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Звернення Президента
Асоціації правників України
Шановні колеги!

Створено Координаційний комітет учасників
Основних етичних правил на юридичному
ринку України

Вітаю Вас з Новим 2009 роком! Хочу
побажати Вам, щоб цей рік, не зважаючи на всі об’єктивні труднощі, став для
Вас роком підйому та розвитку, як в професійному так і в особистому житті.
Асоціація правників України зарекомендувала себе як
дієва та ініціативна громадська організація українських
юристів. Усі разом ми маємо продовжувати нашу діяльність
саме таким шляхом, прагнучи досягти нових вершин.
У 2009 році ми можемо зробити багато. Це стосується
не лише наших спільних проектів – конференцій, форумів,
інших заходів – але й наших особистих досягнень за місцем
основної роботи. Адже Асоціація існує насамперед для того,
щоб професійна діяльність юристів була успішною та суспільно значущою.
В Україні є ще багато роботи для розбудови правничої
професії. Попереду впровадження судової реформи, реформи адвокатури та нотаріату, вдосконалення юридичної освіти та захисту прав та свобод людини. Асоціація правників
України та її члени мають брати в цьому активну та безпосередню участь.
Новий 2009 рік має бути роком підвищеного ритму професійного громадського життя. Асоціація правників України
планує не лише зберегти, але й розширити кількість та теми
своїх заходів, спрямованих на задоволення професійних
інтересів юристів.
Чергова (шоста) Щорічна правнича конференція Асоціації правників України відбудеться у червні 2009 року в
чарівному місті Львові. Участь у Щорічній конференції – це
чудова нагода не лише поспілкуватися з колегами та відвідати змістовні семінари, але й побачити одне з найкращих
міст України. Секретаріат Асоціації зробить все можливе,

9 грудня 2008 року у м. Києві відбулася зустріч партнерів юридичних фірм — учасників Основних етичних
принципів ведення юридичного бізнесу і правил конкуренції на юридичному ринку України (Етичні правила).
Під час зустрічі створено Координаційний комітет
Етичних правил до складу якого увійшли:
Валентин Загарія, Голова комітету, керуючий партнер
ЮФ «Spencer&Kauffmann»;
Денис Бугай, член комітету, партнер ЮК «Ващенко,
Бугай та Партнери»;
Тетяна Глуховська, член комітету, керуючий партнер
АК «Коннов і Созановський»;
Ілля Костін, член комітету, керуючий партнер ТОВ
«Правовой Альянс»;
Микола Очкольда, член комітету, АК «Легітимус».
До завдань комітету входитиме моніторинг додержання учасниками Етичних правил, розробка та винесення на обговорення учасників конкретних дієвих заходів
щодо реалізації Етичних правил, розширення кола підписантів документу, його популяризація серед юридичних фірм тощо.
Нагадаємо, що 26 листопада 2008 року провідні юридичні фірми України підписали Основні етичні принципи ведення юридичного бізнесу і правила конкуренції на
юридичному ринку України, які є постійно відкритими
для приєднання.

Президент Асоціації правників України
взяв участь у засіданні Громадської ради
при Службі безпеки України

щоб конференція була цікавою та, мабуть, найкращою з усіх
попередніх Щорічних правничих конференцій.
Цього року відбудуться також заходи, які вже стали
традиційними – V Щорічний юридичний форум «Розвиток
ринку юридичних послуг – 2009» (лютий), II Щорічна конференція корпоративних юристів (юрисконсультів) (квітень), III
Щорічний форум з корпоративного права (жовтень).
8 жовтня 2009 року ми плануємо урочисто провести церемонію Відкриття Року права та відсвяткувати День юриста.
2009 рік – це ще й рік виборів органів Асоціації, насамперед, членів Правничої Асамблеї, Президента та Правління.
Я закликаю всіх членів АПУ проявити активність та запропонувати кандидатів на відповідні посади (у тому числі, шляхом
самовисування), а також взяти участь у голосуванні.
Асоціація правників України – це громадська організація, яка побудована виключно на ініціативі своїх членів.
Саме ініціатива є запорукою нашого успіху. Перш за все, ми
чекаємо від Вас ідей та пропозицій. Ми готові слухати критику. І ми завжди раді тим з Вас, хто має бажання працювати
над підготовкою та проведенням заходів Асоціації.
Ще раз бажаю всім Вам успіхів! Хай щастить!
З повагою, Сергій Коннов
Президент Асоціації правників України
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18 грудня 2008 року у м. Києві Президент Асоціації
правників України (АПУ) Сергій Коннов взяв участь у
робочому засіданні Громадської ради при Службі безпеки України (СБУ) на тему «Проблемні питання протидії
корупції: роль неурядових українських та міжнародних
організацій», яке відбулося за участю першого заступника Голови Служби безпеки України Тиберія Дурдинця.
У заході також взяли участь керівники Спілки юристів
України, Спілки адвокатів України, Академії правничих
наук України, Асоціації адвокатів України, представників
проекту Ради Європи «Підтримка належного урядування:
проект проти корупції в Україні — UPAC», представники
мас-медіа та ін.
Секретар Громадської Ради при СБУ Сергій Козьяков
підкреслив: «В умовах кризи національної економіки
країна більше не може дозволити собі рівень корупції,
яка зараз існує. В такому стані у країни немає ресурсів для
виживання. Зниження корупції хоча б на 20% дасть набагато більший ефект, ніж зниження податків. Боротьба з
корупцією – величезний потенціал виживання в кризу.
Виключно зусилля правоохоронних органів не вирішать
проблему загалом. Йдеться про рішучий наступ усієї громади».
www.uba.ua
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У свою чергу Сергій Коннов, звертаючись до присутніх, зазначив, що Асоціація правників України готова надати всю необхідну професійну допомогу в аналізі
законодавства та підготовці необхідних законопроектів.
Президент Асоціації правників України навів останній
приклад ініціатив членів АПУ – розробку та підписання
Основних етичних принципів ведення юридичного бізнесу і правил конкуренції на юридичному ринку України, яке відбулося 26 листопада 2008 року.

Від прозорості влади —
до справедливого суду
16 грудня 2008 року у м. Києві відбувся круглий стіл
«Від прозорості влади – до справедливого суду». Під час
заходу, який був організований Радою суддів України за
підтримки низки міжнародних благодійних організацій,
учасники мали можливість обговорити актуальні проблеми судової влади в Україні.
Одним з основних питань порядку денного була прозорість та відкритість судової влади. Представники судової влади визнали, що все ще існують проблеми у забезпеченні відкритості та прозорості, але пообіцяли вживати всіх можливих заходів для поліпшення ситуації.
Під час круглого столу обговорювалися питання
матеріально-технічного забезпечення судів. Судді наголошували, що відсутність елементарних умов для здійснення правосуддя не може не позначитися на якості
розгляду справ. Також існує постійний дефіцит суддівських кадрів – на рівні 1000-1500 вакансій.
Незважаючи на проблеми, які має судова влада на
сьогоднішній день, – певний прогрес є. За сприяння
Проекту USAID «Україна: верховенство права» активно
запроваджуються системи автоматизованого розподілу
справ, які значно економлять час суддів, а також забезпечують виконання норм щодо прозорості діяльності
суду.

Президент Асоціації правників України
вийшов з Робочої групи з розробки проекту
Закону «Про адвокатуру»
9 січня 2009 року Президент Асоціації правників
України (АПУ) Сергій Коннов заявив про вихід зі складу
Робочої групи з розробки нової редакції Закону України
«Про адвокатуру», яку було створено 18 квітня 2008 року
на Першій всеукраїнській нараді голів кваліфікаційно-

Шановні члени
Асоціації правників України!
Для того, щоб мати можливість користуватися пільгами та
привілеями, які дає членство в Асоціації правників України,
зокрема, для того, щоб і надалі отримувати Вісник Асоціації
правників України, будь ласка, оплатіть членський внесок
за наступний 2009 рік.
Квитанцію на оплату членського внеску Ви можете знайти на
стор. 17. Прохання здійснити оплату до 1 лютого 2009 року.

www.uba.ua
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дисциплінарних комісій адвокатури за участю членів
Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури (ВККА) у
зв’язку з її бездіяльністю.
Протягом останніх двох місяців Робоча група, яку
очолює Голова ВККА Володимир Висоцький, не проводила своїх засідань. Останнє засідання, заплановане на
9 січня, було втретє відкладено на невизначений термін.
Як зазначено в листі Голови Робочої групи на ім’я
Президента Асоціації правників України від 8 січня
2008 року, «Робоча група не має предмету для обговорення», оскільки народний депутат України Юрій Мірошниченко вже вніс свої законодавчі пропозиції до Верховної
Ради України, «для напрацювання яких створювалася
Робоча група».
«Оскільки Робоча група, як стверджує її Голова,
закінчила свою роботу підтримкою вкрай недосконалого законопроекту (який раніше критикував навіть сам
Голова), я не бачу подальшого сенсу перебувати в її складі», — заявив Сергій Коннов.
«Поданий до Верховної Ради України проект нової
редакції Закону України «Про адвокатуру» є дуже невдалим. Він має бути суттєво перероблений. Але подальша
співпраця правничих громадських організацій можлива лише на паритетних засадах, коли кожна організація
буде мати рівну кількість голосів — саме це було запропоновано АПУ 15 грудня 2008 року», — зазначив Президент Асоціації правників України.
«Нажаль до цього часу лише Асоціація адвокатів України відгукнулася на пропозицію працювати у новому
форматі. Союз юристів України (СЮУ), Спілка адвокатів
України (САУ) та ВККА зайняли мовчазну позицію. Фактично, вони вийшли з процесу громадського обговорення
законопроекту та зайняли вкрай консервативні позиції.
Це дуже неперспективний шлях, але ми сподіваємося на
те, що керівники СЮУ та САУ повернуть свої організації
обличчям до правничої громадськості та продовжать контакти з ААУ та АПУ», — підкреслив Сергій Коннов.

Асоціація правників України започатковує
регулярні зустрічі з парламентарями
Асоціація правників України (АПУ) започатковує
регулярні зустрічі з народними депутатами України,
насамперед, з юристами, які обрані до Верховної Ради
України.
Відтепер за ініціативою Президента Асоціації правників
України Сергія Коннова кожного першого понеділка місяця
відбуватимуться зустрічі членів
АПУ з законодавцями, під час
яких юристи будуть мати можливість особисто обговорити
з законодавцями гострі питання законотворчості, шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства та роль
правничих організацій в розбудові громадянського суспільства.
Серед запрошених на найближчі зустрічі – народні
депутати України Сергій Власенко, Микола Катеринчук,
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Сергій Кивалов, Олександр Лавринович, Сергій Міщенко,
Юрій Мірошниченко, Арсеній Яценюк та інші.
Перша така зустріч запланована на 2 лютого 2009 року
та пройде у форматі обіду.
Асоціація правників України є неполітичною організацією, головною метою якої є ствердження в Україні
верховенства права. Отже гостями АПУ будуть представники різних політичних партій та блоків, що представлені у Верховній Раді України.
На думку Президента Асоціації правників України,
«такі зустрічі будуть корисними не лише для членів АПУ,
але й для народних депутатів України, які зможуть безпосередньо почути думки професійних юристів».

Президент Асоціації правників України
виступає за ухвалення Етичних правил
Президент Асоціації правників України (АПУ) Сергій Коннов виступає за ухвалення Етичних правил
правника.
Сергій Коннов зазначив, що розробка проекту Етичних правил правника, який готує відповідна Робоча група АПУ, має бути закінчена найближчим часом.
Етичні правила правника мають бути схвалені Правничою Асамблеєю Асоціації правників України у червні
2009 року.
«Як провідна правнича громадська організація, Асоціація правників України повинна мати стандарт етичної
поведінки для своїх членів, який був би орієнтиром для
всіх юристів України», підкреслює Сергій Коннов.

Асоціація правників України проводить
опитування адвокатів та юридичного бізнесу
12 січня 2009 року з метою з’ясування думки адвокатів та представників юридичного бізнесу стосовно шляхів реформування адвокатури та уніфікації правничої
професії, Асоціація правників України (АПУ) розпочала власне незалежне опитування правничої громадськості.
Асоціація розробила розгорнуту анкету, яка містить
більше двадцяти питань, та яку вже надіслано провідним
юридичним фірмам та адвокатським об’єднанням України. Анкету також розміщено на сайті АПУ (www.uba.ua)
та буде надруковано в юридичних засобах масової інформації.

Серед питань анкети – ставлення адвокатів та юристів
до уніфікації професії, вибору організаційно-правових
форм адвокатської діяльності та оптимальної структури
адвокатського (професійного) самоврядування.
Як зазначив Президент Асоціації правників України
Сергій Коннов, «шляхом анкетування АПУ намагається залучити до дискусії щодо реформування української
адвокатури та юридичної професії широке коло практикуючих юристів».
Думки практикуючих адвокатів та юристів будуть
враховані під час доопрацювання проекту нової редакції
Закону України «Про адвокатуру».
Результати опитування будуть оприлюднені, аналіз проміжних результатів читайте у наступному номері
«Віснику» АПУ.

Президента Асоціації правників України
Сергія Коннова визнано Юристом Року
23 грудня 2008 року Президента Асоціації правників
України (АПУ) Сергія Коннова визнано Юристом Року.
Провідне правниче видання України газета «Юридическая
практика» у своєму підсумковому
щорічному випуску традиційно
називає ім’я Юриста Року. В 2008
році, за версію «Юридической
практики», Юристом Року став
Президент Асоціації правників
України Сергій Коннов, насамперед, завдяки своїй активній громадській діяльності в Україні та на
міжнародному рівні.
Газета відзначила зусилля Сергія Коннова у просуванні реформи
адвокатури, зміцненні авторитету Асоціації правників
України, а також у розвитку контактів АПУ з провідними
міжнародними організаціями – Міжнародною асоціацією юристів (IBA), Американською асоціацією юристів
(ABA) та Радою адвокатур та правничих товариств Європи (CCBE). Протягом 2008 року Сергій Коннов активно
представляв українську правничу спільноту на міжнародних конференціях та на засіданнях керівних органів
цих організацій в Амстердамі, Брюге, Буенос-Айресі,
Відні, Києві, Нью-Йорку та в інших містах.
«Безперечно, це визнання не лише моїх особистих
досягнень, але й ролі Асоціації правників України в сучас-

Шановні колеги!
Повідомляємо, що 10-13 червня 2009 року у м. Львові проходитиме

VI ЩОРІЧНА ПРАВНИЧА КОНФЕРЕНЦІЯ АПУ.
У рамках Конференції відбудеться III засідання Правничої Асамблеї, яка затвердить звітні документи
та обере керівні органи Асоціації правників України.
Про місце та час проведення III засідання Правничої Асамблеї АПУ буде повідомлено у наступному номері «Вісника» АПУ.

4

www.uba.ua

Асоціація правників України
№ 1 (37) січень 2009 року

НОВИНИ
ному громадському житті, – зазначив Сергій Коннов. – Я
з великим задоволення сприймаю цю символічну нагороду, яку я хочу поділити з усіма членами нашої Асоціації».

Сергій Коннов вважає, що Спілка адвокатів
України втрачає моральне право на
лідерство в адвокатурі
Президент Асоціації правників України (АПУ) Сергій Коннов вважає, що Спілка адвокатів України (САУ)
ризикує остаточно втратити моральне право на лідерство
в адвокатурі.
Про це Президент Асоціації заявив після того, як
САУ оприлюднила на своєму сайті (www.cay.org.ua)
інформацію про те, що Правління Спілки адвокатів
України рекомендувало всім членам САУ «утриматися від роботи над законопроектом «Про адвокатуру».
Фактично, ця заборона триває майже два місяці – з
листопаду 2008 року, в той час як реформа адвокатури
перейшла в заключну законодавчу стадію – наприкінці
грудня минулого року до Верховної Ради України було
подано два законопроекти щодо змін до Закону України «Про адвокатуру».
Свою заборону (чи «рекомендацію») своїм членам
брати участь у роботі над законопроектом «Про адвокатуру» Правління Спілки адвокатів України мотивувало
необхідністю попереднього «вияснення ставлення адвокатів України до дискусійних питань».
Проте це «вияснення» відбувається незрозумілими
шляхами. Так, на сайті САУ відсутня форма опитувального листа; немає інформації, хто і як отримує ці опитувальні листи. «На моє офіційне звернення, як адвоката,
до САУ з проханням надати копію анкети для заповнення, я не отримав від Спілки адвокатів жодної відповіді,
– зазначає Сергій Коннов. – Складається враження, що
керівництво САУ опитує лише «своїх».
«Така поведінка Спілки адвокатів України свідчить

про те, що вона втрачає моральне право на лідерство в
адвокатурі», – заявляє Президент Асоціації правників
України.
Попри наявні суперечності щодо реформування адвокатури, Асоціація правників України висловлює сподівання, що Спілка адвокатів України не стоятиме осторонь роботи над проектом нової редакції Закону України
«Про адвокатуру» та відновить співпрацю з іншими громадськими правничими організаціями.

Асоціація правників України активно
залучатиме студентів-волонтерів для
організації своїх заходів
Починаючи з 2009 року, Асоціація правників України
активно залучатиме студентів-волонтерів до організації
своїх заходів, насамперед великих конференцій та форумів.
Пропозиція про участь студентів-волонтерів у підготовці та проведенні заходів АПУ виникла після зустрічі
Президента Асоціації правників України Сергія Коннова
зі студентами юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, які, до речі,
планують створити на факультеті осередок Ліги студентів АПУ.
«Ми завжди намагаємося всіляко підтримувати діяльність Ліги студентів АПУ. Запропонована волонтерська
програма дозволить студентам юридичних закладів ще
ближче долучитися до розвитку діяльності Асоціації та
на практиці опанувати організаційні та професійні навички, адже всі волонтери матимуть можливість відвідувати робочі сесії форумів та конференцій, а також спілкуватися з відомими юристами, які беруть участь в цих
заходах», – підкреслює Сергій Коннов.
Кращі волонтери Асоціації правників України будуть
щорічно відзначатися спеціальними заохочувальними
нагородами АПУ та організацій-партнерів Асоціації.

У Києві відбудеться з’їзд юридичних фірм України
Асоціація правників України повідомляє, що з’їзд юридичних фірм та приватних юристів України
відбудеться у м. Києві 19 лютого 2009 року.
З’їзд скликається за ініціативою Асоціації правників України (АПУ) з метою з’ясування ставлення
юридичного бізнесу до законодавчих пропозицій щодо реформування та уніфікації правничої професії та впровадження етичних правил здійснення юридичної практики в Україні.
Участь у з’їзді може взяти будь який приватний юрист або представник юридичної фірми (у тому числі ті, хто мають
свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю) за умови попередньої реєстрації. Інші особи можуть зареєструватися для участі у з’їзді в якості гостей.
Вартість реєстраційного внеску для учасників складатиме 100 грн (для юристів в індивідуальній практиці) та 250 грн
(для представників юридичних фірм). Гостьовий внесок коштуватиме на 150 гривень більше.
Як зазначив голова Організаційного комітету з’їзду Валентин Загарія, «цей захід стане першим за багато років
представницьким зібранням юридичного бізнесу для обговорення нагальних питань подальшого розвитку правничої
професії».
З питань реєстрації зацікавлені особи можуть звертатися до Секретаріату Асоціації правників України, або отримати реєстраційну форму на сайті АПУ (www.uba.ua), Телефон для довідок: (044) 492-88-48.
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Юристи продовжують обговорювати
Закон України «Про акціонерні товариства»
10 грудня 2008 року у м. Києві відбулося чергове засідання Комітету з корпоративного права Асоціації
правників України, присвячене обговоренню нового законодавства про акціонерні товариства
Ініціатором засідання та основним доповідачем стала Олена Щербина, радник ЮФ «Саєнко Харенко»,
визнаний фахівець у галузі корпоративного права та один з безпосередніх розробників нового Закону України «Про акціонерні товариства».
Пані Олена організувала роботу
засідання у формі круглого столу,
залучаючи до обговорення усіх присутніх юристів. А обговорювалися на
цьому засіданні проблемні питання застосування нового Закону про
акціонерні товариства після набрання ним чинності та в перехідний
період дії двох нормативних актів,
які регулюють питання діяльності акціонерних товариств – нового Закону та наразі чинного Закону
України «Про господарські товариства».
У ході двогодинної роботи круглого столу Олена Щербина розповіла про найактуальніші проблеми
та питання, які можуть виникати у
юристів під час аналізу та майбутнього застосування нового нормативного акту.
Беручи до уваги те, що більшість
правників уже мала змогу детально
ознайомитись з новими законодавчими правилами, цього разу було
зроблено наголос на так званих
«мертвих» нормах Закону України
«Про акціонерні товариства», та нормах, які на практиці буде дуже важко
реалізувати. Так, адже вже переважна більшість юристів, яка цікавиться
питаннями корпоративного права,
мала нагоду звернути увагу на переваги нового нормативного акту та
його прогресивні нововведення.
У процесі обговорення вияви-

лятивного голосування, яка закріплена у відповідних нормах закону
про акціонерні товариства. Присутні
зійшлися на думці, що, зокрема, цю
норму буде дуже важко реалізувати,
зокрема і з математичних розрахунків.
До найбільш гострих питань
потрапила і вимога щодо лістингу публічних компаній на біржі та
пов’язаних з цим процедур та вимог,
починаючи від розміщення інформації про компанію на корпоративному сайті і закінчуючи наслідками
делістингу такої компанії. Не обійшли увагою учасники семінару
також і питання скликання загальних зборів, визначення кворуму
та процедури прийняття рішень за
Олена Щербина
новим законом.
Тож не заважаючи
на всі позитивні та прогресивні сторони нового Закону України «Про
акціонерні товариства»,
все ж і він не є вільний
від недоліків та недоопрацювань. Саме тому
зараз іде активна робота
над детальним аналізом
усіх ключових положень закону та напрацюванням змін задля
його удосконалення.
Окрім того, наразі триває процес розробки
цілого ряду нормативних актів на виконання
Члени Комітету з корпоративного права АПУ
Закону України «Про
акціонерні товариства»,
лось, що таких норм можна віднайти які мають полегшити застосування
чимало. Так, увага юристів зосереди- цілого ряду положень цього нормалась на процедурі проведення куму- тивного акту.

Шановні члени Асоціації правників України!
Свої пропозиції та побажання щодо доповідачів та тематики засідань комітетів та секцій Асоціації правників України надсилайте, будь ласка, за адресою komitet@uba.ua.
Заздалегідь вдячні Вам за співпрацю!
Контактна особа — Олександра Егерт,
Координатор комітетів та секцій Асоціації правників України
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Англійське право очима українських юристів
18 грудня 2008р у м. Києві у приміщенні юридичної фірми CMS Cameron McKenna відбулося засідання
Комітету з міжнародного права Асоціації правників України, присвячене питанням застосування
англійського корпоративного права та процедурі врегулювання суперечок
Засідання пройшло у форматі відкритого семінару.
Модератором даного заходу
виступила Олена Балбекова,
голова Комітету з міжнародного права Асоціації правників
України, керівник групи міжнародних проектів ЮФ «Воропаєв та Партнери», адвокат.
Розпочався семінар з аналізу основ англійського контрактного права, а саме форм та
видів контрактів, вимог до їх
укладання. Доповідач, Селена
Струдвік, юрист CMS Cameron
McKenna (Лондон) також розповіла присутнім про типові
положення англійських контрактів та дискусійні питання при
їх укладанні.
Ніна Ципоріна, юрист CMS
Cameron McKenna (Лондон) продовжила авторитетний аналіз
англійського корпоративного права визначенням усіх «за» і «проти» обрання англійського права у
якості права, що підлягає застосуванню для корпоративних трансакцій в Україні, зокрема в угодах
щодо злиття та поглинання. У сво-

зокрема, з підстав
публічного порядку
або застосування імперативних норм.
Саме питанням
вирішення суперечок
були присвячені доповіді Ярослав Петрова,
юриста CMS Cameron
McKenna (Київ) та
Олени Балбекової,
голови Комітету з міжнародного права АПУ,
керівника групи міжнародних проектів ЮФ
«Воропаєв та Партнери». Доповідачі звернули увагу присутніх на
Доповід експерта з англійського права
характерні особливості
розгляду суперечок у
Лондоні
(Великобританія),
проанаїй доповіді пані Ніна звернула увагу на існування Акту про контракти лізували всі «за» та «проти» такого
1990 року, який вводить в дію відпо- вибору.
Так, зокрема, Ярослав Петров
відну Римську конвенцію. Згідно з
цим документом, основною вимо- розглянув три типові методи вирігою для визнання дійсності вибору шення суперечок у контрактах, до
права є чітке волевиявлення сторін яких застосовується англійське прау контракті. Однак не слід забува- во: суди Англії та Уельсу; незалежний
ти і про можливості оспорювання арбітраж та комбіноване застосуванправа, що підлягає застосуванню, ня арбітражу та англійських судів.

ОГОЛОШЕННЯ
До уваги членів Асоціації правників України!
Розпочато висування кандидатур на нагородження
ПОЧЕСНОЮ ВІДЗНАКОЮ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
«ЗА ЧЕСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНУ ГІДНІСТЬ»
2009
Почесна відзнака Асоціації правників України «За честь та професійну гідність» є найвищою нагородою Асоціації правників України, яка щорічно присуджується юристу, який має бездоганну репутацію та значні професійні досягнення.
У поданні мають бути вказані прізвище, ім’я та по-батькові номінанта, його посада та місце роботи, опис професійних досягнень, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка робить подання та її контактні реквізити.
Подання може зробити будь-який член Асоціації правників України. Бути номінованим на Почесну відзнаку може
бути будь-який юрист, не залежно від того чи є він членом Асоціації правників України
Ви можете зробити своє подання, скориставшись формою, розміщеною на сайті

www.vidznaka.org

або надіслати його до Секретаріату за електронною адресою: 2009@vidznaka.org
або за телефаксом: (044) 492-88-48

Усі номінації мають бути подані до 1 червня 2009 року.
Довідки за телефоном: (044) 492-88-48
Секретаріат Асоціації правників України

www.uba.ua
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НОВИНИ КОМІТЕТІВ

Конфіденційна інформація
та лізинг персоналу — актуальні питання
сучасного трудового права
11 грудня 2008 року у м. Києві відбулось чергове засідання Комітету з трудового права Асоціації
правників України, присвячене обговоренню актуальних питань сучасного трудового права
Модератором засідання Комітету
трудового права виступив Шевчук
Олексій, начальник юридичного відділу Державного управління справами при Президентові України,
Державне підприємство «Держпостачання».
Одним з найскладніших питань
трудового права є питання визначення конфіденційної інформації для
працівника та засобів її збереження. Пан Олександр Суржко, адвокат,
голова юридично-інформаційного
Бюро Суржка докладно розповів
присутнім про поняття конфіденційної інформації для працівника,
способів її визначення та закріплення обов’язку працівника не розголошувати таку інформацію у відповідному договорі.
Перш за все, пан Олександр
звернув увагу присутніх на положення Закону України «Про інформацію» та визначення поняття
інформації, зокрема і з обмеженим
доступом, якою є таємна та конфіденційна інформація. Для забезпечення надійного захисту конфіденційної інформації експерт радить не
тільки створювати складні технічні
системи захисту, але й уважно підходити до складання внутрішніх

Олександр Суржко та Олексій Шевчук
документів товариства. Беручи до
уваги положення вищезгаданого
закону Олександр Суржко радить
приймати внутрішні положення про
інформацію, положення про інформацію з обмеженим доступом та про
комерційну таємницю, прописуючи
в них також і відповідальність за їх
порушення.
Олексій Шевчук затронув іншу
не менш актуальну проблему правового регулювання лізингу персоналу

Про захист конфіденційної інформації на підприємстві
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в сучасних умовах. Лізинг персоналу,
або аутстаффінг за англійською термінологією — виведення персоналу
поза штат підприємства з подальшим працевлаштуванням на основі
цивільно-правового договору.
Не є таємницею те, що таких
спосіб оформлення трудових відносин широко використовується
для оптимізації оподаткування, особливо у випадках отримання таким
працівником свідоцтва платника
єдиного податку. У зв’язку з цим
виникає цілий ряд питань, як оформити надання послуг таким чином,
щоб не викликати зайвого інтересу
податкових органів.
Олексій Шевчук відзначив, що
наразі в Україні немає судової практики з цього питання, на відміну від
Російської Федерації, яка вже має
прецеденти розгляду відповідних
справ, по яких було визнано законність такої податкової оптимізації.
Пан Олексій порадив у випадку укладання договорів про надання послуг приділяти належну увагу
оформленню фактів надання послуг
за договором, ретельно прописуючи
вид та характер наданих послуг.
www.uba.ua
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НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Асоціація правників України представила
своїх партнерів на 2009 рік
30 грудня 2008 року Асоціація правників України (АПУ) офіційно представила своїх партнерів на 2009 рік
Генеральними партнерам Асоціації правників України у 2009 році
стали наступні юридичні фірми:

«Арцінгер і Партнери»,

«Василь Кісіль і Партнери»,

«Грищенко і Партнери»,

«Коннов і Созановський» та

«Лавринович і Партнери».
Офіційним партнером АПУ —
2009 стала юридична фірма «Алек-

сандров і Партнери». Партнерська
програма АПУ діє кілька років поспіль
та передбачає залучення провідних
юридичних фірм до фінансової та
організаційної підтримки діяльності
Асоціації правників України. В попередні роки офіційними партнерами
АПУ були також юридичні фірми
«Астерс», «Magisters», «Салком» та
інші.
Згідно положення про офіційне партнерство Асоціації правників
України, юридичні фірми — партнери зобов’язуються надавати АПУ
фінансову та організаційну підтримку її діяльності. У свою чергу, Асоціація пропонує офіційним партнерам
широку програму лояльності, яка
включає просування брендів офіційних партнерів, привабливі знижки на
участь у заходах Асоціації та участь у

Раді партнерів АПУ.
Стати офіційним партнером Асоціації правників України 2009 року
може будь-яка юридична фірма. З
питань участі у програмі партнерства
зацікавлені юридичні фірми можуть
звертатися до Секретаріату Асоціації
правників України.
«Підтримка юридичним бізнесом партнерської програми Асоціації правників України свідчить про
підтримку активної позиції Асоціації в юридичному співтоваристві. Завдяки нашим партнерам ми
можемо більш ефективно втілювати у життя різноманітні ініціативи,
спрямовані на розвиток правничої
професії та підвищення її авторитету у суспільстві», — говорить Президент Асоціації правників України
Сергій Коннов.

Підкорення паперових вершин – частина 2
В одному із попередніх номерів ми уже розповідали про способи розпізнавання документів в
юриспруденції. У цій статті ми хотіли б продовжити розмову на цю тему та описати ще декілька
робочих ситуацій, в яких така програма може виявитися корисною
Ми всі знаємо, що зберігання юридичних документів в електронному
вигляді паралельно з їх паперовими
аналогами — це сучасний та прогресивний підхід до організації документообігу фірми. Тим не менш, на практиці більшість компаній продовжують
вести архіви юридичних документів
лише в паперовому вигляді. І це пояснюють, як правило, тим, що переводити весь архів в електронний вигляд
не вистачає часу та ресурсів. У країнах
Західної Європи і США, навпаки, від
цієї практики намагаються відійти
з ряду причин. І однією з найбільш
актуальних є проблема пошуку необхідного документу в паперовому архіві.
Наведемо приклад: припустимо,
ми маємо збірку матеріалів з судової
справи. Як правило, це — величезних
об’єм документів, томи паперу. Тому
на пошук будь-якої інформації може
www.uba.ua

знадобитися чимало часу.
Якщо ж усі матеріали
доступні на комп’ютері в
електронному вигляді, то
знайти потрібний документ по ключовому слову
або словосполученню —
справа декількох секунд.
Все ж є одне «але»: пошук
в електронному архіві буде працювати
лише в тому випадку, якщо документи зберігаються не як зображення, а
у вигляді текстів файлів, що редактуються. В отриманій зі сканеру картинці комп’ютер не зможе нічого знайти.
Тому якщо рано чи пізно ви поставите
собі за мету організувати зберігання
документів в електронному вигляді,
без програми розпізнавання не обійтись.
Для великої компанії найкраще
підійде корпоративна версія ABBYY
FineReader. Увімкнувши в цій програ-

мі автоматичний режим, ви
зможете на офісному сканері відсканувати відразу цілу
кіпу документів на багатьох
сторінках.
Більшість документів, з
якими доводиться мати справу, містять підписи та печатки. Їх наявність не є перепоною для створення електронного архіву: в процесі розпізнавання програма
сама знайде підписи та печатки, долучить розпізнаного документу у вигляді
зображень і не буде намагатись їх прочитати. Окрім того, сучасна програма
розпізнавання справляється і з складеними в США та Західній Європі договорами, що містять нумерацію кожної
строки договору. При перетворенні
вона відділяє основний текст договору
від нумерації. І як наслідок — редактування таких договорів не створить
жодних проблем.
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Законодавче регулювання укладення
договорів за рішенням суду
Проведено правовий аналіз ситуації щодо укладення договорів за рішенням суду та сформульовано
рекомендації при зверненні до суду з позовами про спонукання до укладення договору
В юридичній практиці досить часто трапляються
Автономної Республіки Крим або органу місцевипадки звернення до суду з позовами про спонукання
вого самоврядування, їхніх посадових і службових
до укладення різних видів договорів. При цьому, такі
осіб.
спори умовно можливо поділити на дві категорії: споПри цьому слід звернути особливу увагу на те, що суд
ри, які виникають у зв’язку з неузгодженістю сторонами може захистити цивільне право або інтерес іншим спосоумов договору та спори у зв’язку з ухиленням (небажан- бом, що встановлений договором або законом.
ням) іншої сторони укласти договір.
Аналогічна норма щодо захисту законних прав та
Аналіз судової практики, що сформувалася за період інтересів суб’єктів господарювання і споживачів міститьдії нових Цивільного та Господарського кодексів Украї- ся і в Статті 20 ГК України, при цьому перелік способів
ни, свідчить, що певна частина таких позовів не підля- захисту прав є дещо відмінним від того, який встановгає задоволенню через відсутність законолений в ЦК України. Зокрема, крім інших
давчих підстав для укладення договорів за
відмінностей слід відзначити, що Статтею
рішенням суду.
20 ГК України, передбачено захист прав та
Так наприклад, приймаючи Постазаконних інтересів шляхом установлення,
нови від 11 березня 2008 року у справі №
зміни та припинення господарських пра6/164/07; від 13 грудня 2007 року у справі
вовідносин, тоді як Стаття 16 ЦК України,
№ 13/257; від 4 жовтня 2006 року у справі
передбачає захист прав шляхом зміни та
№ 20-12/069; від 13.10.2007 року у справі №
припинення правовідношення.
7/768, Вищий господарський суд України
Як же бути у випадку необхідності вредійшов висновків, що укладення договору
гулювати розбіжності, що виникають при
за рішенням суду можливе лише у випадукладенні договорів або ухиленням (небаках, передбачених нормами Господарськожанням) іншої сторони укласти договір?
го та Цивільного кодексів України.
Відповідь на це питання міститься в
Розглядаючи питання про укладення
нормах Цивільного та Господарського
Сергій Дзюбенко
договорів за рішенням суду, вважаю, що
кодексів України, зокрема в Статті 649 ЦК
старший
юрисконсульт
насамперед необхідно здійснити аналіз
України та Статтях 181, 187 ГК України.
адвокатської
законодавчих підстав для звернення до
Як видно з аналізу вказаних норм, особа
компанії «Правочин» м.Київ
суду з вимогами про спонукання до укламоже звернутися до суду з вимогою врегудення договору.
лювати розбіжності у зв’язку з неузгоджеЯк відомо, загальний порядок укладення договорів, ністю сторонами умов договору лише в певних випадках.
у тому числі й за рішенням суду врегульовано нормами Такими випадками є:
Господарського та Цивільного кодексів України (надалі
1. розбіжності, що виникли між сторонами при уклаза текстом ГК України та ЦК України).
денні договору на підставі правового акту органу
Акти цивільного законодавства, зокрема Стаття 15
державної влади, органу влади Автономної РеспуЦивільного кодексу України, гарантують захист цивільбліки Крим, органу місцевого самоврядування;
них прав у разі їх порушення, невизнання або оспорю2. якщо на звернення до суду з питання врегулювання
вання. У той же час Стаття 16 Цивільного кодексу Україпереддоговірних розбіжностей є згода сторін;
ни встановлює способи захисту цивільних прав та інтер3. в інших випадках передбачених законом.
есів, якими можуть бути:
Також не слід забувати, що якщо сторона, яка одер1) визнання права;
жала протокол розбіжностей щодо умов договору, засно2) визнання правочину недійсним;
ваного на державному замовленні або такого, укладення
3) припинення дії, яка порушує право;
якого є обов’язковим для сторін на підставі закону, або
4)відновлення становища, яке існувало до порушен- сторона — виконавець за договором, що в установленоня;
му порядку визнаний монополістом на певному ринку
5) примусове виконання обов’язку в натурі;
товарів (робіт, послуг), яка одержала протокол розбіж6) зміна правовідношення;
ностей, не передасть у двадцятиденний строк до суду
7) припинення правовідношення;
розбіжності, що залишилися неврегульованими, то про8) відшкодування збитків та інші способи відшкоду- позиції другої сторони вважаються прийнятими.
вання майнової шкоди;
Що стосується спорів про спонукання до укладен9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
ня договору в разі ухилення (небажання) іншої сторони
10) визнання незаконними рішення, дій чи безді- укласти договір, то в цьому випадку необхідно звернуяльності органу державної влади, органу влади ти увагу на наступне. Зокрема, Стаття 187 ГК України
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передбачає, що особа може звернутися до суду з вимогою
про зобов’язання (спонукання) укласти договір у таких
випадках:
1. якщо укладення договору засновано на державному замовленні;
2. якщо укладення договору є обов’язковим на підставі закону;
3. якщо укладення договору передбачено угодою сторін;
4. якщо договір має бути укладений на підставі попереднього договору.
Як бачимо, в цій категорії суперечок закон також
встановив певні обмеження, визначивши перелік підстав за наявності яких договір може бути укладений за
рішенням судових органів.
Окремо хотілось би зупинитися на такій підставі,
як обов’язковість укладення договору на підставі закону. Слід зазначити, що як Господарський так і Цивільний кодекс передбачають, що підставою укладення
договору за рішенням суду є пряма вказівка закону на
обов’язковість його укладення. Тобто, виходячи з цих
норм, така вказівка не може бути підставою укладення
договору, якщо обов’язковість його укладення встановлена в підзаконних або інших нормативно-правових
актах, які не мають сили закону. Такий висновок також
міститься у рішенні Господарського суду Донецької
області від 20.09.2004 року у справі № 20/250пд, яке залишено без змін Постановою Вищого господарського суду
України від 15 грудня 2004 року, де зазначено, що «укладення договору за рішенням суду можливе лише у випадках, коли обов’язок сторін укласти договір прямо передбачений законом, а не будь-яким іншим нормативноправовим актом».
Пряма вказівка закону про обов’язковість укладення договору міститься наприклад у Законі України «Про
житлово-комунальні послуги», згідно з яким споживач
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зобов’язаний укласти з виконавцем договір на надання
житлово-комунальних послуг; у Законі України «Про
автомобільний транспорт», відповідно до якого власники автостанцій зобов’язані укласти договір з автомобільним перевізником, що здійснює перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загального користування та
інших Законах України.
Ще одним питанням, яке постає при укладенні договорів за рішенням суду є питання необхідності викладення договору в формі єдиного документу, якщо такі
вимоги до форми договору встановлені законом. Чіткої
відповіді на це запитання законодавство не дає. Однак,
аналізуючи положення ч.2 Статті 187 ГК України, якою
передбачено, що день набрання чинності рішенням суду,
яким врегульовано питання щодо переддоговірного
спору, вважається днем укладення відповідного господарського договору, якщо рішенням суду не визначено
інше. Тому можна дійти висновку, що якщо інше не буде
зазначено в рішенні суду, викладення договору в формі
єдиного документу не є обов’язковим.
Отже, підсумовуючи викладене, особам, які мають
намір звернутися до суду з вимогами про врегулювання
переддоговірних розбіжностей або спонукання до укладення договору, передусім необхідно звернути увагу на
те чи вірно ними обрано спосіб захисту права (інтересу)
та чи існують підстави звернення до суду саме з такими
вимогами.
У свою чергу, невірне обрання способу захисту права
(інтересу), а також відсутність підстав для звернення до
суду є безумовними підставами для відмови в задоволені
позовних вимог. Крім цього, не слід забувати, що нормами Цивільного кодексу України гарантується свобода
договору, вибору контрагента та визначення умов договору, а також те, що відповідно до ч.2 Статті 14 Цивільного кодексу України, особа не може бути примушена до
дій, вчинення яких не є обов’язковим для неї.

В Україні відкрито одну з найбільших мереж
європейських юридичних фірм Eurojuris Int.
11 грудня у м. Києві у приміщенні прес-центру Інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ відбулась пресконференція, присвячена реєстрації в Україні відділення однієї з найбільших мереж європейських юридичних
фірм Eurojuris int. і презентації проекту цієї мережі — Угоди про спільне врегулювання суперечок
У рамках щорічного конгресу EuroJuris був підписаний
договір про заснування представництва цієї організації в
Україні – «Євроюріс Україна»,
президентом якої став Олексій
Бежевець, голова Комітету з
процесуального права Асоціації правників України, директор ЮФ «Арка».
Одним з перших кроків
«Євроюріс Україна» стала
Угода про спільне вирішенwww.uba.ua

ня суперечок. Наразі цей
документ підписаний учасниками Асоціації та відкритий до підписання всіма
юридичними компаніями
України.
Створена в 1992 році,
EuroJuris int. є однією з найбільших мереж юридичних
фірм Європи, об’єднуючи
близько 650 юридичних
фірм та більш ніж 5000
юристів із 40 країн світу.
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Видано перший в Україні журнал
для студентів — правників
17 грудня 2008 року у м. Києві в Українському національному інформаційному агентстві
(УКРІНФОРМ) відбулася презентація журналу «Студент-правник» — першого всеукраїнського
професійного видання для студентів юридичних факультетів
Ідея його виходу пов’язана з
бажанням та об’єктивною необхідністю у студентів-правників в обміні корисною інформацією щодо
навчання, наукової та громадської
діяльності, професійного зростання.
Видання стало одним з наймасштабніших проектів Ліги студентів АПУ в
2008 році.
Головний редактор журналу
«Студент-правник» Ірина Сахарук
презентувала ідею журналу, концепцію видання та його перспективи. Представники ЗМІ цікавились
питаннями співпраці редколегії журналу зі студентами, вартості журналу
та способу його розповсюдження.
Як зазначила Ірина Сахарук «цей
журнал є першим в Україні спеціалізованим виданням для студентівправників, і ми маємо за мету зробити все можливе для його розвитку та
популяризації серед усіх студентівправників».
Також до аудиторії звернувся
представник ексклюзивного партнеру журналу «Студент-правник» пан
Михайло Ілляшев, старший партнер
ЮФ «Ілляшев та Партнери». Пан
Михайло наголосив на тому, що студентство, яке зазвичай є найактив-

кордоном, цікавих міжнародних та Всеукраїнських наукових заходів.
Також видання містить
інтерв’ю з юристами
провідних юридичних
фірм України, керівництвом юридичних
ф а к у л ьт е т і в в и щ и х
навчальних закладів та
успішними студентамиправниками.
Перший номер журналу є презентаційною
Під час презентації журналу «Студент-правник»
версією та буде розповсюджуватись безнішою верствою населення, пови- коштовно серед студентів. Надалі
нно відкрито заявляти про себе, від- молоді правники матимуть можлистоювати власну позицію, а журнал вість передплатити це видання.
має стати провідником інтересів та
Презентацію журналу «Студентдумок студентів-правників. Окрім правник» відвідали керівництво
того Михайло Ілляшев повідомив Асоціації правників України в особі
про свій намір найближчим часом Президента Сергія Коннова та викозапочаткувати премію за кращу стат- навчого директора Андрія Манорика.
тю до журналу.
Так, зокрема Сергій Коннов вислоЩодо самого журналу, то на вив своє захоплення студентами, які
його сторінках можна отримати спромоглися на таке серйозне зверінформацію про актуальні новини шення та побажав журналу та редз життя української студентської колективу успішно розвивати своє
правничої спільноти, можливостей починання та здобути якомога більнавчання студентів-правників за шу аудиторію студентів.

Всеукраїнський конкурс наукових робіт
з теорії та історії держави та права України
в м. Івано-Франківськ*
12-13 грудня 2008 року на базі юридичного інституту Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника пройшов фінал конкурсу есе наукових робіт з теорії та історії держави і
права України.
Організатором конкурсу виступив Івано-Франківський осередок
Ліги Студентів АПУ за фінансової
підтримки Юридичного інституту.

Для викладачів Юридичного інституту було доволі складно
вибрати найкращі 30 робіт зі ста
заявок, які надійшли до розгля-

«This project was made possible by an award from the Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) of the US Department of
State, through a program administrated by IREX (the International Research & Exchanges Board). None of these organizations is
responsible for the views expressed herein».

*
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ду. Найбільшу кількість балів на
першому етапі конкурсу набрала
робота Ірини Сахарук, студентки
Одеської національної юридичної
академії.
Студентів, роботи яких були
визнані найкращими, було запрошеwww.uba.ua
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но до усного захисту робіт в м. ІваноФранківськ.
Офіційне відкриття конкурсу
розпочали заступники директора
Юридичного інституту Марія Логвінова та Юрій Микитин. Зі вступним словом до учасників звернувся
також і Голова Івано-Франківського
осередку Ліги студентів АПУ — Юрій
Венгринюк, який привітав учасників
та ознайомив з правилами захисту
своїх робіт.
Конкурс був поділений на 2 секції: теорії держави і права та історії
держави і права України.

У секції теорії оцінювала захист
робіт комісія, до складу якої увійшли:
Володимир Андріюк — доцент, кандидат юридичних наук, Алла Зеліско
— доцент, кандидат юридичних наук
та Юрій Венгринюк — студент 4 курсу
Юридичного інституту.
У секції історії держави і права
України членами комісії були: Сергій
Адамович — доцент, кандидат юридичних наук, Вікторія Питльована —
старший викладач та Анжела Баранкевич — студентка 4 курсу Юридичного
інституту. Після завершення офіційної частини конкурсу для учасників

були проведені Андріївські вечорниці, які є традиційними для Західної
України. Хлопці та дівчата радо брали
участь у різноманітних конкурсах,
навчалися танцювати коломийки
та ворожили на майбутнє. А уже 13
грудня на учасників чекала поїздка
до Карпат. Студенти відвідали місто
Яремне та Буковель, звідки відкриваються мальовничі карпатські краєвиди.
Як відзначили самі учасники,
захід виявився не лише корисним,
але й надзвичайно захоплюючим та
цікавим.

Всеукраїнські змагання з адміністративного
права та процесу ім. В. С. Стефанюка
12-13 грудня 2008р. відбулися I Всеукраїнські змагання з адміністративного права та процесу ім. В.С.
Стефанюка, спонсором яких виступив Центр юридичної підтримки молоді управління молоді, сім’ї та
спорту Запорізької обласної державної адміністрації
Запорізький осередок Ліги
студентів АПУ вирішив першим розпочати змагання такого напрямку з огляду на те, що
Україна наразі перебуває на
етапі впровадження у практику
нормативно-регламентованих
положень у сфері адміністративного судочинства.
Проблеми становлення і
розвитку адміністративнопроцесуального права, адміністративного процесу, адміністративного судочинства як
складової адміністративного
процесу є предметом активних дискусій особливо сьогодні, коли на порядку денному стоїть
питання створення системи адміністративних судів в Україні. Існування такої системи передбачено
Кодексом адміністративного судочинства, що був прийнятий Верховною Радою України ще 6 липня
2005 року.
У зв’язку з цим з 2008 року юридичний факультет Запорізького
національного університету та Запорізький осередок Ліги студентів АПУ
започаткував нову традицію проведення щорічних Всеукраїнських
змагань з адміністративного права та
процесу ім. В. С. Стефанюка.
www.uba.ua

Щасливий переможець конкурсу
У змаганнях взяли участь 13
команд з різних куточків України.
Це були студенти вищих навчальних закладів міст Дніпропетровська,
Одеси, Донецька, Львова, Ужгорода,
Ірпеня, Запоріжжя, Харкова, Черкас, Сімферополя, Чернівців.
Дебати проводилися у два тури:
півфінал та фінал. Послідовність
виступу команд визначилась шляхом
жеребкування. У фіналі працювала
одна суддівська колегія, до складу
якої увійшли: Тетяна Коломоєць —
декан юридичного факультету ЗНУ,
Андрій Стельмащук — старший юрист
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»,

Денис Штабовенко — виконавчий директор юридичного бюро
«Советникъ», Руслан Синєльнік
та Юлія Пирожкова — викладачі
Запорізького національного університету. Між чотирма командами, які брали участь у фіналі
розігрувалось 1-е, 2-е й 3-е місця. Боротьба була запеклою,
однак суддівській колегії все ж
вдалося визначити найкращих
серед рівних.
I місце отримала команда
«Ерудит» з Ужгородського національного університету, представникам якої були Михайло
Різак і Назар Машкаринець.
II місце — команда «Governers» з
Одеської національної юридичної
академії у складі Євгена Мухіна і
Сергія Курносенка.
III місце — команда «Ампаро»
Запорізького національного університету у складі Цогік Мазманян і
Максима Жукова.
У номінації «Найкращий оратор»
перемогу одержав Назар Машкаринець. Родзинкою змагань стало
рішення суддівської колегії включити до нагородження незаплановану
номінацію — «Найекстравагантніший оратор». Цього титулу був удостоєний Серій Курносенко із Одеси.
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Святкування об’єднало адвокатів
кількох професійних організацій
17 листопада 2008 року у м. Києві відбувся святковий з’їзд адвокатів, приурочений до професійного
свята — Дня адвокатури
У ході вечора до присутніх
звернулись керівники професійних організацій адвокатів, голови
кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій, які щедро роздавали нагороди та подяки адвокатам за визначні заслуги та звершення в професійній діяльності.
Керівництво Асоціації правників
України також було удостоєно ряду
нагород. Так, за активну громадську
діяльність та участь у розробці нового
проекту Закону України «Про адвокатуру» Президента Асоціації правників України, адвоката Сергія Коннова
було нагороджено Почесною відзнакою «Почесний знак Міністерства
юстиції України», а також грамотою
Асоціації адвокатів України.
Іншою почесною відзнакою,
Микола Оніщук вручає міністерські нагороди
а саме орденом Кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури
м. Києва «За високий проЗахід пройшов за підтримки
фесіоналізм» нагороджено
Вищої кваліфікаційної комісії
Голову Піклувальної Ради
адвокатури при Кабінеті мініАсоціації правників Украстрів України, Київської обласної
їни, адвоката Василя КісіКДКА, Спілки адвокатів України,
ля.
Асоціації правників України та
Цією нагородою також
Асоціації адвокатів України.
відзначено члена ПравУрочистий вечір відкрив Волоління АПУ, адвоката Оледимир Висоцький, голова Вищої
га Макарова. Крім того,
кваліфікаційної комісії адвокатуОлег Макаров отримав
ри словами вітання усіх адвокатів
диплом від Спілки адвозі своїм професійним святом, відкатів України за активну
значивши, що наразі українська
Адвокати вшановують гімн України
участь у законотворчій
адвокатура налічує уже більше
роботі з проблем адвока43 тисячі осіб. Також пан Висотури у номінації «За активцький висловив сподівання на
ну законотворчу роботу»
те, що народні депутати нарешті
професійного конкурсу
приймуть новий Закон України
«Адвокатура – 2008».
про адвокатуру та подякував усім
У перервах між привіактивним учасникам роботи над
тальними словами та нагостворенням нового законопрородженнями, присутніх
екту. Почесний гість урочистого
розважали квартет «Явозібрання Микола Оніщук, Міністр
ри» та дует «Горлиця».
юстиції України зачитав вітанПісля завершення
ня від Прем’єр-міністра України,
офіційної частини вечопривітав присутніх з професійним
ра нагороджені адвокати
святом, відзначивши високий внепродовжили святкування
сок адвокатури у розбудову правоза фуршетом.
вої держави в Україні.
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ЗАЯВА

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ВСТУПНИХ ТА щорічних ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ АПУ
Повну суму внеску необхідно сплатити на поточний рахунок Асоціації правників України. Для здійснення оплати вступного
та/або щорічного членського внеску, Ви можете скористатись квитанцією, що приведена нижче. Якщо вступний та щорічний членський внесок за Вас сплачує Ваша організація, ми можемо надіслати Вам рахунок.
Копію документу про сплату Ви можете надіслати до Секретаріату АПУ поштою, факсом або передати особисто.
вул. Костянтинівська, 2а, м. Київ, 04071
Поштова адреса:
(044) 492-88-48
Факс:
вул. Межигірська, 5, оф. 15, м. Київ
Адреса для відвідувачів:
(044) 492-88-48
Телефон для довідок:
www.uba.ua
Також Ви можете скористатись квитанцією для сплати щорічного членського внеску за 2009 рік, а також для погашення
заборгованості за 2008 рік, у разі її наявності.
Розмір щорічного членського внеску Асоціації правників України на 2009 рік встановлений наступним чином:
Категорія правників

До сплати, грн.

Для всіх правників, крім категорій, вказаних нижче

350,00

Для суддів, державних службовців, науковців, освітян, працівників прокурорських та слідчих органів, органів МВС та СБУ

100,00

Для молодих правників (не більше 3 років після закінчення ВНЗ)

150,00

Для правників пенсійного віку, що не працюють

25,00

Для студентів-правників (кандидати у члени)

50,00

Для всіх інших осіб, які беруть участь у діяльності АПУ (учасники)

450,00

КВИТАНЦІЯ ДЛЯ СПЛАТИ ВСТУПНИХ ТА щорічних ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ АПУ

ВГО «Асоціація правників України»
26004501024426

26334715

КРД «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ

322904

річний членський внесок

ВГО «Асоціація правників України»
26004501024426

КРД «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ

26334715

322904

річний членський внесок

www.uba.ua
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English SUMMARY

Registration at the Meeting of Law Firms and
Solo Practitioners is Opened

The Ukrainian Bar Association Presented its
Partners for 2009

The Meeting of Law Firms and Solo Practitioners is
scheduled on 19 February 2009 in Kiev, as was announced by
the Ukrainian Bar Association (UBA) and the registration is
opened for all interested in legal profession reform.
The Meeting is being called by the Ukrainian Bar
Association with the eye to define lawyers’ opinion in
relation to legislative initiatives in legal profession reform and
implementation of ethical rules in Ukrainian legal market.
Any individual lawyer or law firm representative (including
attorneys-at-law) is welcomed to attend the Meeting. All
other persons may join the Meeting as guests. Please mind
that advance registration is required.
Registration fee for participants constitutes UAH
100 (for individual lawyers) and UAH 250 (for law firms
representatives). Registration fee for guests is increased by
UAH 150 respectively.
Should you feel interested in attending the Meeting please
feel free to contact the Ukrainian Bar Association Secretariat
or download the registration form from the UBA web site
(www.uba.ua).

The following law firms became the partners of the
Ukrainian Bar Association for 2009:

The Ukrainian Bar Association Launches
Regular Meetings with MPs.
The Ukrainian Bar Association launches regular meetings
with Ukrainian MPs, first of all with lawyers, elected to the
Parliament.
From now on regular meetings with the legislators will
be held each month on a regular basis. First meeting is
scheduled for 2 February 2009. The UBA members will have
the opportunity to share opinions, discuss burning issues of
legal profession and rule of law state development with those
lawyers, who have a direct possibility to influence the decisionmaking process.
Among the invitees there are Sergey Vlasenko, Mykola
Katerynchuk, Sergey Kivalov, Oleksandr Lavrynovich, Sergey
Mischenko, Jury Miroshnychenko, Arseniy Jatsenyuk and
others.
The Ukrainian Bar Association is a non-political
organization, aimed at establishing rule of law state in Ukraine.
Therefore, the UBA invites representatives of all political
parties and groups, represented in the Parliament.

Arzinger & Partners
Vasil lisil & Partners
Gryschenko & Partners
Konnov & Sozanovsky
Lavrynovych & Partners
The UBA Partnership Program was launched a few years
ago with the aim to involve leading law firms to financial and
organizational support of the UBA activities. Any law firm
may become a partner of the Association and contribute to
the development of the legal profession in Ukraine.
According to the Regulation on the Partnership Program of
the Ukrainian Bar Association, law firms-partners undertake
to provide the UBA with financial and organizational
support. The Ukrainian Bar Association in its turn offers a
broad loyalty program to the partners, which includes brand
promotion, favorable discounts for participation in the UBA
events and involvement in the work of Council of Partners of
the Ukrainian Bar Association.

Ethical Rules Coordination Committee
Established
On 9 December 2008 in Kiev a meeting of law firms
signatories to the Ethical Rules on the Legal Market of
Ukraine took place. During the meeting the relevant
Coordination Committee was established with the eye to
facilitate implementation of the said Ethical Rules.
The Coordination Committee will be charged with the
monitoring of adherence to the Ethical Rules by the signatories,
future development and discussion by the members of ways for
their implementation and promotion.
As it was announced earlier, on 26 November 2008 leading law
firms of Ukraine signed the Ethical Rules on the Legal Market of
Ukraine. The admission is open for all willing to join.

Other Headlines:
On 10 December 2008
the UBA Corporate
Law Committee held its
meeting, dedicated to
further analysis of the new
Law of Ukraine on JointStock Companies.
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On 11 December 2008 the
UBA Labor Law Committee
met to discuss peculiarities
of out-staffing, including
taxation issues thereof and ways
of confidential information
protection within the company.

On 18 December 2008
the members of the
UBA International Law
Committee gathered to
discuss English contract
law and dispute
settlement procedures.

On 19 December 2008
advocates of Ukraine
celebrated their
professional holiday,
receiving honors and
awards and hoping for Bar
reform in the near future.
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КОНТАКТИ

Генеральні ПАРТНЕРи
2009 року

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
Адреса:
вул. Костянтинівська, 2А,
м. Київ, 04071
Телефон/факс:
(044) 492-88-48
Е-mail:
info@uba.ua
Вісник АПУ:
visnyk@uba.ua
Web-site:
www.uba.ua

Президент
Сергій Коннов — skonnov@uba.ua
Віце-президент
Амінат Сулейманова — asuleymanova@uba.ua
Почесний президент
Ігор Шевченко — іshevchenko@uba.ua
Виконавчий директор
Андрій Манорик — amanorik@uba.ua
Секретар з питань членства
Наталія Моторенко – members@uba.ua
Координатор заходів
Наталія Белінська — conference@uba.ua

вІДДІЛЕННЯ апу

партнерИ 2009 року

у м. Києві
вул. Межигірська, 5, оф. 15, м. Київ, 01034
тел. (044) 466-94-87, info@kiev.uba.ua
Голова Ради відділення
Сергій Тюрін

у Сумській області
вул. Кірова, 127/2, м. Суми, 40021
тел. (0542) 619-757, rekta@ua.fm
Голова Ради відділення
Павло Кравченко

у Донецькій області
вул. Р. Люксембург, 2Б, оф. 301, м. Донецьк, 83055
тел. (062) 382-61-97, info@dn.uba.ua
Голова Ради відділення
Любов Нестиренко
Виконавчий директор
Катерина Пилипченко

у Харківській області
вул. Скрипника, 14-а, м. Харків, 61057
тел. (057) 714-06-26, office@inyurpolis.com
Голова Ради відділення
Тетяна Гавриш

у Луганській області
вул. Коцюбинського, 21, м. Луганськ, 91000
тел. (0642) 53-63-82, avers@lg.velton.ua
Голова Ради відділення
Олена Наден
у Львівській області
вул. Винниченка 12, м. Львів, 79008
тел. (0322) 96-69-25, universalus@meta.ua
Голова Ради відділення
Володимир Кравчук
у Одеській області
вул. Успенська, 11/13, оф. 16, м. Одеса, 65014
тел. 8(048)738-08-93, office@jurline.com.ua
Голова Ради відділення
Володимир Зубар

у Черкаській області
вул. Гоголя, 206, оф. 1, м. Черкаси, 18000
тел. (0472) 45-74-87, (067) 473-32-55, ulyanov@adviser.sk.ua
Голова Ради відділення
Сергій Ульянов
у АР Крим
вул. Октябрська, 12, оф. 21-24а, м. Сімферополь, 95001
тел: (0652) 510-705, dokuchaeva@l-a.com.ua
Голова Ради відділення
Віктор Мокрушин
у м. Севастополь
вул. Новоросійська, 51, оф. 6
м. Севастополь, 99011
тел. (0692) 54-80-02, bizpravo@ukr.net
Голова Ради відділення
Сергій Погребний
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партнер комітету
з корпоративного права

ОФІЦІЙНий медіа-партнер

Інформаційно-правова
підтримка
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