
 
 

 

   

  

 

                                              

Програма Всеукраїнського тижня права 4-9 грудня 2017 року 

4 грудня 2017 року 
 

Місце проведення: Колонна зала Київської міської державної адміністрації: м. Київ, вул. Хрещатик, 36. 
10.00 – 10.20  Відкриття  Всеукраїнського тижня права 2017 та виставки-форуму «Правники – суспільству»: 

- Київській міський голова, Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко; 
- Міністр юстиції України Павло Петренко; 
- керівник  Програми USAID «Нове правосуддя» Девід Майкл Вон; 
- ректор ТОВ «Академія адвокатури України» Тетяна Варфоломеєва; 
- Голова Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України Андрій Бутенко; 
- керуючий партнерSpenser & Kauffmann Юрій Петренко. 
- керуючий партнер адвокатського об’єднання «Клочков та партнери» Володимир Клочков 

4-5 грудня з 09.00 – 18.00; 
6 грудня з 09.00 – 17.00 

Надання безоплатної правової допомоги під час  
виставки-форуму «Правники-суспільству»,  
юридичні інновації 

Надавачі БПД 
Органи державної влади: Міністерство юстиції України; 
Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, Міністерство 
соціальної політики, Державна міграційна служба, Державна служба 
України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державна служба 
України у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, Пенсійний фонд України, ГТУЮ в місті 
Києві, ГТУЮ в Київській області; київські міські центри з надання 
безоплатної правової допомоги; 
адвокатські об’єднання:«Клочков та партнери», «Spenser 
&Kauffmann», «Vi Vates»; юридичні компанії «Правова група 
«Юста», «Юскутум», юридичні фірми «ETERNA LAW», «Sayenko 
Kharenko»; видавничій дім «Ін Юре»; видавництво «Юрінком-
Інтер»; правозахисна громадська організація «Асоціація 



українських моніторів дотримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів»; юридичні клініки Київського університету 
імені Бориса Грінченка, ТОВ Академія адвокатури, Європейського 
університету, Національного авіаційного університету; Національного 
університету біоресурсів і природокористування України; 
Національної академії внутрішніх справ 
Інші учасники виставки: 
державне підприємство «Центр оцінки та інформації»; правова база 
«IPLEX»; правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»; проект 
«Kyiv Smart City» 

Майстер-класи та презентації (4-6 грудня) 
4 грудня 

Захист бізнесу в сучасних умовах, застосування онлайн технологій 
13.00 – 14.00 Хто такі українські ІТ-юристи і чим вони займаються. Микита Полатайко – координатор практики інформаційних 

технологій юридичної фірми «Sayenko Kharenko» 
14.00 – 14.30 Презентація проекту «AxDraft» 

(Конструктор юридичних документів) 
 

Юрій Заремба –  керівник, засновник проекту «AxDraft». 

14.30 – 15.00 Презентація проекту «Opendatabot» - Cервіс моніторінгу 
реєстраційних даних українських компаній та судового 
реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю 
контрагентів 

Микита Підгайний –  юрист проекту «Opendatabot». 

15.00 – 15.10 Перерва  
15.10 – 16.10 Відновлення порушеного права в мережі Інтернет. 

 
Дмитро Федоренко – адвокатське об’єднання «АРЦЕО». 

16.10 – 16.20 Перерва  
16.20 – 16.50 Презентація проекту «Платформа ефективного регулювання» 

-  сервіси для бізнесу, що допомагають підприємцям розуміти 
та виконувати вимоги законодавство, інструменти для органів 
влади для створення ефективного регулювання та платформа 
публічного діалогу) 
 

Олексій Дорогань – керівник напрямку в проекті «Платформа 
ефективного регулювання». 

5 грудня 
Захист бізнесу в сучасних умовах, застосування онлайн технологій 

13.00 – 14.00 За яких умов можливе притягнення до відповідальності за 
використання біткоїнів. 

Володимир Рудниченко - керівник практики кримінального права 
адвокатського об’єднання «Integrities».  

14.00 – 14.30 Презентація продукту «You Control» - інтернет ресурс по 
збору та консолідації інформації про юридичних осіб 
 

Ігор Курочка  - експерт компанії «You Control». 

14.30 – 14.40 Перерва 
 



14.40 – 15.20 Як швидко та ефективно скасувати арешт з майна компанії. 
Особливості та сучасні реалії. 

Елеонора Салова – старший юрист адвокатського об’єднання 
«Spenser & Kauffmann». 

15.20 – 15.50  Сервіс моніторингу SMS-Маяк – відстеження будь-яких 
змін, що відбуваються з нерухомістю. 

Андрей Кравченко – представник компанії «ЛІГА:ЗАКОН». 

15.50 – 16.00 Перерва  
16.00 – 17.00  Захист особи під час затримання, алгоритми дій під час 

обрання запобіжного заходу у інтернет злочинах.  
Тарас Безпалий – радник практики захисту бізнесу юридичної 
компанії «Legal Alliance». 

6 грудня 
Податки в Україні 

11.30 – 12.30 Кар'єра юриста в консалтингу: як успішно пройти шлях від 
стажера до партнер 

Марина Фоменко - керівник напряму Юридичної фірми Eterna Law. 

12.30 – 12.40 Перерва 
 

12.40 – 13.40 Особливості  податкових  спорів Ірина Кальницька – адвокат, керівник практики податкового права 
юридичної фірми «GOLAW». 

13.40 – 13.50 Перерва  
13.50 – 14.20 Презентація проекту «LITT» 

(Cередовище програмування контрактів, що дозволить 
швидше створювати різні версії документів, автоматично 
перевіряти їх та контролювати їх виконання.) 
 

Петро Білик –  керівник, співзасновник проекту «LITT». 

14.20 – 14.50 Презентація проекту «Darwin Lawyer» 
(Платформа юристів для бізнесу) 
 

Борис Батуринець –  керівник, засновник проекту «Darwin Lawyer». 

14.50 – 15.00 Перерва 
 

15.00 – 16.00 Податкові ризики для бізнесу Наталія Радченко – партнер податкової практики, адвокатського  
об’єднання «Юскутум». 

16.00 – 17.00 Правова освіта для дітей. Показ відеофільмів по правам дітей Асоціація моніторів дотримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів , громадська організація «Всеукраїнський 
громадський центр «Волонтер», Київський молодіжний центр 

17.00 – 17.10 Закриття тижня права. Підбиття підсумків  
6-7 грудня 

Міжнародний правничий конкурс імені В.М. Корецького (півфінал, фінал) 
9.30-18.30 Приватний вищий навчальний заклад «Європейський 

університет» (м. Київ, бульвар Кольцова, 15в) 
Бігун В.С. голова журі, кандидат юридичних наук, науковий 
співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 
Національної академії наук України, правозахисник (за згодою); 
Гудима Д. А. заступник голови журі, суддя Верховного суду, кандидат 
юридичних наук, доцент (за згодою); Оніщенко Н.М. член журі, 
завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. 
В.М. Корецького Національної академії наук України, доктор 
юридичних наук, професор, академік Національної академії правових 



наук України, Заслужений юрист України (за згодою); Рибачок Н.М. 
член журі, головний спеціаліст відділу представництва держави в 
цивільних справах Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини; Кривко О.В. член журі, експерт з 
прав людини, проект ПРООН «Зміцнення потенціалу Секретаріату 
Уповноваженого ВРУ з прав людини» (за згодою). 
Учасники: студенти вищих навчальних закладів 

8 грудня  
Всеукраїнський урок «Права людини»  

14.00 – 15.00  Міністерство юстиції (пров. Рильський, 10, к. 202) Лектор: Івашків М.Р. начальник відділу представництва держави в 
цивільних справах Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини. 
Учасники: студенти вищих навчальних закладів  

8 грудня 
Всеукраїнський правовий ВІП-турнірі! 

10.00 – 18.00  Навчально-науковий юридичний інститут Національного 
авіаційного університету (м. Київ, прос. Космонавта Комарова, 
1) 

Учасники: команди студентів вищих навчальних закладів 

8 грудня 
Показ фільмів з тематики прав людини 

12.00 – 13.20  Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія 
адвокатури України» (м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 27) 

Учасники: студентів вищих навчальних закладів 

 

Захід відбувається за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в 
рамках Програми «Нове правосуддя» 
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