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Інформація про запланований візит американського лектора  

до м. Бердянськ у жовтні 2016 р. 
 

Пані Джулія Салліван є визнаним у США фахівцем з питань енергетичного 
права. Має майже 30-річний досвід консультування та юридичного супроводу 
американських та міжнародних енергетичних корпорацій, інвесторів та органів 
державного управління з питань розвитку ринку, оцінки економічних ризиків, 
прибдання та розвитку енергетичних активів, а також дотримання вимог 
регуляторного законодавства в сфері енергетики. 

До заснування власної юридичної фірми пані Салліван була партнером і 
керівником практики енергетичного регулювання, ринків енергткики та 
додержання законодавства в юридичній компанії «Akin Gump Strauss Hauer & Feld 
LLP».  

Має значний досвід проведення презентацій, лекцій та мастер класів. Зокрема 
у грудні 2014 р. провела презентацію на тему «Огляд політики і практики в сфері 
економіко-правового забезпечення функціонування федеральних електричних 
мереж», організованої відомим інвестиційним банком «Goldman Sachs». У січні 
2014 р. разом із юридичною асоціацією енергетичного права США організувала 
круглий стіл на тему «Забезпечення законності на енергоринку: аналіз перспектив 
на 2014 р.». 

Також є автором числениих публікацій та наукових статей з проблем 
енергетичного права та регулювання енергтеичної галузі. Серед них: наукова 
стаття на тему «Перехрестя врегульованих федеральним законодавством ринків 
енергетики із питаннями енергетики штатів та цілями охорони навколишнього 
природного середовища», що була опублікована у Віснику екологічного права 
Фордхемського універститету навесні 2015 р.; наукова стаття на тему 
«Регуляторна невпевненість збервгається на енергетичних ринках», що була 
опублікована в юридичному журналі штату Нью-Йорк 4 листопада 2013 р. 

Із 2001 по 2007 р. обіймала посаду професора права в юридичному центрі 
Джорджтаунського університету за сумісництвом. 
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Має низку професійних нагород та високі рейтинги в юридичних довідкових 
виданнях США.  

На запрошення завідувача кафедри правознавства БДПУ Каменського Д.В. та 
голови правління громадської організації «Пролісок» Харченка І.І. та у межах 
співробітництва з Центром міжнародних правових досліджень (м. Зальцбург, 
Австрія) Джулія Салліван планує прибути до м. Бердянськ для читання лекцій та 
проведення круглого столу з актуальних питань енергетичного права США з 17 по 
28 жовнтя 2016 р. Під час перебування у нашому місті також планується зустріч з 
представниками правозастосовних органів, із практикуючими юристами, а також з 
представниками органів влади. 

 
 

 
 
 
З повагою, 
 
 
завідувач кафедри правознавства 
БДПУ                     Д.В. Каменський 
 
 
Голова правління ГО «Пролісок»     І.І. Харченко 


