Сертифікати на садив-
ний матеріал можуть бути видані за 
наступних умов:

• садивний матеріал належить до 
сорту, занесеного до Реєстру сортів 
рослин України;

• садивний матеріал за сортови-
ми або товарними якостями відпо-
відає вимогам законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва.

Таким чином, кожна партія са-
дивного матеріалу для реалізації 
повинна супроводжуватися двома 
сертифікатами: сертифікатом, що 
засвідчує його сортові якості, та сер-
тифікатом, що засвідчує його товарні 
якості. Процедура проведення серти-
фікації та видачі сертифікатів вста-
новлюється Постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.02.2017 року 
№ 92 «Про затвердження Порядку 
проведення сертифікації, видачі та 
скасування сертифікатів на насіння 
та/або садивний матеріал та форм 
сертифікатів на насіння та/або са-
дивний матеріал» та передбачає:

• подання заявки на проведен-
ня сертифікації до органу із серти-
фікації;

• розгляд заявки органом із сер-
тифікації та прийняття рішення;

• укладення договору про надан-
ня послуг з проведення сертифікації 

ВИРОЩУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ 
САДЖАНЦІВ: ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ 

ДО СУБ’ЄКТІВ ТА ЯКОСТІ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Катерина 
СПИРИДОНОВА

Адвокат, партнер Юридичної 
компанії «БОССОМ ГРУП»



16 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

НОВИНИ ААУ

у сфері насінництва та розсадництва;
• проведення польового оціню-

вання;
• здійснення ділянкового (ґрун-

тового) та лабораторного сортового 
контролю;

• відбір проб для проведення ви-
пробування;

• проведення випробування;
• проведення аналізу одержаних 

результатів і прийняття рішення що- 
до видачі відповідного сертифіката;

• видачу сертифіката.
Необхідно звернути увагу, що 

процедура сертифікації супроводжу-

ється польовим оцінюванням, яке 
може бути проведено не пізніше гра-
ничного строку, встановленого ок-
ремо для кожної культури, у зв’язку 
з чим несвоєчасне подання заяви на 
сертифікацію може спричинити від-
мову у видачі сертифіката в поточно-
му році. Крім того, порушення вимог 
щодо реалізації виключно сертифіко-
ваних саджанців може тягнути за со-
бою наступну відповідальність:

- позбавлення права займатися 
виробництвом, реалізацією та вико-
ристанням садивного матеріалу шля-
хом виключення з Реєстру суб’єктів 

насінництва та розсадництва;
- накладення штрафу на гро-

мадян до п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на по-
садових осіб - від семи до двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян.

Враховуючи вищевикладене, суб’- 
єктам, які планують здійснення ді-
яльності із виробництва та реаліза-
ції плодово-ягідних саджанців, не-
обхідно ретельно планувати свою 
діяльність та своєчасно проходити 
усі передбачені законодавством 
процедури. 

ЮРИДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ID LEGAL GROUP» - 
НОВИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ААУ

20 березня 2018 року Зоя 
Ярош, Президент ААУ,  та  
Олег Добровольський, парт-
нер юридичного об’єднання 
«ID Legal Group», підписали 
Меморандум про співпрацю.

В цьому році компанія планує брати активну 
участь у громадській діяльності з метою сприяння роз-
витку та зміцненню інституту адвокатури в Україні; 
підвищення рівня правової допомоги, що надається 
адвокатами; підвищення ролі та авторитету адвока-
тури в суспільстві; захисту прав і законних інтересів 
адвокатів.  

ID Legal Group – сучасне та динамічне юридичне 
об’єднання. Команда компанії – це понад 20 професі-
оналів з різних галузей права, які забезпечують комп-
лексний підхід до вирішення нестандартних ситуацій 
в питаннях ведення бізнесу.

Клієнти ID Legal Group - це Партнери, які завжди 
досягають поставленої мети та піклуються про зав-
трашній день.

Принцип роботи компанії – не існує ситуацій, з 
яких не можна знайти виходу або попередити . Завж-
ди є шлях в межах правового поля.

Робота ID Legal Grоup заснована на трьох китах: 
робота на перспективу – попередження можливих 
проблем; робота по факту – врегулювання питань 
будь-якої складності, адже не буває безвихідних ситуа-
цій; мобільність – працюють в режимі 24/7, в будь-якій 
точці України. Як кажуть клієнти юридичної групи – 
працюючи з ID Legal Group матимеш спокій не тільки 
за сьогоднішній день, але й за завтрашній.

Юридичне об’єднання ID Legal Group спеціалізу-
ється в галузі податкового права, надаючи надійний 
захист при спілкуванні з фіскальними органами, а 
також повний спектр юридичних, аудиторських та 
консалтингових послуг, якість яких забезпечується 

власною сертифікованою аудиторською компанією 
EPR Company та штатом податкових консультантів, 
юристів та адвокатів.

ПОСЛУГИ
Фахівці ID Legal Group готові взятися за справу 

будь-якої складності в сферах: 
• податкової практики; 
• сертифікованого аудиту; 
• трансферного ціноутворення;  
• ведення бухгалтерського обліку;  
• правової, господарської практики; 
• реєстрації, ліквідації; 
• вирішення комерційних суперечок; 
• виконання судових рішень; 
• врегулювання суперечок з державою.  
ID Legal Group – це команда фахівців, яких об’єд-

нало податкове право, які люблять свою справу і зна-
ють, що треба робити.

Детальніше про компанію дивіться на сайті
www.id-legalgroup.com  
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14 березня у ресторані «Amster 
Damster» відбулась вечірка, при-
свячена міжнародному жіночому 
дню, в якій взяли участь учасниці 
фотоконкурсу «Краса ААУ - 2018» і 
не тільки.

Метою фотоконкурсу було по-
казати, що в адвокатурі працюють 
не тільки розумні, але й красиві 
жінки, надати можливість представ-
ницям прекрасної статі взяти участь 

в неформальному заході на честь 
Свята Весни. 8 березня переможни-
цями було визнано усіх представ-
ниць прекрасної статі, тому що кож-
на з жінок красива та особлива. 

Сподіваємось, що нам вдалось 
розважити та трохи відволікти від 
рутини адвокатську спільноту.

Під час вечірки «Краса ААУ» 
відбувся розіграш призу - абоне-
мент у фітнес-клуб «SPORT LIFE», 

який отримала Ганна Шерстюк!
Також для кожної з чарівних 

красунь партнер конкурсу - юри-
дична фірма «TOTUM» приготу-
вала святковий коктейль, а Асоціа-
ція адвокатів України подарувала 
знижку на участь у І Судовому фо-
румі ААУ -50%.

Генеральними партнерами не-
формального заходу виступили: 
АО «АРТІУС» та ЮФ «ЮВІТО». 

ВІДБУВСЯ НОВИЙ НЕФОРМАЛЬНИЙ ЗАХІД ААУ, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ СВЯТУ ВЕСНИ - ВЕЧІРКА «КРАСА ААУ»

НЕФОРМАЛЬНІ ЗАХОДИ
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Згідно дослідження Ukrainian 
Women in Law 2018, яке щороку про-
водить «Юридична Газета», в число 
найуспішніших жінок-юристів в 
українському бізнесі увійшли: Зоя 
Ярош, президент ААУ, керуючий 
партнер «Маршаллєр і партнери»; 
Ольга Дмитрієва, голова Наглядо-
вої Ради ААУ, керуючий партнер 
«Dmitrieva & Partners»; Оксана Кри-
жанівська, Голова Комітету ААУ з 
аграрного права, старший партнер 

«Alexandrov & Partners»; Олексан-
дра Павленко, член Правління ААУ, 
керуючий партнер «Pavlenko Legal 
Group»; Катерина Гупало, член 
Правління ААУ, партнер Arzinger; 
Юлія Курило, партнер SK Group.

Дослідження визначає роль жі-
нок у вітчизняному юридичному 
бізнесі, які власною професійною, 
соціальною, громадською діяльніс-
тю впливають на розвиток суспіль-
ства, визначають основні тенденції 

тих чи інших практик у певних га-
лузях права, роблять значний вне-
сок у динамічне зростання не лише 
професійної сфери, але й грома-
дянського та суспільно-політичного 
життя країни.

Асоціація адвокатів України ві-
тає наших чарівних жінок з визнан-
ням та бажає, щоб професіоналізм, 
компетентність, послідовність і рі-
шучість завжди були запорукою ре-
зультативної роботи! 

ВІТАЄМО ЧЛЕНІВ ААУ, ЯКИХ ВИЗНАНО 
НАЙУСПІШНІШИМИ ЖІНКАМИ-ЮРИСТАМИ  

В УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕСІ! 

Зоя Ярош, Президент ААУ, 
керуючий партнер 

«Маршаллєр і партнери»

Ольга Дмитрієва, Голова 
Наглядової Ради ААУ, керуючий  
партнер «Dmitrieva & Partners»

Оксана Крижанівська, Голова Комітету 
ААУ з аграрного права, старший партнер 

«Alexandrov & Partners»

Олександра Павленко,  
член Правління ААУ, керуючий  
партнер «Pavlenko Legal Group»

Катерина Гупало, 
член Правління ААУ, 

партнер Arzinger

Юлія Курило,  
партнер SK Group
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22 березня 2018 року в офісі 
«Dmitrieva & Partners» відбулося 
засідання Наглядової ради ААУ - 
консультативно-дорадчого органу, 
який діє з метою координації та під-
вищення ефективності діяльності 
Асоціації.

Захід відбувся під керівництвом 
Голови Наглядової ради Ольги Дми-
трієвої, керуючого партнера АО 
«Dmitrieva & Partners».

Були обговорені питання опти-
мізації бюджету, аналіз минулих 
заходів та проектів ААУ, можливі 

рішення поточних проблем, опти-
мізація процесів всередині органі-
зації, співробітництво з іншими гро-
мадськими організаціями та ЗМІ.

Також члени Наглядової ради 
розглянули можливості розвитку ді-
яльності Асоціації в регіонах.

У засідання взяли участь: Оль-
га Дмитрієва, керуючий парт-
нер АО «Dmitrieva & Partners»; 
Тетяна Тимченко, Партнер АК 
«Маршаллєр і партнери»; Ігор По-
котило, адвокат, психолог, керів-
ник Школи адвокації; Артур Рез-

нік, керуючий партнер «Reznik & 
Partners». 

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ААУ

29 березня 2018 року в Юри-
дичній компанії Pavlenko Legal 
Group відбулося засідання Прав-
ління ААУ.

Під час засідання були розгля-
нуті підсумки проведення І Судо-
вого форуму ААУ. Усі члени Прав-
ління відмітили високий рівень 
проведення заходу, новий формат 
та цікаві виступи. Також були обго-
ворені питання організації та про-
ведення найближчих заходів ААУ, 

в т.ч. у регіонах. ААУ планує поси-
лити активність відділень, залучати 
регіональних адвокатів до участі у 
заходах та нових ініціатив. 

Також Правлінням ААУ було 
призначено Голову Запорізького 
відділення ААУ Майстро Дмитра 
Миколайовича, адвоката, заступ-
ника директора ЮФ «Майстро і 
Беженар» (м. Запоріжжя).

Участь у засіданні взяли чле-
ни Правління: Ярош Зоя, Вдовичен 

Олег, Власюк Катерина, Гупало 
Катерина, Клочков Володимир, Ко-
стюченко Олена, Наум Віталій. Го-
лова Наглядової ради: Ольга Дми-
трієва. Виконавчий директор ААУ 
Аксьонова Анна.

ААУ висловлює вдячність учас-
никам засідання та особливо - юри-
дичній компанії Pavlenko Legal 
Group в особі керуючого партнера, 
члена Правління ААУ Олександри 
Павленко за гостинність. 

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААУ
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Юридична фірма Evris відома на 
українському ринку з 2015 року як коман-
да талановитих судових та корпоративних 
юристів з досвідом роботи у міжнародних 
компаніях та компаніях Великої четвірки, 
які спеціалізуються на масштабних про-

ектах в українських та міжнародних судових процесах. 
Пройшовши кілька реорганізацій та віднайшовши най-
ефективнішу модель ведення бізнесу, Evris швидко пере-
творилася на юридичну фірму повного циклу. 

Сьогодні Evris – це юридична фірма, що знаходить-
ся в Києві, в якій працюють талановиті та віддані юри-
сти з креативним мисленням та системним підходом. 
Фірма надає консультації, ґрунтуючись на підході 360° – 
бачить всю картину, відмінно розбираючись в питан-
нях корпоративного права та M&A, банківського сек-

тора та фінансового права, в питаннях, пов’язаних з 
оподаткуванням, нерухомістю, вирішенням спорів. 
Окрім того, фірма надає послуги у сфері антимоно-
польної практики, ФінТех, енергетики, сільського 
господарства, займається підтримкою інвестиційних 
проектів та ринком приватного капіталу.

За два роки команда збільшилася з 7 до 30 юристів.
У 2017 році Evris увійшла до національних рей-

тингів, таких як ТОП-50 провідних юридичних фірм 
України («Юридична практика») та Лідери рин-
ку («Юридична газета»), а також була відзначена у 
провідному українському юридичному довіднику 
«Ukrainian Law Firm. A Handbook for Foreign Clients» у 
сфері судової та корпоративної практики. 

З детальною інформацією про фірму та її спеціалі-
зацію можна ознайомитись на сайті: www.evris.law  

EVRIS

ЮК «АМБЕР» була створена 
в 2013 році з метою надання ши-
рокого спектру юридичних по-
слуг командою висококваліфіко-
ваних фахівців у сфері права.

Основним завданням є захист прав і законних інтересів 
наших клієнтів і недопущення їхнього порушення. На сьо-
годнішній день клієнтами компанії є юридичні та фізичні 
особи в Україні та за кордоном, а також їхні об’єднання.

«Ми надаємо послуги у вигляді усних ти письмо-
вих консультацій і рекомендацій з питань застосу-
вання норм права, робимо аналіз і готуємо проекти 
документів правового характеру, формуємо правову 
позицію для клієнтів і представляємо їхні інтереси пе-
ред третіми особами, в тому числі, в судах будь-якої 
юрисдикції, допомагаємо оскаржити неправомірні дії 
і рішення органів державної влади та управління і їх-
ніх посадових осіб, здійснюємо комплексний правовий 
супровід діяльності клієнтів та окремих її аспектів і 
операцій, будь-яких видів угод, розробляємо для клієн-

та комплекс превентивних заходів для недопущення 
порушення його прав з боку третіх осіб, допомагаємо 
нашим клієнтам визначити найбільш оптимальну і 
економічно обґрунтовану форму господарської діяль-
ності в Україні та за її межами, проводимо комплексний 
правовий аналіз об’єктів інвестування (due diligence), 
допомагаємо вирішити корпоративні конфлікти і за-
безпечити захист прав та інтересів власників бізнесу, в 
тому числі, міноритарних акціонерів, розробляємо та 
допомагаємо впроваджувати найбільш ефективні схе-
ми проектного інвестування, а також надаємо багато 
інших послуг правового характеру нашим клієнтам за 
їхнім запитом».

Адвокати, що працюють у складі команди AMBER, 
мають значний досвід адвокатської діяльності та забез-
печують захист клієнтів від обвинувачення в скоєнні 
кримінальних правопорушень в рамках кримінального 
провадження.

З детальною інформацією про компанію можна оз-
найомитись на сайті: www.amber-law.net 

AMBER

Незалежна юридична ком-
панія Arzinger з головним офі-
сом у Києві та регіональними 
філіями в Західній та Південній 

Україні є одним з лідерів ринку юридичних послуг в 
Україні і вже більше 15 років забезпечує своїх клієнтів ви-
сокоякісною юридичною підтримкою по всій території 
країни. Серед клієнтів компанії ― провідні представни-
ки міжнародного та локального бізнесу.

Компанія Arzinger дотримується високих стан-
дартів надання юридичних послуг та є надійним 
партнером з урахуванням її величезного досвіду ро-
боти в різних секторах бізнесу та сферах юридичної 
практики, таких як: M & A, корпоративне право, не-
рухомість та будівництво, антимонопольне та конку-

рентне право, судове та арбітражне представництво, 
інтелектуальна власність, податкове право, банківське 
та фінансове право, ДПП, державні закупівлі, трудо-
ве право, відносини з державними органами, приват-
ний капітал / інвестиції, ринки капіталу та IPO. Ми 
обслуговуємо клієнтів, задіяних у сферах фінансових 
послуг, енергетики, видобувної промисловості та при-
родних ресурсів, фармацевтики, харчової промисло-
вості, інвестиційно-банківської діяльності та корпора-
тивних фінансів, телекомунікації, роздрібної торгівлі 
та розваг, готельного бізнесу, авіації та автомобілебу-
дування, сільського господарства, страхування, інфра-
структури та транспорту.

З детальною інформацією про компанію можна оз-
найомитись на сайті: www.arzinger.ua  

ARZINGER
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АО «Вдовичен та партнери» 
створене у 2015 році. Засновни-
ком компанії є Олег Вдовичен – 
адвокат, керуючий партнер 
об’єднання, сертифікований екс-

перт Національної асоціації адвокатів України, член 
Правління Асоціації адвокатів України, голова Комітету 
Асоціації адвокатів України з питань захисту бізнесу, ак-
тивів та прав інвесторів, член Спілки адвокатів України 
та Асоціації правників України.

АО «Вдовичен та партнери» надає комплексний 
супровід діяльності суб’єктів господарювання, при-
діляючи особливу увагу питанням юридичної безпеки 
бізнесу. Серед основних спеціалізацій можна виділити 
кримінально-правовий та антирейдерський захист біз-
несу, податкове право та спори, банківське та фінансове 
право, судову практику, корпоративне право та інші пи-
тання безпеки бізнесу.

Професійні нагороди та топові позиції у рейтингах:
• «Бронзова Ліга» ТОП-50 Провідних юридичних 

фірм України (2015-2017 рр.)
• ТОП-10 лідерів практики кримінального права та 

процесу «Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній 
України» (2016 та 2017 рр.)

• ТОП-10 лідерів практики сімейного права «Лідери 

ринку: рейтинг юридичних компаній України.2016»
• ТОП-20 лідерів практики Банківське та фінансове 

право «Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній 
України.2017»

• Номінант «Відкриття року» Юридичної премії 
2016 року Legal Awards

• Одна з провідних компаній у сфері нерухомості, 
будівництва та земельних питань, а також податків та 
трансфертного ціноутворення за версією Ukrainian Law 
Firms 20017. A Handbook for Foreign Clients.

Знакові нагороди керуючого партнера Олега Вдовичена:
• переможець конкурсу ААУ «Адвокат року- 2016»  у 

номінації «Кращий адвокат у податковому праві»;
• ТОП-11 лідерів практик з кримінального права та 

процесу за версією рейтингу «Вибір клієнта. ТОП 100 
найкращих юристів України – 2017»;

• Один з кращих практиків у сфері кримінального 
права/ White-collar Crime , а також у сфері податків та 
трансфертного ціноутворення за версією Ukrainian Law 
Firms 2017. A Handbook for Foreign Clients.

Адвокати та юристи АО  висвітлюють актуальні пра-
вові питання в статтях та коментарях для профільних і 
ділових видань (понад 150 заходів та 120+ публікацій за 
2,5 роки). З детальною інформацією про компанію мож-
на ознайомитись на сайті: www.ov-partners.com 

ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ

Фірма, що працює 
під торговою маркою 
«КМ Партнери», скла-

дається із двох юридичних осіб (ТОВ та адвокатське об’єд-
нання) та є топовою юридичною фірмою в Україні в сфері 
оподаткування, митного права, трансфертного ціноутво-
рення та вирішення спорів. З огляду на вказану ключову 
спеціалізацію, спеціалісти компанії мають винятковий 
досвід у супроводі «білокомірцевих» кримінальних про-
ваджень.. КМ Партнери супроводжує ряд багатоюрис-
дикційних проектів, у тому числі, як член WTS Альянсу. 
Нерухомість, будівництво, земля, M&A, трудове та торго-
ве право також є сильними практиками фірми.

Ми приділяємо особливу увагу забезпеченню всео-
хоплюючої підтримки бізнес-проектів наших клієнтів - 

провідних міжнародних компаній та їхніх дочірніх під-
приємств в Україні, середнього бізнесу, а також україн-
ських компаній у різних галузях.

Юридичні послуги у складі фірми на даний мо-
мент надаються командою з чотирьох партнерів та до 30 
кваліфікованих та досвідчених юристів. 

Якість наших послуг відома як в Україні, так і за її 
межами: з 2005 року КМ Партнери та партнери фірми 
незмінно займають найвищі рейтингові сходинки подат-
кової практики за результатами досліджень вітчизняних 
і зарубіжних рейтингових видань (Ukrainian Law Firms. 
A Handbook for Foreign Clients, Chambers Europe, The 
Legal 500, Tax Directors Handbook, Best Lawyers та ін.).

З детальною інформацією про компанію можна оз-
найомитись на сайті: www.wts.ua 

КМ ПАРТНЕРИ

АО «Лещенко, Дорошенко та пар-
тнери» створено в 2015 році адвокатами, 
які мають різний досвід у різних галузях 
права. Професіоналізм і всебічне розви-
ток кожного учасника АО положено в 
основу юридичної практики.

Судові  юристи АО «Лещенко, Дорошенко та пар-
тнери»спеціалізуються на захисті і представництві прав, 
свобод і законних інтересів всіх учасників кримінально-
го провадження, а також у справах, пов’язаних з притяг-
ненням до адміністративної відповідальності.  Представ-
ляють інтереси клієнтів у цивільному, господарському і 

адміністративному процесах, знаємо, як результативно 
і правильно реалізувати стратегію і тактику вирішення 
будь-якого, навіть самого складного, спору.

АО «Лещенко, Дорошенко та партнери» це професіо-
нали своєї справи, які чудово розуміють закон, знають як 
його правильно застосовувати для отримання бажаного 
результату. Це досвідчені адвокати, які можуть допомог-
ти  у будь-якій, навіть найскладнішій чи безвихідній ситу-
ації. Відмінне знання діючого законодавства, порядність, 
професіоналізм, принциповість – це ті якості, які сьогодні 
так необхідні не тільки бізнесу, але й, на жаль, адвокатсь-
кому середовищу. Детальніше: ldp.com.ua  

ЛЕЩЕНКО, ДОРОШЕНКО І ПАРТНЕРИ
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СТАТТЯ

У 21 столітті не можна запере-
чувати важливість комп’ютерних 
технологій, які присутні в кожній 
сфері людського життя. Кожен з 
нас щодня користується всіляки-
ми благами інформаційних сис-
тем, як у побутовій сфері, так і в 
сфері соціальних зв’язків, ми ро-
бимо покупки через інтернет, од-
ночасно спілкуємося з друзями, 
які знаходяться в різних частинах 
країни і світу, проводимо платежі 
і переводимо кошти на будь-які 
рахунки один одному, здійснюємо 
покупки за кордоном, не виходячи 
з квартири і не відриваючись від 
телефону.

Але як би швидко не розви-
вались технології, ще швидше 
прогресують комп’ютерні або 
«кіберзлочини».

Слова і словосполучення, такі 
як «хакер», «кіберзлочинець», 
«злам мережі», «фішинг» вже не 
нові для юриста і характеризують 
не тільки еру цифрових техноло-
гій а й нові юридичні проблеми в 
частині виявлення комп’ютерних 
злочинів, належної кваліфікації 

діянь і доказування такої злочин-
ної діяльності.

У 2005 р. Україна ратифікувала 
Конвенцію про кіберзлочинність 
і, таким чином, імплементувала 
положення міжнародного акту у 
вітчизняне законодавство. Зокре-
ма, Конвенцією пропонується роз-
межування кіберзлочінів залежно 
від об’єкта правовідносин. Так, до 
злочинів проти конфіденційності, 
цілісності та доступності комп’ю-
терних даних і систем відносяться 
незаконний доступ, нелегальне 
перехоплення, втручання у дані, 
втручання в систему; до злочи-
нів, пов’язаних з комп’ютерами 
– підробка та шахрайство; до зло-
чинів пов’язаних зі змістом – ви-
роблення дитячої порнографії, 
пропозиція або надання доступу 
до дитячої порнографії, розповсю-
дження, передача і зберігання ди-
тячої порнографії в комп’ютерній 
системі чи на комп’ютерному носії 
інформації.

Необхідно констатувати, що 
нині законодавство України не 
достатньою мірою деталізовано в 
плані кваліфікації діянь таких як 
комп’ютерні злочини. Незважаючи 
на те що в Кримінальному кодек-
сі існує окремо Розділ ХVI «Зло-
чини в сфері використання елек-
тронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ю-
терних мереж і мереж електрозв’яз-
ку», він є одним з найменшим по-
рівняно з іншими розділами.

Проте, в нього вже двічі вноси-
лися зміни, що, в свою чергу, вка-
зує на те, що в юридичному плані 
питання кваліфікації та вдоскона-
лення понять комп’ютерних зло-
чинів не залишається на місці.

Однак, незважаючи на все це, 
найголовнішою і глобальною про-
блемою залишається питання ви-
явлення і фіксації доказів комп’ю-
терного злочину і розслідування 
такого діяння в цілому.

Проблеми доказування
Отже, з якими ж проблемами 

можна зіткнутися при розсліду-

ванні і зборі доказової бази щодо 
комп’ютерних злочинів.

По-перше, всі «кіберзлочини» – 
це діяння з високою латентністю. 
Крім того, що такий злочин важко 
доказувати, ще більш важче вияви-
ти, приміром, незаконне вторгнен-
ня в роботу комп’ютерних систем 
(ст.361 КК України). Наприклад, 
з вашого комп’ютера можуть ви-
красти особисті дані (фото, відео, 
документи) або інформацію щодо 
ваших банківських даних. Помі-
тити це можна лише через деякий 
час, коли з вашого рахунку пропа-
дуть гроші або ваші фото спливуть 
в мережі без вашого відома, тобто 
вже коли настануть незворотні 
наслідки.

У той же час, кіберзлочини – 
це найчастіше злочини, які носять 
міжнародний характер і в цілому 
не підпадають під юрисдикцію 
конкретної держави. Тобто, сам 
злочинець може перебувати за 
кордоном, а викрасти інформацію 
яка міститься на ноутбуці в Укра-
їні.

Водночас, треба зважати, що 
згідно з ч.1 ст.218 КПК досудове роз-
слідування проводиться слідчим, 
під юрисдикцією якого знаходить-
ся місце вчинення кримінального 
правопорушення.

В такому випадку постає друге 
питання – що є місце скоєння зло-
чину? Це місце де «хакер» нати-
скає на клавіші свого комп’ютера, 
запускаючи шкідливі програми в 
мережу і викрадає ваші дані, або 
це все ж таки місце звідки ваші 
дані зникають, незаконно копію-
ються або спотворюються внаслі-
док неправомірних дій злочинця. 
Ці місця можуть знаходитися не 
просто на різних кінцях країни, 
але і в інших куточках планети. 
Все це впливає на оперативність 
розшукових дій, збір доказів, про-
ведення невідкладних слідчих дій.

Також, суттєвою проблемою 
є процес виявлення і фіксації до-
казів, оскільки «віртуальні сліди» 
доказів можуть бути змінені або 
знищені. Незважаючи на те, що 

КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ. ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ

Володимир 
ФУРМАН

Адвокат АО «Артіус»
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будь-які дії і натискання клавіш 
на комп’ютері фіксуються на жор-
сткому диску і при використанні 
певних програмних комплексів 
можуть бути вилучені, банальне 
фізичне знищення жорсткого дис-
ку комп’ютера призведе до немож-
ливості отримати будь-які дані.

Для розуміння того які ж до-
кази можна отримати, необхідно 
пам’ятати що згідно 84 КПК дока-
зами є фактичні дані, отримані в 
порядку передбаченим КПК. Про-
цесуальними джерелами доказів 
є показання, речові докази, доку-
менти і висновки експерта.

Але чи всі вищезгадані докази 
можна знайти при розслідуванні 
комп’ютерних злочинів. Дані, яки-
ми оперує сторона звинувачення 
або захисту – «віртуальні». Навіть 
знайшовши дані на комп’ютері їх 
потрібно витлумачити і предста-
вити в певній формі.

Це не може бути речовим дока-
зом, так як в цьому випадку лише 
жорсткий диск матиме статус ре-
чового доказу, але сам по собі він 
мало про що свідчить. Також, дані 
не можна представити як доку-
мент, нехай навіть і електронний, 
оскільки реквізитами документа 
подібні дані не володіють і най-
головніше не мають електронно-
го цифрового підпису. Тобто ви-
значити особу, якою вони були 

створені — не можливо. Таким 
чином, єдиним джерелом доказів 
в даному випадку може служити 
лише висновок експерта за резуль-
татами комп’ютерно-технічної 
експертизи.

Це питання стає особливо ак-
туальним саме на даний момент, 
якщо врахувати які зміни про-
понують внести до КПК, а саме в 
частині призначення експертизи 
виключно слідчим суддею і при 
визначенні ним же експерта і екс-
пертного закладу. Крім того, що 
це затягує встановлення істини 
у справі, так само може позбави-
ти сторону захисту рівності прав 
в процесі і знищити принципи 
змагальності, а також, можли-
вості провести свою незалежну 
експертизу.

Однак і на цьому проблеми 
не закінчуються і визначивши 
комп’ютер з використанням якого 
здійснено незаконні дії, необхідно 
також встановити особу, яка вчи-
нила протиправне діяння.

Необхідно пам’ятати, що всі 
дані знайдені на жорсткому дис-
ку можуть бути згенеровані дис-
танційно з іншого комп’ютера. 
Крім того, особи які вчиняють 
комп’ютерні злочини діють най-
частіше поодинці, тому не вийде 
встановити спільників або сторон-
ніх свідків і допитати їх.

В такому випадку необхідно 
використовувати весь спектр нег-
ласних слідчих дій визначених 
у КПК як то: зняття інформації з 
електронних інформаційних сис-
тем (ст.264 КПК), фіксація і збе-
реження інформації (ст.265 КПК), 
спостереження за особою або міс-
цем (ст.269 КПК), тощо.

Іноді такі негласні слідчі дій 
необхідно використовувати одно-
часно, щоб чітко встановити і міс-
це і особу безпосередньо причет-
ної до скоєння злочину, оскільки 
саме затримання «на гарячому» в 
момент скоєння злочинного діян-
ня  може слугувати найвагомішим 
доказом.

Однак, на сьогоднішній день, 
особливо в світлі запропонованих 
змін до КПК відповідно до зако-
нопроекту № 7275 від 10.11.2017 
(законопроект про захист бізнесу) 
та встановлення конкретного тер-
міну проведення досудового роз-
слідування після реєстрації заяви 
в ЄРДР, встановлення особи яка 
вчинила злочин і її затримання, 
а також проведення всіх належ-
них експертиз і досліджень, пред-
ставляється справою практично 
нереальної і такою, яка вимагає 
значно більшого часу ніж 6 міся-
ців (або 1 рік якщо терміни будуть 
продовжені) і більш досконалого 
законодавства. 

ПАРТНЕРИ ААУ

Досвід – це найкращий 
критерій і гарант якості, а ми 
захищаємо інтереси клієнтів 
вже 10 років. Створивши у 
2008 році юридичну ком-

панію «Світ юридичних послуг», яка спеціалізувала-
ся виключно в держзакупівлях, ми не зупинилися на 
цьому, а активно розвивали різні галузі юридичних 
послуг. Як результат, у 2015 році створили Адвокат-
ське Об’єднання «Артіус». 11 листопада 2015 року – 
наш другий день народження.

Адвокатське об’єднання «Артіус» надає ком-
плексні юридичні послуги як юридичним, так і фі-
зичним особам. Юридичні питання та конфлікти су-
часного світу, з якими зіштовхуються наші клієнти, 
потребують для свого вирішення особливого підходу. 
Головним акцентом роботи АО «ARTIUS» є поперед-

ження негативних наслідків, що можуть виникнути 
в майбутньому. Нині дуже важливо формувати тен-
денцію взаємовідносин клієнта та адвоката в режимі 
постійної взаємодії та викорінювати заскарузлий 
принцип розв’язання проблем тоді, коли вже вони 
настали. 

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

Крім того, адвокати «Артіус» надають юридичні по-
слуги в галузях сімейного, кримінального, господарсько-
го, трудового, спортивного права тощо.  

www.artius.com.ua

АРТІУС
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СТАТТЯ

Як показує аналіз юридич-
ної практики, при використанні 
земельних ділянок та реалізації 
прав на землю дуже часто вини-
кають різноманітні спори. Серед 
них найбільш розповсюдженим є 
захист вже порушеного права на 
землю. 

З усіх категорій спорів най-
більш поширеними і складними 
в рішенні є земельні та межеві 
спори  з приводу визначення меж 
земельної ділянки, невірного її 
місцезнаходження, накладень зе-
мельних ділянок одна на одну, по-
милок в площі тощо. 

При розгляді земельних спорів 
поряд з необхідністю проведення 
стандартних будівельно-технічних 
експертиз, часто виникає необ-
хідність проведення складних зе-
мельно-технічних експертиз.

За допомогою експертизи за-
звичай вирішуються земельні спо-
ри, де потрібно визначити вартість 
спірного домоволодіння (земель-
ної ділянки з розташованими на 
ньому будівлями) або встановити 
можливості реального розподілу 
домоволодіння (виділу частини 
землі в натурі та виділу частини 
будинку в натурі) відповідно до 
ідеальних часток у праві.

Окрім того, земельна експерти-
за також допоможе при необхідно-
сті визначення вартісного і нату-
рального вираження відхилення 
від ідеальних часток у праві по 
кожному із запропонованих екс-
пертизою варіантів, а також дослі-
дження якості та обґрунтованості 
проекту землеустрою.  

ПОДІЛ ЗЕМЛІ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ
КОРИСТУВАННЯ 
Поділ земельної ділянки – одне 

із завдань земельно-технічної екс-
пертизи. Необхідність проведен-
ня даної експертизи виникає при 
вирішенні земельних спорів, коли 
сторони хочуть оформити право 
власності на частки земельної ді-
лянки.

Експертиза поділу земельної 
ділянки може бути як досудовою 
(за заявою фіз. та юр. осіб), так і в 
рамках судового процесу (за ухва-
лою суду).

Основними завданнями при 
проведенні експертизи поділу 
земельної ділянки є виділення 
частки землі в натурі відповід-
но до частки учасника землеко-
ристування. При цьому, як пра-
вило, необхідний також поділ 
наявних на земельній ділянці 
будівель. У разі неможливості 
поділу та винесення в натуру 
земельної ділянки, а також бу-
дівель, наявних на земельній ді-
лянці, експерти встановлять по-
рядок користування ділянкою. 
Експертиза поділу земельної ді-
лянки є найбільш затребуваною 

в шлюборозлучних та спадкових 
справах.

Ці та інші питання, що стосу-
ються поділу земельної ділянки, 
розділу будинку, визначення по-
рядку користування ділянкою, Ви 
можете вирішити, звернувшись до 
судових експертів. 

ЕКСПЕРТИЗА МЕЖ
І ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ
Окрема категорія земельних 

спорів стосується визначення меж 
земельних ділянок. Адже власни-
ки земельних ділянок нерідко по-
миляються в своїх уявленнях про 
місце проходження меж ділянки. 
Це може призводити до виникнен-
ня спорів щодо меж земельних ді-
лянок між сусідами, вирішити які 
можна за допомогою земельно-тех-
нічної експертизи як в досудовому 
порядку, так і в рамках судового 
процесу.

У більшості випадків межові 
роботи проводяться для уточнен-
ня меж і площі існуючої земельної 
ділянки, а також при оформленні 
нової земельної ділянки. Крім ме-
жування землі нерідко доводиться 
проводити межування наземних 
будівель з метою їх юридичного 
закріплення на існуючій земель-
ній ділянці. 

Всі питання, що стосуються 
межування земельної ділянки, бу-
дівель, Ви можете вирішити, звер-
нувшись до експертів, які в рамках 
проведення земельно-технічної 
експертизи визначать дійсні межі і 
площу земельної ділянки, а також 
їх відповідність правовстановлюю-
чим документам.

Варто зазначити, що експерти-
за може бути проведена як україн-
ськими експертами, так і їх коле-
гами із інших юрисдикцій світу. 
Зокрема, така експертиза є міжна-
родною та проводиться фахівцями 
Міжнародного центру судової та 
ADR экспертиз при Європейській 
арбітражній палаті. 

ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ - НАЙПОШИРЕНІШІ В УКРАЇНІ. 
ЯК ЇХ ЕФЕКТИВНО ВИРІШУВАТИ?

Геннадій 
ПАМПУХА 

Управляючий партнер Незалеж-
ного інституту судових експер-
тиз, президент Європейської 
арбітражної палати, директор 
Міжнародного інституту експер-
тиз I.I.Expertise
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ПАРТНЕРИ КОМІТЕТІВ ААУ

Європей-
ська арбіт-
ражна палата 
(м. Брюссель, 

Бельгія)  протягом десяти років 
об’єднує юристів, адвокатів, ар-
бітрів, медіаторів, експертів та біз-
несменів з 33 країн світу. 

Головна місія ЄАП  -  захист 
бізнесу завдяки альтернативним 
способам вирішення спорів, а та-
кож налагодження діалогу між біз-
несом, з одного боку, та юристами, 
з іншого боку. Таким чином, фор-
мується довіра між учасниками 
комерційної діяльності та пред-
ставниками юриспруденції, які їх 
захищають.

Свою діяльність ЄАП здійснює по 
таким основним напрямками, як: • 
Міжнародний комерційний арбітраж, 
• Міжнародна судова експертиза, • 

Освітній центр, • Центр комунікації
При Європейській арбітраж-

ній палаті понад 9 років функці-
онує Міжнародний комерційний 
арбітражний суд, який розглядає 
комерційні спори між резидента-
ми різних країн. Пришвидшений 
процес розгляду спорів (в тому 
числі, в режимі «онлайн»), фіксо-
ваний розмір арбітражного збору  
та панель професійних арбітрів із 
33 юрисдикцій світу роблять про-
цедуру розгляду спору в МКАС 
при ЄАП не лише ефективною та 
швидкою, але й оптимальною за 
судовими витратами. 

При Європейській арбітраж-
ній палаті діє Міжнародний центр 
судових та ADR експертиз. Його  
фахівці проводять експертизу як 
в рамках національного законо-
давства, і міжнародну  експертизу 

із залученням експертів із різних 
юрисдикцій світу. Висновок судо-
вої експертизи  є ефективним ін-
струментом вирішення комерцій-
них спорів та допомагає зберегти 
партнерські взаємовідносини між 
контрагентами на досудовому ета-
пі вирішення спору.

За роки своєї діяльності ЄАП 
накопичила знання в галузі арбіт-
ражу та системи альтернативного 
врегулювання спорів. На сьогод-
нішній день ЄАП - це майданчик 
для обміну досвідом, юридичною, 
арбітражною та експертною прак-
тикою, налагодженням ділових 
зв’язків між представниками ар-
бітражних інституцій, юристами 
та бізнес-колами. 

Більш детальна інформація 
про діяльність ЄАП - на сайті  
www.chea-taic.be 

ЄВРОПЕЙСЬКА АРБІТРАЖНА ПАЛАТА

ALEXANDROV & PARTNERS 
має більше 15 років успішного дос-
віду надання комплексних юри-
дичних, консалтингових та бізне-
спослуг у сферах: 

• Аграрного права;
• M&A;
• Інвестицій;

• Нерухомості та земельного 
права;

• Структурування бізнесу;
• IT&IP право;
• Захисту інвестицій у крипто-

валюту;
• Будівництва.
ALEXANDROV&PARTNERS 

була визнана юридичною фірмою 
року в агросфері (згідно дослі-
дження видавництва «Юридична 

практика») та рекомендована до-
відником Legal 500 EMEA як одна з 
найкращих юридичних компаній 
України у сфері корпоративного 
права та M&А. Також міжнарод-
ний довідник IFLR 1000 визнав 
ALEXANDROV&PARTNERS одні-
єю з найкращих юридичних ком-
паній України в сфері фінансів та 
корпоративного права. 

www.lawyers.com.ua

ALEXANDROV&PARTNERS

Sayenko Kharenko - 
одна з провідних 
юридичних фірм 
України, що пропо-
нує повний спектр 
юридичних послуг. 

Фірма заслужила високу репута-
цію серед клієнтів за розробку ін-
новаційних юридичних рішень в 
усіх основних галузях права.

Наша команда розробила ряд 
нових продуктів і структурува-
ла значну кількість інновацій-
них трансакцій, зокрема у сфе-
рах фінансового права та ринків 
капіталу, які й надалі успішно 

використовуються, сприяючи 
розвитку провідних галузей еко-
номіки України. Клієнти Sayenko 
Kharenko зазначають, що головні 
переваги співпраці з фірмою - це 
практичність і ефективність юри-
дичного супроводу, а також чітке 
розуміння стратегічних бізнес-ці-
лей клієнтів.

Ми виступаємо юридичним 
радником найбільших міжнарод-
них банків і фінансових установ, 
включаючи компаній з Fortune 500, 
промислових груп, міжнародних 
громадських організацій та індиві-
дуальних інвесторів.

Професійний досвід фірми у 
таких сферах, як вирішення судо-
вих спорів, інтелектуальна влас-
ність, конкурентне право, корпора-
тивне право та M&A, корпоративна 
безпека, міжнародна торгівля, між-
народний арбітраж, нерухомість, 
оподаткування, реструктуризація 
заборгованості, управління при-
ватним капіталом, трудове право, 
фінансове право та взаємодія з дер-
жавними органами, підтверджений 
найвищими позиціями у рейтинго-
вих таблицях проектів, нагородами 
та професійними  рейтингами. 

www.sk.ua

SAYENKO KHARENKO
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АНОНС ААУ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ПУБЛІЧНИЙ КОНКУРС
 «АДВОКАТ РОКУ – 2018»

Асоціація адвокатів України оголошує про старт 
Всеукраїнського незалежного публічного конкурсу 
«Адвокат року – 2018», який цього року збільшує масш-
таби та презентує нові правила проведення.

Конкурс стартує 15 травня  і складається з 3 етапів:
-  Подача анкет номінантами з 15 травня по  15 серпня
-  Проведення  on line голосування  з 1 вересня по 20 

вересня 
-  Урочисте нагородження після затвердження резуль- 

татів on-line голосування та визначення фіналістів - 5 
жовтня.

Інформація про  фіналістів буде опублікована в 
журналі «Публічні люди» (генеральний інформацій-
ний партнер) та в спеціальному випуску Бюлетеня 
ААУ, присвяченому Конкурсу «Адвокат року».

Конкурсна комісія обирає 5 фіналістів в кожній 
із запропонованих 20-ти практик:

• кримінальне право; 
• цивільне право;
• сімейне право; 
• фінансове та банківське право; 
• податкове право; 
• аграрне та земельне право; 
• медичне та фармацевтичне право; 
• корпоративне право; 
• господарське (комерційне) право;
• міжнародний арбітраж; 

• міжнародне торгове право; 
• злиття та поглинання; 
• антимонопольне і конкурентне право; 
• IT право;
• іноземні інвестиції;
• антирейдерська практика;
• митне право;
• право інтелектуальної власності;
• трудове право;
• медіа-право;
• морське і транспортне право.
Також в цьому році  ми вперше нагороджуємо 

учасників, які не є адвокатами в номінаціях:
• Кращий політик-юрист;
• Кращий in-house lawyer;
• Кращий журналіст, що пише на юридичні теми;
• Краща юридична ТВ програма;
• Адвокат-науковець;
• Юрист-громадський діяч;
• Юрист-законотворець.

Детальну інформацію дивіться на сайті
www.uaa.org.ua
З приводу питань звертайтесь, будь ласка, за на-

ступними контактами:
Моб.: (067) 343 34 07,  
e-mail: reiting@uaa.org.ua 

ФОТО З УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ НАГОРОДЖЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ААУ «АДВОКАТ РОКУ - 2017»
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АНОНС ААУ

VII ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ З ПУБЛІЧНОГО ПРАВА  
ТА ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКИХ ПИТАНЬ

Шановні колеги!

15 червня 2018 року відбудеться VII Всеукраїнський форум ААУ з публіч-
ного права та фінансово-банківських питань.

Даний форум виступає платформою для обговорення таких важливих га-
лузей, як захист бізнесу, міжнародний арбітраж, міжнародне право, виконавче 
провадження, фінансово-банківські питання, тощо. 

Для кого цей форум?
Для адвокатів, юристів, правників, науковців, представників бізнесу та дер-

жавних органів. 

Чому саме VII Всеукраїнський форум з публічного права?
Оскільки, на сучасному етапі реформування української правової систе-

ми особливо актуальними є проблеми, що існують у сфері публічного права, 
публічно-правових відносин, фінансово-правового сектору та оподаткування, 
вирішення яких є важливим як для представників державної влади, так і для 
приватного бізнесу, Асоціація адвокатів України вже 7 рік поспіль проводить 
даний форум.

Що Ви отримаєте?
• Практичні знання від досвідчених фахівців у галузі публічного права.
• Розгляд та обговорення місця криптовалют у сучасному бізнесі.
• Обмін досвідом між спеціалістами фінансово-банківських питань.
• Реальні поради вирішення нагальних проблем у сфері публічного права, приватного регулювання, міжна-

родного арбітражу, інтелектуальної власності, тощо.
• Розгляд актуальних питань міжнародного арбітражу
• Проведення квесту «Адвокоін»

Серед спікерів: досвідченні судді, народні депутати України, найкращі міжнародні експерти, науковці, пред-
ставники органів державної влади, відомі адвокати та юристи, представники банків та інші.

Дата проведення: 15 червня 2018 року
Місце: «IQ Бізнес-центр», вул. Болсуновська, 13-15
Час: 09:00 – 16:40

Вартість: 
Для членів ААУ: 
до 27.04.2018 р. - 800 грн.
до 15.05.2018 р. - 1000 грн.. 
до 12.06.2018 р. - 1500 грн.
на форумі - 1700 грн.

Для членів КМА та студентів - 600 грн.

За довідкою звертайтесь за тел.: 067 343 34 07 або email: forum@uaa.org.ua                                                            
                                                               
Чекаємо на VII Всеукраїнському форумі ААУ з публічного права!

Для інших учасників: 
до 27.04.2018 р. - 1400 грн.
до 15.05.2018 р. - 1600 грн.
до 12.06.2018 р. - 2100 грн.
на форумі - 2300 грн.
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