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КОМІТЕТУ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
І ТВОРЧИХ ІНІЦІАТИВ

За 2022 рік



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ

Комітет з гуманітарних питань і 
творчих ініціатив, що діє в складі НААУ, є 
постійно діючим колегіальним дорадчим 
органом, утвореним при Національній асоціації 
адвокатів України відповідно до розпорядження 
Голови Національної асоціації адвокатів 
України, Ради адвокатів України від 07 
листопада 2019 року №173.

Метою діяльності Комітету є: сприяння 
розвитку гуманітарного напряму з питань, 
пов'язаних з діяльністю НААУ, підтримання 
творчих і мистецьких ініціатив адвокатів та їх 
популяризація серед громадськості.

Головою Комітету Пліса  була призначена 
Наталія Михайлівна розпорядженням 
Голови Національної асоціації адвокатів 
України, Ради адвокатів України від 07 
листопада 2019 року №173.

Заступник Голови Комітету – Павло Баранцев.

Секретар Комітету – Дядик Наталія.

Основними завданнями Комітету з 
гуманітарних питань і творчих 
ініціатив, що діє в складі НААУ, є:

– робота з адвокатами-митцями щодо 
ініціювання культурних і мистецьких подій в 
адвокатській спільноті та в громадянському 
суспільстві;

– налагодження діалогу між творчим 
середовищем, адвокатами та громадськістю;

– співпраця з іноземними/міжнародними 
організаціями щодо спільних гуманітарних, 
культурно-освітніх та мистецьких проєктів;

– підтримання ділових відносин із закладами 
культури,  мистецькими,  профільними 
міністерствами та відомствами, творчими 
колективами;

– надання пропозицій НААУ щодо проведення 
творчих заходів із залученням адвокатів;

– заохочення молодих режисерів і сценаристів 
для написання і знімання документальних і 
художніх фільмів про життя та діяльність 
українських адвокатів;

– популяризація мистецьких творів адвокатів в 
адвокатському середовищі та в суспільстві 
загалом;

– організація виставок творів і мистецьких робіт 
сучасних адвокатів;

– розгляд звернень у межах своїх повноважень;

– здійснення іншої діяльності в межах 
повноважень, визначених Положенням про 
Комітет з гуманітарних питань і творчих 
ініціатив при НААУ.



2. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ
ВПРОДОВЖ 2022 РОКУ

Усього було проведено 3 засідання 
Комітету. 

16 лютого 2022 року відбулося засідання 
Комітету, на якому було визначено організаційні 
питання та проведення літературного конкурсу.

30 листопада 2022 року відбулося 
засідання Комітету, на якому було відкориго-
вано план роботи на 2022 рік та прийнято 
рішення продовжити проєкт, який проводиться 
Комітетом спільно з Центром досліджень 
адвокатури і права НААУ, а саме: «Творчість 
адвокатів в час війни», на наступний рік до 
перемоги України.

22 грудня 2022 року відбулося заключне 
засідання Комітету, на якому було підбито 
підсумки діяльності Комітету за рік, затверджено 
плани діяльності Комітету на 2023 рік, серед 
запланованих заходів виокремлено: проведен-
ня туру по радах адвокатів із проведенням 
відповідних заходів і залученням до них творчих 
адвокатів з інших регіонів, збір інтерв'ю, історій 
та записок адвокатів, волонтерів, резервістів 
тощо, проведення художнього конкурсу дітей 
адвокатів та конкурсу прозової творчості серед 
дітей адвокатів у воєнний час, публікації 
календаря на 2024 рік зі збіркою творчості 
адвокатів за проведений рік. 



3. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ
ЗАХОДИ ВПРОДОВЖ 2022 РОКУ

3 червня 2022 року за ініціативи адвоката 

Василик Ірини Комітет у співпраці із Центром 
досліджень адвокатури і права НААУ анонсував 
на своїй сторінці у Facebook рубрику «Творчість 
адвокатів у час війни» та оголосив про збір 
творчих робіт адвокатів-митців (виконавців), 
виражених у цифровому форматі, створених у 
воєнний час, з метою надалі їх публікації на 
онлайн ресурсах Комітету та Центру.

За цей час на сторінці Комітету опубліковано 
творчість адвокатів-митців:

Наталії Пліси, Анни Мацієвської, Олексія 
Куревіна, Олексія Чайки, Юлії Газізової, 

Олександра Лавренчука, Іванни Голуб, Марини 
Черненької, Олександра Черниха та ін.

«Творчість адвокатів в час війни» – проєкт про 
тих адвокатів, хто у такий важкий час не опустив 
рук і продовжує творчу діяльність для 
підтримання колег, рідних і друзів.



4. ПУБЛІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

Адвокат Іванна Голуб дала інтерв'ю інтернет-
газеті «Ого», яке вийшло під назвою «Рівнянка 

Іванна Голуб про мистецтво, яке врятує світ». 

Про професійний і життєвий вибір, творчий і 
мистецький потенціал, важливість сім'ї та 
любові до дітей і про те, що дає сили та наснаги 
рухатися далі до вершин успіху, з письмен-
ницею, журналісткою, психологинею, адвокат-
кою та громадською діячкою, а ще мамою 6-х 

дітей Іванною Голуб.

Повністю статтю можна прочитати за посилан-
ням

h t tps ://ogo.ua/ar t i c l e s/v iew/2022-06-
17/124182.html

Зокрема, про творчість адвокатеси Іванни Голуб 
опубліковано статтю у журналі «Вісник» НААУ 
№11 за листопад 2022 року. 

Іванна Голуб – автор дев'яти книг, членкиня 
Національної спілки письменників України. 
Знайомтеся з гарною поезією, яка говорить 
сама за себе: «Орли, які ширяють у блакиті», 
«Коли своє дитинство спом'яну», «А Європа 

нищечком мовчала», «Іди, мій воїне, іди», 
«Знову йдуть воювати жінки», «Загубили не 
душі – згубили від щастя ключі», «Родино з росії, 
ти більше мені не пиши», «Спить синок на руках 
у підвалі», «Я молюся за тебе, тату», «Жінка з 
нарцисами».

Статтю можна прочитати за посиланням: 

https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyk
y/2022-11-30-v-snik-naau_638768f0003c0.pdf

За ініціативи адвоката Голуб Іванни 
започатковано волонтерський проєкт «Арт-
обійми» для переселенців, покликаний 
покращити їхній психологічний стан. Стартував 
проєкт «Арт-обійми» в обласній книгозбірні для 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 
Звідти він поширився на інші бібліотечні заклади 
Рівного, Костополя та Здолбунова. За 

волонтерство під час війни адвокат Голуб Іванна 
Григорівна має низку подяк від бібліотек 
Рівненської області.

Більш детально у статті за посиланням

https://suspilne.media/232877-u-rivnomu-
psihologi-volonteri-organizuvali-artterapiu-dla-
pereselenciv/

За свою волонтерську діяльність Іванна Голуб 
має Почесну грамоту Рівненської обласної 
державної адміністрації (військової адміністра-
ції).

Більш детально у статті за посиланням:

https://www.facebook.com/100067850915100
/posts/454791876792506/

https://ogo.ua/articles/view/2022-06-17/124182.html
https://ogo.ua/articles/view/2022-06-17/124182.html
https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2022-11-30-v-snik-naau_638768f0003c0.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2022-11-30-v-snik-naau_638768f0003c0.pdf
https://suspilne.media/232877-u-rivnomu-psihologi-volonteri-organizuvali-artterapiu-dla-pereselenciv/
https://suspilne.media/232877-u-rivnomu-psihologi-volonteri-organizuvali-artterapiu-dla-pereselenciv/
https://suspilne.media/232877-u-rivnomu-psihologi-volonteri-organizuvali-artterapiu-dla-pereselenciv/
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4.  ПУБЛІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

Секретар Комітету, адвокат Наталія Дядик, 
представляючи мистецтво України, брала 
участь у виставках:

«STARKE» за організації галереї Kunsthaus RoZig 
Німеччина; «NUDUS» за організації галереї 
Gallerium, Онтаріо, Канада; «The GLORY 
E x h i b i t i o n »  з а  о р г а н і з а ц і ї  г а л е р е ї  
BROUHAHAART, Гонконг, «New Visions» за 
організації галереї Florence Contemporary 
Gallery, Гонконг, «LILA» за організації галереї 
Kunsthaus RoZig Німеччина, «Buyuk Iskender 
Bodrum'da» за організації галереї Arth Gallery 
Туреччина, «Karma resim Cagrisi» за організації 
галереї Rumsos Galeri Туреччина.

Художня робота «Кіпр» нагороджена дипломом 
за 3 місце у міжнародному онлайн конкурсі 
«Cometition-22 landscapes» від Порталу 
незалежних художників. 

Художня робота «Жінка в капелюсі» 
нагороджена дипломом за 3 місце у 
міжнародному онлайн конкурсі «Cometition-22 
portraits» від Порталу незалежних художників.

Секретар Комітету, адвокат Наталія Дядик 
опублікувала наукову статтю «Відшкодування 
моральної шкоди за мобінг на робочому місці» в 
журналі «Вісник» НААУ №9 за вересень 2022 
року:

https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyk
y/2022-09-29-v-snik-naau_6335b2c6c5d53.pdf

Адвокат Газізова Юлія активно публікувала 
вірші, які в рамках проєкту «Творчість адвокатів 
у час війни» розміщені Комітетом і Центром 
досліджень адвокатури і права НААУ на своїх 
сторінках у Facebook. 

Більш детально на сторінці Комітету у Фейсбук.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=68178
5826786763&set=a.111007520531266

Членами ради Комітету опубліковано статтю 
«Мистецтво й адвокатура – несумісне в 
сумісному», в якій проведено порівняльний 
аналіз деяких творчих адвокатів з історії 
України та сьогодення. Її метою є популяризація 
творчості в адвокатському середовищі й 
суспільстві в цілому.

Прочитати статтю можна за посиланням 
https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyk
y/2022-12-28-v-snik-naau_63ac2470021c8.pdf

https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2022-09-29-v-snik-naau_6335b2c6c5d53.pdf
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https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2022-12-28-v-snik-naau_63ac2470021c8.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2022-12-28-v-snik-naau_63ac2470021c8.pdf


4.  ПУБЛІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

Адвокат, Голова Комітету Наталія Пліса 
активно публікувала вірші, які в рамах проєкту 
«Творчість адвокатів у час війни» розміщені 
Комітетом і Центром досліджень адвокатури і 
права НААУ на своїх сторінках у Facebook. 
Серед опублікованого: «Здається, що на землю 
впало небо…», «З того самого ранку, коли нас 
прийшли «визволяти», «Я считала: война – это 
то, что случилось давно…», «Когда-то они 
проснутся…», «Коли на нашу землю впала 
тінь…».

Адвокат, член Ради Комітету Марина Черненька 
– творча особистість та автор таких віршів: 
«Вітання?», «У дрімучому темному лісі», «Тихше, 
милий, тихше…», «Боже, помилуй захисників», 
«Доки світла не стало…», «� скільки їх, таких 
сумних…», які були опубліковані в рамках 
проекту «Творчість адвокатів у час війни». 

Посилання на статтю у журналі «Вісник» №9 за 
вересень 2022 року 

https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyk
y/2022-09-29-v-snik-naau_6335b2c6c5d53.pdf

Адвокатом Дядик Наталією опублікувано 
наукову статтю «Незаконне виселення особи, 
яка є орендарем житлового приміщення, та 
проблематика відшкодування моральної 
шкоди» на сайті ВША:

https://www.hsa.org.ua/blog/nezakonne-
v y s e l e nnya -o soby - yaka - y e - o r enda r em -
zhytlovogo-prymishhennya-ta-problematyka-
vidshkoduvannya-moralnoyi-shkody/

https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2022-09-29-v-snik-naau_6335b2c6c5d53.pdf
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4.  ПУБЛІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ



4.  ПУБЛІКАЦІЇ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

Талановитий адвокат, член Ради Комітету 
Богачук Василь Степанович підготував до друку 
4 книгу поезії, написав текст пісні, присвяченої 

солдатам-добровольцям, яку виконав заслуже-
ний артист України Павло Доскоч.

Деталі за посиланнями:

https://youtu.be/DT-hPdIdP18; 

https://youtu.be/K-opWzC8mpQ;

https://youtu.be/I7dpjvzzi2E;

https://youtu.be/weYMNgg9g6s

Провів презентацію пісні на власні слова 
«Серце моє там де Україна» у багатьох містах 
України н. а. України В. Ґ. Коваленко (загалом 
має 15 спільних пісень, у тому числі з гуртом 
«Будьмо»).

Художня робота «Рабів до раю не пускають» 
адвоката, члена Ради Комітету Марини 
Черненької нагороджена дипломом за 3 місце у 
міжнародному онлайн конкурсі «Cometition-22 
portraits» від Порталу незалежних художників.

https://youtu.be/DT-hPdIdP18
https://youtu.be/K-opWzC8mpQ
https://youtu.be/I7dpjvzzi2E
https://youtu.be/weYMNgg9g6s


5. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
СПРЯМОВАНОЇ НА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ
АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ

 Комітет презентував звіт про свою У лютому
діяльність у 2021 році.

Незважаючи на карантинні обмеження, Комітет 
у співпраці із Центром досліджень адвокатури і 
права провів дві художні виставки, організував 
проведення Першого всеукраїнського конкурсу 
прози серед адвокатів «Особистий погляд». 
Національна асоціація адвокатів України за 
ініціативою Комітету та у співпраці із Центром 
досліджень адвокатури і права видала 
антологію поезі ї  сучасних адвокатів. 
Презентація відбулася під час засідання Ради 
адвокатів України у м. Кам'янець-Подільський, 
зокрема, Національною асоціацією адвокатів 
України за сприянням Національного 
академічного театру російської драми імені Лесі 
Українки організовано театральну виставу 
«Гранпрі» з нагоди святкування 9-ї річниці 
створення Національної асоціації адвокатів 
України та Дня адвокатури України. 

Про всі події детальніше можна дізнатися у Звіті 
Комітету за посиланням

https://unba.org.ua/assets/uploads/e84cd0852
0bf80f5f6a7_file.pdf

https://unba.org.ua/assets/uploads/e84cd08520bf80f5f6a7_file.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/e84cd08520bf80f5f6a7_file.pdf
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