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ПРО МОЛОДІЖНИЙ
КОМІТЕТ НААУ – UNBA NEXTGEN 
Молодіжний комітет НААУ – UNBA NextGen створений згідно з рішенням Ради адвокатів України 

від 2 червня 2018 року №94.

Метою діяльності Комітету є забезпечення якісного, прогресивного, ефективного та сталого 

розвитку адвокатури України з точки зору тяглості поколінь, сприяння кар'єрному зростанню 

молодих адвокатів шляхом проведення освітньої діяльності, встановлення найкращих сучасних 

стандартів адвокатської професії та інтеграції молоді в роботу органів адвокатського 

самоврядування.

До команди UNBA NextGen у 2021 році входили:

Рада NextGen: Голова Комітету – Сергій Барбашин, заступник Голови Комітету – Катерина 

Ковалевська, члени Ради – Юрій Григоренко, Олег Клим'юк, Олена Мироненко-Шульган, 

Секретар Жанна Грушко та регіональні представники, що є додатковими членами Ради Комітету 

– Алла Філатова (представник NextGen у Рівному) Володимир Мацко (представник NextGen в 

Одесі), Юлія Сергет (представник NextGen у Херсоні), Тарас Манькут (представник NextGen в 

Луцьку), Олексій Шамов (представник NextGen у Черкасах). У команді також працюють Аліна 

Черемис (член команди Координатора комітетів НААУ) та Олександр Прилуцький (проектний 

менеджер).

Регіональні представництва молодіжного комітету у 2021 році очолювали:

у Вінницькій області – Жанна Грушко;

у Волинській області – Тарас Манькут;

у Дніпропетровській області – Алевтина Башкєєва, Ілона Дитятковська та Анна Цуркан;

у Донецькій області – Сергій Берзінь;

у Житомирській області – Вадим Гречківський;

у Закарпатській області – Вікторія Бульчак;

у Запорізькій області – Марина Келембет; 

в Івано-Франківській області – Лілія Іванчук;

у Кіровоградській області – Людмила Язан та Анастасія Шепеленко;

у Львівській області – Анатолій Вороняк;

у Миколаївській області – Аліна Єремєєва;

в Одеській області – Ігор Андрєєв, Володимир Мацко та Спартак Чернушич;

у Полтавській області – Інна Кисличенко;

у Рівненській області – Алла Філатова, Іван Пилипів, Юрій Бондар;

у Сумській області – Ольга Якименко;

у Тернопільській області – Андрій Гуцалюк;

у Харківській області – Дмитро Ципліцький;

у Херсонській області – Юлія Сергет;

у Хмельницькій області – Ольга Задорожна;

у Черкаській області – Людмила Гриценко та Олексій Шамов;

у Чернівецькій області – Тетяна Кирилюк, Віктор Решетов, Валентина Софяк;

у Чернігівській області – Тетяна Веремій, Катерина Ширай.

У період 2021 року командою Комітету було проведено 7 робочих засідань, 

на яких визначалися головні пріоритети діяльності: , 10 березня, 

, , , , .

17 лютого

20 квітня (відкрите засідання) 15 липня 31 серпня 4 листопада 29 грудня

https://unba.org.ua/news/6310-u-2021-roci-molodizhnij-komitet-naau-planue-aktivnu-spivpracyu-z-molodimi-yuristami-ta-starijshinami-advokaturi.html
https://cutt.ly/hQT5ocU
https://unba.org.ua/news/6817-molodizhnij-komitet-unba-nextgen-zatverdiv-plan-diyal-nosti-na-ii-pivrichchya-2021-roku.html?fbclid=IwAR36rlRvPH_6pJbB2MaVtc6xPc5TjyZBxs5GSmY2LjQkkukUgazH6cEAzGI
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2953317874984031
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3004279306554554
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3041496229499528


СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 
UNBА NEXTGEN СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ

Кількість регіональних 
представництв: 

Кількість членів 
Комітету: 

Кількість заходів проведених по Україні:

>1000 22

86 онлайн

76 офлайн

162

Facebook – UNBA NextGen

Youtube – UNBA NEXTGEN Instagram - unba.nextgen

Telegram – @unba_nextgen

3 697 людей стежать

1 850 підписників

Заявка на членство у Комітеті: https://cutt.ly/jm4MOxV

763 підписників

1 059 підписники

Telegram-група учасників Комітету

Telegram-стікери UNBA NextGen567 людей відмітилися

НАШІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ДЖЕРЕЛА

МОЛОДІЖНИЙ КОМІТЕТ НААУ ВИЗНАЛИ ЯК ОДИН ІЗ НАЙАКТИВНІШИХ КОМІТЕТІВ НААУ

7 липня відбулися публічні слухання звіту НААУ за 2020 рік та стратегії розвитку НААУ на 2021 – 2025 

роки. Про діяльність комітетів НААУ у 2020 році доповіла Координатор Комітетів НААУ Ганна Гаро.

«У 2020 Комітети НААУ провели 201 захід», – зазначила Ганна Гаро. Приємно, що з 201 заходу за 

ініціативою UNBA NextGen організовано 119.

Детальніше про роботу UNBA NextGen та інші комітети НААУ: https://cutt.ly/bmE75CG

3 225 людей вподобали

https://cutt.ly/jm4MOxV
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=549534665739948&__xts__%5B0%5D=68.ARBbpHAQxhzd2Gj-h23fqxQ5NKZCkg2UcNYB9kHi3hFtdlP4Zpx9VxTvG7V-u9MuWJ3pCcvSAUzCZBAc4uDhxyMqedWGnMTrsxFYHjLEEkS5841CjQTgnIP5h1mRaqYi8e0KdkkW_9geSrOtkFs0udt9ZC8B5u6ZEEh8IGt8J1twtKDITfN9VprvxysV7tt1EFJUZ153tBBv7K4VMiwRcaeimhPhvS5uFp9kswnh4Y3Us6iRs9BpRQhXc10Xwaousj99qI46mLaA95r0gsJeGzrTbyzZOkbioAaGL-21IKyXsKV94dlrS_2P6qkCC0QGTH2K8_zCbBHEu6xl7Frj-lHo_Hok&__tn__=-UK-R
https://t.me/joinchat/FkeTmVCKVwtSL0UfPS0KCQ
https://t.me/joinchat/FkeTmVCKVwtSL0UfPS0KCQ
https://t.me/joinchat/FkeTmVCKVwtSL0UfPS0KCQ
https://t.me/joinchat/FkeTmVCKVwtSL0UfPS0KCQ
https://t.me/joinchat/FkeTmVCKVwtSL0UfPS0KCQ
https://t.me/joinchat/FkeTmVCKVwtSL0UfPS0KCQ
https://unba.org.ua/news/6310-u-2021-roci-molodizhnij-komitet-naau-planue-aktivnu-spivpracyu-z-molodimi-yuristami-ta-starijshinami-advokaturi.html
https://t.me/addstickers/UNBANEXTGEN 
https://t.me/addstickers/UNBANEXTGEN 
https://t.me/addstickers/UNBANEXTGEN 
https://t.me/addstickers/UNBANEXTGEN 
https://t.me/addstickers/UNBANEXTGEN 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FbmE75CG%3Ffbclid%3DIwAR3CFMn9gjE-sy_4K-KgaYuNn1Okb0C-tQq-sqINMjDTnMr2IK2gf31A01M&h=AT3BufUrDKD23XTav-e8KHQRNhdvDMH-HJMEg4LOT2VIBTAkurlhdTq7NvwR3ikmvyjz9vmg2mkQMkniMtnZA4TBt4nT_C8Obnw45oSYCZrS0832N5RPqQqrnFaklA6DImrW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0yUgt9FuVagByTvvKsoE1qT8khmLAQxcUCcaeU5JMTy_6OE8dEN7gxCKzDxi3Gvli5zz2R4_ZoD7HLDn57SMxXgdujD_96VvvbcCrtcEmLjp_PfJ07l6zv_N0NrvHhxsiaOscp7Hn0OOWYOioEP4dTDNn2GDwXfzXokOTVNnDSUveaAt_OPvqZfXdyDeDf217w969qW0tobDrYGYvJw-UB


1. «Hello, it’s UNBA»

у яких ми розповідаємо про наші плани та цілі.

1

2

3

Про регіональні представництва UNBA NextGen
та знайомство з НААУ

Про міжнародне співробітництво та роботу
зі студентами «In young we trust»

Про нетворкінг та обмін досвідом
«In traditions we trust»

До Вашої уваги, презентуємо серію відео-роликів, 

Заходи цього напряму направлені на поширення серед молодих адвокатів інформації  про Національну 
асоціацію адвокатів України, Раду адвокатів України, ради адвокатів у регіонах, їхній склад і діяльність. 
Зокрема, Комітетом заплановано зустрічі молодих адвокатів з представниками Ради адвокатів регіону, 
відвідування засідань Ради адвокатів України, зустрічі з керівництвом Національної асоціації адвокатів 
України, а також розповсюдження інформаційних листів/відео про діяльність органів адвокатського 
самоврядування серед молодих адвокатів.

Виконуючи свою основну місію – активізацію молодих адвокатів, Рада Комітету (у Києві) та 
Представництва комітету (у регіонах) як актив молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen у 2021 році 
традиційно здійснюють свою діяльність у таких напрямах:

1.   «Hello, it's UNBA».

2.   «In traditions we trust».

3.   «In young we trust».

4.   «In networking (each other) we trust».

5.   Навчальні заходи та розвиток soft skills.

6.   Міжнародна співпраця.

Надалі пропонуємо ознайомитися більш детально з вказаними напрямами діяльності.

Молодіжний комітет НААУ – UNBA NextGen 

продовжує приємно дивувати своїх колег!

Бажаєш виразити свою емоцію у переписці, але не 

знаєш як?) 

Ми підготували, для Вас стікерпак UNBA NextGen, 

щоб допомогти Вам у цій не легкій справі! 

Посилання, для встановлення:

 

«Комітет НААУ – UNBA NextGen 2021 – це 

команда активних та цілеспрямованих однодум-

ців», – Сергій Барбашин. У своїй статті Голова 

Комітету Сергій Барбашин розповів про 

досягнення, діяльність та плани Комітету 

Перегляд статті на сайті НААУ:

https://t.me/addstickers/UNBANEXTGEN

https://cutt.ly/ovohLjg

Комітетом проведено відкрите засідання 20 квітня 
в НААУ. На ньому говорили про основні напрями 
діяльності Комітету, прозвітували про проведену 
роботу та окреслили плани на майбутнє. 

Засідання відкрив Голова Комітету Сергій 
Барбашин, який зазначив: «Це вже не перше наше 
відкрите засідання, ми плануємо проводити їх 
регулярно, щоб до нашої діяльності долучалися не 
лише члени Ради та регіональні представники, а й 
всі охочі, як-от: адвокати, помічники адвокатів, 
студенти, юристи, які працюють у різних 
організаціях, а також спеціалісти інших профілів».

Деталі обговорення та презентація діяльності 
NextGen: https://cutt.ly/hQT5ocU

https://www.youtube.com/watch?v=fs4BDBxDVms&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=PE3929dLIuE
https://www.youtube.com/watch?v=jpKnOzKNqtI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=o8YMbUApvFQ
https://t.me/addstickers/UNBANEXTGEN
https://cutt.ly/ovohLjg
https://cutt.ly/hQT5ocU


УЧАСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
У ЗАСІДАННЯХ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ТА
ЗАХОДАХ НААУ  

Загалом за 2021 рік представники комітету відвідали 3 

засідання:

• 19 березня  

Зокрема, у його роботі участь узяли: член Ради NextGen 

Юрій Григоренко, учасник Комітету, адвокат Тетяна 

Рабко, регіональні представники Комітету: в Одесі – Ігор 

Андрєєв, на Закарпатті – Вікторія Бульчак.

Під час зустрічі були порушені важливі та актуальні 

теми, які стосувалися діяльності адвокатури. Приміром, 

на голосування після обговорення винесено такі з них: 

– порядок звернення адвоката з адвокатським запитом. 

Створення робочої групи щодо роз'яснення вимог до 

адвокатського запиту;

онлайн засідання Ради адвокатів України.

– боротьба з неплатниками щорічних внесків. Програма 

дій щодо боротьби з боржниками. Створення списку 

адвокатів-боржників;

– можливість звільнення від сплати щорічного внеску 

багатодітних батьків;

– розроблення проекту стратегії розвитку НААУ на 

наступні 5 років;

– категорії судових рішень, які не вносяться до ЄДРСР;

– правомірність допуску до складання кваліфікаційного 

іспиту ексвійськовими прокурорами;

– контроль адвокатами за здійсненням корупційних 

діянь.

Однак окремі питання, винесені на обговорення, не були 

прийняті на засіданні РАУ, а саме:

– звільнення адвокатів, які захворіли на Covid-19, від 

сплати щорічного внеску;

– внесення змін до адвокатського ордера;

• 17 листопада у засіданні РАУ, присвяченому 9-й річниці 

заснування Національної асоціації адвокатів України, 

взяв участь Голова UNBA NextGen Сергій Барбашин;

• 15 грудня засідання РАУ відвідали Голова UNBA 

NextGen Сергій Барбашин і член Ради комітету Юрій 

Григоренко. На порядку денному розглядалися питання 

діяльності НААУ, ведення Єдиного реєстру адвокатів, 

сплати внесків на забезпечення реалізаці ї  

адвокатського самоврядування на 2022 рік.

UNBA NEXTGEN СТАВ ЕКСКЛЮЗИВНИМ ПАРТНЕРОМ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «МОЛОДИЙ ПРАВНИК
РОКУ», ЯКИЙ ПРОВОДИВСЯ КООРДИНАЦІЙНОЮ
РАДОЮ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ

Увійшли до складу експертного журі конкурсу заступник 

Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій та Голова UNBA 

NextGen Сергій Барбашин.

На урочистій церемонії нагородження лауреатів та 

переможців конкурсу була присутня заступник Голови 

UNBA Next Gen Катерина Ковалевська, яка була 

запрошеним гостем на заході для вручення нагороди у 

номінаціях «Молодий адвокат року» і «Молодий помічник 

адвоката року».

Ми щиро вітаємо переможців у своїх номінаціях, а також 

осіб, які стали лауреатами. Дуже приємно, що ряди 

кращих спеціалістів за версією цього конкурсу поповнили 

також і регіональні представники UNBA NextGen.

https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2835301413452345
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За статистикою, українська адвокатура також 

молода.

Напередодні свята  поспілкувався з 

Головою NextGen Сергієм Барбашиним.

З'ясовували разом, де черпати натхнення, як 

реалізовуватись у професії та яких стереотипів 

варто позбутися молодим правникам.

Закон і Бізнес

Перегляд інтерв'ю на сайті НААУ.

ПРЕДСТАВНИКИ UNBA NEXTGEN ПРИВІТАЛИ
З ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!

Колеги підготували .

Факти про Основний закон нашої держави 

.

цікаві факти про Конституцію України

від регіональних представників та учасників UNBA NextGen у 

межах святкового флешмобу

https://www.facebook.com/zakon.i.biznes/?__cft__%5b0%5d=AZXRUC77P5ukTahUmtXPMI52O-M5z2D1WeIYWaUq2EebT48YpMhO9cTqhQrMn3NnFYylQ-UuSbd2WuIQlLLNRzY0hKPX4gCjy7d6QxR9KNK3HcSls_L5lYz3iDu9z8rys2m4sjYBMLyQ9yY5I3lgPGwr0bLkoOgODo_-JgjaX44mEL_ltLiz3cVQnDUv6WdxbpI&__tn__=kK-R
https://cutt.ly/5may7u0
https://cutt.ly/WmycXlZ
https://www.youtube.com/watch?v=C1O8LwqEEn4&t=6s


2. «In traditions we trust»

Заходи цього напрямку скеровані на отримання можливостей обміну досвідом, традиціями, уміннями й 
навичками молодого покоління адвокатів з корифеями української адвокатури. Зокрема, заплановано 
організацію процесу привітань старійшин адвокатури учасниками Комітету, запровадження інституту 
наставництва для студентів та адвокатів, проведення серії заходів-воркшопів із відомими юристами. 

МОЛОДІЖНИЙ КОМІТЕТ ЗА СПРИЯННЯ РАДИ
АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СТВОРИВ
ВІДЕОПРОЕКТ ПРО РЕАЛЬНИЙ ДОСВІД
СТАНОВЛЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ КАРʼЄРИ

«АДВОКАТ-БРЕНД» – це серії відеоінтерв'ю з корифеями, 

легендами адвокатури не лише Вінниччини, а й усієї 

України про реалії їх професійного шляху.

Ведучою «Адвокат-Бренд» є очільниця Вінницького 

регіонального представництва UNBA NextGen, адвокат, 

старший партер АО «ВІНПАРТНЕРС» Жанна Грушко.

Гостем дебютного випуску програми став видатний 

адвокат, заступник голови НААУ, РАУ, координуючий 

партнер юридичної компанії «Кухар і партнери» Олексій 

Кухар.

Перегляд за .

Гостем наступної програми стала Зорислава Ромовська, 

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного 

права Львівського національного університету ім. І. 

Франка, видатний політик та правник, автор проекту 

Сімейного кодексу України та співавтор проекту 

Цивільного кодексу України. 

Перегляд за .

посиланням

посиланням

Героїнею третього випуску програми стала адвокатеса з 

кримінальних справ, Голова кваліфікаційної палати 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Вінницької 

області – Наталія Костик.

Перегляд за .

У межах напряму було організовано вебінар на тему 

«Клієнт завжди бреше?» (13 квітня).

Спікер заходу Регіна Гусейнова-Чекурда (адвокат, член 

Ради адвокатів Київської області) розповіла про те, як:

- змусити клієнта не брехати адвокату;

- розставити особисті кордони; 

- зберігати адвокатську таємницю.

Крім того, адвокат висвітлила гонорар та адвокатську 

етику. 

Модерував захід Тарас Манькут – адвокат, член Ради 

UNBA NextGen, регіональний представник UNBA 

NextGen у Волинській області

посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=_hNglX5MjtU
https://www.youtube.com/watch?v=n4z3vCJmazg
https://www.youtube.com/watch?v=WNkjPa2rIF0


3. «In young  we trust»

Заходи цього спрямування зорієнтовані на популяризацію адвокатської професії серед студентів ЗВО, 
налагодження діалогу з юристами. Саме тому, у рамках напряму, Комітетом заплановано проводити:
- зустрічі представників Комітету зі студентами в ЗВО з ознайомлювальними лекціями;
- тематичні заходи (за сприяння комітету) за участю адвокатів,  студентів и та юристів у ЗВО, а також на 
базі ВША, регіональних Рад адвокатів т.ін.;
- конкурси та змагання на юридичну тематику (в тому числі, отримання рекомендацій від ЗВО щодо 
кращих студентів для можливого стажування та/або потенційного працевлаштування).

19 лютого член Ради UNBA NextGen Алла Філатова 

спільно з іншими членами Ккомітету, зокрема адвокатом 

Олександрою Скідановою, взяли участь в якості суддів 

,  

організованійої Асоціацією юридичних клінік України.

У місті Остріг конкурс зібрав талановитих студентів 

юридичних клінік зі всієї України, які змагалися за звання 

бути кращими у вирішенні практичних правових кейсів і 

консультування клієнтів англійською мовою. Заходи 

відбулися на базі Національного університету 

«Острозька академія».

19 березня Голова UNBA NextGen Сергій Барбашин та 

член Ради, керівник напряму Ккомітету «In young we 

trust» Олена Мироненко-Шульган виступили на 

. Під час доповіді було презентовано молодіжний 

комітет представникам юридичних клінік та висвітленоі 

перспективи співпраці у майбутньому.

у 

Національній олімпіаді з консультування клієнтів

Весняному форумі 2021 Асоціації юридичних клінік 

України

Член Ради UNBA NextGen Олена Мироненко-Шульган 

виступила спікеркою на заході, який організували 

Комітет адвокатської практики НААУ у співпраці з 

Комітетом з питань юридичної освіти та науки, UNBA 

NextGen та USAID Нове правосуддя 30 квітня.

Адвокат окреслила найвдаліші моделі дистанційних 

освітніх платформ, проаналізувала досвід вищих 

навчальних закладів і запропонувала внести до 

модельної програми проходження практики новітніх 

методів, які ще не запроваджувалися на території 

України, але які мають істотний вплив на формування 

майбутнього правника в умовах дистанційного 

навчання.

Інформацію про захід розміщено .

15 вересня у Юридичній клініці «Pro bono» 

Національного університету «Острозька академія» 

відбувся освітній день з членом Ради та регіональним 

представником UNBA NextGen у Рівненській області – 

Аллою Філатовою.

Спікерка заходу поділилася зі студентами цікавими 

порадами та тонкощами, які сприятимуть розвитку вмінь 

і навичок при дослідженні документів, зборі інформації, 

побудові конструктивного діалогу з клієнтами та 

підготовці проектів документів.

Детальніше про зустріч за . 

на сайті НААУ

посиланням

https://unba.org.ua/news/6317-predstavniki-molodizhnogo-komitetu-naau-unba-nextgen-doluchilisya-do-uchasti-v-yakosti-suddiv-u-nacional-nij-olimpiadi-z-konsul-tuvannya-klientiv.html
https://unba.org.ua/news/6408-predstavniki-naau-vzyali-uachst-u-vesnyanomu-forumi-2021-asociacii-yuridichnih-klinik-ukraini.html
https://cutt.ly/WbmFxDp
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2963841993931619


4. «In networking (each other) we trust»
Заходи цього напрямку спрямовані на об’єднання молодих адвокатів, їхнє знайомство та комунікацію в 
неформальній обстановці. За планом діяльності Комітету передбачено організацію спортивних заходів 
(спільні тренування, змагання, допомога у створенні команд для участі у всеукраїнських змаганнях), 
розваг (ігри в настільні ігри, танцювальні вечори, спільні кіноперегляди, риболовля, туристичні походи), 
а також заходи з розвитку корисних навичок (навчання стрільбі з лука, надання першої медичної
допомоги, навчання основам стилю, майстер-класи з приготування смаколиків, оригамі і т.п.).  

Протягом тижня, з 7 по 13 червня, представники UNBA 

NextGen у Києві, Рівному та Луцьку у межах "

", відвідали місцеві центри служби крові та 

здійснили донацію. 

Кожен, хто виконує цю добру справу, є супергероєм за 

покликанням! Адже рятувати життя та зміцнювати 

здоров'я тих, хто цього потребує, – цінна справа.

UNBA 

NextGen запрошує долучитися до Всесвітнього дня 

донора крові

Протягом року UNBA NextGen організував 3 гри в 

мафію: 

•  зібрав адвокатів на довгоочікувану гру. Мафія 

відбулася у світлих тонах, адже всі дотрималися кольору 

вечора – білого. Найкреативніші гравці були 

нагороджені приємними подарунками.

У заході взяли участь більше 20 осіб, тому гра була 

розподілена за двома столами. 

8 липня

28 жовтня юридичної фірми GOLAW за підтримки UNBA 

NextGen провела вебінар на тему «У пошуках 

ідеального роботодавця: як зробити правильний 

вибір?».

Спікером заходу була виконавчий директор GOLAW 

Альона Темпер.

Під час заходу учасники дізналися про те, як розпізнати 

«роботодавця мрії» серед безлічі пропозицій, зберегти 

баланс між особистим життям та роботою і як працювати 

в комфортному мікрокліматі, де роботодавець сприяє 

навчанню, вибудовує дружні відносини та сприяє 

кар'єрному росту.

Перегляд вебінару за .посиланням

16 листопада Комітетом проведено майстер-клас для 

студентів на теми:

• 

• «Резюме як ключ до бажаної позиції у компанії: як 

підібрати його правильно?».

Спікерами майстер-класу виступили:

Сергій Барбашин – адвокат, Голова UNBA NextGen, 

керуючий партнер Trustme Law Firm, член виконавчого 

комітету Європейської асоціації молодих адвокатів 

(EYBA);

Альона Темпер – виконавчий директор юридичної фірми 

GOLAW.

Модерувала захід Юлія Сергет – адвокат, член Ради та 

регіональний представник UNBA NextGen у Херсонській 

області, старший партнер АО «СЕРГЕТ ТА ПАРТНЕРИ».

«Від пошуку роботи до набору штату. Власний досвід»;

https://www.facebook.com/events/292187862573315/?__cft__%5b0%5d=AZUGCVxtsFHGlbhCySTkrhzBXkFpWVSiJQQ0_dX9JrpvR5pBIEA5rj-LS-RnE_ExWR_nADl5hSVXM9_WpJG1vlXoe7DiFP0eGfiX1-bwYeZ7nrElwpOtV6gJEiKsx1FbeRAUDzmiwivSB4AtmLWHFDJmdA9v1OkwCNua_o9Fj6yGqBoAGFBbS8GrycfzexwoQVU&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=unbanextgen&set=a.2912735322375620
https://www.youtube.com/watch?v=ND-hfYdERco


18 ВЕРЕСНЯ МОЛОДІЖНИЙ КОМІТЕТ НААУ
ВІДЗНАЧИВ 3 РІЧНИЦЮ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ОРГАНІЗУВАВШИ GATHERING 2021

На заході було 

, статистичні дані про роботу у 2021 році. 

Крім того, було відзначено подяками Голови 

Національної асоціації адвокатів України

26 активних учасників Комітету.

Після офіційної частини всі присутні мали змогу 

долучитися до розважальної програми заходу: 

долучитися до флешмобів, конкурсів та 

інтерактивів від партнерів заходу.

Партнерами заходу були Національна асоціація 

адвокатів України, Рада адвокатів міста Києва, 

Вища школа  адвокатури  НААУ,  Вища 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, 

відомі компанії – ЛІГА:ЗАКОН, PMHUB, GOLAW та 

Jack Daniel's.

 і  заходу розміщені на ресурсах 

UNBA NextGen.

презентовано діяльність UNBA 

NextGen

Відеозвіт фотозвіт

• 

удосконалювали ігрові навички.

На гру завітали досвідчені гравці, проте більше

50% аудиторії – це новачки, що є дуже цінним, адже 

тільки під час таких заходів знайомство виходить 

теплішим.

Наші молоді адвокати та юристи  26 серпня • 

зібралися досвідчені гравці, проте чимало було і 

новачків. Загалом, якщо виграє місто, це означає, 

що за столом зібралися сильні гравці, тому дуже 

приємно, що наші адвокати настільки ерудовані та 

мають сильну інтуїцію, що навіть під час першої в 

житті гри не піддалися на провокації мафії й 

отримали перемогу мирного міста.

28 жовтня, у переддень свята «Halloween», 

https://unba.org.ua/news/6939-lidiya-izovitova-konsolidaciya-pokolin-advokativ-zaporuka-uspihu-ukrains-koi-advokaturi.html?fbclid=IwAR0hHJyyrtX9s7QdPjTZ4CUPZ3Sp4x57UKIvJbamrMjXqaQxO50V5010Duw
https://www.youtube.com/watch?v=DPHV4zPY94I
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2969718770010608
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2949616672020818
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2998452643803887


5. Навчальні заходи та розвиток soft skills
Заходи цього спрямування зорієнтовані на розвиток професійних навичок («hard skills»), а також  
«м’яких» навичок молодих адвокатів (уміння комунікувати, будувати та просувати власний бренд,
грамотно писати тощо).   

11 червня у межах напряму організовано онлайн 

захід підвищення кваліфікації адвокатів на тему 

«Порядок розблокування податкових накладних 

2021».

Спікером вебінару виступив Артем Ткаченко – 

учасник UNBA NextGen, експерт з вирішення 

податкових спорів

Модерував захід Юрій Григоренко – арбітражний 

керуючий, член Ради UNBA NextGen, заступник 

Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності НААУ.

Запис вебінару за .посиланням

ПРЕДСТАВНИКИ МОЛОДІЖНОГО КОМІТЕТУ
НААУ ГОТУВАЛИ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ,
У ЯКИХ РОЗКРИВАЛИ РІЗНІ ПИТАННЯ

Оподаткування підприємництва в умовах 

фінансової кризи: гармонізація публічного і 

приватного інтересу

Фінансовий контроль за діяльністю бізнесу: реалії 

карантинного сьогодення

 

Автор Олена Мироненко-Шульган – адвокат, член 

Ради UNBA NextGen, керуючий партнер DéFENSE, 

член адвокатської ініціативи «СтопБулінг»

18 березня за ініціативою Комітету у НААУ 

відбувся майстер-клас 

 На майстер-класі 

редакторки неформатного юридичного видання 

«Lойер» Яни Собко говорили про те, як уникати 

помилок під час написання юридичних текстів. 

Модерувала захід Юлія Сергет, член Ради UNBA 

NextGen.

Яна Собко виокремила певні лайфхаки для юристів 

у написанні текстів:

• писати потрібно коротко як речення, так і абзаци;

• вміщувати лише суть, без зайвих розмитих фраз;

• заміняти канцеляризми простими словами;

• не вживати дієслова пасивного стану;

• не цитувати дослівно норми статей.

«Як і навіщо юристам писати 

статті зрозумілою мовою».

https://cutt.ly/mnJlObh
https://unba.org.ua/publications/6339-opodatkuvannya-pidpriemnictva-v-umovah-finansovoi-krizi-garmonizaciya-publichnogo-i-privatnogo-interesu.html
https://unba.org.ua/publications/6510-finansovij-kontrol-za-diyal-nistyu-biznesu-realii-karantinnogo-s-ogodennya.html
https://unba.org.ua/news/6406-u-naau-vidbuvsya-majster-klas-yak-i-navisho-yuristam-pisati-statti-zrozumiloyu-movoyu.html


Множинні заявки та Апеляційна палата: як відбувається 

охорона промислових зразків по-новому

Чи може Феміда порівнювати торговельні марки, як 

пересічний споживач, задля виявлення схожості 

позначень?

Автор Сергій Барбашин – адвокат, Голова UNBA 

NextGen, заступник Голови Комітету з інтелектуальної 

власності у НААУ, керуючий партнер Trustme Law Firm

6. Міжнародна співпраця
Заходи напрямку «Міжнародне співробітництво» мають на меті налагодження співпраці з іноземними 
організаціями молодих адвокатів. Зокрема, участі активних членів UNBA NextGen в міжнародних 
конференціях, форумах, які організовують та проводять міжнародні організації.

У 2021 році UNBA NextGen активно співпрацював з 

Європейською асоціацією молодих юристів (European 

Young Bar Association). 18 червня у НААУ було 

проведено спільну міжнародну літню онлайн 

конференцію EYBA 2021.

Учасники заходу мали змогу дізнатися про специфіку 

етику адвокатської діяльності в різних країнах світу, 

правила взаємодії між колегами-адвокатами та 

клієнтом, особливості технологічної компетентності 

адвоката, а також отримали цінні поради щодо роботи 

адвоката з медіа, зокрема співпрацю за допомогою 

інтернету, соцмереж і месенджерів.

Детальніше про захід за .посиланням

Голову комітету UNBA NextGen Сергія Барбашина 

обрали –

.

 на Міжнародній літній 

онлайн-конференції EYBA 18 червня під час загальних 

зборів членів правління затвердила склад виконавчого 

комітету на 2021-2022 рр. 

До його складу обрано й Сергія Барбашина на посаду 

виконавчого директора комітету (Executive officer). Саме 

виконавчий комітет керує поточною діяльністю, 

визначає стратегію, бюджет і відповідальний за 

проведення заходів Асоціації.

на другий термін членом виконавчого комітету 

2021  2022 рр. Європейської асоціації молодих 

адвокатів (EYBA)

European Young Bar Association

13 жовтня Голова UNBA NextGen Сергій Барбашин 
взяв участь в обговоренні проекту з підтримки 
молоді в юридичній професії у п'яти країнах-
учасницях політики Євросоюзу «Східне 
партнерство» (Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова 
та Україна).

Проект концепції підготовлений за підтримки 
власне ЄС, а також Ради Європи та національних 
інституцій, серед яких є професійні асоціації 
адвокатів та юристів, Міністерства юстиції тощо. У 
проекті концепції відображено інформацію про 
організації молодих юристів у країнах-учасницях та 
наявні ініціативи з підтримки молодих адвокатів. 
Також у концепцію включені пропозиції розвитку 
співпраці між асоціаціями молодих юристів.

https://zib.com.ua/ua/146573-mnozhinni_zayavki_ta_apelyaciyna_palata_yak_vidbuvaetsya_oho.html?fbclid=IwAR3nqtxJ2Wf-uJJikJET4UNCFEuQ-3XNlKkCMEYtJtxzbnG83InR2aMWtpM
https://cutt.ly/TnGg7bM?fbclid=IwAR0_GBj2u8RJU82QaUF7lYXO4MpdaYVqZMMeW_pXsbueli4kw7JJLzylBAI
https://cutt.ly/JmRJleE
https://unba.org.ua/news/6720-golovu-komitetu-unba-nextgen-sergiya-barbashina-obrali-na-drugij-termin-chlenom-vikonavchogo-komitetu-2021-2022-rr-evropejs-koi-asociacii-molodih-advokativ-eyba.html?fbclid=IwAR3snlBoLUUVdr8gNGNHKqlHt6kIht1o4h_ixaG3Gw8cgsbq3dlKGkf60oQ
https://www.facebook.com/TheEYBA/?__cft__%5b0%5d=AZVUXDN6HwAUDsVc26ppyU9nIUsVqY71vaqjn5MrybuRIh4Yih5imT_wVKmVpxW-c1KWnWgCpMs801q2_uFDKgMbwjzy5sVq2KPH8tWAMJ2uEWWSvZTYwFU_xEk2NCsn9a1V_iATsP5DONYHTm0fxyy-osL3Qm0tsbt38CQcyy2uPi8Odgp-UM7iEWUsd2vIV_Q&__tn__=kK-R


ПІДПИСНИКАМ МОЛОДІЖНОГО КОМІТЕТУ
NEXTGEN НАДАНО ЗНИЖКУ НА НАВЧАЛЬНІ
КУРСИ ACADEMY OF EUROPEAN LAW (ERA)

Таку можливість надано у межах підписання угоди 

про співпрацю Академії європейського права (ERA) 

з Європейською асоціацією молодих юристів 

(EYBA), членами останньої є молодіжний комітет 

НААУ.

Академія європейського права має на меті дати 

можливість особам і органам влади, які беруть 

участь у застосуванні та імплементації 

європейського права в державах-членах та інших 

європейських державах, отримати знання про 

європейське право (зокрема право Європейського 

Союзу та його застосування) та зробити можливим 

взаємний і всебічний обмін досвідом.

Академія переслідує цю мету, організовуючи курси, 

конференції, семінари та спеціалізовані 

симпозіуми. ERA тісно співпрацює з установами ЄС 

та іншими міжнародними партнерами.

Підписники UNBA NextGen за допомогою 

спеціального коду ваучера отримують регулярну 

знижку 25% на плату за участь у подіях Академії 

європейського права (Academy of European Law 

(ERA) та продуктах електронного навчання 

(презентації, курси тощо).

Під час онлайн реєстрації учасники можуть вибрати 

ціну для власників знижкових ваучерів (знижка 

25%), а потім, коли буде запропоновано, ввести 

спеціальний код. Для отримання коду звертайтеся 

до контактної особи (Аліна Черемис, e-mail: 

a.cheremys@unba.org.ua).

У процесі дискусії Сергій Барбашин поінформував 

європейських колег про діяльність НААУ та всебічну 

підтримку, яку єдина професійна організація адвокатури 

надає молодому поколінню адвокатів. За його словами, 

НААУ та UNBA NextGen підтримують міжнародні 

проекти з обміну досвідом між адвокатами різних країн і 

різних генерацій. Комітет UNBA 

NextGen націлений на розвиток спільноти молодих 

адвокатів, підтримку діалогу між молоддю та 

досвідченими колегами, а також залучений у міжнародні 

активності НААУ.

Крім того, 26 листопада у робочій зустрічі щодо 

концепції взяли участь Сергій Барбашин та член Ради 

Комітету Олег Клим'юк.



МОЛОДІЖНИЙ КОМІТЕТ ПРОДОВЖУЄ
ФЛЕШМОБ «НАША СИЛА У ЄДНОСТІ»!

Комітетом підготовлено спеціальні рамки, що 
можуть прикрасити фото профілю адвокатів. Для 
встановлення необхідно перейти за наступними 
посиланнями та обрати ту рамку, яка буде до 
вподоби:

www.facebook.com/profilepicframes/?selected_over
lay_id=549534665739948

www.facebook.com/profilepicframes/?selected_over
lay_id=549450609029514

www.facebook.com/profilepicframes/?selected_over
lay_id=739131916829194

ВЗАЄМОДІЯ З КОМІТЕТАМИ НААУ

У 2021 році UNBA NextGen 
.

Спільно було організовано 9 заходів з підвищення 
кваліфікації у сфері трудових відносин. Спікерами 
заходу виступали члени Комітету з трудового права, 
а модерували вебінари регіональні представники 
комітету NextGen у різних регіонах України.

активно співпрацював з 
Комітетом з трудового права НААУ

«Молодіжний комітет «UNBA NextGen» плідно 
співпрацює з іншими комітетами. Нещодавно ми 
запланувати низку заходів з Комітетом з трудового 
права. Впевнений, подібна співпраця дозволить 
краще реалізувати задачі комітетів, а адвокатам -– 
отримати цінні знання та відповіді на практичні 
питання. Більша кількість заходів буде 
проводитиьсяь для адвокатів з регіонів, але усі 
бажаючи охочі зможуть переглянути записи заходів 
на YouTube-каналі Комітету за , -– 
зауважив Сергій Барбашин, Голова молодіжного 
комітету НААУ.

Крім того, протягом року було організовано спільні 
заходи регіональних представництв UNBA 
NextGen з такими комітетами НААУ:

• Комітетом захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності (1 захід);

• Комітет з інтелектуальної власності (2 заходи);

• Комітет з кримінального права та процесу (3 
заходи);

посиланням

• Комітет з сімейного права (1 захід);

• Комітет з цивільного права та процесу (3 заходи);

• Комітету з аграрного, земельного та довкілевого 
права (2 заходи).

https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=549534665739948&__xts__%5B0%5D=68.ARBbpHAQxhzd2Gj-h23fqxQ5NKZCkg2UcNYB9kHi3hFtdlP4Zpx9VxTvG7V-u9MuWJ3pCcvSAUzCZBAc4uDhxyMqedWGnMTrsxFYHjLEEkS5841CjQTgnIP5h1mRaqYi8e0KdkkW_9geSrOtkFs0udt9ZC8B5u6ZEEh8IGt8J1twtKDITfN9VprvxysV7tt1EFJUZ153tBBv7K4VMiwRcaeimhPhvS5uFp9kswnh4Y3Us6iRs9BpRQhXc10Xwaousj99qI46mLaA95r0gsJeGzrTbyzZOkbioAaGL-21IKyXsKV94dlrS_2P6qkCC0QGTH2K8_zCbBHEu6xl7Frj-lHo_Hok&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=549450609029514&__xts__%5B0%5D=68.ARBbpHAQxhzd2Gj-h23fqxQ5NKZCkg2UcNYB9kHi3hFtdlP4Zpx9VxTvG7V-u9MuWJ3pCcvSAUzCZBAc4uDhxyMqedWGnMTrsxFYHjLEEkS5841CjQTgnIP5h1mRaqYi8e0KdkkW_9geSrOtkFs0udt9ZC8B5u6ZEEh8IGt8J1twtKDITfN9VprvxysV7tt1EFJUZ153tBBv7K4VMiwRcaeimhPhvS5uFp9kswnh4Y3Us6iRs9BpRQhXc10Xwaousj99qI46mLaA95r0gsJeGzrTbyzZOkbioAaGL-21IKyXsKV94dlrS_2P6qkCC0QGTH2K8_zCbBHEu6xl7Frj-lHo_Hok&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=739131916829194&__xts__%5B0%5D=68.ARBbpHAQxhzd2Gj-h23fqxQ5NKZCkg2UcNYB9kHi3hFtdlP4Zpx9VxTvG7V-u9MuWJ3pCcvSAUzCZBAc4uDhxyMqedWGnMTrsxFYHjLEEkS5841CjQTgnIP5h1mRaqYi8e0KdkkW_9geSrOtkFs0udt9ZC8B5u6ZEEh8IGt8J1twtKDITfN9VprvxysV7tt1EFJUZ153tBBv7K4VMiwRcaeimhPhvS5uFp9kswnh4Y3Us6iRs9BpRQhXc10Xwaousj99qI46mLaA95r0gsJeGzrTbyzZOkbioAaGL-21IKyXsKV94dlrS_2P6qkCC0QGTH2K8_zCbBHEu6xl7Frj-lHo_Hok&__tn__=-UK-R
https://unba.org.ua/news/6465-molodizhnij-komitet-naau-unba-nextgen-rozpochinae-aktivnu-spivpracyu-z-komitetom-z-trudovogo-prava-naau.html
https://www.youtube.com/channel/UC5XLB3G5cyIxtdSPdX1Hh4Q


Представництва молодіжного комітету – 
UNBA NextGen в регіонах

Одним із досягнень UNBA NextGen є залучення та об’єднання молодих адвокатів з різних регіонів 
нашої країни. Адже Комітет має всеукраїнське спрямування, і кожен регіон - це частина адвокатської 
спільноти NextGen.

Пропонуємо переглянути активності кожного регіону у 2021 році.

ВІННИЦЯ
Відповідно до 

 у Вінницькій 

області очолила адвокат 

Жанна Грушко.

розпорядження 

Голови НААУ, РАУ № 50 від 12 

б е р е з н я  2 0 2 1  р о к у  

регіональне представництво 

UNBA NextGen

2 квітня  Жанни Грушко із 

заступником директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Вінницькій області Сергієм Фроловим.

Вони обговорили низку стратегічних питань: 

підвищення кваліфікації молодих адвокатів 

Вінниччини та створення пріоритетних умов для 

активних учасників Вінницького регіонального 

представництва Комітету.

відбулася зустріч

23 квітня відбулася зустріч, на якій було 

презентовано діяльність молодіжного комітету 

НААУ у Вінницькій області. Партнерами заходу 

виступили Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Рада 

адвокатів Вінницької області. 

Деталі заходу за .

Оч і л ьниця  В і нницько го  ре г і онально го  

представництва Жанна Грушко виступила 

стейкхолдером у рамках проеєкту 

.

У заході взяли участь Регіональний центр вторинної 

безоплатної правової допомоги у Вінницькій 

області, адвокати, керівництво закладу вищої 

освіти та студенти.

За результатами відбору найкращі студенти будуть 

залучені до стажування в адвокатському 

об'єднанні WINPARTNERS у м. Вінниця.

посиланням

«Правозахисна 

група Вінницького національного аграрного 

університету»

https://unba.org.ua/news/6405-u-regional-nomu-predstavnictvi-komitetu-unba-nextgen-u-vinnic-kij-oblasti-novij-ochil-nik.html
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2841906739458479
https://unba.org.ua/news/6533-u-vinnici-vidbulasya-prezentaciya-molodizhnogo-komitetu-naau-unba-nextgen.html
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2855281201454366


27 травня члени регіонального представництва на 
запрошення Регіонального центру безоплатної 
вторинної правової допомоги у Вінницькій області 
2021 року долучилися до реалізації 

Також під час круглого столу обговорили 
результати й проблеми реалізації проекту, які 
виникли впродовж року після його впровадження 
на території області. Водночас Вінницьке 
регіональне представництво залучатиме молодих 
адвокатів для супроводу неповнолітніх 
правопорушників на всіх етапах реалізації 
програми.

1 1  ж о в т н я  о ч і л ь н и ц я  р е г і о н а л ь н о г о  
представництва Жанна Грушко виступила спікером 
на 

.

За результатами Форуму домовилися про 
співпрацю з Вінницькою обласною бібліотекою ім. 
К. І. Тімірязєва щодо надання адвокатами-членами 
Комітету безкоштовних юридичних консультацій 
два рази на місяць мешканцям поважного віку міста 
Вінниці та області.

11 жовтня у приміщенні Вінницького торговельно-
економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету за 
результатами проведеного круглого столу 
«Професійна культура юриста» ВТЕІ КНТЕУ 

 з Регіональним 
представництвом. 

пілотного 
проекту «Програма відновлення неповнолітніх, які 
підозрюються у вчиненні кримінального 
правопорушення».

обласному форумі «Золоті Роки», присвяченому 
Всесвітньому дню людей поважного віку

домовилися про співпрацю

У спільній зустрічі взяли участь очільниця інституту 
Наталія Замкова та регіональний представник 
Жанна Грушко.

У 2021 році регіональним представництвом спільно 
з Радою адвокатів регіону організовано
6 навчальних вебінарів:

• 19.04.2021, на тему «Робота адвоката в умовах 
необґрунтованого та безпідставного накладення 
арешту на майно», спікер Анжеліка Моісєєва;

• 01.06.2021, на тему 
, 

спікер Андрій Загороднюк;

• 09.06.2021, на тему «РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: 
юридичні аспекти. Правові ризики», спікер 
Олександр Поліводський;

• 30.08.2021, на тему «Борги подружжя: у пошуках 
балансу інтересів», спікер Олег Простибоженко;

• 16.09.2021, на тему 
, 

спікер Дмитро Навроцький.

«Особливості касаційного 
оскарження в адміністративному судочинстві»

«Алгоритми розірвання 
трудових договорів. Практика Верховного Суду»

https://unba.org.ua/news/6648-predstavniki-unba-nextgen-u-vinnic-kij-oblasti-vzyali-uchast-v-obgovorenni-pitan-shodo-realizacii-proektu-vidnovnogo-pravosuddya-v-regioni.html
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2982181002097718
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2983137025335449/
https://youtu.be/Abr4opR_pLI?fbclid=IwAR0kl4t4OQ-Efofyk7SXX2IfbeF6aRaaAOD-jJKv1dm-zRVj5KNxjXfHkxM
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=884007275875978


ДНІПРО
Регіональне представництво у Дніпропетровськійої 
області очолюють адвокати Алевтина Башкєєва, Ілона 
Дитятковська та Анна Цуркан, відповідно 

.

до 
розпорядження Голови НААУ № 19 від 3 лютого 2021 
року

Протягом минулого року регіональні представники 
активно долучалися до організації благодійних акцій, а 
саме:

- поїздки до центрів соціально-психологічної реабілітації 
та підтримки дітей з метою передання таким дітям 
необхідних речей і подарунків, влаштування тематичних 
свят (до Дня захисту прав дітей, Дня Святого Миколая):

- , , ,  
для Центру соціально- психологічної реабілітації дітей 
"Барвінок";

- , , , , 
 для Центру соціальної підтримки дітей 

«Довіра»;

- Крім того, представники зібрали та передали 
 Юлії Журбенко, яка 

хворіє  на ДЦП (на проходження двох курсів лікувальних 
масажів);

03.03.2021 12.04.2021 31.05.2021 20.12.2021

15.04.2021 01.06.2021 07.09.2021 11.10.2021
17.12.2021

матеріальну допомогу для дівчинки

- 29 вересня регіональними представниками UNBA 
NextGen у Дніпрі Алевтиною Башкєєвою та Анною 
Цуркан спільно із суддею Павлоградського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області Іриною 
Шаповаловою було проведено  
для учнів 3-Д класу НВК ліцею 100 в м. Дніпрі. Захід 
відбувся в межах Всеукраїнської акції «Урок 
справедливості», ініційованої Асоціацією розвитку 
суддівського самоврядування України (АРССУ).

У регіоні активно проводяться неформальні заходи для 
адвокатів, як- от:

- спортивні тренування ( , );

- участь у челенджі до 
;

- ;

- ;

- ;

- 
;

- ;

- .

У 2021 році регіональним представництвом спільно з 
радою адвокатів регіону Проведено 6 навчальних 
вебінарів:

• 23.03.2021, на тему 
, спікер Сергій Барбашин;

• 06.04.2021, на тему «Правовідносини з питань 
оренди землі: законодавчі новели та актуальна судова 
практика», спікер Віталій Правдюк;

«Урок справедливості»

15.05.2021 22.05.2021

Міжнародного свята української 
вишиванки

нетворкінг на природі

зустріч на яхті по Дніпру

гра «Мафія»

екскурсійна програма «Мандруючи вулицями 
історичного Дніпра»

майстер-клас з нейрографіки

засідання команди регіону

«Торговельні марки: від 
реєстрації до захисту»

https://unba.org.ua/news/6268-zatverdzheno-sklad-radi-ta-regional-nih-predstavnikiv-unba-nextgen-u-2021-roci.html
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2819358941713259
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2849530652029421
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2885579748424511
https://www.facebook.com/watch/?v=616838222960398
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2852334575082362
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2886326168349869
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2958485564467262
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2982356155413536
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3033410286974789
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2891289434520209
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2974158589566626
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2873167189665767
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2878544105794742
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2874490736200079
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2885524365096716
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2925032761145876
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3009794559336362
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3026384064344078
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3028530877462730
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3028625324119952
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2849337205382099


ДОНЕЦЬК
Відповідно до 

 

регіональне представництво  

UNBA NextGen у Донецькій 

області очолює адвокат 

Сергій Берзінь.

розпорядження 

Голови НААУ, РАУ № 50 від 12 

б е р е з н я  2 0 2 1  р о к у

25 травня Сергій Берзінь у межах напряму «In 

young we trust» провів 

Донбаського інституту техніки та 

менеджменту МНТУ ім. академіка Юрія Бугая

(м. Краматорськ) на тему «Адвокатура в Україні. 

Органи адвокатського самоврядування. 

Молодіжний комітет НААУ – UNBA NextGen».

У 2021 році регіональним представництвом 

спільно з Радою адвокатів регіону проведено

3 навчальних вебінари:

• 13.04.2021, на тему 

, спікер Сергій Берзінь;

онлайн зустріч зі студентами-

правниками 

«Встановлення юридичних 

фактів, які виникли на тимчасово окупованих 

територіях (ООС, Крим)»

• 23.04.2021, на тему 

 спікер Віталій Уркевич;

• 29.07.2021, на тему 
, 

спікер Іван Яцкевич.

Заходи  ре г іонального  представництва  
організовуються за підтримки Голови Ради 
адвокатів Дніпропетровської області Тетяни 
Лещенко.

«Земельні спори за участю 
фермерських господарств: практика Верховного 
Суду»,

«Алгоритми розірвання 
трудових договорів. Практика Верховного Суду»

• 

, 

спікер Дмитро Навроцький;

• 10.12.2021, на тему 

, спікер Тетяна Рабко.

12.11.2021, на тему «Похідний позов, як спосіб 

стягнення збитків із посадових осіб підприємства»

«Електронний суд. Переваги 

електронного судочинства»

• 17.04.2021, на тему 

, спікер Ганна Майна;

• 22.04.2021, на 

, спікер Юлія 
Дадим;

«Інститут правочину: 
теоретичні положення та практика Верховного 
Суду у цивільному та господарському 
судочинствах»

тему «Право власності: стаття 1 
Першого протоколу до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод»

https://unba.org.ua/news/6417-molodizhnij-komitet-naau-unba-nextgen-rozpochav-svoyu-diyal-nist-u-donec-kij-oblasti.html
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2880531968929289
https://www.youtube.com/watch?v=l-lnfWc3ULg
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2857446367904516
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKuhUPMriGQo%3Ffbclid%3DIwAR1VV6Fv3rIwEzkvg5yyOe__KGv6wYh-vOXiRInO480g9tU14zAiFFppNAc&h=AT2AhNOKAhN2dhiCGF0iOKvxsjCPVf9AazPIyDlATEQXHtd1La9G9MNNWFoAAAUw3hTUkIHFayDnYXRJ1jqy5W7n5ZpHqO-X0LMCDO9EJ-5Wpp9ON9bo1VYTY2KgrF_UCre3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ytdV2Wownm_Uf5kp6fQGGiJpL2PSBcHmENdKDI0jCUp94jK3HwyWJ4CHmwMHQMFpCEm5XeSgtfLRx2dpi9emEJFpTgkXWVgApZqeMJXROSna4atFAb4r6HwpxEbbguO0JRXCpnY4rGT0e9lNWgDnKRaZhssBrinlIWWD1cOpBtvXRy4O1MVZy9d7S_LeCngbXrKMmfKTvenFAq7u1A30
https://www.youtube.com/watch?v=owBLThzz8_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CPv-KX4FDo0
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2854492531533233
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2856702664645553


ЖИТОМИР
Відповідно 

 
регіональне представництво  
U N B A  N e x t G e n  у  
Житомирській області очолює 
адвокат Вадим Гречківський.

28 травня регіональним представництвом 
організовано Workshop для студентів на тему 
«Особливості комунікації адвоката з клієнтом».

«Правосвіт» Житомирського державного 
університету імені Івана Франка.

Місце проведення – Житомирський державний 
університет імені Івана Франка.

Спікером заходу виступила Олеся Гордієвич – 
адвокат, член комітету UNBA NextGen, член КДКА 
Житомирської області.

до розпорядження 
Голови НААУ, РАУ № 19 від 3 
л ю т о г о  2 0 2 1  р о к у

Регіональне представництво спільно з Радою 
адвокатів регіону організувало 2 заходи з 
підвищення кваліфікації для адвокатів:

• 06.05.2021, на тему 

, спікер 
Олександр Мірошник.;

•  16.08.2021 на тему «Борги подружжя: у 
пошуках балансу інтересів», спікер Олег 
Простибоженко.

«Першочергові заходи 
адвоката при затриманні клієнта, за підозрою у 
вчиненні кримінального правопорушення»

https://unba.org.ua/news/6268-zatverdzheno-sklad-radi-ta-regional-nih-predstavnikiv-unba-nextgen-u-2021-roci.html
https://cutt.ly/LbD71vp


ЗАКАРПАТТЯ
Відповідно 

 

регіональне представництво 

U N B A  N e x t G e n  у  

Закарпатській області очолює 

адвокат Вікторія Бульчак.

до розпорядження 

Голови НААУ, РАУ № 19 від 3 

л ю т о г о  2 0 2 1  р о к у

Відео-візитка команди регіону за . 

У 2021 році регіональним представництвом 

спільно з Радою адвокатів регіону проведено 2 

навчальних вебінари:

•  14.05.2021, на тему 

, спікер Сергій Вилков;

•  29.09.2021, на тему 

 спікер Ганна Лисенко.

До дня захисту дітей регіональне представництво 

спільно з Мукачівським центром надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

організували  для студентів 

першого курсу Вищого професійного училища №3 

в м. Мукачево. 

У межах заходу представники ознайомили 

студентів з особливостями юридичної відповідаль-

ності неповнолітніх та отримання правової 

допомоги.

посиланням

«Етичні аспекти поведінки 

адвоката»

«Захист прав роботодавців 

у трудових спорах з питань розірвання трудових 

договорів»,

інформаційну лекцію

ЗАПОРІЖЖЯ
Відповідно до 

 

регіональне представництво 

UNBA NextGen у Запорізькій 

області очолює адвокат 

Марина Келембет.

розпорядження 

Голови НААУ, РАУ № 101 від 

14  червня  2021  року

17 вересня відбулося перше    

регіонального представництва.

За результатами засідання для досягнення спільної 

мети обговорено план дій Комітету надалі, 

заплановано найближчі заходи за участю 

студентів, заходи з підвищення кваліфікації та 

обміном досвідом між адвокатами регіону та 

сформовано актив Комітету.

24 грудня активні учасники регіонального 

представництва спільно з Радою адвокатів та КДКА 

регіону  з 

професійним іта прийдешніми новорічними 

святами.

офіційне засідання

привітали ветеранів адвокатури

https://unba.org.ua/news/6268-zatverdzheno-sklad-radi-ta-regional-nih-predstavnikiv-unba-nextgen-u-2021-roci.html
https://youtu.be/6zJzki6IyKU
https://www.youtube.com/watch?v=HKLJHOe4HTs&fbclid=IwAR0G3jfVyEvWbefO9d_uTuEcOiEpJRLbx9KCbUH7Ukmjdfy_p7G79blWFYk
https://www.youtube.com/watch?v=wsVpTfOUa6I
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2886444211671398
https://unba.org.ua/news/6880-unba-nextgen-u-zaporiz-kij-oblasti.html?fbclid=IwAR2ZzF9YoLEJYxDa18M7JqClf__p2RER2OCxJSTtkVim2n_HaBGlAZ-OGHU
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2967301376919014
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3039892306326587


Відповідно 

 
регіональне представництво 
UNBA NextGen в Івано-
Франківській області очолює 
адвокат Лілію Іванчук.

до розпорядження 
Голови НААУ, РАУ № 19 від 3 
л ю т о г о  2 0 2 1  р о к у

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Регіональним представництвом було організовано 
3 неформальні заходи, серед яких:

1  Захід відбувся 8 жовтня, його 
відвідало 13 осіб, які прийняли рішення проводити 
гру на постійній основі.

«Гра «Мафія» є корисною в першу чергу для 
адвокатів, оскільки розвиває швидке мислення, 
риторику, логіку, вміння грати в команді», - 
зазначила регіональний представник Лілія Іванчук.

2. 
8 жовтня регіональне представництво спільно з 
Радою адвокатів Івано-Франківської області 
організували святкування Дня юриста для 
адвокатів регіону у спортивно-стрілецькому 
комплексі «СВД Легіон».

У межах заходу проведено змагання зі стендової 
стрільби з гладкоствольної рушниці та стрільби з 
травматичного пістолета.

. Гра "Мафія".

Змагання з компак-спортінгу до Дня юриста.

3. . 29 жовтня «істину в вині» шукали 
адвокати Івано-Франківської області.

Регіональне представництво організувало перше 
засідання винного клубу «НеВинні цінителі». 
Учасники заходу мали можливість насолодитися 
ароматом і смаком вин українських виробників.

У період 2021 року регіональним представництвом 
спільно з радою адвокатів регіону організовано 3 
акредитовані онлайн заходи з підвищення 
кваліфікації:

• 12.05.2021, на тему 

, спікер Едгар 
Сімонян;

• 26.05.2021, на тему 

, спікер 
Олександр Мірошник;

• 04.10.2021 на тему «Як скасувати судовий наказ 
про стягнення аліментів? (підстави та порядок)», 
спікер Олег Простибоженко.

Дегустація вин

«Особливості здійснення 
адвокатської діяльності в формах адвокатського 
бюро чи адвокатського обєднання»

«Першочергові заходи 
адвоката при затриманні клієнта, за підозрою у 
вчиненні кримінального правопорушення»

https://unba.org.ua/news/6268-zatverdzheno-sklad-radi-ta-regional-nih-predstavnikiv-unba-nextgen-u-2021-roci.html
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2974762699506215
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2983726618609823
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2999831400332678
https://www.youtube.com/watch?v=w4zwqOxbMmg
https://www.youtube.com/watch?v=cSpjTxFSbcY


КРОПИВНИЦЬКИЙ
Відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ 
№124 від 17 серпня 2021 року регіональне 
представництво UNBA NextGen у Кіровоградській 
області очолюють адвокати Людмила Язан та 
Анастасія Шепеленко.

Відеовізитка регіонального представництва за 
. 

У межах напряму діяльності «in young we trust» 
регіональне представництво проводило такі 
заходи:

• практичне заняття на тему «Дотримання прав 
особи в різних життєвих ситуаціях. Правові дискусії 
з адміністративного кримінального та цивільного 
права», яке відбулося 10 лютого для студентів 
Льотної академії Національного авіаційного 
університету.

Спікерами виступили регіональні представники 
Людмила Язан та Анастасія Шепеленко спільно із 
заступником начальника відділу правопросвітницт-
ва та надання правової допомоги Кропивницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Анастасією Мироненко;

• «Уроки справедливості-3», які провела Людмила 
Язан 15 лютого для учнів 2-Г, 3-В, та 4-В класів НВО 
№6 в місті Кропивницькому. 

Надзвичайно цікавий формат заходу, цікаві 
питання від дітей про справедливість, позитивні 
емоції гарантовані!

посиланням

Протягом 2021 року регіональне представництво 

активно взаємодіяло з регіональним центром з 

надання бвпд у кіровоградській області.

Зокрема, було проведено навчальні заходи для 

адвокатів: 

• 05.04.2021, 

, спікер Рустам 

Тараненко;

• 25.05.2021,

, спікер Рустам Тараненко. 

Також, спільно з Регіональним центром було 

проведено захід – 

,  у  м ежах  М іжнародно ї  

агропромислової виставки AGROEXPO.

Крім того, на «освітньому ярмарку» представники 

NextGen поділилися інформацією про діяльність 

молодіжного комітету, запросили викладачів і 

студентів різних навчальних закладів до співпраці.

3 грудня регіональний представник Анастасія 

Шепеленко 

 у сфері надання 

безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги. А 17 грудня провела тренінг для 

адвокатів на тему 

.

«Особливості залучення психолога 

у судових справах стосовно дітей»

«Запобігання професійного 

вигорання»

"годину безкоштовних 

к он с ул ьтац і й "

взяла участь у заході, присвяченому 

волонтерській діяльності

"Правова допомога 

представникам вразливих до ВІЛ груп населення"

https://www.youtube.com/watch?v=ywahDl04aSo
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2844196105896209
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2881229682192851
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2983178641997954
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3021648504817634
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3034193026896515


ЛУЦЬК

У межах напряму «In young we trust» 8 квітня 
регіональний представник Тарас Манькут 

4 курсу Фахового коледжу 
технологій, бізнесу та права Волинського 
національного університету імені Лесі Українки.о 
університету імені Лесі Українки.

Спікер розповів майбутнім випускникам про 
адвокатуру, систему органів адвокатського 
самоврядування, а також про місію та основні 
напрями діяльності UNBA NextGen.

У 2021 році регіональним представництвом 
спільно з Радою адвокатів регіону проведено
5 навчальних заходів:

• 12.03.2021, на тему 

, спікер Віталій Єлов;

• 19.03.2021, на теми 

, спікери Віталій Єлов і 
Юлія Спас;

• 04.06.2021, на тему 
, 

спікери: Віктор Денисюк, Олександр Процик, 
Ольга Цивінська, Ганна Наумчук, Дмитро Калугін;

• 05.06.2021, на тему 
, спікери: Андрій 

Грушицький, Євген Петров, Ксенія Проконова;

• 26.11.2021, на теми 
 

спікери Віталій Єлов і Юлія Спас.

зустрівся 
зі студентами 

«Запобігання та протидія 
дискримінації: основні поняття та нормативно - 
правове забезпечення»

«Етичні засади адвокатської 
діяльності» та «Протидія домашньому насильству. 
Теорія та практика ЄСПЛ»

«Актуальні питання 
призначення та проведення судових експертиз»

«Актуальна судова 
практика з окремих питань»

«Етичні засади адвокатської 
діяльності» та «Протидія домашньому насильству»,

Відповідно 

 
регіональне представництво 
UNBA NextGen у Волинській 
області очолює адвокат Тарас 
Манькут.

до розпорядження 
Голови НААУ, РАУ № 19 від 3 
л ю т о г о  2 0 2 1  р о к у

20 квітня представництвом організовано 
акредитований вебінар на тему: 

, спікер Анастасія Шепеленко.

У минулому  роц і  ре г іоном  проведено
2 неформальні заходи для адвокатів:

• на початку травня представники та актив 
регіонального представництва – 

. Щороку сюди приїжджають 
тисячі туристів з усієї країни та закордону, аби 
помилуватися «українською Голландією». Серед
3 000 000 тюльпанів учасники не тільки отримали 
натхнення від природної краси та чистого повітря, 
а й відзняли відео презентацію регіонального 
представництва та погодили подальші напрямки 
діяльності надалі та ідеї представництва;

• 7 жовтня проведено . Гру проводили з 
професійним ведучим у колі 10 адвокатів.

«Враження від заходу неймовірні, плануємо 
повторити гру найближ-чим часом», – зазначила 
регіональний представ-ник Людмила Язан.

«Судова практика 
у кредитних правовідносинах: порядок вирішення 
кредитних спорів та примусове стягнення кредитної 
заборгованості»

відвідали 
справжній тюльпановий рай  Дендропарк у 
Кропивницькому

гру "Мафія"

https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2847152048933948
https://www.youtube.com/watch?v=RNWcyJMKgzM
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2833891903593296
https://www.youtube.com/watch?v=FeUQPxRPBBk
https://www.youtube.com/watch?v=wUFcJ5dyBbs
https://www.youtube.com/watch?v=GcjQhgAPNY0
https://unba.org.ua/news/6268-zatverdzheno-sklad-radi-ta-regional-nih-predstavnikiv-unba-nextgen-u-2021-roci.html
https://www.youtube.com/watch?v=uqrpjubUyF0
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2879910325658120
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2983048965344255


МИКОЛАЇВ
Відповідно до 

 
регіональне представництво 
U N B A  N e x t G e n  у  
Микола ї в с ь к і й  облас т і  
очолює  адвокат  Ал іна  
Єремєєва.

розпорядження 
Голови НААУ, РАУ № 101 від 
14  червня  2021 року

До складу активу регіону входять: Ірина Шуфрич, 
Юлія Шиян, Сергій Бурдинський.

29 липня регіональним представництвом 
проведено свій перший захід в рамах напряму «In 
networking (each other) we trust» – ранковий біг та 
йогу. Захід об'єднав не тільки молодих адвокатів, а 
й юристів, студентів, клієнтів, фотографів, які 
працюють однією командою задля успішної 
реалізації ідей.

Відеозвіт заходу можна переглянути за 
.

Крім того, регіональне представництво спільно з 
громадською організацією «Правозахисне 
об'єднання «Ти ж юрист» за підтримки Управління 
молодіжної політики Миколаївської міської ради 
організували проект «Laboratory of a young lawyer» 
(Лабораторія молодого юриста).

посиланням

Учасники проекту мали змогу бути учасниками 5 
лекцій на найрізноманітніші юридичні теми: від Ролі 
омбудсмена у правозахисній діяльності до 
значення класичної літератури в житті юриста. По 
завершенню проекту учасникам було вручено 
сертифікати.

Регіональні представники брали участь у 
змаганнях Race Nation. Race Nation — це перший 
наймасштабніший та унікальний всеукраїнський 
проект OCR.

24 грудня відбувся фінал судових дебатів серед 
студентів від регіонального представництва. Турнір 
проводився в 2 етапи:

- письмова частина – яка полягала в поданні 
командами студентів правової позиції за наданою 
фабулою кримінальної справи;

- фінал турніру – полягав в участі команд-фіналістів 
в організованому імітованому судовому засіданні, 
яке відбулося в Центральному районному суді м. 
Миколаєва. 

Студентам надана була фабула з кримінального 
права щодо кваліфікації дій ч. 2 ст. 355 КК України. 
Проте у судовому засіданні організаційний комітет 
ввів ще «певні нюанси» справи, з якими учасники 
судового процесу повинні були зорієнтуватися вже 
по факту розгляду справи.

Судове засідання проходило відповідно до 
порядку, передбаченого чинним КПК України, та 
почалося з допиту обвинуваченого, після 
з'ясування всіх необхідних обставин суд перейшов 
до судових дебатів, у яких кожна зі сторін (команд) 
мала змогу висловити свою промову, обмінятися 
репліками.

Детальніше про захід за .посиланням

https://unba.org.ua/news/6721-regional-ne-predstavnictvo-unba-nextgen-funkcionue-teper-i-v-mikolaivs-kij-oblasti.html
https://www.facebook.com/unbanextgen/videos/523884412152397/
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3036511366664681


ОДЕСА
Серед неформальних заходів, регіональне 
представництво проводило мафію для адвокатів – 

, , 5 серпня, 11 вересня. 

У 2021 році регіональним представництвом 
проведено 12 навчальних заходів:

• 12.03.2021, на тему , спікер 
Юрій Григоренко;

• 19.03.2021, на тему 
, спікер Ганна 

Боряк;

• 02.04.2021, на тему 

, спікер Ганна Лебедєва;

• 21.04.2021, на тему , спікер 
Світлана Немерцалова;

• 23.04.2021, на тему 
, спікер Анастасія 

Алєксєєва;

• 07.05.2021, на тему 

 
спікер Юрій Григоренко;

• 14.05.2021, на тему 
, спікер Олег 

Киричук;

• 24.05.2021, на тему 
 спікер Сергій Вилков;

13 лютого 22 травня

«Електронний суд»

«Захист прав адвокатів та 
гарантій адвокатської діяльності»

«Проблемні питання, що 
виникають при розгляді спорів про оскарження 
рішень, дій та бездіяльності органів Державної 
виконавчої служби»

«Гонорар адвоката»

«Використання практики 
ЄСПЛ в кримінальних процесах»

«Солідарна та субсидіарна 
відповідальність у справах про банкрутство, або 
«Як стягнути борг з ТОВки коли в неї нічого нема?»,

«Соціальні мережі як дієвий 
інститут юридичного маркетингу»

«Етичні аспекти поведінки 
адвоката»,

Відповідно 
 регіональне  

представництво UNBA NextGen в Одеській області 
очолюють адвокати Володимир Мацко, Спартак 
Чернушич та Ігор Андрєєв.

У межах напряму діяльності «in young we trust»
24 лютого регіональним представництвом 
проведено прямий ефір на тему «Помічник 
адвоката. Практичні поради студентам та 
кандидатам на посаду». Спікером заходу був Ігор 
Андрєєв.

Перегляд ефіру за . Запрошуємо до 
перегляду студентів, молодих юристів та адвокатів. 
Інформація, викладена у записі, буде корисна як 
робітнику, так і роботодавцю.

За сприяння регіонального представництва 
молодіжний комітет співпрацюватиме з 
юридичним інтернет-виданням «Конструктив 
NEWS».

З липня 2021 року члени UNBA NextGen можуть 
розміщувати свої публікації безкоштовно та 
безстроково на ресурсах юридичного інтернет-
видання «КонструктивNEWS».

Детальніше про умови публікацій .

до розпорядження Голови НААУ РАУ № 
19 від 3 лютого 2021 року

посиланням

на сайті НААУ

https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2809840652665088
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2880599438922542
https://www.youtube.com/watch?v=hRRUL4WBDAU
https://www.youtube.com/watch?v=W5DH94O1ukU
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2846517015664118
https://www.youtube.com/watch?v=l_g8GvcqpUE
https://www.youtube.com/watch?v=fXYRphILFfQ
https://www.youtube.com/watch?v=4J851gi3MS8
https://unba.org.ua/news/6601-u-naau-proveli-majster-klas-na-temu-social-ni-merezhi-yak-dievij-institut-yuridichnogo-marketingu.html
https://www.youtube.com/watch?v=Yw1-jTEFN1s
https://unba.org.ua/news/6268-zatverdzheno-sklad-radi-ta-regional-nih-predstavnikiv-unba-nextgen-u-2021-roci.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kg21wUQ0Vg0
https://tinyurl.com/4tt5cfrf


ПОЛТАВА• 
, спікер Юрій 

Григоренко;

• 24.06.2021, на тему «Нестандартні шляхи 
врегулювання типових сімейних спорів», спікери: 
Світлана Савицька та Ганна Гаро;

• 22.07.2021, на тему «Можливості АРМА в сфері 
виявлення та розшуку активів. Механізм 
управління арештованим майном», спікери: 
Альона Бережна, Михайло Бородкін;

• 29.09.2021, на тему «Порядок розірвання 
шлюбу та визначення аліментів на дитину», спікер 
Дмитро Бакулін.

Регіональний представник Ігор Андрєєв та 
учасниця UNBA NextGen Каріна Ясенецька взяли 
участь у робочій зустрічі в межах проекту 

, яка була організована 16 жовтня 
Міжнародним товариством з прав людини.

На зустрічі, серед іншого, обговорювалися 
проблемні питання дотримання прав людини під 
час судового розгляду. 

Крім того, Ігор Андрєєв та директор ІА Ц МТПЛ 
Антон Алєксєєв дійши згоди щодо співпраці 
регіонального представництва та Міжнародного 
товариства з прав людини у питаннях обміну 
багаторічним досвідом і підвищення професійного 
рівня студентів, юристів та адвокатів Одеського 
регіону.

27.05.2021, на тему «Банкрутство фізичних осіб. 
Кому і для чого воно потрібно»

"Зміцнення верховенства права у Вірменії та 
Україні"

У 2021 році регіональним представництвом 
спільно з Радою адвокатів регіону проведено
6 навчальних заходів:

•  
(підбурювання) злочину. Деякі питання здійснення 
захисту особи, стосовно якої проводилися НСРД», 
спікер Андрій Гнатюк;

• 06.04.2021, на тему «Перевірки об'єктів 
будівництва», спікер Юлія Газізова;

• 13.04.2021, на тему «Оренда в сфері земельних 
відносин», спікер Василь Рущак;

• 10.06.2021, на тему 
, спікер Вікторія 

Поліщук;

• 14.06.2021, на тему «Практика ВС щодо 
порушення вимог ст.290 КПК України», спікер 
Євген Ріяко;

05 .04 .2021 ,  на  т ему  «Провокац і я  

«Особливості трудової та 
організаційної медіації в Україні»

Відповідно до 

 
регіональне представництво 
UNBA NextGen у Полтавській 
області очолює адвокат Інна 
Кисличенко.

розпорядження 
Голови НААУ, РАУ № 19 від 3 
л ю т о г о  2 0 2 1  р о к у

https://www.youtube.com/watch?v=V_z_UWQiTmM
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2989261694722982
https://www.youtube.com/watch?v=qwz9gP9TSSc
https://unba.org.ua/news/6321-molodizhnij-komitet-naau-rozshiryuet-sya-ta-stvoryue-novi-regional-ni-predstavnictva-nextgen-vidteper-i-v-poltavs-kij-oblasti.html


• 26.10.2021, на тему «Шлюбний договір. 

Особливості укладання шлюбних договорів. 

Процедурні нюанси у випадках наявності спорів 

щодо майна та утримання дітей. Практика суду», 

спікер Катерина Аніщенко.

Кр ім  то го ,  10  вересня  ре г і ональним  

представництвом спільно з Радою адвокатів 

регіону проведено гру «Мафія для адвокатів» і 

кіноперегляд.

Захід відвідали 10 осіб, але наступного разу 

заплановано долучати більшу кількість учасників.

«Мафія – це гра для кожного. У той час коли мозок 

працює, прораховуючи комбінації, душа 

відпочиває, ось чому ця гра об'єднує людей. 

Наступного разу запрошуємо долучатися до нашої 

дружньої спільноти», – зазначила Інна Кисличенко. 

РІВНЕ
Відповідно до 

 
регіональне представництво UNBA NextGen у 
Закарпатській області очолюють адвокати Алла 
Філатова, Іван Пилипів та Юрій Бондар.

Також серед заходів регіонального представництва 
протягом минулого року проводилися:

• перший у новому році захід, організований 
спільно з Радою адвокатів Рівненської області, 
відбувся 5 січня 2021 року.

До Ради адвокатів Рівненської області завітали 
вихованці обласного центру соціально-
психологічної реабілітації дітей (що розташований 
у селі Олександрія Рівненської області), які 
привітали адвокатську спільноту регіону з 
новорічними святами гучними колядками та 
дзвінким сміхом; 

• 9 березня, за підтримки представництва та Ради 
адвокатів Рівненської області, у Рівненському 
академічному українському музично-драматичному 
театрі традиційно відбулися 

 для адвокатів, що приурочені до свята 
8 березня. 

Програма заходу включала перегляд вистави – 
поетичної містерії «Та не однаково мені...» за Т. 
Шевченком;

розпоряджень Голови НААУ, РАУ № 
19 від 3 лютого та № 50 від 12 березня 2021 року

«Театральні 
посиденьки»

https://unba.org.ua/news/6494-regional-ne-predstavnictvo-unba-nextgen-u-rivnomu-onovilo-kerivnij-sklad.html
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2833652876950532


• 
акції . Адвокати Рівненщини 
вирішили не лише посадити одне чи декілька дерев, 
а пішли значно далі. Спільно з працівниками ДП 
"Рівненський лісгосп" долучилися до всеукраїнської 
акції "Створюємо ліси разом" та висадили 
саджанці дуба і сосни. 

• 20 травня представники регіону долучилися 
 та, крім того, взяли 

участь у флешмобі "Вишиване Рівне".

Адвокати вразили розмаїттям національного 
вбрання, адже саме воно є унікальним кодом 
українського етносу.

Фотозвіт заходу за 

• 8 червня, у рамках благодійної акції, присвяченої 
Дню захисту дітей, 

.

За рахунок зібраних коштів діткам Центру 
реабілітаці ї  було придбано кольоровий 
струменевий принтер і ламінатор для забезпечення 
оргтехнічних потреб закладу і підвищення якості 
навчально-виховного процесу; 

10 квітня долучення до всесвітньої всесвітньої 
Greening of the planet

до 
святкування Дня вишиванки

посиланням

регіональні представники 
в і д в і д а л и  К П  « Р і в н е н с ь к и й  о б л а с н и й  
спеціалізований центр реабілітації дітей з 
органічними ураженнями центральної нервової 
системи з порушенням психіки та паліативної 
допомоги дітям»

• 
адвокатів». Гру провів професійний ведучий 
Володимир Новацький, який пояснив учасникам усі 
правила та тонкощі мафії;

• 7 грудня відвідали дійство, а саме: дві одноактні 
балетні вистави «Лебедине озеро: погляд крізь 
час» та «Привид Балету» та тим самим долучилися 
до участі у благодійній акції. Відвідавши балет, 
адвокати не лише цікаво провели дозвілля, а й 
зробили добру справу, адже всі кошти від 
реалізації квитків спрямовані на порятунок 13-
річної Ірини Коханець, яка розпочала боротьбу зі 
складним онкологічним захворюванням;

• 3 грудня долучилися 
 , що відбулася у рамках 

міжнародної кампанії «16 днів проти насильства» у 
місті Рівне.

Організатори акції мали на меті привернути увагу 
суспільства до проблеми насильства у всьому світі. 
Учасникам акції запропонували засипати червоним 
піском тріщини на асфальті. Пісок став 
метафоричним символом насильства, а тріщини – 
суттю цієї проблеми, яку більшість замовчує.

Регіональне представництво організувало серію 
неформальних заходів для адвокатів регіону 
«Ранкова кава з UNBA NextGen»:

• 5 листопада, на тему 
 (гість: Катерина Панчелюга – адвокат);

24 вересня організовано традиційну «Мафію для 

до участі у всеукраїнській 
Арт-акції «Червоний пісок»

«Реклама послуг адвоката: 
за і проти»

https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2849581788690974
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2877029572612862
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2877029572612862
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2892742461041573
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3021683581480793
https://www.youtube.com/watch?v=BfQy8vNsrHY&t=9s


•29.06.2021, на тему «Припинення житлових 
відносин і результаті виселення з житлових 
приміщень», спікер Тетяна Блащук.

•15.07.2021, на тему 
, спікер 

Олена Курганська;

•15.11.2021, на тему 

, спікер Руслана Матущак;

•13.12.2021, на тему 

, спікер Ася Тарасова;

•15.12.2021, на тему 
, спікер Тетяна 

Водоп'ян;

•16.12.2021, на тему 

, 
спікер Ася Тарасова;

•20.12.2021, на тему 
, спікер Вікторія 

Поліщук;

•22.12.2021, на тему 
, спікер Дмитро 

Навроцький.

Крім того, спільно з Радою адвокатів було 
організовано круглий стіл з експертами 
Львівського науково-дослідного інституту судових 
експертиз на тему 

Обговорення вийшло надзвичайно цікавим для 
адвокатів, а також експертів, оскільки під час 
дискусії шукали шляхи вирішення колізій і 
труднощів, які виникають під час проведення 
експертиз.

«Етика адвоката: 
неприпустимість конфлікту інтересів»

«Надання правової 
допомоги у справах, пов'язаних із вираженням 
поглядів в інтернеті»

«Договір про надання 
правової допомоги: вимоги, дисциплінарна та 
судова практика»

«Відшкодування шкоди у 
медичних правовідносинах»

«Порушення адвокатом 
основних принципів адвокатської етики як підстава 
притягнення до дисциплінарної відповідальності»

«Правове регулювання 
комерційної медіації в Україні»

«Віндикація та захист права 
постійного користування на землю»

"Роль судової експертизи в 
цивільному, господарському, адміністративному 
судочинстві: окремі аспекти".

• 
(гість: Тетяна Водоп'ян – адвокат, медіатор);

• 3 грудня, на тему 
 (гість: Наталія Бухта – адвокат).

Модерувала захід Алла Філатова – член Ради, 
регіональ-ний представник UNBA NextGen у 
Рівненській області.

У 2021 році регіональним представництвом 
спільно з Радою адвокатів регіону проведено
11 навчальних заходів:

•22.03.2021, на тему 
, 

спікер Ганна Лазарчук;

•07.04.2021, на тему 
 спікер Едгар Сімонян;

•11.06.2021, на тему 
, спікер 

Людмила Звєрєва;

19 листопада, нна тему  «Адвокат і медіація»

«Успішний кейс рівненського 
адвоката у ЄСПЛ»

«Свобода вираження 
поглядів онлайн в контексті практики ЄСПЛ»

«Систематизація правничої 
професії»,

«Дисциплінарна та 
матеріальна відповідальність працівників»

https://www.youtube.com/watch?v=31-T5vVE2iA
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3009672582681893
https://www.youtube.com/watch?v=hAHmVNIHw3Y&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=M7Q-jFyR6Zk
https://www.youtube.com/watch?v=NlDP2oQiqB8
https://www.youtube.com/watch?v=3CzanXHjAcM
https://www.youtube.com/watch?v=SX5Jqi-kA3E
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2847102022272284
https://www.youtube.com/watch?v=U7hoEFRIbJs
https://www.youtube.com/watch?v=Db2O_vowuNE
https://www.youtube.com/watch?v=Ld43wq215K8
https://www.youtube.com/watch?v=z46TVeTBukg
https://www.youtube.com/watch?v=yK0D86eLr5Q


СУМИ
Відповідно 

 

регіональне представництво 

UNBA NextGen у Сумській 

області очолює адвокат 

Ольга Якименко.

до розпорядження 

Голови НААУ, РАУ № 19 від 3 

л ю т о г о  2 0 2 1  р о к у

5 грудня члени регіонального представництва 

UNBA NextGen у Сумській області вперше провели

 

Завдяки досвіду інших регіоналів командна гра 

надала можливість представникам юридичної 

спільноти міста не лише провести час із 

захопленням, а й перевірити свої інтуїцію, вміння 

працювати в команді, аналізувати інших гравців та 

переконувати у своїй правоті. 

 

гру «МАФІЯ».

ХАРКІВ
Відповідно 

 

регіональне представництво 

UNBA NextGen у Харківській 

області очолює адвокат 

Дмитро Ципліцький.

до розпорядження 

Голови НААУ, РАУ № 19 від 3 

л ю т о г о  2 0 2 1  р о к у

У 2021 році регіональним представництвом 
спільно з Радою адвокатів регіону проведено
2 навчальних заходи:

• 
, спікер 

Дмитро Кузьмін;

• 17.09.2021, на тему «Застосування практики 
Європейського суду з прав людини як джерела 
кримінально-процесуального законодавства 
України», спікер Олександр Розумовський.

У межах напряму діяльності «in young we trust»
22 вересня регіональне представництво спільно з 
Харківським осередком Ліги студентів Асоціації 
правників України та за сприяння Голови Ради 
адвокатів регіону організували воркшоп для 
студентів юридичних закладів вищої освіти та 
молодих правників. Спікером заходу був Дмитро 
Ципліцький, який висвітлив учасникам практичні 
кейси захисту у кримінальних справах.

18.06.2021, на тему «Обшук у адвоката. Гарантії 
діяльності, помилки та зловживання»

https://unba.org.ua/news/6433-molodizhnij-komitet-unba-nextgen-vidteper-i-u-misti-sumi.html?fbclid=IwAR1Odpdp7DwVHesgioyZzG1qKr7yonutWnILfAPuO8azEsD7OmngUBKMIGM
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3023469494635535
https://unba.org.ua/news/6268-zatverdzheno-sklad-radi-ta-regional-nih-predstavnikiv-unba-nextgen-u-2021-roci.html
https://www.youtube.com/watch?v=zF_tSHJK62E


ХЕРСОН

У межах напряму «In young we trust» регіональним 
представництвом проведено:

•
державному університеті спільно з Радою адвокатів 
Херсонської області із залученням телеканалу 
«Херсонський південь».

На зустрічі були присутні: Голова Ради адвокатів 
Херсонської області – Інна Мокіна, керівництво 
університету та регіональні представники Юлія 
Сергет, Володимир Сергет та Ігор Мокін.

Студентам було презентовано молодіжний комітет, 
розкрито напрями його діяльності та переваги для 
студентів. Також було досягнуто домовленості з 
Університетом на майбутню співпрацю, у межах 
якої адвокатами будуть проводитися практичні 
зайняття та майстер-класи для студентів. А також 
було озвучено про можливість проходження 
практики на базі АО «Мокін&Діяментович», АО 
«Сергет та Партнери», АО «Константа», АО 
«Таврія лекс».

Деталі заходу за 

•захід для студентів «Моделювання судового 
засідання», (16 квітня), спільно з Херсонським 
факультетом державного університету внутрішніх 
справ, Радою адвокатів Херсонської області на 
базі Господарського суду Херсонської області.

Метою тренінгу було навчити студентів судового 
процесу, правильного складання та подання 
процесуальних документів і поведінцки у суді. 
Студенти спробували себе у ролі сторін, адвокатів і 
судді.

Деталі заходу за 

зустріч зі студентами, 19 лютого в Херсонському 

посиланням

посиланням

Відповідно 

 

регіональне представництво 

UNBA NextGen у Херсонській 

області очолює адвокат Юлія 

Сергет.

до розпорядження 

Голови НААУ, РАУ № 19 від 3 

л ю т о г о  2 0 2 1  р о к у

У 2021 році регіональним представництвом 
спільно з Радою адвокатів регіону проведено
4 навчальних заходи:

•

, спікер Тетяна Літвінова;

•05.04.2021, на тему 
, спікер Лілія Федак;

•15.04.2021, на тему 

, спікер Вікторія Поліщук;

•10.06.2021, на тему 

, спікер Інна Мокіна.

Крім того, було організовано такі спортивні 
заходи:

•у вересні вересні . 
Адвокатам розповіли про види зброї та її складові. 
Кожен спробував себе в ролі стрільця, мав 
можливість поцілити в мішень, отримати практичні 
навички та оволодіти майстерністю поводження зі 
зброєю.  Майстер -клас  проводився  п ід  
керівництвом досвідчених інструкторів, що давало 
можливість провести стрільбу організовано та 
безпечно;

•17 грудня спільно з Радою адвокатів Херсонської 
області проведено 

.

•16 грудня перед днем Святого Миколая 
Чудотворця митрополит Херсонський та 
Таврійський Іоанн спільно з головою Ради адвокатів 
Херсонської області Інною Мокіною, регіональним 
представником Юлією Сергет 

.

Для діток були передані солодкі подарунки, 
медикаменти та продукти харчування. 

11.03.2021, на тему «Новели щодо порядку 
відшкодування витрат на правничу допомогу та 
гонорарів адвоката»

«Порядок реагування на 
випадки булінгу (цькування)»

«Способи врегулювання 
трудових спорів: переговори, медіація, суд. 
Законодавчі можливості»

«Адвокатський запит. 
Проблемні питання. Окремі аспекти додержання 
Правил адвокатської етики»

майстер-клас зі стрільби

турнір з боулінгу серед 
адвокатів

відвідали 
Херсонський обласний дитячий будинок

https://unba.org.ua/news/6315-molodizhnij-komitet-naau-unba-nextgen-rozpochav-aktivnu-spivpracyu-iz-zakladami-vishoi-osviti-ta-studentstvom.html
https://unba.org.ua/news/6509-predstavniki-komitetu-unba-nextgen-proveli-dlya-studentiv-hersonshini-zahid-modelyuvannya-sudovogo-zasidannya.html
https://unba.org.ua/news/6268-zatverdzheno-sklad-radi-ta-regional-nih-predstavnikiv-unba-nextgen-u-2021-roci.html
https://www.youtube.com/watch?v=NUlnn2ZRqOc
https://www.youtube.com/watch?v=WuxkERaosCw
https://www.youtube.com/watch?v=PE3929dLIuE
https://cutt.ly/8nJlv3P
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2974820022833816
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3033516840297467
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/3031230880526063


ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Відповідно 

 регіональне  

представництво UNBA NextGen у Хмельницькій 

області очолюють адвокати Ольга Задорожна та 

Анастасія Площинська.

Регіональні представники спільно з Радою 

адвокатів Хмельницької області взяли інтерв'ю у 

старійшини адвокатури Анатолія Леонтійовича 

Стасишина 

Він довго йшов до своєї цілі й уже більше 20-ти 

років залишається знаним у місті адвокатом, 

активним громадським діячем і правозахисником. 

За своє життя Стасишин Анатолій Леонтійович 

спробував себе у багатьох сферах: працював 

слюсарем на заводі, був державним службовцем, 

юристом у банківській установі, викладав у ЗВО, а 

з 1998 р. успішно займається адвокатською 

діяльністю, є засновником і керівником відомої 

громадської організації «Подільська правозахисна 

фундація». 18 грудня 2020 року за високу 

професійну майстерність, вагомий внесок у 

забезпечення захисту прав і свобод людини, 

розвиток адвокатури Анатолій Леонтійович 

нагороджений орденом «Видатний адвокат 

України». Це вища нагорода Національної 

асоціації адвокатів України.

Однак при спілкуванні з паном Анатолієм забуваєш 

про його поважність та із задоволенням слухаєш 

розповідь про неймовірне, активне та насичене 

життя.

Перегляд інтерв'ю на сайті НААУ:

 

до розпорядження Голови НААУ, РАУ № 

19 від 3 лютого 2021 року

https://cutt.ly/mm7fA0q

25 вересня на Конференції адвокатів Хмельницької 
області відбулася 

Презентація із демонстрацією слайдів була 
проведена регіональним представником Ольгою 
Задорожною.

Основна мета презентації – поширити серед колег 
Хмельниччини інформацію про молодіжний комітет, 
його роботу, основні напрями та цілі його 
діяльності, плани на майбутнє, а також закликати 
адвокатів активно долучатися до заходів, 
ініціатором яких є Комітет.

презентація молодіжного 
комітету.

У межах напряму «In young we t rus t» 
представництвом 21 жовтня проведено онлайн 
зустріч для студентів. Спікерами заходу виступили 
регіональний представник Ольга Задорожна та 
учасник UNBA NextGen Андрій Іваницький.

Адвокати розповіли студентам про виклики, з якими 
стикається кожного дня адвокат у своїй 
професійній діяльності, систему органів 
адвокатського самоврядуван-ня, а також мету і 
напрями діяльності молодіжного комітету НААУ – 
UNBA NextGen.

Перегляд запису зустрічі за .

У 2021 році регіональним представництвом 
спільно з Радою адвокатів регіону проведено
7 навчальних заходів:

•30.03.2021, на тему 
, спікер Альона Полюхович;

посиланням

«Медіація як альтернатива у 
сімейних спорах»

https://unba.org.ua/news/6268-zatverdzheno-sklad-radi-ta-regional-nih-predstavnikiv-unba-nextgen-u-2021-roci.html
https://cutt.ly/mm7fA0q
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2974220146227137
https://bit.ly/3ChhwH2
https://www.youtube.com/watch?v=huAvNkSGNQc


Також серед неформальних заходів регіонального 

представництва протягом минулого року 

проводилися:

• Мафія для адвокатів ( , ,

). Цікаві обговорення, пошук 

підозрюваних та спільнихе відповідей на питання 

«Хто ж «мафія»? Мафія – це, як виявилось, мега 

весела та дуже крута для адвокатів гра! Вона 

примушує бути стратегом, психологом, оратором, 

аналітиком, математиком, актором… Вона 

розкриває такі таланти у твоїх колег та у тобі 

самому, що аж перехоплює подих;

• 

 19 червня у тренінгу взяли участь 

молоді адвокати та помічники адвокатів, які 

готуються до складання адвокатського іспиту. 

Тренером заходу виступила Аліна Козік – психолог, 

викладач ораторської майстерності та комунікації 

для дорослих, дітей і підлітків, корпоративних 

тренінгів з продажу та стратегічної комунікації;

• майстер-клас із танцю «Bachata». Захід відбувся

29 жовтня. Чутлива латиноамериканська Bachata – 

один із найкрасивіших та найпопулярніших танців 

світу. Бачата – це музика, танець, емоції, які 

залишаться з вами надовго.

12 березня 5 серпня

29 вересня

майстер-клас з ораторського мистецтва «Говори 

переконливо».

•
, 

спікер Олександр Горобець;

•21.05.2021, на тему 

 спікер Максим Панченко;

•17.09.2021, на тему 

, спікер Надія Тарасова;

•24.09.2021, на тему 

 спікер Надія Тарасова;

•06.10.2021, на тему 
, спікер Марина Говорухіна;

•11.11.2021, на тему , спікер 
Юрій Григоренко.

Крім того, з метою підвищення інформованості 
громадськості з цієї глобальної проблеми на 
запрошення Хмельницького міського центру 
зайнятості регіональним представником Ольгою 
Задорожною проведено інформаційну лекцію на 
тему 

На семінарі було детально розглянуто 
найпоширеніші шахрайські схеми працевлашту-
вання, зосереджено увагу присутніх на основних 
моментах офіційного працевлашту-вання, а також 
надано базовий алгоритм, як захистити себе, якщо 
проблеми уже сталися.

21.04.2021, на тему «Захист прав власників 
криптовалюти у кримінальному провадженні»

«Захист роботодавців у 
трудових спорах з питань розірвання трудових 
договорів»,

«Новели законодавства та 
судової практики у корпоративних спорах: що 
врахувати адвокату (ч.1)»

«Новели законодавства та 
судової практики у корпоративних спорах: що 
врахувати адвокату (ч.2)»,

«Стратегічна комунікація 
для адвокатів»

«Електронний суд»

«Ризики нелегальної трудової міграції».

https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2829893380659815
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2933341090315043
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2974742992841519
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2900214980294321
https://www.youtube.com/watch?v=qlK58OGeLdY
https://www.youtube.com/watch?v=jpOEkdJO3BI
https://www.youtube.com/watch?v=XpOkhQxrqIU
https://www.youtube.com/watch?v=a_sDRsj6nBQ
https://www.youtube.com/watch?v=gLJXtPcjbU4
https://www.youtube.com/watch?v=YY6gnKAyX2s
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2950880005227818


ЧЕРКАСИ ЧЕРНІВЦІ
Відповідно 

 

регіональне представництво 

UNBA NextGen у Чернівецькій 

області очолює адвокат 

Тетяна Кирилюк.

до розпорядження 

Голови НААУ, РАУ № 19 від 3 

л ю т о г о  2 0 2 1  р о к у

Відповідно 

 регіональне 

представництво UNBA NextGen у Черкаській 

області очолюють адвокати Людмила Гриценко, 

Олексій Шамов.

27 жовтня регіональне представництво 

організувало для 

студентів спеціальності «Право» Черкаського 

національного університету ім. Богдана 

Хмельницького.

Співтренерами заходу виступили регіональні 

представ-ники – адвокати Людмила Гриценко та 

Олексій Шамов.

Представники NextGen розповіли студентам про 

відомі методики зі складання процесуальних 

документів, що застосовуються у всьому світі, 

інтелектуальне та емоційне наповнення документів, 

способи переконання читачів.

Крім того, 1 вересня Людмила Гриценко провела 

зустріч зі студентами вищевказаного ЗВО щодо 

сучасного стану професії юриста.

до розпорядження Голови НААУ, РАУ № 

19 від 3 лютого 2021 року

майстер-клас «Legal writing» 

Регіональне представництво у межах напряму 
діяльності «in young we trust» організувало конкурс 
есе на тему «Адвокатське об'єднання 
майбутнього».

Студенти регіону отримали можливість пройти 
безкоштовне тижневе стажування в одній з 
юридичних фірм міста Чернівці. Партнерами 
Конкурсу виступили:

•адвокатське об'єднання «Кирилюк і партнери»;

•юридична фірма «Віктор Решетов і партнери»;

•адвокатське об'єднання «Софяк та партнери».

Крім того, 10 квітня представники регіону 
долучилися до всеукраїнської акції з висадження 
дерев, яка відбулася у Чернівецькій області.

Захід організовано регіональним представництвом 
у співпраці з Чернівецьким лісовим господарством. 

https://unba.org.ua/news/6268-zatverdzheno-sklad-radi-ta-regional-nih-predstavnikiv-unba-nextgen-u-2021-roci.html
https://unba.org.ua/news/6470-unba-nextgen-prodovzhue-znajomiti-iz-regional-nimi-predstavnikami-ta-predstavnicyami.html
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2999197333729418


ЧЕРНІГІВ
Відповідно 

 регіональне 
представництво UNBA NextGen у Чернігівській 
області очолюють адвокати Тетяна Веремій та 
Катерина Ширай.

Рада адвокатів Чернігівської області та Служба у 
справах дітей Чернігівської обласної державної 
адміністрації за ініціативою регіонального 
представництва 

Напрямами співпраці є організація і проведення 
спільних наукових семінарів, науково-практичних 
конференцій, круглих столів та інших заходів, а 
також обмін результатами спільних наукових 
досліджень і розробок.

Меморандум між Радою адвокатів Чернігівської 
області та Службою у справах дітей Чернігівської 
обласної державної адміністрації підписали Голова 
Ради адвокатів регіону Галина Якуба та начальник 
служби Людмила Зеленько.

У зустрічі також взяли участь регіональні 
представники Тетяна Веремій та Владислав Мишко.

Регіональний представник Тетяна Веремій у межах 
напряму діяльності «in young we trust» відвідала 
засідання тренінгової сесії Чернігівської обласної 
Ради старшокласників – «Учнівський лідер сьогодні 
– успішне майбутнє завтра!» 2 березня.

На заході представник Комітету розповіла 
учасникам про приклади успішного лідерства в 
адвокатській спільноті. 

до розпорядження Голови НААУ, РАУ № 
19 від 3 лютого 2021 року

підписали меморандум про 
двостороннє співробітництво.

У 2021 році регіональним представництвом 
спільно з Радою адвокатів регіону проведено
3 навчальних вебінари:

•
, спікер Павло 

Пархоменко;

•16.03.2021, на тему 

, спікер Дмитро Коверзнев;

•27.04.2021, на тему 
, спікер Тетяна 

Огнев'юк.

Крім того, спільно з Радою адвокатів регіону було 
проведено 3 круглі столи:

•12 лютого було проведено . 
Доповідачами на заході були члени регіонального 
представництва, адвокати Дмитро Коверзнев та 
Анна Василенко, які розповіли учасникам про 
електронний документообіг, електронні реєстри та 
бази даних у діяльності адвоката. Учасники 
круглого столу мали змогу дізнатися про сфери 
застосування ЕДО, створення ЕД та накладення 
ЕЦП / КЕП, перевірку підпису, а також про тонкощі 
застосування «Електронного Суду» та електронних 
доказів;

•13 липня за участі слідчих суддів на тему: 

. Спікерами заходу виступили: 
слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віра 
Михайленко, голова Деснянського районного суду 
міста Чернігова Микола Кузюра, суддя-спікер 
Новозаводського районного суду міста Чернігова 
Світлана Ченцова, суддя Київського районного 
суду міста Одеси Олена Бальжик, прокурор 
Департаменту протидії порушенням прав людини у 
правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу 
Генерального прокурора Алла Ширант. 

За напрямком нетворкінгу рег іональне 
представництво провело 6 серпня гру 

. Всі учасники отримали 
задоволення від розвагимафії, наповнилисья 
приємними емоціями.

24.02.2021, на тему «Окремі аспекти процесу 
доказування при судовому розгляді»

«Блокування «зарплатного» 
рахунку: підводні камені, проблеми та практика 
вирішення»

«Процесуальні касаційні 
фільтри: що варто знати адвокату»

перший захід

“Оскарження рішень, дій та бездіяльності 
дізнавача, слідчого, прокурора під час досудового 
розслідування”

«Мафія для 
адвокатів Чернігівщини»

https://unba.org.ua/news/6268-zatverdzheno-sklad-radi-ta-regional-nih-predstavnikiv-unba-nextgen-u-2021-roci.html
https://unba.org.ua/news/6831-za-iniciativoyu-molodizhnogo-komitetu-naau-rada-advokativ-chernigivs-koi-oblasti-ta-sluzhba-u-spravah-ditej-chernigivs-koi-oblderzhadministracii-domovilisya-pro-spivpracyu.html
https://www.youtube.com/watch?v=X04dMxTIlRI
https://www.youtube.com/watch?v=AThpdpsU5-E
https://www.youtube.com/watch?v=U-UuRJH3Yds
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2807729572876196
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2915592472089905
https://www.facebook.com/unbanextgen/posts/2935595646756254


Welcome to NextGen

Facebook

UNBA NextGen

Telegram

@unba_nextgen

Youtube

UNBA NEXTGEN

Instagram

unba.nextgen

Молодіжний  комітет НААУ – UNBA NextGen запрошує приєднатися до нашої дружньої 

команди. У нас ще багато попереду, тому давайте творити історію разом! У Telegram-каналі ти 

знайдеш лінк для вступу у комітет NextGen!


