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«обличчя адвокатури»
проект ААУ

Відбувся IV Щорічний літній форум 
ААУ з публічного права 

подія ААУ

Відбувся ІІ Регіональний форум 
в м. Херсон на тему: 

«Пошук справедливості в ЄСПЛ. 
Крим та Схід України: 

питання сьогодення» 
подія ААУ
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• верховенство права
• пріоритет суспільних
   інтересів
• незалежність
• аполітичність
• професіоналізм

• демократичність
• добровільність
• справедливість
• активність
• гласність
• самоврядування
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Обличчя адвОкаТури:
Мінін Олександр Адимович 
«адвокат» для мене асоціюється в пер-
шу чергу з поняттям «захисник»

СТаТТя:
Ромовська Зорислава Василівна 
адвокат у кредитних судових спорах: 
упущені можливості. І не лише про це

рОбОТа кОМІТЕТІв:
відбувся круглий стіл комітету кри-
мінального права та процесу на тему: 
«Проблематика обрання особі запо-
біжного заходу, а також особливості 
надання правової допомоги клієнту, 
який перебуває в СІЗО та інших місцях 
попереднього ув’язнення»

рОбОТа кОМІТЕТІв:
відбувся майстер-клас на тему «Стра-
тегія ефективної боротьби з шахрай-
ством у банківській сфері»

кМа аау:
відбулася екскурсія до 
верховної ради україни

ПОдІї:
Підписано Меморандум про співро-
бітництво між аау та уповноваженим 
Президента україни з прав дитини

СТаТТя:
Дубчак Леся Сергіївна 
Податкова еквілібристика різних часів 
та народів

СТаТТя:
Стусова Юлія Михайлівна
рейдерські захоплення 
в сучасних умовах

ПОдІя аау:
відбулися дебати серед кандидатів 
до вищої ради юстиції 

кМа аау:
відбулася ІІІ Школа кар’єрного росту 
майбутнього адвоката

Заява ПрО ПрийняТТя в члЕни аау:

рОбОТа кОМІТЕТІв:
відбувся семінар «Особливості ліквідації 
суб’єктів господарювання за рішенням 
власників: перспектива банкрутства»
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ПОдІї:
відбувся IV всеукраїнський форум
з цивільного права та процесу
«київська весна»

СТаТТя:
Кравець Наталія Володимирівна,
Гаро Ганна Олександрівна 
Отримання дозволу на виїзд дитини 
за кордон без згоди одного з батьків 
частина 2. Спірні питання, що вини-
кають при оформленні нотаріально 
посвідченої згоди одного з батьків на 
виїзд дитини за кордон
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4 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

«АДВОКАт» ДЛя МеНе 
АСОціЮєтьСя В пеРшу чеРГу 

З пОНяттяМ «ЗАхиСНиК»

Дмитро Іванович 
Грищенко

Адвокат, Круючий партнер 
ЮПФ “Грищенко та партнери”, 
Заслужений юрист України, є 
членом Міжнародної Асоціації 
Юристів (International Bar 
Association), Американської 
Асоціації Адвокатів (Ameri-
can Bar Association), Київської 
обласної адвокатури, 
Асоціації правників України 
(АПУ), Українського союзу 
промисловців і підприємців 
(УСПП), Київської громадської 
організації «Телеком 
Клуб» (телекомунікації), 
Американської торгової палати 
в Україні (American Cham-
ber of Commerce in Ukraine), 
міжнародного юридичного 
клубу LNI-OASIS, Етичної 
комісії при Асоціації правників 
України. 

- Що спонукало Вас до ви-
бору професії адвоката?

По-перше, мені завжди імпону-
вала професія юриста, це і обумо-

вило вибір спеціальності. По-друге, 
працюючи юрисконсультом на під-
приємстві (після закінчення вуЗу), 
зіткнувся з необхідністю не тільки 
надавати консультації юридичним 
та фізичним особам, а й захищати 
їх інтереси. втім, мені завжди по-
добалось працювати з людьми, а 
професія адвоката – це можливість 
допомагати, застосовуючи свої 
знання, навички та набутий досвід. 
Професія адвоката досить багато-
гранна, вона вимагає бути постійно 
в динаміці, щоб оперативно реагу-
вати на життєві «хитросплетіння», 
вона дає можливість розвиватись у 
професійному плані, а кожна нова 
справа – як ребус, який необхідно 
розв’язати за допомогою правових 
інструментів. 

- професія «адвокат», на 
Ваш погляд, це?

адвокат – це, в першу чергу, 
особа, яка надає допомогу в захисті 
порушених прав як фізичним, так 
і юридичним особам, здійснює ши-
рокий спектр послуг, виступаючи 
одночасно юристом, економістом, 
фінансистом, аналітиком, навіть 
психологом та психотерапевтом. 
адвокати – це слуги правосуддя, 
головна місія яких – відстоювання 
справедливості за допомогою висо-
кого рівня знань, досвіду, віддано-
сті справі, наполегливості та винят-
кових моральних якостей. адвокат 
є стержнем правового захисту лю-
дини від свавілля влади, судів, про-
курорів, і працює для того, щоб 
професійно допомогти  людині ро-
зібратися зі своїми правовими про-
блемами і знайти законний спосіб 
їх врегулювання та вирішення. як 
сказав відомий адвокат Ф.Плева-
ко, «За прокурором стоїть закон, 
а за адвокатом –  людина зі своєю 
долею, зі своїми сподіваннями, і ця 

людина надіється на адвоката, шу-
кає в нього захисту, і дуже страшно 
посковзнутися з такою ношею». 

на мою думку, адвокат, як пра-
вило, – це людина ввічлива, уважна, 
зацікавлена, освічена, високоінте-
лектуальна, бюрократична та при-
скіплива (у професійному сенсі).

успішний адвокат – це особа, 
яка постійно самовдосконалюєть-
ся, швидко та оперативно реагує 
на мінливості ринку, не женеться 
за високими гонорарами, а працює 
за покликанням, заради відновлен-
ня справедливості. адвокат,  як ди-
пломат, повинен бути і готовим до 
компромісу, і, в той же час, вміти 
відстоювати власну думку та мати 
талант донести її до клієнта. Це ша-
нований член суспільства, соціаль-
но значима одиниця соціуму.

Ще одна з ознак успішно-
го  адвоката – креативність та не-
стандартність мислення. клієнт 
приходить до адвоката зі своїми 
проблемами, і завдання адвоката – 
знайти вихід з будь-якої ситуації, 
дослідити надскладні вузли обста-
вин та досягти логічного розв’язан-
ня ситуації, діючи в правовому полі 
для досягнення максимально пози-
тивного результату для клієнта. 

адвокат, який вибрав профе-
сію за покликанням, має певне 
професійне чуття, яке дозволяє 
йому в кожній конкретній ситуації 
в оптимальні терміни знайти най-
більш прийнятні для клієнта шля-
хи вирішення проблеми. адвокат 
не обмежується тим, що лежить на 
поверхні справи, а щиро докладає 
всіх зусиль, щоб віднайти обстави-
ни, які поліпшать позицію клієнта. 
адвокати формують відношення 
до себе своєю працею, адже репу-
тація успішного адвоката напра-
цьовується роками. Тому «адвокат» 
– це надійний фахівець, якому до-
віряють, і до якого в разі потреби 
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звертаються вдруге.

- Що треба для побудови 
в україні дійсно демократичної 
самоврядної організації адвокату-
ри?

в першу чергу, організація ад-
вокатів повинна бути саме демокра-
тичною, і демократія повинна бути 
реальною, а не декларативною. Ос-
новною ознакою сьогодення є не-
можливість суспільства отримати 
кваліфіковану правову допомогу і 
реалізувати гарантоване консти-
туцією право на правову допомогу 
адвоката. Організація адвокатури 
повинна бути єдиним, незалеж-
ним, демократичним осередком 
правової думки, яка б змогла впли-
вати на політику держави у сфері 
прав людини, сприяла б форму-
ванню правильного розуміння дер-
жавою та її органами статусу адво-
ката в суспільстві, а також змогла б 
змусити саме владу виконувати ви-
моги закону. неприйнятною зараз 
є ситуація, коли влада намагається 
«приручити» адвокатуру, створити 
так званих «карманних адвокатів», 
які в більшій мірі політики, а не 
правники. 

для створення самоврядної ор-
ганізації необхідно обов’язково за-
лучати адвокатів до формування та 
розвитку адвокатської спільноти. 
Це є одним з головних завдань, які 
стоять перед органами самовряду-
вання адвокатури. Цього можливо 
досягти, якщо процесу прийнят-
тя важливих для адвокатів рішень 
буде передувати процедура широ-
кого обговорення. в цьому випадку 
вдасться уникнути критики, що, 
в свою чергу, призведе до добро-
вільного виконання прийнятих рі-
шень. Тобто, процедура повинна 
бути максимально прозорою та пу-
блічною. 

дійсно демократична, само-
врядна організація адвокатів буде 
лобіювати цілу низку гарантій не-
залежності та професійної свободи 
адвокатів, дозволить повноцінно 
захищати інтереси і самих правни-
ків. але щоб така організація була 
побудована в україні, одного ба-
жання замало – «Спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопающих». 
Тобто кожен адвокат повинен взяти 
участь у цьому процесі, і тоді спіль-
ні зусилля принесуть бажаний ре-
зультат. 

яким Ви бачите майбутнє 
української адвокатури?

я оптиміст, тому сподіваюсь, що 
кризові явища в адвокатурі минуть 
і будуть згадуватись, як страшний 
сон, а демократична організація 
адвокатури в україні буде прогре-
сувати та розвиватися. вітчизняне 
законодавство наблизиться до єв-
ропейського рівня та європейських 
стандартів, буде сформовано єди-
ний ринок юридичних послуг і 
встановлені загальні правила його 
регулювання, будуть введені єди-
ні стандарти надання правової 
допомоги. разом з цим зміниться 
і відношення до адвоката та адво-
катури взагалі. виникне зацікавле-
ність у юристів долучитись до лав 
адвокатів що, у свою чергу, забез-
печить підвищення якості роботи, 
відповідальності та гарантії профе-
сійної діяльності захисника, а отже, 
створить умови для добросовісної 
конкуренції на вітчизняному рин-
ку надання юридичних послуг. 
буде посилено роль української ад-
вокатури на міжнародному рівні, 
українська адвокатська спільнота 
інтегрується у світову адвокатську 
спільноту, кращі норми регулю-
вання та організації адвокатської 
діяльності, що існують в законодав-

стві інших країн, імплементуються 
у законодавство україни. 

адвокатське співтовариство 
сьогодні об’єктивно зацікавлене в 
ефективності реформи адвокату-
ри, що є запорукою розвитку пра-
вової державності в україні.



СТаТТя

6 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

КЛієНтО-ОРієНтОВАНіСть – ГОЛОВНий тРеНД 
СучАСНОСті

Юридичний бізнес має ряд 
особливостей, що виводять його 
в розряд «інтелектуального біз-
несу». Зокрема, наша професія 
вимагає систематичного  підви-
щення рівня кваліфікації, моні-
торингу змін до законодавства та 
останніх тенденцій судової прак-
тики, постійної особистої участі 
партнерського складу в управ-
лінні компанією. Іншими слова-
ми власник юридичного бізнесу 
має виконувати роль такого собі 
«граючого тренера», одночасно 
вирішуючи безліч задач. Секрети 
ефективного «юридичного муль-
тифункціонера» спробуємо роз-
глянути нижче.

успішний юридичний бізнес 
в сучасному світі, на наш погляд, 
будується на трьох «китах»: 

1. хороша напрацьована клі-
єнтська база;

2. наявність ресурсів для 

якісного задоволення потреб клі-
єнтів;

3. вміння комунікувати та 
знаходити спільну мову з усіма 
гравцями ринку.

все решта є похідним та істот-
но не впливає на кінцевий резуль-
тат.

При відвертій перенасичено-
сті ринку юридичних послуг у ве-
ликих містах україни природньо, 
що основний акцент юридичної 
спільноти зосереджений на «бит-
ві» за клієнта. кожен у такій бо-
ротьбі застосовує прийнятні для 
нього методи. Опускаючи випад-
ки недобросовісної конкуренції, 
хочеться зосередити увагу на ме-
тодах чесної боротьби. напевно, 
широковідомим є факт, що сьо-
годні здивувати клієнта «рівнем 
знань» юридичного радника та 
його багатим досвідом досить 
складно. Це той базовий «маст-
хев», що має входити у пакет стан-
дартної якісної послуги. Сучас-
ний клієнт хоче отримати більше, 
ніж просто юридичну послугу. він 
хоче отримати комплексне готове 
рішення конкретної задачі з міні-
мальними фінансовими витрата-
ми на це. По великому рахунку 
клієнта не особливо цікавить, хто, 
яким чином та якими способами 
вирішуватиме його проблему, 
оскільки він націлений на резуль-
тат, тому на ринку спостерігається 
стійка тенденція переходу від оп-
лати процесу надання послуг до 
форми оплати «SuccessFee», тобто 
«гонорару успіху». крім того, все 
менше клієнтів готові переплачу-
вати за «гучне ім’я» юридичного 
консультанта, якщо його ефек-
тивність не відрізняється від менш 
розпіарених конкурентів з більш 
поміркованими цінами.

до такої гри за новими пра-
вилами клієнтів особливо важко 
підлаштовуватись великим ком-
паніям зі значними статтями ор-

ганізаційно-представницьких ви-
датків. 

Менші гравці ринку є набагато 
гнучкішими у цьому сенсі і легше 
здатні адаптовуватись до нових 
умов.їм достатньо користуватись 
«золотим» правилом маркетингу, 
яке говорить:  «Хочете отримати 
лояльного клієнта? Просто дайте 
йому те, чого він хоче!». а один 
із кращих бізнесменів сучасності 
річард бренсон додає: «якщо ви 
виявились здатними вирішити 
проблеми краще, ніж клієнти мог-
ли очікувати, вони будуть віддані 
вам усе життя!».

Іншими словами, якщо, на-
приклад, ви бачите потребу клієн-
та в оплаті послуг за результатом 
їх надання, але не вважаєте мож-
ливим відмовлятись від оплати до 
моменту отримання очікуваного 
клієнтом результату, запропонуй-
те клієнту компромісний варіант 
про мінімальну оплату юридич-
ного супроводження процесу та 
оплату основної частини, як гоно-
рару за успішне завершення про-
екту, що додатково стимулювати-
ме вас до ефективної роботи.

Головне – побачити та почу-
ти істинну потребу клієнта, що, 
як свідчить досвід, не кожному 
вдається. часто юристи тиснуть 
на перспективних клієнтів не-
скінченним потоком власної ком-
петентності замість того, щоб 
детально з’ясувати їхні потреби, 
трансформувати їх позиції в ре-
альні інтереси, що в результаті не 
дає клієнту відчуття задоволеності 
від отриманої послуги.Сучасний 
клієнт хоче бачити у «зовнішньо-
му» юристові не тільки фахівця 
високого рівня, який «відпрацьо-
вує» оплачений час, але й надій-
ного радника та партнера, до яко-
го можна звернутись у будь-який 
момент. крім того, спостерігаєть-
ся зростання потреби клієнтів у 
володінні юристами окремими 

Саєнко 
марина Ігорівна

Адвокат, Партнер ЮК «Закон 
Перемоги», Голова комітету 
банківського права ВГО 
«Асоціація адвокатів України»
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навичками психолога, менеджера, 
успішного переговорника та якіс-
ного аналітика. у цьому аспекті 
певні переваги мають так звані 
«бутікові» юридичні компанії, у 
яких є можливість забезпечити 
особисте партнерське спілкуван-
ня з кожним клієнтом. до речі, 
надання клієнту можливості бути 
вислуханим та почутим останнім 
часом стало досить ефективним 
інструментом продажу юридич-
них послуг. Собівартість цього 
процесу практично нульова, а ре-
зультат – перевищує всі очікуван-
ня, оскільки, демонструючи таким 
чином лояльність до клієнта, ви у 
більшості випадків переводите 
його у статус постійного клієн-
та-партнера, який рекоменду-
ватиме ваші послуги як продукт 
високої якості. а рекомендації клі-
єнтів, задоволених якістю надання 
послуг та отриманим результа-
том, зберігають за собою «пальму 
першості» у рейтингу ефективних 
способів залучення клієнтів.

Ще одним дієвим інстру-
ментом просування юридичних 
послуг та одночасно чудовою 
репутаційною інвестицією є соці-
ально-активна діяльність юридич-
них компаній. членство в бізнес-а-
соціаціях, участь в просвітницькій 
діяльності, волонтерська протек-
ція стартапів, підтримка різнома-
нітних благодійних проектів тощо 
створюють позитивний імідж со-
ціально-відповідальної компанії 
та дозволяють розширити клієнт-
ську базу завдяки цільовій аудито-
рії подібних заходів. 

досить позитивні результати 
у процесі залучення клієнтів при-
носять партнерські відносини з 
колегами «по цеху», які спеціалі-
зуються на окремих напрямках. 
наш досвід показує, що залучен-
ня вузькопрофільних фахівців, 
які мають глибокі знання певної 
сфери та багату практику їх засто-

сування,до супроводження про-
ектів клієнтів надає можливість 
забезпечити комплексний підхід 
до вирішення поставлених перед 
нами задач, завдяки чіткому ро-
зумінню всіх тонкощів окремих 
сфер.крім того, інколи ми прак-
тикуємо передачу всього клієнт-
ського кейсу колегам, які спеціалі-
зуються на практиках, відмінних 
від основних спеціалізацій нашої 
компанії. Такий взаємний «обмін» 
дозволяє нам максимально задо-
вольнити потреби наших клієнтів 
у тих сферах, які не входять до 
наших практик, заощадивши при 
цьому ресурси для надання інших 
послуг, а також поповнити наш 
клієнтський портфель за рахунок 
аналогічних рекомендацій ком-
паній-партнерів.Звичайно, щоб 
така співпраця була ефективною, 
необхідно завоювати авторитет 
фахівця екстра-класу в окремій 
галузі, а також своєю роботою 
підтвердити статус надійного 
партнера для колег-юристів. укрі-
пленню партнерських стосунків 
та підвищенню рівня довіри між 
адвокатами додатково сприяє не-
формальне спілкування на різно-
манітних професійних заходах, 
спільна участь у громадській ді-
яльності, командна робота на єди-
ний результат. 

Підсумовуючи все вищезазна-
чене, формуємо висновок, що се-
кретом успішного юридичного 
бізнесу в сучасному динамічному 
світі є систематичне вдосконален-
ня рівня професійної майстерно-
сті, швидка адаптація під потре-
би ринку, вміння запропонувати 
клієнтам нові актуальні продукти, 
а також наявність надійної парт-
нерської бази висококласних фа-
хівців, здатних генерувати та ре-
алізовувати комплексні рішення 
для клієнтських задач будь-якої 
складності. При такій синергії 
альтернативи перемозі просто не 

існує!
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ВіДбуВСя СпіЛьНий СеМіНАР (пРАКтиКуМ) 
АСОціАції АДВОКАтіВ уКРАїНи, РАДи АДВОКАтіВ 

ОДеСьКОї ОбЛАСті тА уКРАїНСьКОї АКАДеМії 
МеДіАції НА теМу «пОЗАСуДОВе ВРеГуЛЮВАННя 

СіМейНих СпОРіВ тА ЗАСтОСуВАННя МеДіАції 
АДВОКАтАМи»

асоціація адвокатів україни 
з приємністю повідомляє, що 06 
червня 2015 відбувся спільний се-
мінар (практикум) асоціації ад-
вокатів україни, ради адвокатів 
Одеської області та української 
академії медіації на тему «Позасу-
дове врегулювання сімейних спо-
рів та застосування медіації адво-
катами».

 
комітет сімейного права та 

майнових спорів щиро дякує ко-
мітету медіації та комітету з ци-
вільного та сімейного права ради 
адвокатів Одеської області за ор-
ганізаційну та технічну допомогу 
у підготовці даного заходу. кіль-
кість учасників з Одеського регіо-
ну перевищила будь-які очікуван-
ня.

велику подяку також вира-
жаємо доповідачам української 
академії медіації, які настільки 
ґрунтовно та цікаво розкрили те-
матику, що учасники довго не 
відпускали, питань було поставле-
но надзвичайно багато, дискусія 
вийшла жвавою та плідною.

на початку заходу модератор 
Ганна Гаро звернула увагу на ак-
туальність тематики заходу, пред-
ставила доповідачів та окреслила 
питання, які заплановані до обго-
ворення.

Перші доповідачі луіза рома-
надзе, адвокат, медіатор, канди-
дат юридичних наук, завідувач 
кафедри правознавства Одесько-
го національного економічного 
університету, доцент кафедри 
інтелектуальної власності та кор-
поративного права національ-
ного університету (Одеська юри-

дична академія), та володимир 
боштан, адвокат, медіатор, Голова 
комітету медіації ради адвокатів 
Одеської області широко освітили 
питання медіації як дієвого аль-
тернативного способу вирішення 
спорів, що виникають з сімейних 
правовідносин, окреслили понят-
тя, основні принципи та переваги 
медіації, розкрили позиції та інте-
реси сторін конфлікту.

в цілому було наголошено на 
цінності практичного застосуван-
ня процедури медіації у категорії 
сімейно-правових спорів. Окрес-
люючи питання «Цивілізованого» 
розлучення подружжя, яке має 
дітей» приватний нотаріус Одесь-
кого міського нотаріального окру-
гу Гур’янова людмила Геннадіїв-
на, розкрила законодавчі норми, 
що регулюють поділ спільного 
сумісного майна подружжя в до-
бровільному порядку та на влас-
ному практичному досвіді чітко 
окреслила порядок нотаріального 
посвідчення договору про поділ 
майна подружжя, а також звер-
нула увагу на інші договори, які 
можуть бути укладені з метою до-
бровільного врегулювання право-
відносин у зв’язку з розірванням 
шлюбу.

член комітету сімейного пра-
ва та майнових спорів, адвокат, 
кандидат юридичних наук, суддя 
третейського суду, партнер Юри-
дичної компанії “ПравОвий 
ФрОнТ” Юлія божко, підтрима-
ла позицію приватного нотарі-
уса щодо переваг поділу майна 
подружжя за домовленістю та 
мирного врегулювання судового 
спору про поділ майна подружжя 
шляхом укладення мирової угоди.

Пані Юлія у своїй доповіді ви-
користовувала приклади судової 
практици, звернула увагу на під-
стави для визнання недійсним до-
говору про поділ майна подруж-
жя – розкрила найбільш «цікаві» 
аспекти та окремо підняла питан-
ня шлюбного договору як гаран-
тії «цивілізованого» поділу майна 
подружжя у майбутньому. на її 
думку, дієвою альтернативою су-
довому порядку є поділ майна по-
дружжя в добровільному порядку, 
в тому числі, шляхом застосуван-
ня відповідних медіаційних про-
цедур.

Серед запрошених доповідачів 
відзначимо адвоката, медіатора, 
голову комітету по взаємовідно-
синам з іноземними об’єднаннями 
юристів, адвокатами, Президента 
української академії медіації Те-
тяну барабаш, яка розповіла учас-
никам про можливість укладення 
мирової угоди шляхом звернення 
сторін конфлікту до процедури 
медіації.

Окремо пані Тетяна навела 
приклади переваг, які отримують 
сторони у разі укладення угоди за 
результатами проведення медіації 
та звернула увагу на різницю об-
сягів можливостей, що може охо-
пити звичайна мирова угода (за 
діючим ЦПк україни) та угода за 
результатами медіації.

учасники виразили готовність 
в подальшому більш детально ви-
вчити процедуру медіації, щоб 
мати можливість активно застосо-
вувати у своїй адвокатській прак-
тиці навички та техніку медіатора.
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СТаТТя

клиент во время телефонного 
звонка готов уже нанять вас, и вы 
уже в предвкушении интересного 
дела, как вдруг при личной встрече 
он меняет решение и уходит к дру-
гому адвокату. что произошло? в 
какой момент вы ошиблись?

Переговоры – достаточно тон-
кий процесс, в котором пару не-
правильных слов, жестов, даже не-
соответствующая одежда или запах 
могут повлиять на то, что клиент не 
будет с вами работать. Почему? По-
тому, что он вам не доверяет, и не 
уверен, что вы сможете ему помочь.

консалтинговый бизнес по-
строен на том, что клиент обраща-
ется к эксперту, свято веря в то, что 
эксперт лучший в этом деле и смо-
жет решить проблемы клиента. 

а что в понимании клиента – 
успешный адвокат? как он выгля-
дит? как говорит? Мы все живем 

стереотипами и образами, навязан-
ными нам современными средства-
ми массовой информации. ведь 
если вы владелец ночного клуба, и 
вам надо взять на работу вышиба-
лу, вы вряд ли будете брать челове-
ка с внешностью заморыша-студен-
та, которого ветром качает. Скорее 
всего, вы выберете крупного амба-
ла, от взгляда на которого будут 
автоматически трезветь даже силь-
норазгулявшиеся посетители заве-
дения.

итак, если вы адвокат – вы долж-
ны и выглядеть как адвокат соглас-
но тем представлениям, которые 
сформировались в голове вашего 
клиента. а образы успешных ад-
вокатов создаются такими совре-
менными сериалами, как «Юристы 
бостона», «Практика», «Форс-ма-
жоры» и т.д. Следите за своей одеж-
дой, внешним видом, прической, 
обувью, деловыми аксессуарами.

Продолжая ассоциативный ряд, 
соответственно этим представлени-
ям клиента вы и должны вести пе-
реговоры: говорить коротко, четко 
и по сути. При этом каждое ваше 
слово должно, как пули снайпера, 
точно ложится в цель того, что хо-
чет получить клиент от работы с 
вами.

а что же хочет клиент? да, вы 
часто можете слышать фразу «а 
вы можете мне гарантировать …». 
конечно, в консалинге никто не 
может ничего гарантировать. Тем 
не менее, ваша задача как пере-
говорщика убедить клиента, что 
статистика ваших выигранных дел 
показывает, что вам стоит доверять, 
и что именно с вами клиент будет 
максимально защищен в данной 
ситуации. 

Перед очной встречей с клиен-
том подготовьтесь. Соберите мак-
симум информации о клиенте, его 
деле, других фигурантах этого про-
цесса. 

у маркетологов есть такой удо-

бный инструмент, как SWOT–ана-
лиз, который они применяют при 
выводе нового продукта на рынок. 
чтобы понимать, какие шансы на 
успех, маркетологи скрупулезно 
собирают данные, в чем сильные и 
слабые стороны их продукта, какие 
на данный момент есть перспек-
тивы продвижения на рынке, и ка-
кие риски этот же рынок несёт.

  Так и вы, перед встречей с 
клиентом расчертите лист бумаги 
на четыре квадрата и запишите в 
каждый из них: 

- в чем сильные стороны дан-
ной ситуации (если я возьмусь за 
это дело),

- в чем её слабые стороны 
(что я не смогу сделать), 

- в чем преимущества рынка 
(например: сейчас свободных адво-
катов моего уровня на данной тер-
ритории нет – все задействованы в 
процессе NNN), 

- в чем риски внешней среды 
(например: клиент может привлечь 
адвоката из другого региона, либо 
согласиться на адвоката ниже уров-
ня, который сможет его убедить в 
своей надежности).

имея на руках такую «карту 
военных действий», вы получаете 
полное понимание ситуации, в ко-
торой находитесь вы и ваш клиент. 
Это позволит вам составить пе-
речень аргументов, которыми вы 
сможете оперировать в перегово-
рах с клиентом, чтобы убедить его 
заключить контракт именно с вами 
на ведение дела. Этот же SWOT–
анализ (блоки с вашими слабыми 
сторонами и рисками внешней 
среды) позволят спрогнозировать 
все возражения, которые будут 
возникать у клиента в разговоре с 
вами. вы будете знать все его опа-
сения, и сможете заранее подго-
товить весомые контраргументы, 
чтобы убедить клиента в правиль-
ности вашей позиции. 

но, вот вы уже подготовились и 

техНиКи ВеДеНия пеРеГОВОРОВ ДЛя АДВОКАтА

олеГ Демчик

президент Клуба 
профессиональных 
переговорщиков. www.pnc.
com.ua, т. (044) 537-19-02, 
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у вас очная встреча с потенциаль-
ным клиентом. не спешите сразу 
выкладывать все ваши козыри, ко-
торые вы заготовили при подго-
товке к переговорам. Теперь вам 
необходимо воспользоваться тех-
нологией SPIN продажи, которую 
активно используют ведущие ком-
пании из списка Fortune 500 при 
продаже сложных корпоративных 
решений. 

на переговорах ваша задача – 
сделать так, чтобы клиент захотел 
нанять именно вас, купил именно у 
вас адвокатские услуги. начинайте 
ваши переговоры с ситуационных 
вопросов. Пусть клиент разгово-
рится, опишет состояние текущей 
ситуации в его жизни. 

Обычно клиент приходит к ад-

вокату уже сразу с проблемой, так 
что ситуационные вопросы авто-
матически перетекают в проблем-
ные, когда вы начинаете говорить о 
том, что «болит» у клиента, какую 
его проблему нужно решить. Здесь 
же стоит поговорить с клиентом о 
том, что может произойти, если ос-
тавить все как есть и не начать спа-
сать ситуацию.

Теперь приходит время извле-
кающих вопросов, когда вам надо 
ввести собеседника вместе с собой 
в командный «мозговой штурм», 
в рамках которого вы совместно 
будете искать правильный выход 
(удерживая свою позицию эксперта 
– вы точно знаете что надо делать!). 
Точнее – вы должны подталкивать 
собеседника искать выход, а сами 

просто аккуратно модерировать 
этот процесс, чтобы клиент был 
максимально вовлечен в поиск ре-
шения. 

и завершающий этап, который 
будет вас вести к заключению сдел-
ки с клиентом – это направляющие 
вопросы. Задайте клиенту вопросы, 
которыепозволят принять выгод-
ное для него решение этой про-
блемы. вот здесь вам очень помогут 
домашние заготовки, которые вы 
сделали при проведении SWOT–
анализа. ваши аргументы, почему 
клиент должен нанять именно вас, 
а не другого адвоката, позволят вам 
совершить сделку и успешно ре-
шить проблемы клиента.

19 червня 2015 року  в конфе-
ренц-залі «Premier Hotel Rus» від-
бувся IV Щорічний форум аау з 
публічного права.  

Захід відкрив Президент асо-
ціації адвокатів україни Олег ва-
лерійович чернобай, який при-
вітав учасників та гостей заходу: 
адвокатів з різних регіонів украї-
ни, народних депутатів україни, 
провідних юристів, науковців, 
представників органів державної 
влади, експертів, а також висловив 
слова вдячності організаторам та 
партнерам Форуму, які підтрима-
ли даний захід. Олег валерійович, 
побажав плідної та успішної праці 
всім учасникам форуму та надав 
слово почесним гостям для приві-
тання.  

З вітальним словом до учасни-
ків звернувся валентин анатолі-
йович Гвоздій, заступник Голови 
національної асоціації адвокатів 
україни, ради адвокатів україни. 

Продовжила захід Сисоєнко 
Ірина володимирівна, народний 
депутат україни, заступник голо-
ви комітету верховної ради укра-
їни з питань охорони здоров’я, 
яка привітала учасників, звернула 
увагу присутніх на актуальності 
проведення таких заходів, як фо-

рум з публічного права. доповіла 
про проблеми, які сьогодні вини-
кають в галузі охорони здоров’я, 
звернула увагу на необхідності за-
конодавчих змін.  

народний депутат україни 
Сидорович руслан Михайлович 
доповів про майбутні новели за-
конодавства у відношенні вико-
нання рішень суддів державною 
виконавчою службою. руслан Ми-
хайлович звернув увагу адвокатів 
на ключові зміни законодавства, 
які на даному етапі підготовані у 
вигляді законопроектів, а також 
на введення інституту приватних 
виконавців, які матимуть повно-
важення виконувати рішення суд-
дів, але з певними обмеженнями. 

Суддя вищого адміністратив-
ного суду блажівська наталія Єв-
генівна окреслила проблематику 
сучасного адміністративного су-
дочинства. у першу чергу ната-
лія Євгенівна окреслила питання 
повноважень адміністративних 
судів, щодо визначення поведінки 
державних органів по відношен-
ню рішень, які вони приймають. 
ключовим є межа компетенції 
суду між тим, щодо правомірності 
акту винесеного державним орга-
ном та наслідками його скасуван-

ня адміністративним судом із по-
дальшим впливом на державний 
орган, який виніс даний акт. 

народний депутат україни 
VIII скликання Сторожук дмитро 
анатолійович детально ознайо-
мив присутніх адвокатів із ново-
введеннями, щодо створення ін-
ституту приватних виконавців та 
реформування існуючої держав-
ної виконавчої служби. Зокрема, 
дмитро анатолійович розповів 
про механізми стримування та 
противаг з метою недопущення 
корупції серед як державних, так і 
приватних виконавців. крім того, 
він роз’яснив своє бачення повно-
важень, обмежень та бачення існу-
вання оновленої системи держав-
ної виконавчої служби в україні. 

Марк Сегаль, адвокат, керу-
ючий експерт Проекту ЄС «Під-
тримка реформи у сфері юстиції 
в україні» детально розповів про 
мету та процес розробки деклара-
ції щодо захисту прав людини у 
кримінальному провадженні, під-
креслив її застосування в україни. 

друга сесія форуму була при-
свячена темі: «Проблемні аспекти 
оподаткування підприємництва».  
Модератором  виступив Олег 
Олександрович рачук, адвокат, ві-
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це-президент асоціації адвокатів 
україни, керуючий партнер аО 
«нацина рачук». 

Першим з доповіддю виступив 
суддя адміністративного суду м. 
києва Санін богдан володимиро-
вич, який проаналізував судову 
практику щодо доведеності про-
ведених операцій платниками по-
датків, зокрема, вказав на типові 
порушення, які допускають по-
даткові органи під час проведення 
перевірок. «Понад 30% справ, які 
надійшли до суду минулого року 
– це податкові спори. Щороку суд-
ді Окружного адмінсуду міста ки-
єва в розглядають близько 4000 по-
зовів від суб’єктів господарювання 
до органів державної фіскальної 
служби. Це середній показник 
податкових спорів за останні три 
роки», - зазначив богдан володи-
мирович. 

Окрему увагу суддя приділив 
позиції вищого адміністратив-
ного суду україни щодо типових 
доводів державної фіскальної 
служби та вказав, що рішення 
приймаються суддями враховую-
чи принцип офіційного з’ясуван-
ня обставин справи, передбаче-
ний ч.4 та ч.5 ст.11 каС україни, 
тобто, надаючи оцінку всім без 
виключення доказам в сукупності. 

Підсумував свою доповідь бог-
дан володимирович низкою прак-
тичних порад для представників 
суб’єктів господарювання та орга-
нів державної фіскальної служби 
під час розгляду податкових спо-
рів у суді. 

Продовжила роботу сесії ад-
вокат, партнер Патентно-юри-
дичного агентства «Синергія», 
патентний повірений, Голова ко-
мітету інтелектуальної власності 
аау кравчук анна борисівна, яка 
розповіла про податкові наслідки 
виплат роялті: платежів, які відно-
сяться до роялті, їх оподаткуван-
ня, платежів за програмне забез-
печення.  

вдовичен Олег Олександро-
вич, адвокат, керуючий партнер 
адвокатського об’єднання «вдо-
вичен та партнери» надав деталь-
ний аналіз того, як діє на практиці 

мораторій про заборону прове-
дення податкових перевірок, а та-
кож розповів про те, якими можуть 
бути наслідки не допуску до пере-
вірок». 

Про нові підходи до розрахун-
ку податку на прибуток підприєм-
ства та контролю за правильністю 
його нарахування податковими 
органами. яким чином підпри-
ємству підтвердити правильність 
своїх дій? – розповіла доктор еко-
номічних наук, аудитор, заступ-
ник директора «ЕМкОн» - Про-
скура катерина Петрівна. 

Після завершення другої се-
сії відбувся розіграш призів від 
компанії «ліга:Закон», де п’ять 
учасників, серед яких: Юлія воло-
димирівна курило, Ганна Олек-
сандрівна Гаро, катерина Петрів-
на власюк, Сергій Олексійович 
Закутайло – отримають подарун-
кові сертифікати на користування 
інформаційно-правовою аналі-
тичною системою лЗ ЮриСТ для 
iPad до 1 вересня 2015 року. 

на третій сесії Форуму пара-
лельно в різних залах обговорю-
валися дві проблематики. Перша 
– стосувалсь актуальних аспектів 
роботи адвокатів щодо питань, 
пов’язаних з окупованою терито-
рією та російською Федерацією, 
модератором якої виступила адво-
кат, Партнер адвокатського об’єд-
нання «Ск Груп», Голова комітету 
з господарського права та процесу 
аау курило Юлія володимирів-
на.

Першим з доповіддю висту-
пив к.е.н., професор, Заслужений 
економіст україни, Голова Гро-
мадської ради при національній 
комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, ректор українсько-
го інституту розвитку фондового 
ринку, професор київського на-
ціонального економічного універ-
ситету імені вадима Гетьмана ле-
онов дмитро анатолійович, який 
розповів про складні умови робо-
ти фондового ринку в сучасних 
умовах в зоні аТО. 

Продовжив роботу адво-
кат, партнер Юридичної фірми 
«альянс ратушняк і Партнери» 

ратушняк володимир вікторович. 
Тема доповіді володимира вікто-
ровича була надзвичайно цікавою 
та актуальною – «Торгівля з кри-
мом і міжнародні санкції». Питан-
ня, які були підняті під час допо-
віді, викликали жваву дискусію та 
інтерес до цієї проблеми. 

Михайлов Тимур Миколайо-
вич, адвокат адвокатського об’єд-
нання «Скляренко, Сидоренко та 
Партнери» розповів про свободу 
підприємницької діяльності в зоні 
аТО та відповідальність за фінан-
сування тероризму: ризики для 
бізнесу. 

кобзар Оксана Михайлівна, 
адвокат, партнер Юридичної фір-
ми «FELIX», розповіла про сучас-
ний стан речей в роботі Митної 
служби україни. 

Прядко Олена дмитрівна, ад-
вокат, Голова донецького відді-
лення аау, детально розповіла 
про ситуацію, яка склалась з не-
рухомим майном на окупованій 
території: проблеми відчуження, 
спадкування оподаткування. 

Продовженням третьої сесії 
була тема: «час змін. нові мож-
ливості для бізнесу та адвока-
тів».  Модератором сесії висту-
пила адвокат, керуючий партнер 
Юридичної компанії «AVG grup» 
власюк катерина Петрівна. 

Сесію розпочала в.о. керівника 
відділу сприяння торгівлі та ін-
вестиціям Посольства республіки 
Польща в україні Малгожата Га-
він. Пані Гавін надала експертний 
висновок щодо розвитку взаємної 
торгівлі та інвестицій між Поль-
щею та україною.  

адвокат Зернова анастасія 
андріївна детально зупинилась 
на питанні роботи адвоката у ви-
борчому процесі. 

Про роль і значення інозем-
них компаній для українських 
підприємців: сучасні реалії, за і 
проти розповіла Пилипюк Іванна 
володимирівна, керуючий парт-
нер Міжнародної консалтингової 
групи «ICG». 

Продовжив роботу сесії адво-
кат, Партнер адвокатського об’єд-
нання «IMG» - Струць Микола 
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Петрович, який розповів для над-
звичайно цікаву для всі присутніх 
тему – рейдерство: можливості за-
хисту бізнесу від незапланованої 
атаки, механізм дій для власника 
та адвокат. Під час доповіді Мико-
ла Петрович навів практичні по-
ради та рекомендації. 

Муравйов Олексій валентино-
вич, Заслужений юрист україни, 
член вищої ради юстиції розповів 
про практичні рекомендації щодо 
розгляду спорів ваСу, зокрема, у 
податкових спорах. 

Закрив сесію Покотило Ігор 
Миколайович, який виступив з 
презентацією страхування профе-
сійної відповідальності адвокатів 
в контексті Програми «Проекто-
рат» асоціації адвокатів україни. 

Після завершення Форуму 
учасники мали змову вільно по-
спілкуватися та насолодитися 
картинами української художниці 
дарії кузнєцової. 

асоціація адвокатів украї-
ни висловлює глибоку вдячність 
партнерам Форуму за фінансову 
підтримку, а саме: Патентно-ю-
ридичній агенції «Синергія», в 
особі партнера кравчук анни 
борисівни, Юридичній компанії 
«альянс ратушняк і партнери», 
в особі керуючого партнера ра-
тушняка володимира вікторови-
ча, адвокатському об’єднаю «Ти і 
Право», компанії «IVOICE», Між-
народній консалтинговій групі 
«International Consulting Group», в 
особі керуючого партнера Пили-
пюк Іванни володимирівни, ад-
вокатському об’єднанню «ФОр-
ТІС», в особі керуючого партнера 
Пашинського Миколи Микола-
йовича, ТОв «ЕМкОн», адвокат-
ському об’єднанню «IMG», в особі 
партнера Струця Миколи Петро-
вича, Юридичній фірми «FELIX», 
в особы керуючого партнера коб-
зар Оксани Михайлівни, Юри-
дичній компанії «артур резнік 
та Партнери», в особі керуючого 
партнера резніка артура борисо-
вича, адвокатському об’єднанню 
«Скляренко, Сидоренко та Парт-
нери», в особі керуючого партне-

ра Скляренко Олександра Петро-
вича, адвокатському об’єднанню 
« вдовичен та Партнери», в особі 
керуючого партнера вдовичена 
Олега Олександровича, Юридич-
ній компанії «AVG grup», в особі 
керуючого партнера власюк ка-
терини Петрівни, адвокатсько-
му об’єднанню «SK grup», в особі 
партнера курило Юлії володими-
рівни. 

Також, асоціація адвокатів 
україни висловлює подяку за ін-
формаційну підтримку Генераль-
ному інформаційно-правовому 
партнеру «лІГа:ЗакОн», Екс-
клюзивному Інтернет-партнеру 
«ЮрлиГа», аналітичному меді-
а-партнеру – журналу «Юрист&-
Закон», Медіа-партнеру – газеті 
«Закон і бізнес»; інформаційним 
партнерам: газеті «Юридична га-
зета», газеті «Юридична практи-
ка», газеті «Поради юриста», газе-
ті «Правовий тиждень», журналу 
«адвокат», видавничій організації 
«Юстініан», видавничій організа-
ції «Юрінком інтер», видавничо-
му дому «Ін Юре», видавництву 
«Центр навчальної літератури»; 
порталам: «Pravotoday», «Юрис-
ти», «Legalans», «Freelawyer»; 
державному підприємству «укра-
їнська правова інформація», мо-
більній правовій системі «Iplex», 
українському Центру Медіації, 
координаційному центру з на-
дання правової допомоги, київ-
ській школі розвитку та комуніка-
цій, аПу, Юк «Arzinger». 
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вопросы эффективного управ-
ления временем актуальны в любой 
деятельности, и адвокатская прак-
тика не является исключением. для 
подготовки этой статьи я опросила 
ряд наших клиентов, партнеров и 
друзей-адвокатов. в результате оп-
ределилось несколько ключевых 
моментов, на которые хочу сде-
лать акцент в этой статье, чтобыпо-
мочь вам усилить себя с помощью 
тайм-менеджмента.

во-первых, среди всех опраши-
ваемых сформировалось три ос-
новные группы, в зависимости от 
опыта работы, а также от специфи-
ки деятельности. Первая группа– 
это наемные специалисты, которые 
работают на компанию, вторая - это 
адвокаты-фрилансеры, работаю-
щие сами на себя. и третья груп-
па – адвокаты, которые совмещают 
еще и управленческие функции. 
например, адвокаты-руководите-
ли, или управляющие партнеры. у 
каждой из этих групп проблемы в 
управлении временем свои, потому 

далее поговорим более детально о 
каждой из них.

новичков в этой профессии, по 
словам опрашиваемых, беспокоит 
вопрос оперативного выполнения 
заданий/поручений руководства. 
Особенно, когда ставят сжатые 
сроки, или накапливается много 
работы, которую нужно сделать в 
короткий промежуток времени. а 
ведь нередко из-за переживаний по 
поводу «цейтнота» адвокат может 
сделать множество ошибок. Здесь в 
качестве помощников важно парал-
лельно использовать 2 типа плани-
рования: ежедневное расписание и 
план задач на месяц. 

При планировании дня и со-
ставлении расписания, рекомен-
дую использовать такую последо-
вательность действий: для начала, 
составьте список задач на сегод-
няшний день. При этом пока не 
нужно привязывать эти задачи ко 
времени, расставлять приоритеты, 
оценивать их срочность и важность. 
Сначала просто тезисно выпишите 
в столбик все задачи, которыми на-
полнена ваша голова. Следующее 
действие – это оценка временных 
затрат на решение этих задач и со-
поставление с реально существую-
щим ресурсом времени на сегодня. 
для этого напротив каждой задачи 
проставьте ориентировочное вре-
мя, которое требуется на ее реше-
ние – 10 минут, полчаса, 2 часа и т.д. 
Подсчитав в итоге сумму времени, 
необходимую для выполнения всех 
этих задач, сравните ее с имеющим-
ся ресурсом времени на сегодня. и 
если вы увидите, что задач в списке 
дел часов на 30, а в сутках всего 24 
часа, то придется расставлять прио-
ритеты. 

для приоритезации задач реко-
мендую использовать 3 основных 
типа приоритетов. Задачи с прио-
ритетом «а» - это те, которые нуж-
но выполнить вам самостоятельно 
и обязательно сегодня. Задачи с 
приоритетом «в» можно кому-то 
делегировать. и приоритет «С» - 
это задачи, которые можно перене-

сти на другой день. 
После процесса оценки сроч-

ности и важности ваших задач, со-
ставьте свое расписание на сегодня. 
Его я всегда рекомендую делать 
только карандашом и никогда не 
заполнять его полностью. Обяза-
тельно оставьте в течение дня око-
ло 2х часов ничем не занятыми, 
потому как форс-мажор еще никто 
не отменял. в адвокатской деятель-
ности его немало, потому к нему 
нужно быть готовым.

в конце дня обязательно прове-
дите анализ и сделайте работу над 
ошибками, задав себе несколько 
важных вопросов:

• что мне сегодня удалось 
сделать и почему?

• что мне сегодня не удалось 
сделать и почему?

• что я улучшу в своей дея-
тельности завтра, чтобы получать 
те результаты, которые мне необхо-
димы?

Если же говорить о планирова-
нии месяца, то четкое отражение 
задач, встреч, мероприятий и со-
бытий в расписание на месяц по-
может вам предвидеть накладки 
в графике ваших задач заранее и 
реагировать на них оперативно, не 
доводя себя до состояния стресса.

Также нужно учесть, что работа 
адвоката/юриста – это преимуще-
ственно творческая работа. Прак-
тически все респонденты во время 
моего опроса говорили об этом. 
Так, например, можно написать иск 
за пару часов, а можно мучиться с 
ним несколько дней. С проблемами 
в творческом вдохновении очень 
хорошо помогает процесс состав-
ления плана действий перед выпо-
лнением задачи. Значит прежде, 
чем приступить к решению зада-
чи, сначала составьте стратегию ее 
выполнения. Подумайте, из каких 
последовательных этапов она до-
лжна состоять. каким должен быть 
промежуточный результат на каж-
дом из этапов, а также, какие ресур-
сы могут понадобиться в процессе 
ее решения. когда вы будете видеть 

тАйМ-МеНеДжМеНт В АДВОКАтСКОй пРАКтиКе

Бойко ЮлІя 

сертифікований бізнес-тренер, 
інструктор і консультант бізнес 
студії «BogushTime».
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картинку в целом, вдохновение не 
заставит себя ждать. Проверено на 
собственном опыте.

Одной из самых популярных 
жалоб, связанной с потерей време-
ни у адвокатов, является непред-
сказуемость расписания судебных 
и следственных процессов. напри-
мер, судебное разбирательство 
может быть назначено на 11 утра, 
а по разным причинам может по 
факту начаться и в 12:00, и в 16:00. 
в качестве решения используйте 
такой подход: если вы не можете 
повлиять на сроки, то используйте 
это время с пользой. Захватите с со-
бой материалы, с которыми можно 
будет поработать в процессе ожи-
дания, сделайте необходимые ра-
бочие звонки или изучите свежие 
новости.

Еще одной сложностью в управ-
лении временем для адвокатов яв-
ляется то, что пребывая на судебном 
заседании или, скажем, на каком-то 
важном следственном действии, 
не всегда получается полноценно 
организовать процесс коммуни-
кации по мобильному телефону. 
Соответственно сложно оператив-
но реагировать на изменившиеся 
планы клиентов или коллег. С этой 
проблемой можно справиться, ор-
ганизовывая для себя подстраховку 
заранее. договоритесь предвари-
тельно о том, кто сможет во время 
вашего отсутствия решать опера-
тивные вопросы, а также каким об-
разом можно будет поддерживать 
связь с вами. возможно, в режиме 
смс, например, или по электронной 
почте на вашем смартфоне.

С нестабильностью графика 
судебных заседаний, а также след-
ственных действий (в частности, с 
задержкой их начала и сложностью 
прогнозировать их продолжитель-
ность) связана также проблема 
назначения и проведения других 
рабочих встреч. в таких ситуаци-
ях опытные адвокаты назначают 
встречи без указания точного вре-
мени, ориентируясь более масш-
табно на до- или послеобеденное 
время с предварительным звонком 

уже непосредственно перед встре-
чей.

в отношение же вопросов, свя-
занных с потерей времени при про-
ведении встреч с клиентами, важно 
понимать, что существуют прави-
ла, помогающие экономить время в 
процессе работы. Так, например, в 
начале любой встречи необходимо 
оговорить с клиентом, какие цели 
преследует каждая из сторон, и что 
будет являться хорошим результа-
том в итоге проведения этой встре-
чи; каким будет регламент и продо-
лжительность встречи; а также по 
каким правилам будет происходить 
взаимодействие. любому адвокату 
необходимо в самом начале работы 
с клиентом отобрать максималь-
но полные сведения и документы, 
которые могут иметь отношение к 
делу. клиент, в свою очередь, до-
лжен понимать, что в работе адво-
ката мелочей не бывает, и что ему 
следует быть предельно откро-
венным с адвокатом, которому он 
поручает ведение своего дела. Он 
должен сообщить абсолютно все, 
без исключения, подробности и 
предоставить максимально полную 
информацию о деле (даже если ему 
кажется, что некоторые детали не-
существенны либо вообще не име-
ют отношения к делу). Позаботив-
шись об этом заранее и расставив 
сразу же все акценты, вы сможете 
сэкономить массу времени как для 
себя, так и для своего клиента.

более опытных специалистов в 
адвокатской деятельности беспо-
коят такие вопросы, как расстанов-
ка приоритетов, а также незнание 
того, как сформулировать страте-
гические задачи и планы (как про-
фессиональные, так и личные). у 
многих просто нет плана на жизнь. 
Признаются, что в итоге плывут по 
течению.

Хоть мы и приступили к этому 
вопросу уже в середине статьи, на 
самом же деле, с него бы стоило 
начать. Так как незачем работать 
над повышением своей продуктив-
ности и стараться успевать делать 
больше в течение дня, если ты не 

знаешь, для чего тебе это нужно в 
итоге. в нашей ежедневной деятель-
ности нам необходимы ориентиры, 
сверяясь с которыми, мы сможем 
ежедневно понимать, в правиль-
ном ли направлении мы движемся. 
а эти ориентиры – это не что иное, 
как наша стратегия: долгосрочные 
планы на 5-10 лет вперед, а также 
среднесрочный план на ближай-
ший год.

Потому, не откладывайте этот 
процесс в долгий ящик и, для на-
чала, создайте некую идеальную 
картину на долгосрочную перспек-
тиву по различным областям вашей 
жизни. для этого сядьте, подумайте 
и запишите, чего вы хотите достичь 
в физической сфере, в личностном 
плане, чего для вас важно достичь 
с точки зрения семьи и работы, а 
также не забывайте о духовном ро-
сте и общественной деятельности. 
Прописав эти пункты лет на 5-10 
вперед, посмотрите, что для дости-
жения этих целей нужно создать 
уже в ближайшем году. разрабо-
тайте промежуточные результаты 
и запишите их в свой план на год. 
имея такую базу, работать с плана-
ми на месяц и на день будет гораз-
до проще, так как при расстановке 
приоритетов уже будет на что опи-
раться.

Если же говорить о той катего-
рии адвокатов, которые являются 
еще и руководителями или управ-
ляющими партнерами, то конечно 
нельзя не сказать о проблемах с 
делегированием и потерей време-
ни на решение административных 
вопросов. 

упуская важные этапы в про-
цессе делегирования задач, руко-
водители зачастую теряют много 
времени, пытаясь исправить те 
ошибки, которых можно было бы 
избежать. итак, для того, чтобы 
задача была выполнена в срок и с 
теми результатами, которые вам 
нужны, еще перед тем, как отдать 
задачу подчиненному решите:

• что вы хотите видеть в ито-
ге, т.е. определите результат;

• когда вы хотите его полу-
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чить, т.е. сформулируйте срок;
• каким способом можно ре-

шить эту задачу, т.е. разработайте 
стратегию выполнения задачи.

После этого выберите подхо-
дящего подчиненного и поставьте 
ему задачу. При этом срок выпо-
лнения задачи для исполнителя 
следует немного сократить, чтобы 
иметь временную фору на случай, 
если что-то пойдет не так. Затем 
назначьте несколько промежуточ-
ных контрольных сроков для от-
чета о ходе выполнения задачи. 
Отправляя подчиненного работать, 
не забудьте обеспечить его всем не-
обходимым: полной информацией 
по задаче, полномочиями и ресур-
сами. ну и основной момент, на 
котором обычно и возникают про-
блемы – обязательно запрашивайте 
промежуточные результаты точно 
в сроки, которые вы согласовали с 
исполнителем в процессе постанов-
ки задачи. иначе не удивляйтесь, 
почему в итоге нет результата, или 
почему его качество вас не устраи-
вает.

ну что ж, в завершение хочу 
рассмотреть еще один аспект, ко-
торый актуален независимо от того, 
на какой ступеньке карьерной ле-
стницы находится адвокат: будь то 
новичок, или управляющий парт-
нер, вопросы баланса работа/лич-
ная жизнь являются нерешенны-
ми для многих из них. не каждый 
находит золотую середину. Так, 
например, в течение обычного ра-
бочего дня в связи с отвлечениями, 
не всем адвокатам хватает времени 
на спокойную вдумчивую аналити-
ку нормативно-правовой базы, или 
на подготовку серьезных крупных 
документов (сложных исков и т.п.). 
из-за этого многие адвокатыстара-
ются основательноработать с доку-
ментами на выходных или задер-
живаются после работы. что, в свою 
очередь, тянет за собой проблемы в 
семье, недостаток времени на лич-
ное развитие, отдых и восстановле-
ние. 

для решения этой проблемы 
нужно посмотреть на нее с двух 

противоположных сторон. во-
первых, по возможности, научи-
тесь организовывать для себя так 
называемое «время недоступности» 
в течение рабочего дня. например, 
если вы знаете, что завтра вам нуж-
но будет выделить пару часов для 
работы требующей концентрации, 
и вы бы хотели, чтобы вас не отв-
лекали, сообщите людям об этом 
заранее. напишите письмо или по-
звоните и предупредите, что завтра 
вы будете недоступны в течение 
определенного периода и попроси-
те решать вопросы с вами либо до, 
либо после этого.

С другой стороны из много-
летней практики знаю, что у лю-
дей нет личной жизни зачастую 
потому, что они ее сознательно не 
планируют. бороться с этим доста-
точно просто. Если вы понимаете, 
что вам пора выделить время на от-
дых и восстановление, или побыть 
с семьей, запишите себе эту задачу 
в список дел на день, поставьте ее  
себе в расписание и выполняйте со-
гласно плану. Помните, если ваше 
тело не будет регулярно отдыхать, 
рано или поздно, оно заставит вас 
остановиться. и вряд ли вам это по-
нравится.
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15 липня 2015 р. у місті києві відбувся круглий стіл на тему «Мораторій на проведення податкових пере-
вірок. Практика застосування», організований комітетом з податкового права асоціації адвокатів україни.

Проведення вказаного заходу обумовлено необхідністю обговорення актуальних питань застосування 
мораторію на проведення податкових перевірок, аналізом судової практикою щодо виявлення дискусійних 
аспектів. 

участь у заході взяли експерти, які мають глибоке знання та розуміння тематики, зокрема: 
резнік артур - керуючий партнер «Юридичної компанії «артур резнік та партнери», член комітету з 

податкового права аау, заступник голови Експертної ради при Міністерстві юстиції україни, Поляничко 
антон Олегович, заступник начальника відділу забезпечення роботи голови та заступників голови вищого 
адміністративного суду україни, Санін богдан володимирович - суддя Окружного адміністративного суду 
міста києва, дегтярьова Ольга вiкторівна - суддя Окружного адміністративного суду мiста києва, анастасія 
баклан, експерт проекту USAID «впевнений бізнес - заможна громада», фахівець з комунікацій національ-
ної платформи малого і середнього бізнесу, генеральний директор «BusinessGathering».

Модератором заходу виступив Михайло Гончарук, адвокат, партнер Правової групи «домініон», голова 
комітету з податкового права аау. 

дуже часто підприємці висловлюють сумніви в законності проведення фіскальними органами подат-
кових перевірок. в рамках заходу планується обговорення практичних засобів протидії незаконним діям 
працівників державної фіскальної служби щодо організації та проведення податкових перевірок, на які 
розповсюджується дія мораторію.

участь у заході взяли судді адміністративного суду, практикуючі адвокати, юристи у сфері податкового 
права, які долучились до жвавої дискусії та мали змогу поставити практичні запитання.
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як професійна адвокатська 
організація, асоціація адвокатів 
україни (далі - асоціація) була за-
снована однією з перших професій-
них правових організацій, у квітні 
2006 року.

Ініціаторами заснування асо-
ціації адвокатів україни виступи-
ли делегати більш ніж з 20 регіонів 
україни. у теперішній час асоціа-
ція об’єднує адвокатів та провідних 
юристів з різних областей україни, 
які мають статус адвоката (свідо-
цтво про право на заняття адвокат-
ською діяльністю), усвідомлюють 
своє бажання бути адвокатом-чле-
ном асоціації.

Основною метою створення 
асоціації було об’єднання укра-
їнських адвокатів для сприяння 
розвитку та зміцненню інституту 
адвокатури в україні, підвищення 
рівня правової допомоги, що нада-

ється адвокатами, підвищення ролі 
та авторитету адвокатури в суспіль-
стві, задоволення та захисту прав і 
законних інтересів адвокатів.

нашою місією є сприяння у 
створенні сильної, самостійної, не-
залежної адвокатури; захисту не-
залежності професійної діяльності 
адвокатів, адвокатських об’єднань 
при здійсненні ними своєї діяль-
ності; поліпшенню соціальної за-
хищеності адвокатів; наданню до-
помоги адвокатам в підвищенні 
кваліфікації; участі в законотворчій 
діяльності; представленню інтере-
сів асоціації в державних органах, 
громадських об’єднаннях та міжна-
родних організаціях.

Ідеї та завдання асоціації  не-
байдужі більшості адвокатів укра-
їни, які прагнуть мати перспек-
тивну та динамічну адвокатуру в 
україні, планують втілювати свої 
плани в життя через потужну орга-
нізацію, яка зможе гідно представ-
ляти інтереси адвокатів як серед 
недержавних організацій громад-
ського сектору в україні, так і серед 
світових лідерів громадського руху 
адвокатів.

Історія становлення асоціації 
потребує окремої уваги. Так, Пер-
шим Президентом асоціації адво-
катів україни був адміністратор 
карпатської єпархії уаПЦ — укра-
їнський державний і релігійний 
діяч, народний депутат україни 
1-го скликання, доктор богослов-
ських наук, доктор юридичних 
наук, професор, академік, держав-
ний службовець першого рангу 
(у відставці), член національної 
Спілки журналістів - віктор бедь 
(2006-2008рр.). надзвичайно багато 
зробила та продовжує робити для 
асоціації другий Президент асо-
ціації адвокатів україни, Голова 
наглядової ради, відомий адвокат 
– Ольга дмитрієва (2008-2011рр.; 
2011-2014 рр.), за ініціативи якої 
було запроваджено та реалізовано 

такі проекти, як: «Обличчя адво-
катури», конкурс «кращий адво-
кат року» та ін. Проект «Обличчя 
адвокатури» надав можливість 
познайомитися з відомими укра-
їнськими адвокатами та почути їх 
думку щодо актуальних питань. на 
сьогодні участь у проекті прийня-
ли такі відомі адвокати, як: василь 
кісиль, Галина ковбасінська, кла-
ра Маргулян, наталія кузнєцова, 
Михайло дубинський, Петро бой-
ко, катерина коваль, Олександр 
Мінін, ярослав Зейкан, Зорислава 
ромовська, Олександр Плахотнюк 
та багато інших відомих адвока-
тів. Також успішним проектом був 
конкурс «кращий адвокат року». 
конкурс проводився шляхом голо-
сування на офіційному веб-сайті 
асоціації, завдяки чому було ви-
значено кращого, на думку колег, 
адвоката. Зусиллями Ольги дми-
трієвої асоціація перейшла на якіс-
но новий рівень свого існування. 
Завдяки організаційному талан-
ту Ольги дмитрієвої було сфор-
мовано команду, яка сьогодні й є 
фундаментом в роботі асоціації; 
підвищився авторитет та значення 
асоціації в адвокатській спільноті.

З 2011 р. виходить в світ офі-
ційне друковане видання асоціа-
ції – «бюлетень асоціації адвокатів 
україни» (Свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого ЗМІ кв 
№ 19855-9655 р). на сторінках на-
шого видання читачі мають змогу 
дізнатися про події з життя асоці-
ації, ознайомитися з пост-реліза-
ми минулих заходів, дізнатися про 
майбутні. користуючись нагодою, 
запрошуємо всіх бажаючих адвока-
тів надавати свої статті до редакції 
журналу.

З 2011 р., було започатковано 
проведення щорічних «сезонних» 
форумів, які присвячені одній з 
галузей права. Так, традиційно 
Осінній форум «адвокатура укра-
їни. київські дзвони» присвячений 
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питанням адвокатської діяльності, 
розвитку адвокатських компаній. 
відмінністю цьогорічного форуму 
є обговорення не тільки профе-
сійних адвокатських питань, але й 
питань маркетингу, комунікації, 
реклами, просуванню бренду ком-
панії. Зимовий форум – це форум 
на якому розглядаються питання 
кримінального права та процесу. 
весняний форум «київська весна» 
- питання цивільного права та про-
цесу. літній форум аау з публіч-
ного права. до участі у форумах ми 
запрошуємо кращих спікерів, роби-
мо їх насиченими та цікавими для 
учасників.

крім зазначених форумів, які 
проходять у м. києві, ми проводи-
мо й регіональні форуми, які дозво-
лять обговорити проблемні правові 
питання з адвокатами, які практи-
кують в регіонах з урахуванням спе-
цифіки регіону. Так, наприклад, на 
Закарпатті ми провели  Трудовий 
форум, в м. Харкові – Форум з кри-
міналістики, в м. Херсон – Форум, 
присвячений питанням криму та 
аТО та  багато інших.

З травня 2014 р. асоціацію очо-
лює Олег чернобай, який визначив 
пріоритетні напрями роботи аау, 
зокрема, в регіональному аспекті та 
у співпраці з іншими організація-
ми, установами. кожен член Прав-
ління асоціації відповідає за свій 
напрямок роботи. Так, за роботу 
комітетів відповідає член Правлін-
ня асоціації – Зоя ярош, кадровим 
наповненням керівного складу ко-
мітетів займається віце-президент 
асоціації – Олег рачук. роботою 
Школи адвокації асоціації займа-
ється Ігор Покотило.

Хочу детально зупинитися на 
комітетах асоціації, які об’єднують 
представників однієї спеціалізації, 
які на постійній основі, щомісяця, 
проводять свої засідання, круглі 
столи, семінари, майстер-класи на 
актуальну правову тематику для 
обговорення питань, що стосу-
ються сфери їх спільних інтересів, 
і кожен адвокат може долучити-
ся до діяльності комітету, увійти 
до активу. Так, в складі асоціації 
функціонують наступні комітети: 

комітет з організації та маркетин-
гу адвокатської діяльності, комі-
тет з інтелектуальної власності, 
комітет з господарського права, 
комітет з аграрного та земельного 
права, комітет з сімейного права та 
майнових спорів, комітет з корпо-
ративного та конкурсного права, 
комітет з трудового права, комі-
тет з банківського права, комітет з 
медичного права, комітет з кримі-
нального права та процесу. комі-
тет з міжнародного права, комітет 
з транспортного та митного права, 
комітет з податкового права.

2015 рік став роком нових ви-
пробувань та викликів для асоці-
ації, що зумовлено, з одного боку, 
складною соціально-економічною 
ситуацією в нашій державі, воєн-
ним конфліктом на сході та праг-
ненням суспільства до реформ та 
змін, що потребує від нас активної 
участі у процесах реформування та 
становлення нових правових моде-
лей взаємовідносин у суспільстві.

на сьогодні команда асоціації 
адвокатів україни – це провідні 
адвокати, правова еліта україни. 
Серед членів Правління асоціації 
кандидати юридичних наук: Олена 
костюченко, леся дубчак, Микола 
Потоцький. При асоціації адвока-
тів україни діє науково-експертна 
рада, що дозволяє ефективно пра-
цювати над пропозиціями щодо 
вдосконалення законодавства, на-
працьовувати зміни до існуючих 
нормативно-правових актів, співп-
рацювати з верховною радою укра-
їни, іншими органами державної 
влади та місцевого самоврядуван-
ня.

активно розвивається молодіж-
не крило – клуб майбутніх адвока-
тів аау. Очолює клуб майбутніх 
адвокатів к.ю.н., адвокат, доцент 
кафедри цивільного та трудового 
права нПу імені М.П. драгомано-
ва  – леся дубчак. Основною метою 
створення та діяльності клубу є 
залучення до діяльності асоціації 
юристів, які не мають статусу адво-
ката, популяризація адвокатської 
професії, сприяння та надання до-
помоги особам, які мають намір у 
майбутньому здобути статус адво-

ката.
на сьогодні клуб об’єднує як 

практикуючих юристів, які не є ад-
вокатами, так і студентів юридич-
них факультетів.

клуб майбутніх адвокатів от-
римав визнання в юридичних ко-
лах та показав динаміку розвит-
ку, започаткував власні традиції, 
які нині активно продовжуються і 
розвиваються. Хочу відмітити, що 
клуб щомісячно проводить засі-
дання, де знайомиться з новинами 
законодавства, організовує зустрічі 
з відомими адвокатами тощо.  

Серед найбільш знакових досяг-
нень аау варто відмітити роботу 
команди професіоналів, спільними 
зусиллями якої щорічно проводять-
ся галузеві форуми, що викликають 
інтерес як правників, адвокатів, так 
і представників бізнес-спільноти. 
Також, асоціація постійно органі-
зовує та проводить семінари, круглі 
столи, профільні засідання коміте-
тів. активна міжнародна співпра-
ця – інтеграція до світового й єв-
ропейського простору. Так, в 2014 
р. за сприяння комітету асоціації 
з міжнародної інтеграції відбулася 
подорож до німеччини, де адвока-
ти мали можливість відвідати бер-
лінський суд та прийняти участь 
у семінарах та круглих столах. 
Представники асоціації прийма-
ють участь у заходах, які організо-
вує проект Європейського Союзу та 
ради Європи в україні.

нам приємно відмітити, що у 
2015 році асоціація адвокатів укра-
їни затвердила нові стандарти з 
організації та проведення наших 
заходів.

За час свого існування асоціаці-
єю адвокатів україни було накопи-
чено величезний досвід, вміння та 
знання, що дали можливість успіш-
но реалізувати ряд інноваційних 
проектів та програм, провести по-
над тисячі заходів, долучити до сво-
єї роботи нових адвокатів-членів з 
різних регіонів україни, налагоди-
ти міжнародну співпрацю з інозем-
ними колегами, гідно нести свою 
позицію щодо захисту прав та сво-
бод адвокатів. Отже, можна впевне-
но сказати, що асоціація адвокатів 
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україни є потужною та впливовою 
професійною адвокатською органі-
зацією.

незважаючи на велику кількість 
подій, які сьогодні відбуваються в 
юридично-правовій сфері, заходи, 
які проводить асоціація, мають до-
сить великий інтерес з боку адво-
катської спільноти, про що свідчать 
опитування, які ми робимо за під-
сумками проведених заходів.

нам приємно відмітити, що 
представники асоціації адвокатів 
україни входять до складу громад-
ських рад при органах державної 
влади, їх запрошують в якості екс-
пертів до роботи в робочих гру-
пах, комісіях. Офіційне друковане 
видання – «бюлетень аау» кори-
стується популярністю серед прав-
ників, оскільки у ньому адвокати 
мають змогу отримати відповіді 
на чимало проблемних питань, які 
виникають на практиці, дізнатись 
думку колег з приводу змін до за-
конодавства або самостійно поділи-
тись досвідом у тій чи іншій галузі 
права.

З 2013 року діє клуб адвокатів 
асоціації адвокатів україни – це 
унікальна можливість для адвока-
тів обговорити свої професійні пи-
тання, поспілкуватися з колегами в 
неформальній обстановці. Ініціа-
тором створення такого клубу був 
віце-президент асоціації – Олег ра-
чук.

наша система взаємовідносин 
з адвокатами-членами асоціації 
забезпечує якісний і комфортний 
сервіс для них.

чим більше в україні буде ад-
вокатів, які усвідомлюють необхід-
ність своєї активної участі в житті 
професійної громадської організа-
ції, тим міцнішим буде інститут ад-
вокатури в україні.

Мені та моїм колегам приємно 
констатувати, що минулий рік в 
житті асоціації відзначився приєд-
нанням до наших постійних парт-
нерів таких відомих організацій, 
як, наприклад: Юридична компа-
нія «дмитрієва та Партнери», аО 
«нацина рачук», аО «Маршаллєр», 
Юк «чернобай та Партнери», аО 
«Фортіс», ПГ «Павлова та Парт-

нери». Також до асоціації приєд-
нались нові партнери: Юридична 
компанія «артур резнік та Партне-
ри», Юк «Ск Груп», ЮФ «доміні-
он», Юк «Закон Перемога» та інші.

наразі свої зусилля ми направ-
ляємо на запровадження нових ін-
новаційних проектів та програм, 
через розвиток профільних коміте-
тів та регіональних відділень асо-
ціації.

на сьогоднішній день асоціа-
ція адвокатів україни – це потужна 
платформа для професійно-інте-
лектуального, культурного та пер-
сонально розвитку адвокатів. Тому 
ми запрошуємо до співпраці! Спо-
діваємось, що спільними зусилля-
ми ми зробимо адвокатуру профе-
сійною!

наше гасло – «Ми відкриті для 
всіх адвокатів та юристів україни!»
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рОбОТа кОМІТЕТІв аау

24 червня 2015 року у місті києві відбувся круглий стіл на тему «використання криптовалюти в україні: 
нові можливості чи додаткові ризики?», організований спільно комітетом банківського правата комітетом 
податкового права  асоціації адвокатів україни. 

Проведення вказаного заходу обумовлено необхідністю обговорення актуальних питань впровадження 
та використання криптовалюти в україні, виявлення дискусійних та ризикових аспектів введення в цивіль-
ний та комерційний обіг криптовалюти, огляду досвіду її використання у світі, та є черговим підтверджен-
ням того, що асоціація адвокатів україни стежить за новітніми технологіями та оперативно реагує на нові 
потреби ринку. 

участь у круглому столі у якості спікерів взяли запрошені експерти, що мають глибокі теоретичні та 
практичні знання тематики, зокрема: 

Михайло чобанян, засновник першого в Снд BitcoinAgencyKUNA, андрій дубецький, директор 
BitcoinFoundaitionUkraine, Тетяна дмитренко, Голова Правління ГО «агентство з розвитку вексельного рин-
ку», член навчально-методичної ради нкЦПФр, діана Губська, керівник проектів української міжбанків-
ської асоціації членів платіжних систем «ЕМа», член комісії з платежів Громадської ради нбу, богдан ду-
чак, юрист практики IT і медіа права аО «Юскутум».

Модераторами заходу виступили голова комітету банківського права аау Марина Саєнко та голова 
комітету податкового права аау Михайло Гончарук. участь у заході взяли практикуючі адвокати, юристи 
у сфері IT-права, представники комерційних банків, які долучились до жвавої дискусії та мали змогу поста-
вити практичні запитання.

Підводячи підсумки заходу, учасники дійшли висновку про необхідність поглибленого вивчення такого 
явища як Bitcoin та активного залучення адвокатської спільноти до процесу розробки нормативно-правової 
бази, що врегульовувала б зазначене явище в україні на умовах прозорості та відкритості. 
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ПОдІя аау

15 серпня 2015 року у конфе-
ренц-залі готелю «Оптіма» асоці-
ацією адвокатів україни спільно 
з Херсонською радою адвокатів 
було проведено ІІ регіональний 
форумна тему: «Пошук справед-
ливості в ЄСПл. крим та Схід 
україни: питання сьогодення».

у роботі Форуму прийняли 
участь адвокати з Одеської, Запо-
різької, Полтавської, Херсонської 
та  Миколаївської областей, м. ки-
єва.

до учасників заходу з віталь-
ними промовами звернулися: 
Голова ради адвокатів Херсон-
ської області, Голова Херсонсько-
го відділення аау Інна Мокіна, 
ректор Херсонського державного 
університету, доктор юридич-
них наук, професор, Заслужений 
юрист україни василь Стратонов, 
начальник Головного управлін-
ня юстиції в Херсонській облас-
ті Олег Предместніков, а також 
віце-президент аау, керуючий 
партнер аО «нацина рачук», ад-
вокат Олег рачук.

роботу форуму було поділено 
на 2 секції, побудованих на прин-
ципах відкритого діалогу між 
учасниками.

Захід відкрила голова Херсон-
ського відділення аау, голова 
ради адвокатів Херсонської облас-
ті, адвокат Інна Мокіна, яка приві-
тала учасників Форуму.

З вітальним словом до учасни-
ків звернувся віце-президент аау 
Олег рачук, який наголосив, що 
захід є надзвичайно актуальним 
та, користуючись нагодою, запро-
сив всіх учасників на V Щорічний 
форум аау «адвокатура украї-
ни. київські дзвони».

Продовжив захід ректор Хер-
сонського державного універси-
тету, доктор юридичних наук, 
професор, Заслужений юрист 

україни василь Стратонов, який 
також привітав учасників Форуму 
та запросив всіх бажаючих адвока-
тів до навчання в аспірантурі.

Після виступів рачука Олега, 
віце-президента аау та василя 
Стратонова, ректора Херсонсько-
го державного університету, від-
булося підписання Меморандуму 
про співпрацю між асоціацією 
адвокатів україни та Херсонським 
державним університетом.

Загалом за час першої сесії 
були розглянуті питання захисту 
прав в Європейському суді з прав 
людини, порядку звернення та 
етапів розгляду, забороні дискри-
мінації та люстрація в світлі прак-
тики суду.

Форум відкрив адвокат, член 
Правління аау, керуючий парт-
нер аО «Фортіс» Микола Пашин-
ський, який виступив на тему: «За-
хист прав в ЄСПл, що треба знати. 
регламент ЄСПл, що треба врахо-
вувати?».

Продовжила роботу сесії ад-
вокат, національний тренер ради 
Європи з європейських антидис-
кримінаційних стандартів  - віра 
Михайленко, яка зробила допо-
відь на тему: «нові вимоги до заяв 
в Європейський суд. критерії 
прийнятності заяви», та детально 
зупинилася на заповненні форму-
ляру, предмету скарги, тощо.

наступним з доповіддю на 
тему: «Заборона дискримінації та 
люстрація в практиці Європей-
ського суду з прав людини» ви-
ступив адвокат, к.ю.н., доцент ка-
федри кримінального процесу та 
криміналістики академії адвока-
тури, тренер ради Європи з євро-
пейських антидискримінаційних 
стандартів, національний експерт 
ради Європи ради Європи з євро-
пейських кирило легких.

 

другу сесію Форумуна тему: 
«крим та Схід україни: питання 
сьогодення» відкрив віктор коби-
лянський, який зробив доповідь 
на тему: «Операції з нерухомістю 
на тимчасово окупованих терито-
ріях: особливості функціонування 
державного земельного кадастру, 
державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно, оформлення 
договорів та реєстрація прав».

Продовжив роботу Форуму з 
виступом на тему: «нерухомість 
в криму: реалії сьогодення»  Олег 
рачук.

З доповіддю на тему: «Пілотні 
рішення. Суть і процедура при-
йняття. Пілотні рішення щодо 
україни»виступив юрист аО «SK 
Grup» - Єна Станіслав.

асоціація адвокатів украї-
ни висловлює щиру вдячність 
всім учасникам, модераторам, та 
співорганізаторам за чудовий за-
хід.

ВіДбуВСя II РеГіОНАЛьНий фОРуМ ААу НА теМу: 
«пОшуК СпРАВеДЛиВОСті В єВРОпейСьКОМу СуДі З 

пРАВ ЛЮДиНи»



22 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

тОп-10 НАйпОпуЛяРНіших PR-іНСтРуМеНтіВ 
ДЛя ЮРиСтА

маєвСька 
наталія

PR-менеджер 
МЮК «Александров и 
партнеры»

СТаТТя
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кМа аау
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кМа аау
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СТаТТя
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ПОдІї аау
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дОкуМЕнТаЦІя

 індивідуально
 адвокатське бюро
 у складі адвокатського об’єднання (вкажіть, будь ласка, назву):
               адвокатської колегії
               адвокатської фірми
               адвокатської контори

 Комітет з цивільного права та процесу
 Комітет з антимонопольного права 
 Комітет з медичного права 
 Комітет з банківського права 
 Комітет з трудового права
 Комітет з корпоративного та конкурсного права
 Комітет  з сімейного права та майнових спорів
 Комітет  з кримінального права та процесу 
 Комітет  з господарського права 
 Комітет  з інтелектуальної власності
 Комітет  з організації та маркетингу адвокатської  діяльності 
 Комітет  з транспортного та митного права

               ЗАЯВА
     про прийняття в члени
Асоціації адвокатів України

Прізвище, ім’я та
по-батькові заявника* 

Дата і місце народження* 

Свідоцтво про право 
на заняття адвокатською діяльністю 
(номер, дата та ким видано)* 

Навчальний заклад, в якому Ви 
отримали вищу юридичну освіту 
(назва та рік закінчення) 

Ви здійснюєте 
адвокатську діяльність:
(вкажіть, будь ласка, форму) 

Посада 

Галузі права, в яких Ви
спеціалізуєтесь 
 
Комітети
(відмітьте, будь ласка, ті комітети, 
членом яких Ви хотіли б бути)

Контактна поштова адреса*                  вулиця:      будинок:           кв./офіс:

                                                                               місто, область:                     пошт. індекс:

                                                                   Це моя    робоча адреса     домашня адреса

Контактні телефони, факс*
(вкажіть принаймні один)                                    роб. +380 (_____) __________________    дом. +380 (_____ ) _________________
                                                                                  моб. +380 (_____ )__________________    факс +380 (_____)__________________
Електронна пошта 

До якого відділення 
Ви бажаєте належати?* 
*  Увага! Поля з цією позначкою повинні бути заповнені обов’язково!

Прошу прийняти мене до Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України» (ААУ). Я зобов’язуюсь дотриму-
ватися Статуту та інших положень, що регулюють діяльність ААУ. Я надаю згоду Асоціації адвокатів України зберігати та вико-
ристовувати наведену персональну інформацію відповідно до мети та завдань, викладених у Статуті ААУ, безпосередньо або 
із залученням організацій-партнерів, у тому числі після припинення мого членства.

Після заповнення та підписання відправте заяву до Секретаріату ААУ за адресою: вул. Дніпровська набережна, 3, м. Київ, 
02098, або факсом: (044) 553 7439, або на е-mail: info@uaa.org.ua. Телефон для довідок: (067) 441 10 27, www.uaa.org.ua 

Я надою згоду на обробку моїх персональних даних ААУ за адресою: вул. Дніпровська набережна, 3, м. Київ, 02098

Особистий підпис:                                                                                                                                                Дата:



30 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Бюлетень Асоціації адвокатів України

 члЕНСьКі ВНЕСКи

Вступний членський внесок сплачується заявником протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про прийом 
до Асоціації. За бажанням, заявник може сплатити внесок до прийняття Правлінням рішення про прийом заявника до Асоціації. 

Щорічні членські внески зараховуються строком на 1рік. 

Розмір внеску за членство в кожному з комітетів складає 50 грн. 

Реквізити для оплати:
Отримувач платежу - ВГО “Асоціація адвокатів України”
Поточний рахунок отримувача  - 26001153697 
Найменування установи банку - ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”
Код установи банку - 380805
Код ЄДРПОУ - 34294645

Копію документу про сплату Ви можете надіслати до Секретаріату ААУ поштою, факсом, електронною поштою або передати 
особисто.

Оплата може також бути здійснена он-лайн через веб-сайт ААУ www.uaa.org.ua.   

ВСТУПНиЙ ТА ЩОРічНі члЕНСьКі ВНЕСКи 
(вкажіть, будь ласка, розмір внесків, які Ви сплачуєте)

Вид внеску                                                                              Розмір внеску, грн.                                   До сплати, грн. 

Вступний внесок                                                      300.00 
 
Щорічний внесок за рік членства                                      300.00   

                                                                                                                           СУМА ВНЕСКУ: 

ВНЕСКи ЗА члЕНСТВО В КОМіТЕТАХ
(вкажіть, будь ласка, розмір внесків, які Ви сплачуєте)

Назва комітету                                                                     Розмір внеску, грн.                                   До сплати, грн. 

Комітет  з антимонопольного права                                    50.00
Комітет  з цивільного права та процесу                             50.00
Комітет  з медичного права                                                  50.00
Комітет з банківського права                                               50.00
Комітет  з трудового права                                                   50.00
Комітет  з корпоративного та конкурсного права             50.00
Комітет  з сімейного права та майнових спорів                50.00
Комітет  з кримінального права та процесу                       50.00
Комітет  з господарського права                                         50.00
Комітет  з інтелектуальної власності                                  50.00
Комітет  з організації та маркетингу
адвокатської  діяльності                                                       50.00
Комітет  з транспортного та митного права                       50.00

                                                                                                                           СУМА ВНЕСКУ: 

                                                                                                ЗАГАльНА СУМА ДО СПлАТи: 

ФОРМА ОПлАТи
(вкажіть, будь ласка, форму здійснення оплати внесків)

 банківський переказ                                              он-лайн
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ЗМі партнери:  

Генеральний інформаційно-правовий партнер:

ексклюзивний
інтернет – партнер 

Аналітичний
медіа-партнер   

Генеральний
медіа-партнер    

пОДяКА іНфОРМАційНиМ пАРтНеРАМ ААу!

пОДяКА пАРтНеРАМ ААу!

«бЮЛетеНь АСОціАції 
АДВОКАтіВ уКРАїНи»
2 (15) 2015 (квітень – червень)
Відповідальний редактор
Ольга Дмитрієва
Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого ЗМІ КВ №19855-9655Р
від 22.04.2013 року

Засновник:  
ВГО «Асоціація адвокатів України»
вул. Дніпровська набережна, 3,
Київ, 
тел.: +380 67 441-10-27, 
E-mail: info@uaa.org.ua
www. uaa.org.ua
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