
ПрАТ «Юридична практика»
Адреса: вул. Гоголівська, 10, офіс 12, м.Київ, 01054
Телефони:  (044) 495 27 27, (099) 435-85-98 
E-mail:         info@pravo.ua
Web:            www.pravo.ua

МЕДІАПАКЕТ
2021

НАЙМЕНУВАННЯ «Юридична практика», газета

МОВА Українська

ОБСЯГ ГАЗЕТИ 36 шпальт А3: глянцева кольорова обкладинка, 16 кольорових шпальт, 16 ч/б шпальт

ТИРАЖ 5 000 екз.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ 1 раз на 2 тижні

ДЕНЬ ВИХОДУ Вівторок

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ По всій Україні за передплатою, підписні агентства і прямі продажі

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Читачами газети є юристи юридичних фірм, юрисконсульти найбільших компаній, 
адвокати, нотаріуси, судді, науковці-юристи, студенти юридичних вишів та інші 
представники юридичної професії

ВИДАВЕЦЬ ПрАТ «Юридична практика»

№ 27-28
(1228-1229)

ТЕМА НОМЕРА   ПРОБЛЕМНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ      
Чи є гарантія ліквідованого банку засобом забезпечення виконання зобов’язань    16
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Проєктний лад

Інфраструктурні перетворення

«За десять років 
ми перетворили 
гіпотетичний стартап 
на міцний проєкт, 
який щороку доводить 
обґрунтованість 
своїх претензій 
на вихід у вищу 
лігу юрбізнесу», — 
стверджують партнери 
ЮФ TOTUM  
Богдан Яськів  
та Юрій Хапко c. 9

«Брати на себе відповідальність та йти 
до кінця — наше кредо», — акцентують 

Богдан ЯСЬКІВ (ліворуч) та Юрій ХАПКО 

Учасники Business & Legal Infrastructure Forum висловили сподівання, що влада врахує  
та виправить помилки у роботі з інвесторами, що сприятиме залученню нових інвестицій

Головне — ефективність

«Якщо ми хочемо досягти реальної ефективності 
в державному секторі економіки, за приклад 
слід брати найкращі світові корпоративні 
практики», — наголошує Євгеній Дихне

c. 23 

Провідними механізмами для стимулювання інвестицій  
в економіку нашої країни мають стати державно-приватне 

партнерство та концесії, вважають учасники форуму

19 липня 2021 року в Українському 
кризовому медіацентрі відбулася презен-
тація Правничої асоціації «Добросуд», 
яка є новоствореною «бірюзовою орга-
нізацією», заснованою на розумінні цін-
ностей авторитету суду та прав людини.

Як відомо, запорукою ефективної 
діяльності професійної громадської 
організації в публічному секторі є чітка 
артикуляція цілей. І для «Добросуду» це 
ідеї підвищення авторитету правосуддя 
та захисту прав людини.

Як і чому створювався «Добросуд», 
які вектори діяльності визначає для себе 
організація, про мотто організації, специ-
фіку роботи з її учасниками ми говорили 
з Тетяною Огнев’юк, головою правління 
громадської організації «Прав-
нича асоціація «Добросуд». 

№ 33-34
(1234-1235)

ТЕМА НОМЕРА   МОРСЬКЕ ПРАВО     
Як впровадження норм міжнародного права сприятиме покращенню захисту прав українських моряків  16
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Хоча, за статистикою, студен-
ток юридичних вишів та юрис-
ток в Україні більше, ніж студен-
тів і юристів, що вище щабель  
кар’єрної драбини, то менше 
жінок на ньому. Проблеми, з 
якими стикаються українські 
юристки під час побудови кар’єри, 
не є унікальними для нашої кра-
їни або для юридичної професії.  
Хоча професійно жінки не посту-
паються чоловікам, юриспру-
денція сприймається й 
досі як чоловічий світ.  

Бути доступними 24/7 
і готовими вирішити 
будь-яку проблему 
клієнта — основна 
філософія АО «Сирко  
і Партнери»

Створити добро
«Для досягнення 
рівності юристок 
важливо, щоб і 
чоловіки підтримували 
жінок, а жінки не 
закривалися від 
«чоловічого» світу: 
лише об’єднавши 
зусилля, можна 
вирішити цю глобальну 
проблему», —  
пояснює Ліна 
Немченко, партнерка 
Baker McKenzie

Рівні 
можливості

ВИЗНАННЯ

c. 9

«Немає нічого більш 
могутнього, ніж ідея,  
час якої настав. Саме 
тому «Добросуд» 
з’явився, бо настав 
його час», — упевнена 
Тетяна Огнев’юк, 
голова правління 
Правничої асоціації 
«Добросуд»

Ліна НЕМЧЕНКО: «Я дуже хочу, щоб 
якомога більше українських юристок 
розповідали про свої досягнення на 

міжнародному рівні»

У серпні на юридичному ринку Укра-
їни за результатами об’єднання зусиль і 
клієнтів з’явився новий бренд — адво-
катське об’єднання «Сирко і Партнери». 
Створене досвідченими адвокатом  
Дмитром Сирком та патентним повіре-
ним Олександром Курзіним об’єднання 
пропонує цілодобову допомогу 
клієнтам і рівність партнерам.  c. 8

Швидка юридична допомога

Тетяна ОГНЕВ’ЮК: «У довгостроковій перспективі ми б хотіли бачити позитивний вплив 
діяльності Асоціації на кожен суд України»

«Ми працюємо таким чином, щоб уже за дві години надати клієнтові первинну 
консультацію», — наголошують Олександр КУРЗІН (ліворуч) та Дмитро СИРКО

c. 6

№ 35-36
(1236-1237)

ТЕМА НОМЕРА      ЗАХИСТ БІЗНЕСУ            
Коли запрацює Бюро економічної безпеки Україні, яким воно буде і чого від нього чекати      23
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Про роль бізнес-спільноти в 
удосконаленні регулювання сфери 
міжнародної торгівлі, практику 
застосування обмежувальних 
заходів та альтернативні меха-
нізми захисту внутрішнього ринку 
«Юридична практика» розпитала 
Світлану Михайловську, заступ-
ника директора з представництва 
інтересів компаній — членів Євро-
пейської Бізнес Асоціації (European 
Business Association, ЕВА, 
Асоціація).

Додаток e-суд активно тестується та вже 
доступний для завантаження користувачами

Санкційна позиція
«У контексті багатьох 
українських індустрій 
точкові заходи  
з підтримки 
національних 
виробників  
є ефективними, проте 
без впровадження 
комплексних реформ 
не вирішують питання 
стратегічно», — вважає 
Світлана Михайловська

Точкова 
терапія

ТОРГІВЛЯ

c. 14

«Санкції проти власних громадян у тому вигляді, як зараз, більш схожі 
на метод впливу на опонентів та конкурентів», — упевнені партнери  
АО AVER LEX Віталій Сердюк та Володимир Єніч

 «Під час торговельних розслідувань 
надзвичайно важливі прозорість 
процесу і можливість відкритого 

діалогу» — Світлана МИХАЙЛОВСЬКА

Про це говорили настільки довго та 
багато, що до кінця, мабуть, ніхто не вірив, 
що це можливо. Однак осучаснення, дид-
житалізація та, врешті, пандемія COVID-19 
зробили своє — електронний суд уже хоч і 
«віртуальна», проте реальність.

17 серпня 2021 року Вища рада пра-
восуддя (ВРП) затвердила Положення 
про порядок функціонування окре-
мих підсистем (модулів) Єдиної судо-
вої інформаційно-телекомунікаційної 
системи (ЄСІТС). Достеменно відомо,  
що власником програмного забезпечення 
ЄСІТС є держава в особі Державної судо-

вої адміністрації (ДСА) України. До того 
ж організаційне та фінансове забезпе-
чення створення і функціонування окре-
мих підсистем (модулів) ЄСІТС здійснює 
ДСА України, яка несе відповідальність 
за їх належне функціонування та забез-
печення захисту інформації.

Як же функціонуватиме ЄСІТС?

Наразі відомо, що систему може бути 
використано для ведення електронного 
діловодства, зокрема для забезпечення 
руху електронних документів у межах від-
повідних органів та установ та між ними, 
реєстрації вхідних і вихідних 
документів та етапів їх руху. c. 7

Техноеволюція

«Ми спостерігаємо, здається, необмежені повноваження РНБО щодо запровадження санкцій без ґрунтовного розслідування 
правопорушення та встановлення вини особи», — стверджують Віталій СЕРДЮК (праворуч) і Володимир ЄНІЧ

Застосовуючи сервіси електронного суду, 
користувачі можуть сплачувати судовий 

 збір та інші платежі в режимі онлайн

c. 18

Альона СТУЛІНА • «Юридична практика»

№ 23-24
(1224-1225)

ТЕМА НОМЕРА СУДОВА РЕФОРМА   
   

Оцінка результатів та подальших перспектив реформування української судової системи     20
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Ставка на суд

Бути у реформі

Як відомо, починаючи з 1991 року 
в Україні здійснювалися заходи з рефор-
мування системи правосуддя. Ключо-
вим етапом цих змін стала так звана 
велика судова реформа 2016 року, метою 
якої було приведення судової системи 
України до європейських стандартів 
та забезпечення захисту прав, свобод 
і законних інтересів громадян шляхом 
своєчасного, ефективного та 
справедливого вирішення 

«Судова реформа — 
ключове питання, що 
нерозривно пов’язане 
з інвестиційною 
привабливістю 
держави та її 
економічним 
добробутом», — 
переконані Анна 
Огренчук та Артем 
Стоянов, партнери 
Юридичної групи LCF 

«Провідні українські 
юридичні фірми 
мають об’єднати 
зусилля та створити 
третейський 
суд, в якому би 
розглядалися 
спори українського 
бізнесу», — вважає 
Михайло Ілляшев, 
керуючий партнер 
ЮФ «Ілляшев 
та Партнери» c. 27

c. 22
«Метою судової реформи є створення справедливого суду: незалежного, неупередженого та передбачуваного», — 

стверджують Анна ОГРЕНЧУК і Артем СТОЯНОВ

Михайло ІЛЛЯШЕВ: «Якщо б українські 
суди дійсно були аж занадто поганими, 
якщо би судові рішення дійсно майже 
ніколи не виконувалися, люди би не 

зверталися до суду»

&&Системне рішення

За 30 років від моменту створення системи господарських судів України 
вони довели свою ефективність у вирішенні спорів, пов’язаних з економічними 

правовідносинами, підкреслює Богдан Львов, голова Касаційного 
господарського суду у складі Верховного Суду c. 7

Відділ реклами: 
(099) 290-12-44 
Reclama@pravo.ua
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РЕКЛАМА ПЛОЩА НА ШПАЛЬТІ (РОЗМІР БЛОКУ)

МІСЦЕ РОЗМІЩЕННЯ 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16

РЕКЛАМА ВСЕРЕДИНІ ВИДАННЯ ЦІНА, ГРН*

Колір 30 000 19 000 10 000 6 000 3 500

Ч/Б 25 000 15 000 8 000 5 000 2 500

РЕКЛАМА У РУБРИЦІ CLASSIFIEDS

Оголошення, вакансії — 10 000 6 000 3 500 2 000

Оголошення про втрату посвідчення — — — — 800

РЕКЛАМА НА 1-Й ОБКЛАДИНЦІ

1-ша стор. обкладинки «Візитівка» (195 х 33 мм) 10 000

РЕКЛАМА НА 2, 3, 4-Й ОБКЛАДИНЦІ

2-га стор. обкладинки Колір 40 000 25 000 15 000 — —

3-тя стор. обкладинки Колір 34 000 20 000 11 000 — —

4-та стор. обкладинки Колір 50 000 — — — —

МІСЦЕ РОЗМІЩЕННЯ РОЗМІР БЛОКУ, ПІКСЕЛІ ЦІНА ЗА ТИЖДЕНЬ, ГРН*

РЕКЛАМА НА САЙТІ WWW.PRAVO.UA

Головна сторінка, під статтями 600 х 90 2 800

Розміщення пресрелізу Текстовий матеріал 2 800

МІСЦЕ РОЗМІЩЕННЯ КІЛЬКІСТЬ СИМВОЛІВ (РОЗМІР БЛОКУ) ЦІНА, ГРН*

СТАТТЯ, ІНТЕРВ’Ю, КОМЕНТАР

Стаття 1/1 шпальта (7–9 тис. знаків) 35 000

Інтерв’ю 1/1 шпальта (7 тис. знаків) 45 000

Коментар 2–3 тис. знаків 6 000 7 000

Ціни на розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у газеті «Юридична практика»*
Прайс дійсний з 29.06.2021 р.

Вимоги до файлів: до верстки приймаються повністю підготовлені макети. Формат макета повинен відповідати розміру рекламної площі видання.  
Aбсолютно всі тексти, щоб уникнути непередбачених ситуацій, має бути переведено «в криві».  
Усі кольори, іменовані інакше, ніж Cyan, Magenta, Yellow і Black, будуть конвертуватися в CMYK без попередження.

Растрові зображення повинні відповідати реальним розмірам і мати роздільну здатність 300 dpi (для CMYK) і 600 dpi (для Grayscale).  
Можливе тільки збереження в TIF (без компресії, без застосування шарів і без альфа-каналів). 

Векторні зображення повинні відповідати реальним розмірам і бути збереженими в EPS (Illustrator 10). Output resolution 2400 dpi.  
Сучасні методи накладення елементів, прозорості, тіні тощо у векторних програмах має бути переведено в растр. (300 dpi CMYK).

1/1
(242х348 мм)

1/2
(242 х 170 мм)

1/4
(119 х 170 мм)

1/8
(119 х 81 мм)

1/16
(119 х 37 мм)

*Усі ціни вказано в гривнях.
З 1 липня 2014 року ПрАТ «Юридична практика» є платником єдиного податку. 
Виготовлення PR-матеріалу або оригінал-макета — 20% від вартості реклами.

ДІЄ ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Відділ реклами: 
(099) 290-12-44 
Reclama@pravo.ua


