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Правління Асоціації правників України дало
початок підготовці до Правничої Асамблеї
КИЇВ — 12 лютого 2009 року. На черговому засіданні
Правління Асоціації правників України (АПУ) було прийнято ряд рішень з питань поточного життя та діяльності
Асоціації.
До порядку денного було включено ряд питань щодо
організації та проведення цьогорічної Правничої Асамблеї Асоціації правників України, найвищого представницького органу АПУ. Важливість цієї події передусім
пов’язана із проведенням чергових виборів до керівних
органів Асоціації, зокрема вибори Президента та Правління АПУ. Тож, цього року Правнича Асамблея збереться 12 червня у м. Львові.

Засідання Правління Асоціації правників України
Також стало відомо і попередній порядок денний
Правничої Асамблеї, який включатиме звіти керівних
органів Асоціації, презентацію змін до Статуту Асоціації правників України, обрання Президента, ВіцеПрезидента та членів Правління АПУ, затвердження
програми роботи на 2009-2010 роки та прийняття резолюцій з ряду питань.
Нагадуємо, що минулого року відповідним рішенням
Правління АПУ було засновано Виборчу комісію АПУ
на чолі з Денисом Бугаєм, адвокатом, партнером ЮФ
«Ващенко, Бугай і Партнери».
Правники Тернопільської та Житомирської областей
відтепер матимуть свої осередки Асоціації. Так, рішенням Правління було створено відділення АПУ у м. Тернопіль та м. Житомир.
Іншим нововведенням стало створення Робочої групи
з захисту прав споживачів з затвердженням Лариси Головіної, начальника юридичного відділу ПФ ВАТ «ФарлепІнвест», Головою Робочої групи.
Інша Робоча група АПУ, що займається впровадженням етичних правил в юридичний ринок нашої країни,
представила свій звіт. Проект етичних правил правника, розроблений Робочої групою АПУ з етики та представлений Дмитром Грищенко, членом Правління АПУ,
було взято до уваги та рекомендовано до затвердження
на наступному засіданні Правління АПУ.
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Деякі рішення також затронули діяльність Ліги студентів Асоціації правників України. Так, було створено Сумський обласний осередок Ліги студентів АПУ та
затверджено нову редакцію Положення «Про Лігу студентів АПУ». Основні зміни, запропоновані Михайлом
Віхляєвим, Головою Ліги студентів, стосувались деталізації та розширення повноважень основних органів Ліги,
вносили ясність в ряд положень щодо діяльності цього
структурного підрозділу АПУ, прав та обов’язків його
членів тощо.
На завершення зустрічі присутні члени Правління
провели широку дискусію стосовно нової редакції Закону України «Про адвокатуру», запропонованого Президентом Асоціації Сергієм Конновим.

Члени Асоціації правників України увійшли
до складу Громадської ради при Мінюсті
9 лютого 2009 року згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 4 лютого 2009 року № 184/5 «Про
затвердження складу Громадської ради при Міністерстві
юстиції України», до складу ради внесено представників
Асоціації правників України (АПУ).
До нового складу Громадської ради при Міністерстві
юстиції України увійшли: Голова Піклувальної ради АПУ
Василь Кісіль, члени Піклувальної ради Анатолій Довгерт
та Данило Курдельчук, а також Президент Асоціації правників України Сергій Коннов.
Громадська рада при Міністерстві юстиції України
є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Міністерстві юстиції України і провадить свою
діяльність на громадських засадах.

Нотаріуси на шляху реформ
Асоціація правників України
(АПУ) продовжуватиме брати активну участь у подальшому вдосконаленні законодавства України про
нотаріат з метою доведення «малої
реформи» до логічного завершення.
Про це 2 лютого 2009 року заявив Президент Асоціації правників
України Сергій Коннов під час робочої зустрічі з Головою підкомітету
Володимир Марченко,
з питань організації та діяльності
Голова секції
органів юстиції, нотаріату, адвокатнотаріусів АПУ
ських об’єднань та надання правової допомоги громадянам Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
Юрієм Мірошниченком.
Робочу зустріч було організовано на прохання АПУ.
У зустрічі взяли участь заступник Голови Союзу юристів
України Данило Курдельчук, Голова секції нотаріусів Асоціації правників України Володимир Марченко, представники Міністерства юстиції України та приватні нотаріуси.
Представники АПУ висловилися за створення професійної організації нотаріату, яка має формуватися
www.uba.ua
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самими нотаріусами «знизу», за введення економічно
обґрунтованого квотування кількості посад нотаріусів,
за поступову передачу професійній організації нотаріусів
певних функцій Міністерства юстиції України (визначення квот, ведення реєстрів правочинів та ін.), за розробку Нотаріального процесуального кодексу, який мав
би врегулювати порядок вчинення нотаріусами нотаріальних дій.
Володимир Марченко піддав критиці пропозиції уряду встановити єдиний розмір мита за видачу свідоцтво
про право на спадщину, бо обсяг роботи нотаріуса з таких
справ суттєво залежить від обсягу спадкового майна.
Народний депутат України Юрій Мірошниченко
заявив, що підтримує прагнення громадських правничих
організацій брати участь у вдосконаленні законодавства
України про нотаріат.
Конкретні законодавчі пропозиції Асоціації правників України з обговорюваних питань будуть надані суб’єктам законодавчої ініціативи у встановленому
порядку.

Конфлікт з опитуваннями вичерпано
9 лютого 2009 року Президент Асоціації правників
України (АПУ) Сергій Коннов привітав рішення Президента Спілки адвокатів України відмовитися від використання недостовірних даних адвокатського опитування, отриманих Інтернет-порталом «Українська адвокатура» (www.ukradv.org).
Як відомо, протягом січня 2009 року Спілка адвокатів
України (САУ) проводила на сайті «Українська адвокатура» електронне опитування адвокатів щодо дискусійних
питань реформи адвокатури.
За повідомленням ЗМІ, 2 та 3 лютого 2009 року на
цьому Інтернет-порталі було зафіксовано стрімке зростання кількості наданих відповідей. Так, якщо протягом
всього січня ц.р. на сайті ukradv.org було отримано близько 80 відповідей, лише за два дні лютого до них додалося
ще 425 «респондентів», хоча згідно з лічильниками встановлених на сайті, кількість відвідувачів у ці дні становила не більше 35-40 осіб на добу.
Проте сформовані таким сумнівним «голосуванням»
результати опитування САУ оприлюднила на своєму
офіційному сайті (www.cay.org.ua), що було розцінено
Асоціацією правників України як їх фактичне схвалення
Спілкою адвокатів України.
У своїй заяві від 4 лютого 2009 року Президент Асоціації правників України засудив використання САУ

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 березня 2009 року.
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недостовірної інформації та заявив, що АПУ не визнає
результатів електронного опитування на сайті «Українська адвокатура» через їх очевидну фальсифікацію.
6 лютого ц.р. Президенти САУ та АПУ мали телефонну
розмову про цей інцидент, в якій Президент Спілки адвокатів України Тетяна Варфоломеєва офіційно підтвердила:
нею встановлено, що «накручування» голосів на порталі
«Українська адвокатура» справді було, але ані САУ, ані сам
портал «Українська адвокатура», який адмініструє Спілка
адвокатів України, цього аж ніяк не стосуються. Оскільки
дані опитування були перекручені, САУ прийняла рішення не використовувати їх у майбутньому.
Станом на кінець дня 6 лютого 2009 року спотворені
дані електронного опитування адвокатів були вилучені з
офіційного сайта Спілки адвокатів України та Інтернетпорталу «Українська правда», що, на думку Сергія Коннова, є «адекватною та достойною реакцією з боку САУ,
що сприятиме відновлення довіри до її діяльності та її
інформаційних ресурсів».

Почесний Президент Асоціації правників
України Ігор Шевченко вважає недоцільною
заміну Міністра юстиції України
11 лютого 2009 року Почесний
Президент Асоціації правників
України (АПУ) Ігор Шевченко зробив офіційну заяву щодо недоцільності заміни Міністра юстиції України.
«Викликає глибоке занепокоєння
інформація щодо можливих кадрових змін у Кабінеті Міністрів України, особливо інформація щодо
Ігор Шевченко,
можливої заміни Міністра юстиції
Почесний
України Миколи Оніщука», — заявПрезидент АПУ
ляє Почесний Президент АПУ.
На думку Ігоря Шевченка, «в
умовах сьогоднішньої кризи недоцільно проводити кадрові ротації
людей, які відповідальні за стратегічно важливі напрямки державної
політики та професійно виконують
свою роботу».
Чинний Міністр юстиції України
Микола Оніщук є визнаним в професійних колах фахівцем, досвідченим правником та управлінцем.
Микола Оніщук,
Протягом часу роботи на посаді він
Міністр юстиції
довів свою особисту ефективність.
України
Міністрами повинні бути найефективніші та найпрофесійніші, а не
найвідданіші певним політикам.
«Сьогодні не час зводити особисті рахунки замінюючи професіоналів на зручніших чи політично «більш
незалежних». У питаннях кадрових ротацій вважаю за
потрібне, в першу чергу, враховувати інтереси країни, тому пропоную зняти питання про заміну Міністра
юстиції України», — вважає Ігор Шевченко.
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Асоціація правників України починає проводити регулярні зустрічі з парламентарями
2 лютого 2009 року Асоціація правників України (АПУ) розпочала проводити регулярні зустрічі з
депутатами Верховної Ради України у рамках нової ініціативи «Обід з парламентарем»
Метою проведення даних заходів
є встановлення діалогу між юристами і депутатами, обмін думками
та обговорення актуальних питань
юридичної професії. Першим гостем
цього заходу став народний депутат
України, екс-голова Верховної Ради
України Яценюк.
Під час зустрічі, яка проходила в
форматі бізнес-ланчу, обговорювалися питання реформування адвокатури, проблеми в судовій владі
та шляхи їх вирішення, перспективи розвитку юридичної професії в
Україні тощо.
Арсений Яценюк підтримав членів АПУ в їх намаганнях вдосконалити правила роботи на ринку
юридичних послуг і реформування
професії. Також він поділився своїми міркуваннями стосовно реформи адвокатури. На думку народного депутата України, адвокатура
являє собою особливий правовий
інститут, що несе спеціальну місію
по захисту прав і свобод громадян. У зв’язку з цим, адвокатами
повинні бути надані всі гарантії в
їх професійній діяльності. Разом з
тим, пан Яценюк вказав на те, що
реформа повинна охоплювати не
тільки юридичну та адвокатську
діяльність, але й усю систему правосуддя загалом.
Питання реформування судової
системи стали другою невичерпною
темою для обговорення. Присутні
представники судової системи мали
нагоду висловитися «про наболіле»
та поділитися своїми переживаннями у зв’язку із недосконалою законодавчою базою для діяльності тих,
хто покликаний вершити правосуддя в країні.
Арсеній Яценюк, вислухавши
думки членів АПУ, закликав їх вносити свої пропозиції щодо внесення
змін до законодавчих актів та проявляти активну позицію в питаннях
захисту своїх інтересів.
Керівний партнер юридичної фірми «Спенсер і Кауфманн»
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Правники діляться думками щодо реформування адвокатури
Валентин Загарія позитивно оцінив
зустріч, адже в ході спілкування
вдалося обговорити широке коло
питань. «Взагалі дуже рідко трапля-

Народний депутат України Арсеній Яценюк
під час зустрічі з членами АПУ

ється, коли політик такої величини
так досконало володіє тонкощами
юридичної професії».
За словами Президента АПУ Сергія Коннова «Асоціація правників
України є аполітичною організацією, тому ми слідуємо прагматичному підходу, який полягає в необхідності просування потрібних для суспільства та професії законопроектів.
Регулярні зустрічі з парламентарями
сприятимуть встановленню ефективного діалогу та участі активних
представників юридичної професії в
законопроектній роботі».
Підтримав ініціативу АПУ і
віце-президент Асоціації адвокатів
України Дмитро Кухнюк, запропонувавши заздалегідь готуватися до
таких зустрічей та готувати теми
до обговорення, а наступного разу
зустрітися із Анатолієм Гриценко
та Сергієм Міщенко. А Валентину
Загарія було б цікаво поспілкуватися з народним депутатом Андрієм
Портновим.
Наступна зустріч членів АПУ
з парламентарем відбудеться на
початку березня цього року.
www.uba.ua
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Відомі проміжні результати опитування
правників
2 лютого 2009 року Асоціація правників України (АПУ) отримала проміжні результати анкетування
адвокатів та юридичного бізнесу, яке триває з 12 січня 2009 року
Так, майже 65 % респондентів
підтримують пропозицію уніфікації
правничої професії (об’єднання професій адвоката та приватного юриста) за будь яких умов. Відповідно 25%
респондентів категорично виступають
проти уніфікації.
Серед тих, хто взяв участь в опитуванні, 60% вважають, що представники об’єднаної професії мають називатися «адвокатами», 17% — «юристами», ще 12% вважають, що треба
запровадити термін «правник».
Понад 78% опитуваних вважають
сучасну адвокатську діяльність підприємницькою, а лише 12% — неприбутковою/непідприємницькою діяльністю.
Серед організаційно-правових
форм адвокатської діяльності 78%
респондентів визнають індивідуальну
адвокатську практику без створення юридичної особи, 69% схвалюють можливість роботи адвоката за

трудовим договором (контрактом) в
іншого адвоката або в адвокатському
об’єднанні; 60% підтримують можливість створення адвокатами господарських товариств, за спільну практику
адвокатів у формі непідприємницького товариства висловилися 26% респондентів (відповідаючи на це запитання організаційно-правових форм
адвокатської діяльності респонденти
мали можливість обрати кілька варіантів відповіді).
Причому 61% респондентів вважають, що треба вже зараз змінити
Закон України «Про адвокатуру» та
надати адвокатам можливість створювати господарські товариства або
працювати за трудовим договором
(контрактом) в іншого адвоката або в
адвокатському об’єднанні.
За створення на регіональному
рівні організацій адвокатського самоврядування (колегій адвокатів) виступають 47% респондентів, за створення

лише представницьких органів адвокатури (рад адвокатів) — 34%.
Членами Асоціації правників України є 53% респондентів, членами Асоціації адвокатів України є 8% опитуваних, членами Спілки адвокатів України є 5%. Відповідно 34% не є членами
жодної громадської організації.
Представництво своїх інтересів у
реформуванні адвокатської професії
60% готові доручити Асоціації правників України, 16% — Союзу адвокатів України, 12% — Асоціації адвокатів
України, 6% — Союзу юристів України. Жодній правничій громадській
організації не довіряють 23% респондентів.
Понад 64% опитуваних мають стаж
роботи понад 5 років.
Всього станом на 1 лютого 2009
року Асоціацією правників України
отримано близько 100 анкет. Анкетування проводиться шляхом розсилки
опитувальних анкет та в Інтернеті.

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПОЧАТОК ВИСУВАННЯ КАНДИДАТУР ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
ЧЛЕНІВ ПРАВНИЧОЇ АСАМБЛЕЇ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
Відповідно до Статуту Асоціації правників України (АПУ) та рішення Правління АПУ від 12 лютого 2009 року вибори членів Правничої Асамблеї
Асоціації правників України (вищого органу АПУ) 2009 / 2011 років мають бути проведені в період з 6 квітня до 25 травня 2009 року:
Встановлюється наступний порядок висування кандидатур на посади членів Правничої Асамблеї Асоціації правників України:
• кандидатури на посаду члена Правничої Асамблеї від Відділення можуть бути запропоновані будь-яким членом Асоціації з
відповідного Відділення або шляхом самовисування і мають бути подані Виборчій комісії у письмовій формі разом із письмовою згодою кандидата для включення у бюлетень для голосування;
• кандидатури на посаду члена Правничої Асамблеї від секції можуть бути запропоновані будь-яким членом Асоціації з відповідного секції або шляхом самовисування і мають бути подані Виборчій комісії у письмовій формі разом із письмовою
згодою кандидата для включення у бюлетень для голосування.
Висування кандидатур на посади членів Правничої Асамблеї починається з 1 березня та закінчується 31 березня 2009 року.
Форми подання та згоди встановлюються Виборчою комісією та можуть бути отримані в Секретаріаті Асоціації правників України.
Запрошуємо членів АПУ взяти участь у висуванні кандидатів на посади членів Правничої Асамблеї Асоціації правників України
2009 / 2011 років.
Асоціація правників України

Тел./факс: (044) 492-88-48
Поштова адреса: вул. Межигірська, 5, оф.15, м. Київ, 04071
Електронна пошта: info@uba.ua

www.uba.ua
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КОМЕНТАР

Щодо питань реформування адвокатури
29 січня 2009 р. Президентом Асоціації правників України (АПУ) Сергієм Конновим був офіційно
представлений новий законопроект «Про адвокатуру»
На мій погляд, представлений законопроект є най- існуючих юридичних фірм і надає особам, які мають на
вдалішим з усіх раніше запропонованих.
меті займатися адвокатською діяльністю, можливість
Одним з найважливіших позитивних моментів є вибору найбільш зручної для них організаційно-правової
те, що в проекті вперше представлені положення, що форми.
захищають права та інтереси тих, кого насамперед має
Запропоновані проектом порядок та умови складанзахищати Закон України «Про адвокатуру», — осіб, які ня кваліфікаційних іспитів і проходження стажування,
потребують надання кваліфікованої юриа також визначення повноважень стажистів
дичної допомоги. Розділ Ш законопроекту
і помічників адвокатів, дозволяє уникнути
регулює відносини, пов’язані з укладанпояви на ринку юридичних послуг осіб, які не
ням, зміною, розірванням договорів про
володіють достатніми практичними знаннянадання правової допомоги, передачею
ми, потрібними для надання кваліфікованої
справ клієнта іншому адвокату, у тому разі,
юридичної допомоги.
якщо адвокат, який провадить адвокатську
Прикінцеві та перехідні положення закодіяльність індивідуально, буде не в змозі
нопроекту дозволяють юристам, які протягом
здійснювати таку діяльність з будь-яких
останніх трьох років обіймають посади юриспідстав, а також у законопроекті визначені
та, юрисконсульта, головного юрисконсульпідстави і порядок відшкодування шкоди,
та, начальника юридичного відділу та інші
заподіяної клієнту під час надання правопосади на підприємствах, в установах, органівої допомоги.
заціях всіх форм власності, основним видом
Вельми важливим, на мій погляд, є те,
діяльності яких є надання послуг у сфері праМарина Семенова,
що юристи, які є співробітниками підва (юридичних послуг) або які систематично
Директор
ЮФ «Семенова
приємств, установ, організацій усіх форм
надають послуги в галузі права як фізичні осоі Партнери»,
власності, зможуть представляти інтереси
бини — суб’єкти підприємницької діяльності,
м. Севастополь
таких осіб без набуття статусу адвоката,
отримати свідоцтво про право на зайняття
що дозволить забезпечити їх безперебійадвокатською діяльністю без складання квану роботу, а у разі потреби звернутися до
ліфікаційних іспитів і проходження стажуадвоката або в адвокатське об’єднання.
вання. Таке положення дозволить не допустити ситуації,
Крім того, положення законопроекту, представленого за якої юридичні фірми, у яких жоден із співробітників
АПУ, максимально повно відображають інтереси адво- не є адвокатом, але є висококваліфікованим фахівцем в
катів, правників, які мають приватну практику, пред- галузі права, будуть позбавлені можливості провадити
ставників юридичних фірм, які нині становлять ринок своєї діяльності, а клієнти таких фірм залишаться без
юридичних послуг.
належної правової допомоги.
Запропонований законопроектом перелік
На мою думку, в процесі застосування нового Закону
організаційно-правових форм адвокатської діяльнос- «Про адвокатуру» може виникнути низка питань, що виматі, незважаючи на те, що не містить такого поняття, як гають внесення змін до Закону, але на сьогодні ухвалення
«приватне підприємство», дозволяє провести уніфікацію закону в редакції, запропонованій АПУ, є необхідним кроюридичної професії з найменшими втратами для вже ком для подальшого розвитку ринку юридичних послуг.

Календар найближчих заходів
19 лютого 2009 р.

м. Київ

З`їзд юридичних фірм та приватних правників України

20 лютого 2009 р.

м. Київ

П`ятий щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг в Україні – 2009»

2 березня 2009 р.

м. Київ

«Народний депутат України в гостях в АПУ». Обід з парламентарем

5 березня 2009 р.

м. Київ

Круглий стіл на тему реструктуризації бізнесу та M&A в період економічної кризи

9 березня 2009 р.

м. Київ

«Підвищено ефективність судової системи, якість судових рішень відповідає європейським стандартам», спільна програма Європейської комісії та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України»

10 березня 2009 р.

м. Київ

«Правники та уряд». Весняна зустріч з представниками виконавчої влади

19 березня 2009 р.

м. Київ

«Ласкаво просимо до Асоціації!». Прийом для нових членів АПУ

З питань участі у заходах звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України
Контактна особа — Наталія Белінська
Тел./факс: (044) 492-88-48
E-mail: conference@uba.ua
www.uba.ua
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НОВИНИ ВІДДІЛЕНЬ

Результати Загальних зборів Відділення АПУ
в Автономній Республіці Крим
20 січня 2009 року у м. Сімферополі у приміщенні юридичної компанії «Правовий Альянс» відбулися
Загальні збори відділення Асоціації правників України в Автономній Республіці Крим
На зборах підводилися
підсумки діяльності відділення за попередній рік та планувалися заходи на наступний.
Відкрив збори Голова Ради
відділення Віктор Мокрушин
– суддя Господарського суду
АРК. Віктор Іванович презентував звіт про виконану за рік
роботу, який був затверджений всіма присутніми одноголосно.
На порядку денному
також стояли питання розгляду і обговорення плану
діяльності відділення на 2009 рік.
У результаті присутні члени відділення ухвалили рішення проводити

заходи у форматі круглих столів не
рідше одного разу на квартал з актуальних тем теорії і практики права.

Крім того, був затверджений порядок проведення неформальних
заходів, таких як, зокрема, більярдний турнір
серед юристів.
На Загальних зборах
було внесено пропозицію про введення щорічної відзнаки для юристів
на регіональному рівні.
Отже, члени відділення Асоціації правників України у Автономній Республіці Крим на
Загальних зборах визначили стратегічні орієнтири розвитку відділення
на 2009 рік.

Зимові зустрічі Київського відділення
Асоціації правників України
10 лютого 2009 року у м. Києві, як завжди, другого вівторка місяця, відбулося засідання Ради Київського
відділення Асоціації правників України (АПУ)
Засідання було присвячено обговоренню актуальних питань діяльності Київського відділення, зокрема, організації та проведенню заходів у його рамках.
За результатами зустрічі
члени Ради домовилися активізувати свою діяльність у
рамках Форуму партнерів Асоціації правників України, провести низку просвітніх заходів
для учнів старших класів і студентів, а також для мешканців
інтернатів для дітей сиріт.
До реалізації цих просвітницьких заходів планується
залучення членів Київського
відділення Ліги студентів АПУ,
для чого буде проведена спільна зустріч у лютому 2009 року.
Інший традиційний захід
Київського відділення АПУ
відбувся в січні ц.р. Так, 19 січня 2009 року за ініціативи Ради
www.uba.ua

Відділення АПУ у місті Києві був
проведений культурно-оздоровчий
захід «Купання у Хрещенські морози». Захід проводився на Жуковому
острові на Дніпрі. Члени Відділен-

ня АПУ у місті Києві мали нагоду
відсвяткувати Водохрещення у колі
своїх колег і друзів.
У заході взяли участь члени
Київськоо відділення АПУ Сергій
Тюрін, Олексій Бежевець,
Олександр Оніщенко,
Володимир Шкред, Юрій
Петренко та Наталія Лиса.
Учасники заходу, незважаючи на доволі прохолодну
погоду, підтримали традиції проведення цього свята і занурилися в освячені
води Дніпра.
Захід проводився у
дружній атмосфері та
хорошому настрої. Сподіваємося, що такий
культурно-оздоровчий
захід, як «Купання у Хрещенські морози», стане
доброю традицією для всіх
членів Асоціації.
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НОВИНИ КОМІТЕТІВ

Члени Комітету з конкурентного права АПУ
обговорили законодавчі ініціативи АМКУ
21 січня 2009 року у м. Києві відбулося засідання комітету з конкурентного права Асоціації правників
України (АПУ), присвячене обговоренню змін до конкурентного законодавства, запропонованих
Антимонопольним комітетом України (АМКУ)
Модератором заходу виступив
визнаний експерт у галузі антимонопольного законодавства Ігор
Свєчкар, Голова Комітету з конкурентного права, партнер ЮФ
«Астерс».
На порядок денний виносилося обговорення запропонованих

АМКУ змін до таких нормативних
актів: Закону України «Про захист
економічної конкуренції» та Закону
України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
Вікторія Пташник, партнер ЮФ
«Спенсер і Кауфманн» та Тетяна
Вовк, юрист ЮФ «Астерс» проаналі-

зували нововведення до Закону про
захист економічної конкуренції, а
Ігор Свєчкар партнер ЮФ «Астерс»
та Олексій Пустовіт партнер АК
«Коннов і Созановський» здійснили огляд пропозицій до Закону про
захист від недобросовісної конкуренції.

КОМЕНТАР

України), необхідність отримання дозволу для придбання
21 січня 2009 року відбулось засідання Комітету з конт.зв. «пустих» компаній, обов’язковість підрахунку активів
курентного права АПУ, на якому був розглянутий, зокресуб’єктів господарювання, які не здійснювали та не здійма, законопроект про внесення змін до Закону України
снюють господарської діяльності взагалі.
«Про захист економічної конкуренції» (далі —
Незважаючи на існування вказаних питань,
«Законопроект»).
варто відмітити позитивну роботу АМК, який
Законопроект спрямований на суттєве підвже неодноразово проводив зустрічі з предвищення розміру вартісних показників, при
ставниками юридичних фірм, спрямовані на
досягненні яких учасники концентрації повинні
їх подолання. Крім того, АМК планує видавати
отримувати попередній дозвіл на концентрацію
узагальнення практики з метою вироблення
Антимонопольного комітету України (далі —
єдиного підходу до застосування тих чи інших
«АМК»). Юристи, що працюють у сфері конкунорм конкурентного законодавства.
рентного права, оцінюють даний Законопроект
Оскільки АМК досить позитивно ставиться
як суттєвий крок на шляху до європейського
до
співпраці
з юридичними фірмами, подальзаконодавства, зробленим за ініціативою АМК.
Вікторія Пташник,
партнер ЮФ
ша робота Комітету має бути спрямована
У той же час, після прийняття Законопроекту
«Spenser &
на участь у розробленні таких узагальнень
деякі питання можуть залишитися, зокрема,
Kauffmann»
практики, дослідженні надбань європейськопитання необхідності отримання дозволу АМК
го законодавства та виробленні пропозицій
при здійсненні концентрації між нерезиденщодо подальшої гармонізації українського законодавтами України (коли один чи декілька учасників конценства із законодавством Європейського Союзу.
трації пов’язані відносинами контролю з резидентами

Іпотечні відносини та способи забезпечення
прав іпотекодержателя
4 лютого 2009 року у м. Києві в приміщенні навчально-методичного центру «Консорціум» відбулось
засідання Комітету з цивільного права Асоціації правників України (АПУ)
Перше засідання Комітету у цьому році було присвячене обговоренню теми, яка набула особливої актуальності останнім часом з огляду на
кризові явища у сучасній економіці
та їх наслідки, з якими доводиться
мати справу юристам.
Так, тематика засідання була присвячена обговоренню іпотечних відносин, зокрема звернення стягнення на предмет іпотеки та особливості
іпотеки земельних ділянок.
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Модератором засідання виступив Олександр Оніщенко, Голова
Комітету з цивільного права АПУ,
керуючий партнер АК «Правочин».
Основними експертами з питань
іпотеки виступили Володимир Павленко, юрист АК «Легітимус» та
Віталій Сигидин, юрист АК «Легітимус».
Доповідачі поділилися своєю
практикою з наступних питань: укладання договору іпотеки – загальні

умови та рекомендації, порядок звернення стягнення на предмет іпотеки
(через суд, через виконавчий напис
нотаріуса, виконавче провадження,
оформлення права власності тощо)
та особливості іпотеки земельних
ділянок, включаючи проблеми звернення стягнення на земельні ділянки по пов’язані питання.
Детальніше про питання звернення стягнення на предмет іпотеки
читайте у розділі «Думка експерта».
www.uba.ua
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НОВИНИ КОМІТЕТІВ

«Антикризові» зміни
до трудового законодавства
5 лютого 2009 року у м. Києві в приміщенні навчально-методичного центру «Консорціум» відбулось
засідання Комітету з трудового права Асоціації правників України (АПУ), присвячене обговоренню
актуальних питань трудового законодавства
Модератором даного заходу виступив Олексій Шевчук, Начальник юридичного відділу Державного управління справами при Президентові України, державне підприємство «Держпостачання».
Молодший юрист АК «Арцінгер і
Партнери» Олександра Глозман проаналізувала антиконкурентні положення в розрізі трудового законодавства України та аналогічні положення
в законодавстві Німеччини.
Актуальність цього питання
пов’язана із бажанням іноземних компаній роботодавців адаптувати положення трудового договору в Україні до
зразка країни їх походження. Окресливши визначення поняття «антиконкурентні положення» пані Олександра
зазначила, що українське законодавство не містить аналогічного визначення явищу, коли в трудовому контракті передбачаються певні обмеження
та заборони для працівника після припинення трудових відносин, спрямовані на захист інтересів роботодавця

у трудових та комерційних відносинах. Так, антиконкурентні положення
(англ. «non-compete clause») за західною практикою можуть включати в
себе ряд заборон, зокрема, заборону
працювати на конкурента, бути залученим у певній сфері діяльності або на
певній території, заборону «переманювати» співробітників тощо.
В Україні певні аналогії можна провести лише з нормативно-правовим
регулюванням заборони роботи за
сумісництвом, яке міститься у ряді
нормативно-правових актів, зокрема
в деяких листах Міністерства праці та
соціальної політики.
Друга частина засідання була
присвячена оглядові антикризових змін у трудовому законодавстві
України з погляду експерта Олексія
Шевчука. Пан Олексій звернув увагу
присутніх на нововведення, запропоновані Законом України №799-VI
«Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу
світової фінансової кризи на сферу

зайнятості населення», зокрема зміни до Закону України «Про зайнятість населення».
Одним із основних нововведень
цього Закону №799-VI є загальнодержавні оплачувані громадські роботи.
Законодавець визначив таку працю як
роботи, які мають суспільно корисну
спрямованість, відповідають потребам
держави у сфері будівництва та реконструкції спортивної, транспортної,
медичної, туристичної і телекомунікаційної інфраструктури, у тому числі
на об’єктах, пов’язаних з підготовкою
та проведенням в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу.
Олексій Шевчук також проаналізував інші «кризові» нововведення
в трудовому законодавстві, зокрема
нові вимоги щодо оформлення первинної документації на підприємстві,
зміни у внесках до фондів, нове визначення поняття «підходяща робота» та
співвідношення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПОЧАТОК ВИСУВАННЯ КАНДИДАТУР НА ПОСАДУ
ПРЕЗИДЕНТА АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
Відповідно до Статуту Асоціації правників України (АПУ) на наступному засіданні Правничої Асамблеї 12 червня 2009 року має бути обраний
новий Президент Асоціації правників України шляхом рейтингового голосування з числа кандидатів, висунутих відповідно до пунктів 11.5 та
11.6 Статуту АПУ, при цьому:
Кандидатури на посаду Президента можуть бути запропоновані будь-яким членом Асоціації або шляхом самовисування і мають бути подані
Виборчій комісії у письмовій формі разом із письмовою згодою кандидата не менше, ніж за 2 (два) місяці до засідання Правничої Асамблеї,
тобто до 12 квітня 2009 року.
Кандидатури на посаду Президента Асоціації правників України висуваються з числа осіб, які на момент висування є:
• членами Правління АПУ;
• членами Ревізійної комісії АПУ;
• головами Відділень АПУ.
Форми подання та згоди встановлюються Виборчою комісією та можуть бути отримані в Секретаріаті Асоціації правників України.
Запрошуємо членів АПУ взяти участь у висуванні кандидатів на посаду Президента Асоціації правників України 2009 / 2011 років.
Асоціація правників України

Тел./факс: (044) 492-88-48
Поштова адреса: вул. Межигірська, 5, оф.15, м. Київ, 04071
Електронна пошта: info@uba.ua

www.uba.ua
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Як задовольнити вимоги іпотекожержателя
в умовах кризи?
З огляду на спад платоспроможності населення України та масове неповернення іпотечних кредитів,
як ніколи актуальними стають проблеми забезпечення кредиторами власних інтересів, зокрема,
шляхом звернення стягнення на заставлене нерухоме майно. У цьому дослідженні наведено стислий
аналіз деяких проблем, що виникають при позасудових способах задоволення вимог іпотекодержателя
Позасудова процедура, що передбачена ст.36 Зако- порядок реєстрації прав власності на нерухоме майну України «Про іпотеку» (далі — «Закон»), передбачає но, затвердженого Мін’юстом, не передбачено такого
два можливі варіанти задоволення вимог іпотекодер- правовстановлюючого документа, як договір про задожателя — шляхом передачі іпотекодержателю права волення вимог іпотекодержателя або договір іпотеки з
власності на предмет іпотеки в рахунок виконання відповідним застереженням.
основного зобов’язання або шляхом продажу іпотекоВедучи мову про земельні ділянки, слід зазначити,
держателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій що через особливість виникнення права власності на
особі.
земельну ділянку, а це відповідно до ст.125 Земельного
Перехід права власності на заставлене майно (крім кодексу України відбувається після одержання і дерземельних ділянок) до іпотекодержавної реєстрації державного акта,
жателя відповідно до ст.37 Закоситуація ускладнюється ще більше.
ну зумовлює потребу у державній
Пунктом 1.16 Інструкції1, передбареєстрації такого права за іпотекочено, що до технічної документадержателем. Порядок здійснення
ції зі складання державного акта
такої реєстрації встановлений Тимна право власності входять, зокречасовим положенням про порядок
ма, такі документи: договір відчуреєстрації прав власності на неруження земельної ділянки (договір
хоме майно, затвердженим наказом
купівлі-продажу, дарування, міни,
Мін’юсту від 07.02.2002, а у м.Києві
інші цивільно-правові угоди) та
також Тимчасовим положенням
рішення суду. Проте щодо інших
про державну реєстрацію об’єктів
документів, а саме договору про
нерухомого майна та прав власносзадоволення вимог іпотекодержаті на них у м.Києві, затвердженим
теля (який є цивільно-правовою
рішенням Київської міської ради
угодою) чи відповідного застеревід 20.06.2002.
ження в іпотечному договорі, не
Теоретично в разі подання до
йдеться взагалі. На жаль, це питаноргану реєстрації документів, що
ня нині залишається нормативно
підтверджують факт непогашення
не врегульованим, а відповідно
заборгованості (договори позики та
територіальні органи земельних
іпотеки, а також виписка з банку
ресурсів та ДП «Центр Державнопро неотримання коштів), право
го земельного кадастру при ДержВіталій Сигидин,
на задоволення вимог кредитора
комземі» здебільшого відмовляють
юрист ЮФ «Легітимус»
в оформленні державного акта про
шляхом оформлення права власправо власності на землю.
ності на предмет іпотеки (відповідУ разі відмови компетентного
не застереження в договорі іпотеки
або окремий договір про задоволення вимог) та факту органу від здійснення перереєстрації права власності
повідомлення зацікавлених осіб у тридцятиденний тер- на об’єкт іпотеки іпотекодержатель має право звермін (доказ надіслання повідомлення) уповноважений нутися до суду з заявою про визнання недійсним акта
орган має зареєструвати право власності за іпотеко- про відмову у перереєстрації або про спонукання його
держателем (у разі, якщо в іпотеці перебуває земельна здійснити перереєстрацію майна в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства Україділянка, — видати державний акт).
Однак вірогідність того, що така реєстрація буде ни. Варто зауважити, що неприпустимим є звернення
проведена, доволі сумнівна з огляду на те, що до повно- до органів, уповноважених здійснювати реєстрацію, з
важень реєструючого органу (БТІ) не віднесено право позовом про визнання права власності на об’єкт іпоані встановлювати факти (зокрема, факти прострочен- теки.
Статтею 36 Закону передбачено можливість проданя платежу), ані вирішувати спори (в разі незгоди іпотекодавця на перереєстрацію права власності). До того жу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки
ж Тимчасовим положенням про державну реєстрацію
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою
об’єктів нерухомого майна та прав власності на них
та договорів оренди землі, затвердженою наказом Держкомзему від 04.05.1999 року за
№43
у м.Києві на відміну від Тимчасового положення про
1
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будь-якій особі в разі дотримання низки умов, визна- іпотекодавцем в судовому порядку. Передбачити позичених ст.38 Закону.
цію суду щодо вирішення цього питання з огляду на
З огляду на те, що відчуженню підлягатиме нерухо- брак усталеної судової практики неможливо.
ме майно, відповідний правочин має бути нотаріально
Ще більше ситуація може ускладнитися тоді, коли
посвідченим відповідно до вимог ст.657 Цивільного предметом іпотеки, на який варто звернути стягненкодексу України, глави 5 розділу 3 Закону України «Про ня, є земельна ділянка, що передавалася в іпотеку при
нотаріат» та розділу 3 глави 3 Інструкції про порядок укладенні договору купівлі-продажу як майно, яке ставчинення нотаріальний дій нотаріусами України. Отже, не власністю іпотекодавця після укладення іпотечного
для посвідчення такого договору купівлі-продажу, договору, а державний акт ще не виготовлений. У такоокрім документів, що підтверджують факт непогашен- му разі здійснити відчуження земельної ділянки з навеня заборгованості, право на задоволення вимог креди- дених підстав без звернення до суду іпотекодержатель
тора шляхом продажу майна будь-якій особі та факту зможе лише після отримання правовстановлюючого
повідомлення зацікавлених осіб у тридцятиденний тер- документа — державного акта, оформленого на іпотемін нотаріус вимагатиме правовстановлюючий доку- кодавця.
мент на нерухоме майно та довідку-характеристику або
Спроби врегулювати зазначені проблеми були здійвитяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно (для снені у Законі України «Про запобігання впливу свібудівель та споруд) або ж довідку про відсутність забу- тової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі
дови та довідку про наявні обмеження та обтяження для та житлового будівництва», яким внесено деякі допоземельних ділянок.
внення до Закону України «Про іпотеку». Зокрема, у
Проблема в тому, що у іпотекодербагатьох нормах Закону продубжателя може не бути правовстановльовано норму про те, що задолюючих документів на нерухомість.
волення вимог іпотекодержателя
До того ж таких документів може не
може бути здійснено відповідбути і у власника (держакти на земно до застереження в іпотечному
лю можуть оформлюватися більше
договорі так само, як за договором
року). Окрім цього, такі документи,
про задоволення вимог іпотекояк довідка характеристика, та додатдержателя без отримання згоди
кові документи щодо землі можуть
від іпотекодавця. Встановлено,
бути отримані тільки власником, а
що договір про задоволення вимог
не іпотекодержателем.
іпотекодержателя може бути уклаСпробувати розв’язати такі продено водночас з укладенням догоблеми можна так: під час укладення
вору іпотеки (не зрозуміло, чим
договору позики та договору іпотевідрізняється такий договір, який
ки отримати від власника оригінали
укладається з відкладальною умоправовстановлюючих документів та
вою, від звичайного застереження
нотаріально посвідчену довіреність
в договорі іпотеки). Розширено
з правом на отримання довідкитакож межі правового регулюхарактеристики у БТІ та всіх інших
вання реєстрації та способів відпотрібних для продажу документів.
чуження об’єктів незавершеного
Однак цей метод не діє тоді, якщо
будівництва і майнових прав на
правовстановлюючих документів
них. Проте такі новели законоВолодимир Павленко,
у іпотекодавця немає (бракує дердавства, на нашу думку, жодним
юрист ЮФ «Легітимус»
жакта). Відповідно деякі правовстачином не вирішують окреслених
новлюючі документи можуть бути
проблем, а більшою мірою навіть
скасовані, а довіреність може бути
вносять плутанину в співвідновідкликана.
шення таких понять, як об’єкт незавершеного будівниНа практиці нотаріуси погоджуються посвідчува- цтва, майнові права на такий об’єкт та майнові права на
ти договори купівлі-продажу заставленої нерухомості об’єкт будівництва і на об’єкт інвестування.
в разі, якщо іпотекодавець погоджується на таке відДо того ж залишається не врегульованою й більшість
чуження, надає всі потрібні документи та підписує земельних питань (зокрема, проблема моменту виникдоговір купівлі-продажу водночас з іпотекодержателем нення права власності на земельну ділянку), тож відпо(такий договір може називатися договором про задово- відно кредитор належним чином не може задовольнити
лення вимог іпотекодержателя). Згодом такі договори власних вимог щодо повернення боргу шляхом зверреєструються у БТІ або на їх підставі видається держав- нення стягнення на таку земельну ділянку. Така проний акт на землю.
цедура ускладнена як через брак практики, так і через
На нашу думку, реалізовувати такий варіант задово- брак відповідного регулювання, особливо коли йдеться
лення вимог кредитора слід лише після попереднього про звернення стягнення на земельні ділянки, які були
погодження всіх можливих дій з нотаріусом, який буде взяті в іпотеку без наявності державного акта на право
посвідчувати договір купівлі-продажу предмета іпоте- власності як майно, що стане власністю іпотекодавця в
ки. Теоретично такий договір може бути оскаржений майбутньому.
www.uba.ua
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ЛІГА СТУДЕНТІВ АПУ

Ліга студентів АПУ започатковує нові
традиції: відпочинок студентів-правників
Робота й навчання можуть почекати, а от відпочинок — ні, тим паче що на свіжу голову і
міркується краще
Так вирішила група ентузіастів
Ліги студентів АПУ: зібралася та й
поїхала в Карпати, де їх чекали гори,
лижі і багато позитивних вражень.
Група студентів, до складу якої увійшли Михайло Віхляєв, Сергій Гула,
Ксенія Губенко, Ірина Шварцблат,
Наталія Чучкова, Влад Слепкан, виїхала з Києва до Івано-Франківська,
де їх зустрів Юрій Венгринюк, котрий
і взяв на себе функцію екскурсовода
аж на три дні.
Отже, як і зазначалося, почалося
все в Івано-Франківську. Але місто
зустріло туристів дощем, що, відверто
кажучи, спочатку дещо збентежило.
Адже найголовнішою метою поїздки
все ж таки були лижі. Але вже по дорозі до Яремчі будь-які сумніви розвіялися, і настрій знову був на всі 100%.
Сніг падав активно, а перед очима відкрився прекрасний краєвид — величні, вкриті снігом, гори.
Після поселення студенти одразу
вирушили на прогулянку Яремчею.
Вони побачили всі визначні місця
цього чудового гірського містечка.
Наступного дня зранку всі взяли гірське спорядження і вирушили
до Буковелі, найвідомішого українського гірськолижного курорту, де
провели цілісінький день. Він минув

Студенти на відпочинку
як одна мить, бо для когось це був
перший досвід катання на лижах
та сноуборді, а хтось освоїв навіть
червоні і трохи чорні гірські спуски.
Загалом всі без винятку повернулися
додому задоволені та приємно стомлені.
На третій день охочі ще мали
змогу зранку насолодитися гірським повітрям і покататися, а вже
після обіду вирушили до ІваноФранківська, де їх ввечері чекала
поїздка додому. Але перед від’їздом

Юра Венгринюк влаштував невелику прогулянку цим красивим затишним містом. Юнак зводив усіх на
ковзанку, щоб остаточно закріпити
чудові враження та показав майстерклас катання на ковзанах. Подорож,
що тривала з 29 по 31 січня, вдалася!
Вона виявилась дружньою, веселою
та пізнавальною.
Ксенія Губенко,
керівник напряму «Семінари та
конференції,юридичні змагання та
конкурси» Ліги студентів АПУ

Шановні члени Ліги Студентів Асоціації правників України!
З приємністю повідомляємо Вас про створення Сумського осередку Ліги Студентів АПУ. Відповідне рішення було
прийнято на засіданні Правління АПУ 12 лютого 2009 року.
Голова осередку — Скорина Цвітана, e-mail: cvitanka@mail.ru
Окрім того, були схвалені зміни до Положення про Лігу Студентів АПУ, які суттєво деталізують права та обов’язки членів Ліги, функції та повноваження основних органів та посадових осіб Ліги.
Серед нововведень — положення про створення Дорадчої ради — консультативного органу Ліги, який збирається
з метою розгляду поточного стану розробки та впровадження плану розвитку Ліги, надання рекомендацій Голові Ліги.
Логічним продовженням внесення змін до Положення про Лігу Студентів АПУ стало прийняття Положення про осередки Ліги Студентів, яке регулює порядок подальшої діяльності осередків, визначає порядок їх співпраці з керівними органами Ліги.
З новим Положення можна ознайомитися у прес-секретаря Ліги Студентів АПУ.
Контактна особа — Яна Наконечна, e-mail: nakonechnaja@gmail.com
www.ligauba.org.ua
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ЗНАЙОМТЕСЯ! НОВІ ЧЛЕНИ

Відбувся святковий прийом
«Ласкаво просимо до Асоціації»
22 січня 2009 року ум. Києві за доброю традицією Асоціація правників України (АПУ) провела
святковий прийом для нових членів «Ласкаво просимо до Асоціації»
Як завжди, під час цього неформального заходу нові члени АПУ
мали змогу познайомитись один з
одним та поспілкуватися з керівництвом Асоціації та представниками
Секретаріату.
Під час заходу Президент АПУ
Сергій Коннов вручив новим членам вітальні пакети, ознайомив з
основними заходами та планами
Асоціації на майбутнє та відповів на
всі запитання щодо діяльності організації, можливостей та переваг, що
їх надає членство в АПУ.
Зокрема, учасники заходу могли
поспілкуватися з Головою координаційного комітету Етичних правил
Форуму партнерів АПУ Валентином Загарія, який розповів про мету
створення цих правил та принципи
їх застосування.
Асоціація правників України
щиро вдячна офіційному партнеру
заходу ЮФ Spenser & Kauffmann, яка

Зустріч нових членів Асоціації правників України
надала підтримку у проведенні святкового прийому «Ласкаво просимо
до Асоціації».

Наступний святковий прийом
для нових членів Асоціації відбудеться наприкінці березня 2009 року.

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПОЧАТОК ВИСУВАННЯ КАНДИДАТУР НА ПОСАДИ
ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
Відповідно до Статуту Асоціації правників України (АПУ) на наступному засіданні Правничої Асамблеї 12 червня 2009 року мають бути обрані
14 (чотирнадцять) членів Правління шляхом рейтингового голосування з числа кандидатів, висунутих відповідно до пункту 10.4 Статуту АПУ,
при цьому:
• 7 (сім) членів Правління обираються з числа кандидатур, висунутих від відділень АПУ;
• 7 (сім) членів Правління обираються з числа кандидатів, запропонованих від секцій, по одному члену Правління від кожної
секції.
Кандидатури на посаду члена Правління висуваються наступним чином:
• кандидатури на посаду члена Правління від відділень можуть бути запропоновані будь-яким членом Асоціації з відповідного
відділення або шляхом самовисування і мають бути подані Виборчій комісії у письмовій формі разом із письмовою згодою
кандидата не менше, ніж за 2 (два) місяці до засідання Правничої Асамблеї, тобто до 12 квітня 2009 року;
• кандидатури на посаду члена Правління від секції можуть бути запропоновані будь-яким членом відповідної секції або шляхом самовисування і мають бути подані Виборчій комісії у письмовій формі разом із письмовою згодою кандидата не менше,
ніж за 2 (два) місяці до засідання Правничої Асамблеї, тобто до 12 квітня 2009 року.
Форми подання та згоди встановлюються Виборчою комісією та можуть бути отримані в Секретаріаті Асоціації правників України.
Запрошуємо членів АПУ взяти участь у висуванні кандидатів на посади членів Правління Асоціації правників України 2009 / 2011 років.
Асоціація правників України

Тел./факс: (044) 492-88-48
Поштова адреса: вул. Межигірська, 5, оф.15, м. Київ, 04071
Електронна пошта: info@uba.ua
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Знайомтеся! Нові члени
Члени
1. Горейко Микола Богданович — Головне управління юстиції в Івано-Франківській області, заступник
начальника відділення правової роботи, правової освіти,
м. Івано-Франківськ, Івано-Франківське відділення;
2. Гусак Андрій Миколайович — АО «Василь Кісіль і Партнери», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
3. Крохмальов Денис Вікторович — ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», спеціаліст відділу корпоративного права та питань
власності, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
4. Кучма Юлія Миколаївна — ЮФ «Бейкер і Маккензі»,
юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
5. Лаврешин Юрій Володимирович — АФ «Александров і
Партнери», керівник податкової практики, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
6. Лук’яненко Олександр Леонідович — ТОВ «Юридична
компанія «Ващенко, Бугай і Партнери», юрист, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
7. Мікітян Каріна Олександрівна — АО «Корпоративні
технології», адвокат, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
8. Макаренко Олександр Юрійович — Криворізький
навчальний центр ОНЮА, асистент, м. Кривий Ріг, Дніпропетровське відділення;
9. Місечко Володимир Миколайович — ЮФ «Лавринович
і Партнери», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
10. Мороз Андрій Вікторович — ЮФ «Лавринович і Партнери», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
11. Нехимчук Кирило Борисович — приватний нотаріус
Вознесенського районного нотаріального округу Миколаївської області, м. Вознесенськ, Миколаївське відділення;
12. Обрізан Наталія Миколаївна — ТОВ «Харес Інженеринг Україна», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
13. Онішкевич Ганна Миколаївна — АО «Запорізька обласна колегія адвокатів. Адвокат Куценко Тетяна Юріївна»,
адвокат, м. Запоріжжя, Запорізьке відділення;
14. Парапан Михайло Васильович — АО «Василь Кісіль
і Партнери», старший юрист, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
15. Пелюк Станіслав Сергійович — ТОВ «Юридична фірма», генеральний директор, м. Київ, відділення АПУ в м.
Києві;
16. Подух Леся Вікторівна — ТОВ «Житомирський граніт», провідний юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
17. Прищепа Олександр Анатолійович — Кредитна спілка
«Авіаційних робітників МОУ», юрист, м. Одеса, Одеське
відділення;
18. Рогач Анна Вікторівна — ТОВ «Донбаська паливноенергетична компанія», юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
19. Селіванов Максим Володимирович — ТОВ «Центр
інтелектуальної власності «Смотров, Селіванов і Партнери», партнер, м. Харків, Харківське відділення;
20. Смітія Тетяна Олександрівна — приватний нотаріус,
м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
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21. Смотров Олег Іванович — ТОВ «Центр інтелектуальної власності «Смотров, Селіванов і Партнери», керівний партнер, м. Харків, Харківське відділення;
22. Томасевич Олександр Васильович — приватна практика, м. Умань, Черкаське відділення;
Кандидати
1. Аляб’єв Ілля Миколайович — Маріупольський державний гуманітарний університет, 5-й курс, м. Маріуполь,
Маріупольське відділення;
2. Василюк Валерія Миколаївна — Дніпропетровський
національний університет, 2-й курс, м. Дніпропетровськ,
Дніпропетровське відділення;
3. Голобородько Юлія Геннадіївна — Одеський національний університет ім. Мечникова, 3-й курс, м. Одеса,
Одеське відділення;
4. Гриза Ганна Михайлівна — Таврійський національний
університет, 1-й курс, м. Сімферополь, відділення АРК;
5. Гринів Марія-Анна Лонгинівна — Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. Чорновола, 2-й курс, м. Львів, Львівське відділення;
6. Грищенко Юлія Юріївна — Харківський національний
університет внутрішніх справ, 3-й курс, м. Суми, Сумське відділення;
7. Демченко Дмитро Миколайович — Харківський національний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м. Суми,
Сумське відділення;
8. Зайченко Ольга Володимирівна — Дніпровський державний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
9. Кафтан Анастасія Миколаївна — Академія адвокатури
України, 3-й курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
10. Колісник Олена Сергіївна — Черкаський національний університет, 2-й курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
11. Конограй Вікторія Євгенівна — Одеська національна
юридична академія, 4-й курс, м. Одеса, Одеське відділення;
12. Кучер Аліса Анатоліївна — Національна юридична
академія України ім. Я. Мудрого, 5-й курс, м. Харків,
Харківське відділення;
13. Левачова Євгенія Анатоліївна — Дніпропетровський
державний університет внутрішніх справ, 2-й курс,
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
14. Легоцька Мар’яна Ігорівна — Академія адвокатури
України, 3-й курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
15. Машевська Катерина Олександрівна — Київський університет права, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
16. Мікадзе Вахтанг Євгенович — Київський національний економічний університет, 3-й курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
17. Міненко Ігор Вікторович — Харківський національний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м. Суми,
Сумське відділення;
18. Погоріла Яна Сергіївна — Черкаський національний
університет ім. Б. Хмельницького, 3-й курс, м. Черкаси,
Черкаське відділення.
www.uba.ua
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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
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English SUMMARY

Ukrainian Bar Association Launches Regular
Meetings with MPs

President of the Ukrainian Bar Association
Presents New Draft of the Ukrainian Bar Act

On 2 February 2009 the Ukrainian Bar Association (UBA)
launched regular meetings with Parliament Members of
Ukraine within the framework of the new initiative “Lunch
with MP”.

On 29 January 2009 the President of the Ukrainian Bar
Association (UBA) Sergei Konnov has officially presented new
draft of the Ukrainian Bar Act (“Zakon pro advokaturu”).
The bill is the first among other existing drafts to
regulate powers of advocates’ assistants and trainees, to set
up requirements to advocates’ official written queries, to
structure organizational forms of law practice from nonfor-profit organizations to professional business companies.
The bill allows to advocates to select an appropriate forms
of their practice from a wide range of organisational
instruments.
The proposed bill takes into account long-term traditions
of the bar as well as modern developments in the legal business
for the benefits of the unified legal profession in Ukraine.
According to the draft the National Bar Chamber
(professional association) shall be established as required
by Ukraine’s obligations before the Council of Europe.
The Higher Bar Council shall be the governing body of the
Ukrainian Bar Chamber. Advocates of each region (“oblast”)
of Ukraine will become member of the regional bar without
any obstacles. The regional bars shall resolve all issues of
professional self-governance.
The bill regulates the procedure of election of delegates of
the Ukrainian Congress of Advocates – the highest body of
the Ukrainian Bar, and its powers.
The bill envisages in non-discriminatory manner how the
practicing lawyers who are currently do not have advocate
titles will become advocates during special transition period
of time. The bill gives answers to all open issues of unification
of the legal profession in Ukraine. According to the draft,
those who now practice law as business (non-advocates) for
more then 3 years will have right to become advocates without
additional bar examination.
The bill proposed by the UBA President contains all
provisions agreed in the Memorandum on Conceptual
Principals of the Ukrainian Bar Reform dated 29 February
2008 signed by the Union of Advocates of Ukraine and the
Ukrainian Bar Association and supported by the Association of
Ukrainian Advocates and the Union of Lawyers of Ukraine.
The draft of the new Ukrainian Bar Act has been sent
to designated members of the Ukrainian parliament to be
officially filed as a bill as well as to all organizations involved
in the reform of the Ukrainian Bar for their comments and
proposals.

Discussion over legal market development in Ukraine
The purpose of this initiative is to establish effective dialogue
between lawyers and deputies, facilitate exchange of opinions
and support discussion of burning issues of legal profession.
The Parliament Member Mr. Arseniy Jatsenyuk became first
to be welcomed at the Lunch with the UBA members.
During the meeting the perspectives of the Ukrainian Bar
reform, obstacles in the effective functioning of the judicial
system and ways of their elimination together with further
perspectives of legal profession development in Ukraine were
discussed.
Arseniy Jatsenyuk supported the UBA members in their
attempts to improve the legal market rules in Ukraine and
finalize the Bar reform. In addition to that the Parliament
Member shared his views on the issues of the Bar reform. In
his opinion, the Bar itself represents a special legal institute
empowered with an honorable mission of protection rights and
freedoms of citizens. Having this in mind all advocates shall
enjoy all possible guarantees in their professional activity. At
the same time the reform should touch upon not only lawyers’
and advocates’ activity but the judicial system as a whole.
The next meeting with a Parliament Member is scheduled
for 2 March 2009.

Other Headlines:
On 21 January 2009
the UBA Antitrust
Law Committee held
a meeting. The new
legislative initiatives of the
Antimonopoly Committee
of Ukraine were discussed.
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On 2 February 2009 the UBA revealed
preliminary findings of the lawyers’ poll
on the Bar reform in Ukraine. 65% of
the respondents support unification
of the profession and more than 78%
respondents consider legal services to be
commercial rather that non-profit activity.

On 4 February 2009 the
members of the UBA
Civil Law Committee
met to discuss mortgage
relations and ways of
securing mortgager’s
rights.

On 5 February 2009
the UBA Labor Law
Committee discussed
recent changes to the
labor legislation of
Ukraine in the view
of economic crisis.

www.uba.ua
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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. Ланжеронівська 9 офіс 17, м. Одеса, 65026
тел. (048) 734-87-16, Andreys@ank.odessa.ua
Голова Ради відділення
Андрій Селютін

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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ОФІЦІЙНий медіа-партнер

Інформаційно-правова
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