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Заява Президента Асоціації правників
України з нагоди річниці підписання
Меморандуму щодо реформування
адвокатури
27 лютого 2009 року Президент Асоціації правників України
(АПУ) Сергій Коннов звернувся
до правничої громадськості з заявою з нагоди річниці підписання
Меморандуму про концептуальні
положення щодо реформування законодавства про адвокатуру
(«Меморандум»).
29 лютого 2008 року президенти
Сергій Коннов,
Спілки
адвокатів України та АсоціПрезидент
ації правників України в урочистій
Асоціації
обстановці підписали текст Мемоправників
рандуму, напрацювання якого триУкраїни
вало майже два місяці. Пізніше до
тексту Меморандуму приєдналися Асоціація адвокатів
України та Союз юристів України.
«Підписання Меморандуму стало знаковою подією
для розвитку адвокатури, адже вперше впливові громадські організації погодили підходи до реформування
адвокатської професії», – наголошує Сергій Коннов.
«Хоча й досі зберігаються розбіжності у вирішенні
низки важливих питань, той перший крок назустріч
один одному не був останнім. Наша співпраця тривала і після підписання Меморандуму», – говорить Президент Асоціації правників України.
«На сьогодні відповідно до умов Меморандуму АПУ
запропонувала власний текст проекту нової редакції Закону України «Про адвокатуру», який повністю
базується на всіх узгоджених положеннях Меморандуму та містить багато новел, що розвивають його. Тому
минулорічна кропітка робота представників Спілки
адвокатів України та Асоціації правників України не
була марною», – заявляє керівник АПУ.
«Сподіваюсь, що цього року Верховна Рада України
буде здатна прийняти новий Закон України «Про адвокатуру», бо існує якісно розроблена законодавча пропозиція, яка базується на цілій низці попередніх розробок
та Меморандумі про концептуальні положення щодо
реформування законодавства про адвокатуру», – упевнений Президент Асоціації правників України.

Створено реєстр боржників
юридичних фірм
13 лютого 2009 року Форум партнерів
Асоціації правників України повідомив
про завершення свого чергового проекту, а саме – Реєстру боржників юридичних фірм.
Зазначений Реєстр створений на
веб-сайті www.lawfirmdebtor.com.ua/,
на якому буде розміщена інформація
про осіб, які невмотивовано відмови-
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лися від оплати послуг юридичних фірм. Основною
метою створення цього ресурсу стала потреба запобігти досить поширеному останнім часом явищу, як
звернення недобросовісними особами за юридичними послугами до різних юрфірм без наміру подальшої
оплати цих послуг.
Для того, щоб ознайомитись з реєстром недобросовісних боржників та надати найменування недобросовісного боржника, будь-яка юридична фірма
може зареєструватись на зазначеному сайті. Реєстрація передбачає прийняття юрфірмою Правил
реєстрації, запроваджених та погоджених на Форумі
партнерів АПУ задля запобігання недобросовісному використанню нового ресурсу та розміщенню на
ньому неправдивої інформації.

Представники АПУ взяли участь
у обговоренні Концепції державної
політики в галузі прав людини
26 лютого 2009 року у м. Київ
представники Асоціації правників України (АПУ) взяли участь у
засіданні комітету з прав людини
і основоположних свобод Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, яке пройшло у Міністерстві юстиції України.
Голова Піклувальної ради АПУ
Василь Кисіль,
Василь Кисіль і Президент АсоціГолова
ації Сергій Коннов, які є членами
Піклувальної
Національної комісії, висловили
ради АПУ
свою думку щодо запропонованого проекту Концепції державної
політики в галузі прав людини.
Крім того, Василь Кисіль звернув увагу учасників
засідання, що попередні концепції з різних питань, які
розробляла Національна комісія, на жаль, так і не знайшли належного законодавчого закріплення. Тому, на
думку Голови Піклувальної ради Асоціації правників
України, на майбутнє треба не лише схвалювати концепції, а й наполегливо доводити справу до логічного
завершення.
Асоціація правників України уважно вивчатиме всі
пропозиції, які надходять від представників судової
та виконавчої «гілок» влади. Проте думка юристівпрактиків та широкої громадськості буде визначальною під час розробки законодавчих пропозицій щодо
подальшого реформування української судової системи.
«Адже суд в країні існує не для держави, а для громадян. Тому Україна має запровадити таку систему
правосуддя, яка потрібна насамперед її громадянам.
Судочинство має стати прозорим, законним та ефективним», – наголосив Президент Асоціації правників
України.
Свої критичні зауваження до запропонованого
проекту Концепції висловили член-кореспондент
www.uba.ua
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Академії правових наук України Володимир Андрейцев,
представник України в Раді ООН з прав людини, член
Піклувальної ради АПУ Володимир Василенко, суддя
Конституційного Суду України у відставці Микола
Козюбра та інші учасники засідання.

Заява Асоціації правників України щодо
неправомірного утримання під вартою
адвоката – Бугая Дениса Володимировича
4 березня 2009 року Президент Асоціації правників України
(АПУ) Сергій Коннов зробив від
імені АПУ заяву стосовно затримання члена Асоціації, голови
Виборчої комісії АПУ, адвоката,
партнера ЮК «Ващенко, Бугай та
партнери» Дениса Бугая.
У своєму звернені до Асоціації
правників України адвокат повіДенис Бугай,
домив, що 11 лютого 2009 року
голови Виборчої
він перебував в якості свідка на
комісії АПУ
судовому засіданні по кримінальній справі у місцевому суді Дніпровського району м. Києва. Під час засідання суддя
(С.В.Федосєєв) прийняв рішення притягнути Дениса
Бугая до адміністративної відповідальності за неповагу до суду.
Співробітники Дарницького РУ ГУ МВС України в
м. Києві не маючи на те належних підстав склали протокол про адміністративне правопорушення та застосували до адвоката адміністративний арешт.
12 лютого 2009 року о 12:00 (майже через добу після
затримання) відбулося засідання Дарницького районного суду м. Києва за зазначеними адміністративними матеріалами. У своїй постанові суд встановив, що
співробітники міліції не мали повноважень на притягнення Д. Бугая до відповідальності, а справа щодо
нього підлягає закриттю у зв’язку з відсутністю події і
складу адміністративного правопорушення.
«З огляду на таке рішення суду, утримання Дениса
Бугая під вартою є незаконним», – заявляє Президент
Асоціації правників України.
Крім того, Денис Бугай в своєму зверненні до АПУ
повідомив про чисельні факти порушення прав затриманих під час їхнього перебування в Дарницькому РУ
ГУ МВС України в м. Києві.
«Незважаючи на те, що під час зазначених подій,

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.
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наш колега не мав гарантій, передбачених статусом
адвоката, а виступав лише як громадянин України,
юридичне співтовариство висловлює своє обурення та
стурбованість цим випадком», – йдеться в заяві Президента АПУ.
Беззаконний арешт адвоката є негативним сигналом для суспільства, що ставить під сумнів можливість
громадян захистити свої права, що передбачено Конституцією України. Юридична громадськість також
висловлює своє глибоке занепокоєння випадками
порушень конституційних прав та свобод громадян з
боку співробітників Дарницького РУ МВС України в
м. Києві.
Нажаль, ці випадки непоодинокі і в масштабі країни.
Сподіваємося, що Генеральною прокуратурою
України та Міністерством внутрішніх справ України
буде дана належна правова оцінка діям співробітників
міліції.
Асоціація правників України буде і в подальшому реагувати на факти порушення професійних прав
юристів.

Міжнародний кримінальний суд видав
перший ордер на арешт керівника держави
6 березня 2009
року Асоціація
правників України (АПУ) розцінює
рішення Першої
досудової палати
Міжнародного Кримінального Суду
про видачу ордеру
на арешт Президента Судану Омара
Аль-Башира як знакову подію в історії цього Суду та
міжнародного права.
Це перший ордер на арешт, який Міжнародний
Кримінальний Суд видав стосовно чинного керівника
держави.
Рішенню Суду, яке було ухвалено 4 березня 2009
року, передувало семимісячне обговорення цього
питання суддями, які дійшли до висновку, що в діях
Президента Судану вбачаються злочини, передбачені
Римським Статутом. Йдеться про п’ять пунктів звинувачення у кримінальних злочинах (включаючи вбивство та зґвалтування), а також про два пункти звинувачення у військових злочинах.
Своїм рішенням про видачу ордеру на арешт Омара
Аль-Башира Суд показав, що навіть чинні керівники
держав не можуть вільно почуватися, якщо вони порушують закон та права людини.
«Асоціація правників України поділяє думку Міжнародної асоціації юристів (ІВА) відносно того, що
видача ордеру на арешт чинного Президента Судану є
рішенням проти безкарності, а не проти африканських
держав», – підкреслив Президент Асоціації правників
України Сергій Коннов.
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Народний депутат України Ірина Бережна —
гість заходу АПУ «Обід з парламентарем»
2 березня 2009 року у м. Києві відбулася чергова зустріч членів Асоціації правників України в рамках
заходу «Обід з парламентарем», гостем якої була народний депутат України Ірина Бережна
Модератором зустрічі виступив один
з найактивніших реформаторів законодавства України про нотаріат, голова
Секції нотаріусів Асоціації правників
України Володимир Марченко.
Зважаючи на те, що Ірина Бережна
до роботи у Верховній Раді України
працювала нотаріусом, більша частина питань була присвячена обговоренню актуальних проблем нотаріату,
зокрема, законодавчої реформи.
Членів АПУ передусім цікавили
питання щодо перспектив прийняття нової редакції Закону України
«Про нотаріат» та пов’язаний з ним
Нотаріально-процесуальний кодекс,
що розробляється.
Так, адже прийняття нової редакції Закону України «Про нотаріат» та
Нотаріально-процесуального кодексу
сприятимуть захисту інтересів громадян України шляхом покращення
рівня організації діяльності нотаріусів, убезпечення нотаріусів від впливу підзаконно-нормативних актів та
підвищенню рівня захисту інтересів
громадян нотаріусом. Так, адже наразі
чинний закон про нотаріат, прийнятий

Нотаріуси обговорили перспективи реформування професії
шістнадцять років тому, є вже застарілим та не містить чіткого регулювання
діяльності нотаріусів, а процесуальні
питання їх роботи мають бути винесені в окремий нормативний акт, який
буде мати статус закону.
Зі свого боку пані Бережну цікавила
думка присутніх колег з найдискусійніших питань реформування нотаріату, а також проблеми у реалізації нота-

ріусами своїх функцій та можливості
захисту прав під час здійснення професійних повноважень та обов’язків.
Наприкінці зустрічі Ірина Бережна
подякувала колегам за активну дискусію
та пообіцяла всебічну підтримку інтересів нотаріату в Верховній Раді України.
Наступна зустріч членів Асоціації
правників України з парламентарем
відбудеться на початку квітня.

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 1 квітня до 15 квітня 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
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Юристи теж проводять з’їзди
19 лютого 2009 року в м. Києві за ініціативи Асоціації правників України пройшов з’їзд юридичних фірм
та приватних юристів України, присвячений обговоренню реформування правничої професії в Україні
Захід зібрав близько 60-и юристів
з різних сфер правничої діяльності.
Цікавим є той факт, що більшість
учасників з’їзду мали статус адвоката. Це підтверджує те, що наразі
адвокатська практика та юридичний бізнес доповнюють один одного та часто є невід’ємними.
На розгляд учасників З’їзду було
представлено дві основні теми: підходи та принципи реформування
законодавства про адвокатуру та
впровадження етичних правил на
ринку юридичних послуг.
З питань реформування адвокатури на З’їзді мали змогу висловитися та відстояти свою позицію
перед правничою громадськістю
представники двох в багато чому
протилежних таборів. На підтримку своїх концептуальних позицій
виступили і безпосередні розробники та ідеологи законопроектів.
Свої думки щодо реформування
адвокатури висловив Міністр юстиції України Микола Оніщук, народні депутати України Юрій Мірошниченко та Сергій Власенко, а також
Голова Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії Володимир
Висоцький.
Червоною ниткою у виступах усіх
доповідачів пройшла необхідність
уніфікації професії, створення єдиної та сильної адвокатури та дієвого
професійного самоврядування, яке
б належним чином представляло
інтереси своїх членів. Погодившись
стосовно теоретичних засад рефор-

Євген Солодко, Сергій Коннов, Микола Очкольда
мування адвокатури, думки щодо
практичних підходів до організації
до її реформування все ж у юристів
розійшлися.
Розпочате обговорення етичних
правил ведення юридичної діяльності виявило цілу низку проблем та
підтвердило необхідність ґрунтовної
роботи над розробкою та прийняттям
кодексу поведінки усіх юристів, впровадження ефективної системи контролю над його виконанням тощо.

За результатами З’їзду учасниками була прийнята резолюція, в якій
правники визнали нагальну необхідність реформування та уніфікації
адвокатської та юридичної професії
на недискримінаційних засадах та
доручили Форуму партнерів - юридичних фірм представляти інтереси
Асоціації у питаннях реформування адвокатури. З текстом резолюції
можна ознайомитися на сторінці 12
Віснику.

КАЛЕНДАР НАЙБЛИЖЧИХ ЗАХОДІВ
17 березня 2009 р.

м. Київ

Засідання комітетів з нерухомості та будівництва і цивільного права на тему: «Актуальні питання правового захисту інвесторів у будівництві в період економічної кризи».

Секретаріат АПУ

19 березня 2009 р.

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

6 квітня 2009 р.

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

17 квітня 2009 р.

м. Київ

Друга щорічна Конференція корпоративних юристів (юрисконсультів)

Секретаріат АПУ

24 квітня 2009 р.

м. Київ

Семінар: «Бізнес планування у юридичній фірмі: як діють найбільші успішні фірми?

Євроюріс Україна спільно з 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

www.uba.ua
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Нові реалії юридичного бізнесу
20 лютого 2009 року у м. Києві Асоціація правників України (АПУ) провела П’ятий щорічний
юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг в Україні — 2009»
Цього року до сфери уваги правничої громадськості,
зокрема керівників юридичних фірм та адвокатських
об’єднань, потрапили питання побудови роботи своїх
компаній в умовах погіршення економічної ситуації в
Україні та у світі загалом.
Питання розвитку юридичного бізнесу розглядалось у чотирьох площинах: перспективи 2009 року –
виживати чи розвиватись, аналіз успішних моделей
партнерства в сучасній юридичній практиці, що таке
клієнт та як його втримати, а також пошук стратегій
управління ризиками в нових реаліях.

ПРЕДСТАВНИЦТВО АПУ
ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
НА ПРАВНИЧІЙ
АСАМБЛЕЇ 2009 Р.
№

Область

Кількість
членів АПУ

Кількість
делегатів

1.

Автономна Республіка Крим

29

1

2.

Вінницька область

5

1

3.

Волинська область

4

1

4.

Дніпропетровська область

28

1

5.

Донецька область

86

3

6.

Житомирська область

2

1

7.

Закарпатська область

6

1

8.

Запорізька область

16

1

9.

Івано-Франківська область

5

1

10.

Кіровоградська область

2

1

11.

Київська область

17

1

12.

Київ

899

35

13.

Луганська область

37

1

14.

Львівська область

23

1

15.

Миколаївська область

6

1

16.

Одеська область

69

2

17.

Полтавська область

5

1

18.

Рівненська область

8

1

19.

Сумська область

4

1

20.

Тернопільська область

12

1

21.

Харківська область

54

2

22.

Херсонська область

6

1

23.

Хмельницька область

5

1

24.

Черкаська область

13

1

25.

Чернівецька область

7

1

26.

Чернігівська область

7

1

27.

м. Севастополь

36

1

1391

65

КВОРУМ

33

РАЗОМ

Станом на 2 березня 2009 р.
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Сергій Козьяков («Волков Козьяков і Парнтери»)
розпочав робочу частину Форуму відвертим викладенням обставин та ризиків, з якими доведеться мати
справу юридичним фірмам впродовж наступного року.
Тему виживання чи розвитку юридичних фірм у 2009
році продовжив Олексій Дідковський («Астерс») з
порадами щодо рішень які потрібно прийняти юридичній фірмі, щоб зустріти наступний рік на підйомі.
А от Михайло Дубинський («Дубинський і Ошарова»)
порадив закривати бізнес лише тоді, коли впродовж
тривалого часу він приносить одні збитки та відсутня можливість зміни стратегії. А все ж у разі закриття
бізнесу варто максимально аргументовано і виразно
донести до аудиторії через ЗМІ або інші джерела причини закриття бізнесу, дати якомога більше інформації і відкритих пояснень, проводити роз’яснювальну
роботу для всіх зацікавлених сторін.
Олег Макаров («Василь Кісіль і Партнери») детально зобразив розроблену ним систему координат управління юридичною фірмою, що включає клієнтів, колег,
фінанси, інфраструктуру та партнерство. Олександр
Мартиненко («CMS Camoron McKenna LLC») пролив
світло на поняття «місцевий партнер» в міжнародній юридичній практиці, зазначивши, що в сучасних
економічних умовах відчувається тенденція до значного зменшення кількості партнерів в міжнародних
юридичних фірмах та, відповідно, нових призначень.
Олександр Мінін «КМ Партнери» на прикладі своєї
компанії запевнив присутніх, що вихід партнера з бізнесу не є трагедією, а при правильній стратегії може
стати лише здобутком для юридичної фірми.
У рамках сесії, що була присвячена обговоренню
взаємовідносин з клієнтами, Євгеній Корнійчук (Міністерство юстиції України) розповів про принципи відбору юридичних фірм для захисту інтересів держави
та особливості проведення тендерів. Олег Рябоконь
(«Magisters»), присвятивши свою доповідь визначенню гонорарів в умовах економічної кризи, наголосив
на неприпустимості демпінгування як методу боротьби з конкурентами та необґрунтованого заниження
вартості послуг.
Нові реалії управління ризиками в юридичній фірмі
розглядалися у рамках останньої, четвертої сесії. Максим Лавринович («Лавринович і Партнери») розповів
про зміну відношення до ризиків в юридичній фірмі,
а Назар Чернявський («Саєнко Харенко») визначив
прорахунки у формуванні фінансової стратегії юридичної фірми, які ведуть до недостатньої ліквідності
останньої. Пан Чернявський порадив провести детальний аналіз бюджету фірми та максимально скоротити
витратну її частину, створити резервні фонди, переходити на альтернативні системи оплати. Олексій Кот
(«Салком») ви значив основні помилки при складанні
організаційної структури компанії та перешкоди ефекwww.uba.ua
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тивного управління персоналом.
На завершення сесії Сергій Шкляр
(«Арцінгер») розповів про діяльність професійних менеджерів,
ризики та перспективи, які може
принести їх діяльність.
Окрім добре відомих лідерів
ринку юридичних послуг України,
до числа доповідачів традиційно
входили і представники з Росії та
Європи, а серед слухачів заходу,
які брали участь у дискусії, помітні
були і керівники юридичних фірм з
Москви та Мінська.
Василій Рудоміно («Алруд») розповів про підводні камені відносин всередині юридичної фірми і
про те, що можна втратити разом
із втратою співробітника та порадив закладати відсоток кадрових
втрат під час планування діяльності фірми та готуватися до втрат
заздалегідь. Ілля Нікіфоров («Єгоров, Пугінський, Афанас’єв і Партнери») викликав неабиякий інтерес своєю доповіддю, розповівши
про те, як втримати «вередливого»
клієнта в сучасним умовах, зазначивши, що хороший клієнт є таким
з самого початку, однак він зазвичай і отримує найменше уваги. З
міжнародними перспективами, а

Основне послання від учасників Форуму:
криза — найкращий час для інвестицій в майбутнє
також викликами і можливостями,
що виникають в сучасних умовах
ринку ознайомив присутніх Стівен
Денір («Аллен енд Овері»)
П’ятий щорічний юридичний
форум продемонстрував готовність

юридичних фірм до змін та випробувань, які несе 2009 рік, а також
здатність до пошуку нових можливостей та шляхів виходу на новий
рівень комерційної та професійної
ефективності.

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

www.uba.ua
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РЕФОРМУВАННЯ АДВОКАТУРИ

Результати опитування стосовно
реформування адвокатської та юридичної
професії в Україні
15 лютого 2009 року Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила результати анкетування
адвокатів та представників юридичного бізнесу, яке проходило з 12 січня по 15 лютого 2009 року
В опитуванні взяло участь 145 респондентів з яких
42% є адвокатами, 37% — юристами приватної практики, 14% — юрисконсультами і 7% — юристами інших
професій.
В юридичних фірмах працює 40% респондентів, в
адвокатських об’єднаннях – 15%, а 27% здійснюють
індивідуальну практику.
За даними опитування 68% респондентів підтримують пропозицію про уніфікацію правничої професії
(об’єднання професій адвоката та приватного юриста) на
тих чи інших умовах (у тому числі, 30% — за умови здачі юристами кваліфікаційних екзаменів). При цьому 27%
респондентів виступають категорично проти уніфікації.
Серед тих, хто взяв участь в опитуванні, 65% вважають, що представники об’єднаної професії мають називатися «адвокатами», 16% — «юристами», ще 12% вважають, що необхідно ввести термін «правник».
Більшість (79%) опитаних вважають сучасну адвокатську діяльність підприємницькою за своєю екореклама
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номічною природою, а лише 20% — неприбутковою/
непідприємницькою діяльністю.
Учасники опитування висловилися також стосовно
допустимих організаційно-правових форм адвокатської
діяльності. За умовами анкетування, відповідаючи на це
запитання, респонденти могли вибрати відразу декілька
організаційно-правових форм. Співвідношення між окремими організаційними формами є наступним: 24% респондентів признають індивідуальну адвокатську практику
без створення юридичної особи, 16% — зі створенням юридичної особи, 19% схвалюють можливість роботи адвоката
за трудовим договором (контрактом) у іншого адвоката або
в адвокатському об’єднанні; 15% підтримують можливість
створення адвокатами господарських товариств, а от за
спільну практику адвокатів у формі непідприємницького
товариства висловились 9% опитаних.
За результатами опитування 75% адвокатів та юристів висловилися за адвокатське самоврядування, при
цьому проти самоврядування виступили 19% опитаних,
а 69% мають бажання взяти участь в органах адвокатського самоврядування.
За створення на регіональному рівні організацій адвокатського самоврядування (колегій адвокатів) виступають 47%
респондентів, а за створення лише представницьких органів
адвокатури (рад адвокатів) – 40%.
При цьому 39% опитаних найбільш вдалою назвою
для регіональної організації адвокатів вважають колегію адвокатів, асоціацію адвокатів – 15%, палату адвокатів – 12%, а от іншу назву пропонують 7% респондентів. Для 27% опитаних найменування регіональної
організації адвокатів не має значення.
За створення загальнонаціональної асоціації адвокатів
із обов’язковим членством виступають 19% опитаних, за
створення національної адвокатської палати, колективними
членами якої будуть колегії адвокатів в регіонах, виступають
37% респондентів. Ще 10% респондентів пропонують створити лише ради адвокатів в регіонах, а 30% виступають за
національну організацію без обов’язкового членства.
Членами Асоціації правників України є 39% респондентів, членами Асоціації правників України – 7% опитаних. Членами Союзу адвокатів України – 3,5%. При цьому 36% не входять до жодної громадської організації.
Представництво своїх інтересів в реформуванні
адвокатської професії 48% готові довірити Асоціації
правників України, 15% — Союзу адвокатів України,
113% — Асоціації адвокатів України, 8% — Союзу юристів України. Жодній правничій громадській організації
не довіряють 16% респондентів.
Більше 67% опитаних мають стаж роботи більше 5
років.
www.uba.ua
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НОВИНИ ВІДДІЛЕНЬ

Підсумки загальних зборів членів
Відділення АПУ у м. Севастополі
16 лютого 2009 року відбулися чергові загальні збори членів Відділення АПУ в м. Севастополі
На зборах Голова Відділення
Сергій Погребной підбив підсумки
роботи за попередній рік та представив План діяльності Відділення на 2009 рік.
Результати діяльності Відділення
учасники зборів визнали позитивними. Робота Відділення і у 2009
році корисною для юридичного
співтовариства. Так, адже правники
Севастополя продовжуватимуть підтримувати мету та завдання Асоціації
правників України: захищати професійні інтереси юристів, розглядати
та обговорювати актуальні проблеми
права, організовувати та проводити
інформаційні та освітні заходи задля
підвищення кваліфікації юристів.
Так само одним з найважливіших
пунктів порядку денного зборів було
переобрання Голови та членів Ради
Відділення у зв’язку з закінченням
їхніх повноважень. Одностайно членами Відділення на посаду Голови
обрано Наталію Філіппову, старшого
юрисконсульта Корпорації «Юридична компанія «БІЗНЕС-ПРАВО
АУДИТ». До складу Ради Відділення

Засідання Відділення АПУ у м. Севастополі
обрано: директора ПП «Швидка юридична допомога» Марію Грібанову,
юриста Марію Кузьміну, голову Севастопольського відділення Всеукраїнського комітету оборони прав людини
Анатолія Ковальова, та голову Ради
директорів Корпорації «Юридична

компанія «БІЗНЕС-ПРАВО АУДИТ»
Сергія Погребного.
За підсумками зборів прийнято
рішення подати результати голосування на розгляд Правлінню Асоціації правників України для прийняття
відповідного рішення.

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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У Києві відбулись збори розширеної
Ради Ліги студентів Апу
5 лютого 2009 року в Києві відбулись збори розширеної ради Ліги студентів АПУ. Цього разу
на засіданні була присутня рекордна кількість учасників – 21 особа. Генеральним партрнером засідання
стала ЮФ «Спенсер і Кауфманн»
На робочому засіданні,
яке тривало цілий день,
було прийнято низку важливих рішень, зокрема
щодо реалізації проекту
«Всеукраїнський журнал
для студентів-юристів
«Студент-правник» та
діяльності Ліги студентів
АПУ на локальному і регіональному рівнях.
Також було прийнято
рішення змінити назву
напряму «Центр правової допомоги, просвіти

Збори керівництва Ліги Студентів АПУ

та соціальних програм»
на «Центр корпоративних та соціальних програм». Членами розширеної ради було обрано
в. о. Керівника Центру
корпоративних та соціальних програм — Влада
Слепкана.
Серед найважливіших рішень — при йняття
Положення про Лігу студентів АПУ та Положення
про осередки Ліги студентів АПУ.

У Києві пройшла Всеукраїнська правнича
школа з регулювання ринку цінних паперів
та фондового ринку
20-22 лютого 2009 року у м. Києві відбулась Всеукраїнська правнича школа з регулювання
ринку цінних паперів і фондового ринку. Проведення заходу стало можливим за підтримки
Генерального партнера правничої школи ЮФ «Астерс». Учасниками школи стали 35 осіб —
представників вузів з усієї України
Програма заходу була доволі
насиченою та цікавою. Для участі
у Школі запросили кращих експертів у цій галузі. Тож учасникам
сумувати не довелося.
20 лютого зі вступним словом до
учасників звернувся представник
Генерального партнера Правничої
школи — Олексій Яценко, юрист
ЮФ «Астерс», який привітав усіх
присутніх та наголосив на важливості таких заходів для студентства.
Олексій Яценко прочитав лекцію
«Окремі правові аспекти корпоративних відносин та обігу цінних
паперів».
21 лютого перед учасниками
виступила Олена Щербина, кандидат юридичних наук, адвокат, радник ЮФ «Саєнко Харенко», з лекцією «Реформа законодавства про
акціонерні товариства та її вплив на
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розвиток фондового ринку України», висвітливши головні переваги
і прогалини нового закону.
Анна Рогач, юрисконсульт ТОВ
«Донбаська паливно-енергетична
компанія», прочитала лекцію «Правовий статус торговців цінними
паперами на фондовому ринку».
Анна Бабич, старший партнер
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»,
детально розкрила тему «Законодавство врегулювання ринку цінних паперів та фондового ринку:
акції та особливе регулювання обігу акцій у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства».
Останнього дня Школи — 22
лютого — перед учасниками виступив Максим Черкасенко, партнер
АК «Арцінгер і Партнери», з лекцією «Інфраструктура фондового

ринку: правове регулювання діяльності, проблемні питання та перспективи розвитку».
Крім того, організатори Всеукраїнської правничої школи провели низку інтерактивних заходів
задля виявлення кращих з кращих
знавців законодавства про цінні
папери і фондовий ринок.
Протягом трьох днів цієї Школи
учасники демонстрували свої знання та красномовство на брейнрингу знавців ринку цінних паперів і фондового ринку, ініційованому судовому засіданні, дебатах на
тему «Переваги та недоліки Закону
України «Про акціонерні товариства».
Тішить те, що крім неоціненного досвіду і нових знань, учасники мали нагоду поспілкуватися та
зав’язати нові знайомства.
www.uba.ua
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Національний раунд конкурсу
з міжнародного права ім. Бена Телдерса
Конкурс з міжнародного права ім. Бена Телдерса – це щорічний європейський конкурс, який дає
можливість студентам-правникам відчути себе учасником справжнього судового засідання,
продемонструвати не лише свої знання з міжнародного публічного права, а й знання з англійської мови,
адже за умовами конкурсу імітоване судове засідання проводиться винятково англійською
Зараз він вважається найпрестижнішим конкурсом із судових
дебатів з міжнародного права у
Європі.
Асоціація правників України
виступає постійним українським
національним організаційним
комітетом конкурсу з міжнародного права ім. Бена Телдерса з
2003 року. Завдання національних
організаційних комітетів у цьому
конкурсі полягає в організації та
проведенні національного раунду, у якому добирається найкраща
команда для участі у міжнародному раунді конкурсу, що проходить
щороку в Гаазі.
Цього року Ліга студентів Асоціації правників України вже другий рік
поспіль самостійно адмініструвала
національний раунд, який відбувся 14
лютого 2009 р. у м.Києві в приміщенні
Вищого господарського суду України.
Цьогоріч у національному раунді
взяли участь команди із 7-ми вищих
навчальних закладів України: Київського міжнародного університету,
Національного університету «Острозька академія», Національної юридичної академії України ім. Ярослава
Мудрого, Харківського національного

Суддівська колегія конкурсу
університету ім. В. Н. Каразіна, Академії адвокатури України, Національного університету «Києво-Могилянська
академія», Одеської національної
юридичної академії.
Структурно конкурс складався
з двох сесій, протягом яких кожна з
команд-учасників випробувала себе
і як позивач, і як відповідач. Протягом першої сесії до складу суддівської
колегії ввійшли Роберт Сторч, посольство США в Україні (голова суддівської колегії), Анна Пойзнер, ЮФ
«АСТЕРС», Сара Лорд, посольство
США в Україні. Протягом другої сесії
суддями були Роберт Сторч (голо-

ва суддівської колегії), Михайло
Щітка, АО «Василь Кісіль і Партнери» та Вольгаф Бюглер, ЮФ
CMS Reich–Rohrwig Hainz.
Зрештою перемогу у національному раунді здобула команда
Києво-Могилянської академії, до
складу якої увійшли студенти: Аліна
Свідерська, Катерина Бондар, Анастасія Кареба, Станіслава Ільченко.
Тренером команди-переможця
виступила Мирослава Антонович.
Найкращим оратором національного раунду обрали представницю Києво-Могилянської академії
Станіславу Ільченко.
Тепер на команду-переможця
чекає участь у фіналі змагань, які відбудуться в м.Гаага (Нідерланди) у приміщенні Міжнародного Суду ООН.
Асоціація правників України та
Ліга студентів АПУ щиро вдячна
представникам Генерального партнера заходу – ЮФ «АСТЕРС» і представникам Партнера заходу – ЮФ
INTEGRITES, а також Голові Вищого
господарського суду України Сергію
Демченко за підтримку у організації
та проведенні національного раунду
конкурсу з міжнародного права ім.
Бена Телдерса.

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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ОФІЦІЙНО

Резолюція
З’їзду юридичних фірм та приватних юристів України
19 лютого 2009 року
м. Київ
Ми, представники юридичного бізнесу України –
учасники З’їзду юридичних фірм та приватних юристів України (19 лютого 2009 року, м. Київ)
ПРОГОЛОШУЄМО:
1. Український юридичний бізнес – юридичні фірми та приватні юристи – виступає за невідкладну
реформу адвокатської та юридичної професії в
Україні.

2. У країнський юридичний бізнес підтримує пропозицію
про уніфікацію (злиття) професій адвоката та приватного
юриста.
3. Український юридичний бізнес наполягає на тому, щоб уніфікація (злиття) професій адвоката та приватного юриста
відбувалася у недискримінаційний спосіб, виходячи з рівності та однакової цінності обох професій для суспільства.
4. Ця Резолюція є відкритою для приєднання всіх юридичних
фірм та приватних юристів України.

Юридична фірма Arzinger реалізує нову
стратегію розвитку*

*На правах генерального партнера АПУ

КИЇВ – 3 березня 2009 року. Генеральний партнер Асоціації правників України, адвокатська компанія
Arzinger реалізує нову стратегію розвитку, в рамках якої виходить на український юридичний ринок
як незалежна юридична фірма і проводить ребрендінг
Адвокатська компанія Arzinger за
6 років своєї роботи в Україні зарекомендувала себе як юридична фірма
мережі «Arzinger & Partners», що розвивається стрімкими темпами та щороку
збільшує прибутки та кількість кваліфікованого персоналу більш, ніж на
100%. Для збереження високих темпів
розвитку фірма Arzinger реалізує нову
стратегію розвитку, яка передбачає
вихід на нові ринки, розвиток нових
та посилення існуючих практик, а
також розширення клієнтської бази
завдяки членству в міжнародних асо-

ціаціях незалежних
юридичних фірм.
У рамках реалізації
нової стратегії компанія в лютому 2009
року вийшла зі складу мережі і оформляє
членство в трьох міжнародних асоціаціях
незалежних юридичних фірм — ALFA International, State
Capital Global Law Firm Group і Mackrell
International. Також компанія Arzinger
має намір продовжувати брати активну

участь в діяльності
Асоціації правників
України.
«Ми переросли мережу, тому
для здобуття нових
можливостей для
компанії та її співробітників ми прийняли рішення
про подальший її розвиток у складі
міжнародних асоціацій незалежних
юридичних фірм» — заявив керуючий партнер компанії Сергій Шкляр.

Медіа-юристи приєднуються до Асоціації
правників України
У лютому 2009 року Асоціація правників України привітала серед своїх членів юристів групи компаній
«Студія 1+1», зокрема, і працівників юридичного департаменту Телерадіокомпанії «Студія «1+1»
До цього рішення
щодо колективного вступу до Асоціації приймали колеги з юридичних
фірм, тож випадок, коли
весь склад юридичного департаменту компанії вирішує приєднатися до
АПУ, стався вперше.
Ми поцікавились про мотиви
такого рішення у Директора з юридичних питань Телерадіокомпанії
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«Студія «1+1» у
формі ТОВ, к.ю.н.
Тетяни Смирнової.
«Зважаючи на
триваючу у суспільстві дискусію стосовно майбутнього юридичної професії, ми хочемо
заявити про підтримку законопроектної роботи у цій сфері, що ведеться
Асоціацією правників України. Ініціативи Асоціації щодо уніфікації юри-

дичної професії, зміцнення гарантій
адвокатської діяльності, посилення
ролі адвокатського самоврядування
є своєчасними і відповідають сьогоднішньому стану розвитку української
юриспруденції. Активна позиція Асоціації щодо реформування адвокатури
України стала однією з головних причин, що спонукала нас до вступу» — так
прокоментувала рішення своїх колег
пані Тетяна Смирнова.
www.uba.ua
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ЧЛЕНИ
1. Андрєєва Євгенія Станіславівна — ТОВ «Еф Ай Ем Груп
Компані», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
2. Балюк Вікторія Вікторівна — АО «Василь Кісіль і Партнери», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
3. Бірюк Дмитро Миколайович — ТОВ «Шонхерр Україна», старший юрист, відділення АПУ в м.Києві;
4. Бойко Оксана Леонідівна — Українська іноземна юридична колегія, адвокат, відділення АПУ в м.Києві;
5. Барбул Павло Олексійович — АК «Арцінгер і Партнери», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
6. Велика Люсьєна Володимирівна — АО «Віталій Титич і
Партнери», помічник адвоката, відділення АПУ в м.Києві;
7. Горбань Роман Олегович — приватна практика, адвокат, відділення АПУ в м.Києві;
8. Городнича Людмила Анатоліївна — ТОВ «Шонхерр
Україна», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
9. Гринчук Тетяна Володимирівна — ТОВ «Шонхерр Україна», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
10. Гуменюк В’ячеслав Вікторович — ТОВ «Еф Ай Ем
Груп Компані», юрист-міжнародник, відділення АПУ в
м.Києві;
11. Герасименко Станіслав Анатолійович — АК «Арцінгер і
Партнери», старший юрист, відділення АПУ в м.Києві;
12. Глозман Олександра Анатоліївна — АК «Арцінгер і Партнери», молодший юрист, відділення АПУ в
м.Києві;
13. Гречко Павло Володимирович — АО «Василь Кісіль і
Партнери», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
14. Дармограй Ігор Олексійович — АК «Арцінгер і Партнери», старший юрист з питань інтелектуальної власності, відділення АПУ в м.Києві;
15. Заєць Марія Вікторівна — АК «Арцінгер і Партнери»,
молодший юрист, відділення АПУ в м.Києві;
16. Захарченко Юрій Олександрович — АО «Василь Кісіль
і Партнери», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
17. Іванів Ольга Зіновіївна — АО «Василь Кісіль і Партнери», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
18. Каблучко Ірина Олександрівна — ПП «Юридична компанія «Лексіма», директор, відділення АПУ в м.Києві;
19. Кирпа Юлія Сергіївна — АО «Василь Кісіль і Партнери», старший юрист, відділення АПУ в м.Києві;
20. Кишкар Павло Миколайович — ТОВ «Еф Ай Ем Груп
Компані», заступник начальника юридичного департаменту, відділення АПУ в м.Києві;
21. Кольвах Володимир Олександрович — ТОВ «Шонхерр
Україна», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
22. Кузьміна Яна Олександрівна — ТОВ «Шонхерр Україна», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
23. Кучерук Ольга Петрівна — АК «Арцінгер і Партнери»,
юрист, відділення АПУ в м.Києві;
24. Лепіска Юлія Миколаївна — ТОВ «Еф Ай Ем ЛОГІСТИК ЦЕНТР», юрисконсульт, відділення АПУ в м.Києві;
25. Ліщук Ірина Василівна — АК «Арцінгер і Партнери»,
молодший юрист, відділення АПУ в м.Києві;
26. Максименко Ярослав Олександрович — ЗАТ «Простострахування», юрисконсульт, відділення АПУ в м.Києві;
www.uba.ua

27. Мальський Маркіян Маркіянович — АК «Арцінгер і
Партнери» (Львівський офіс), адвокат, юрист, Львівське
відділення;
28. Мельниченко Єлизавета Ігорівна — ТОВ «ЮФ
«Мельниченко і Лікарчук», юрист, відділення АПУ в
м.Києві;
29. Мотренко Владислава Володимирівна — АО «Василь
Кісіль і Партнери», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
30. Новичкова Євгенія Олександрівна — АК «Арцінгер і
Партнери», старший юрист, відділення АПУ в м.Києві;
31. Олефіренко Ганна Олександрівна — ТОВ «ЮФ «АРІЄС», партнер, відділення АПУ в м.Києві;
32. Полтавцева Інна Миколаївна — АО «Віталій Титич
і Партнери», виконавчий директор, відділення АПУ в
м.Києві;
33. Ростопіра Валентина Василівна — АК «Арцінгер і
Партнери», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
34. Рукосуєва Ольга Валеріївна — ТОВ «Міжнародна
юридична фірма «Неоклеус, Воробйов і КО», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
35. Семенова Юлія Валентинівна – Укрінюрколегія, адвокат, відділення АПУ в м.Києві;
36. Сердюк Денис Володимирович — ЮФ «Саєнко Харенко», партнер, відділення АПУ в м.Києві;
37. Скопінцев Віктор Юрійович — ТОВ «Шонхерр Україна», адвокат, відділення АПУ в м.Києві;
38. Смородський Олександр Григорович — Військова прокуратура Харківського гарнізону, старший помічник
прокурора, Харківське відділення;
39. Соколов Юрій Євгенович — приватний нотаріус, відділення АПУ в м.Києві;
40. Сорокун Марія Андріївна — ЮФ «Гвардіс», директор,
відділення АПУ в м.Києві;
41. Тарасенко Юрій Дмитрович — АО «Віталій Титич і Партнери», помічник адвоката, відділення АПУ в м.Києві;
42. Терещенко Володимир В’ячеславович — АК «Арцінгер
і Партнери», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
43. Титов Олександр Олександрович — ТОВ «Шонхерр
Україна», адвокат, відділення АПУ в м.Києві;
44. Тищенко Вікторія Григорівна — АК «Легітимус», провідний юрист, відділення АПУ в м.Києві;
45. Ткаченко Ольга Миколаївна — АК «Арцінгер і Партнери», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
46. Точицька Тамара Григорівна — АК «Легітимус», юрист,
відділення АПУ в м.Києві;
47. Фармуга Василь Степанович – пенсіонер, м. Снятин,
Івано-Франківське відділення;
48. Хілько Віталій Анатолійович — ЗАТ «Укрелеваторпром», юрисконсульт, Одеське відділення;
49. Черкасенко Максим Леонтійович — АК «Арцінгер і
Партнери», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
50. Шкудун Олександр Петрович — ЮФ « Салком»,
юрист, відділення АПУ в м.Києві;
51. Шурдук Роман Володимирович — АО «ЮФ «Василь
Кісіль і Партнери», юрист, відділення АПУ в м.Києві;
52. Шагін Олександр Васильович — ТОВ «Укрпромбанк»,
юрисконсульт, відділення АПУ в м.Києві;
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53. Шалота Костянтин Валерійович — ТОВ «Еф Ай Ем Груп
Компані», юрисконсульт, відділення АПУ в м.Києві;
54. Щербяк Юлія Василівна — ЮФ «Лекс-Форум»,
директор, адвокат, Рівненське відділення;
55. Ясельський Ігор Віталійович — АО «Укрінколегія»,
помічник адвоката, , відділення АПУ в м.Києві
КАНДИДАТИ
1. Білик Павло Богданович — Львівський державний
інститут, 5-й курс, Львівське відділення;
2. Божинова Ірина Максимівна — Запорізький національний університет, 1-й курс, Запорізьке відділення;
3. Галагуз Михайло Олександрович — Запорізький національний університет, 1-й курс Запорізьке відділення;
4. Головченко Ольга Валентинівна — Київський національний університет внутрішніх справ України, 3-й курс,
відділення АПУ в м.Києві;
5. Дадінська Юлія Володимирівна — Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 5-й курс, Харківське відділення;
6. Корчев В’ячеслав Дмитрович — Київський національний університет внутрішніх справ, 4-й курс, відділення
АПУ в м.Києві;
7. Крицький Олександр Ігорович — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2-й курс, відділення
АПУ в м.Києві;
8. Кудрицька Тетяна Юріївна — Національний університет «Києво-Могилянська академія», 5-й курс, відділення
АПУ в м.Києві;
9. Кулик Анастасія Сергіївна — Запорізький національний університет, 1-й курс, Запорізьке відділення;
10. Кучерявий Володимир Володимирович — Київський
національний університет внутрішніх справ, 4-й курс,
відділення АПУ в м.Києві;
11. Ластенко Ілля Ігорович — Запорізький національний
університет, 2-й курс, Запорізьке відділення;
12. Левчук Світлана Миколаївна — Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 5-й курс Харківське відділення;
13. Лисенко Катерина Сергіївна — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2-й курс, відділення
АПУ в м.Києві;
14. Макарова Антоніна Григорівна — Маріупольський державний гуманітарний університет, 5-й курс, м.Маріуполь,
Донецьке відділення;
15. Одосій Елвін Володимирович — Чернівецький національний університет, 2-й курс, Чернівецьке відділення;
16. Палій Олександр Олександрович — Черкаський національний університет, 3-й курс, Черкаське відділення;
17. Парьоха Ірина Василівна — Харківський національний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м. Суми,
Сумське відділення;
18. Рагозін Антон Олегович — Київський університет
туризму, економіки та права, 3-й курс , відділення АПУ
в м.Києві;
19. Русой Вадим Георгійович — Національна академія ім.
Я. Мудрого, 4-й курс, Харківське відділення;
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20. Савицька Леся Леонідівна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2-й курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
21. Савчук Валерія Ігорівна — Київський національний
університет ім. Т. Г. Шевченка, 3-й курс, відділення АПУ
в м.Києві;
22. Свідлова Катерина Валеріївна — Запорізький національний університет, 2-й курс, Запорізьке відділення;
23. Савчук Мирослава Юріївна — Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 5-й курс, відділення АПУ в м.Києві;
24. Сідельник Кирило Олегович — Харківський національний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м.
Суми, Сумське відділення;
25. Симончук Микита Віталійович — Академія адвокатури
України, 3-й курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
26. Скорина Цвітана Сергіївна — Харківський національний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м. Суми,
Сумське відділення;
27 Сохань Артем Вікторович — Таврійський національний
університет, 1-й курс, м. Сімферополь, відділення АРК;
28. Тарасова Ксенія Костянтинівна — Харківський національний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м.
Суми, Сумське відділення;
29. Топор Лілія Володимирівна — Харківський національний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м. Суми,
Сумське відділення;
30 Трескін Дмитро Олександрович — Харківський національний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м.
Суми, Сумське відділення;
31. Трохановський Тарас Ярославович — Національна
юридична академія України, 4-й курс, м. Харків, Харківське відділення;
32. Хоменко Сергій Петрович — Черкаський національний
університет, 1-й курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
33. Цикін Максим Вікторович — Запорізький національний університет, 1-й курс, Запорізьке відділення;
34. Черненко Олена Геннадіївна — Черкаський національний університет,1-й курс, м. Черкаси, Черкаське
відділення;
35. Швед Сергій Вікторович — Черкаський національний
університет, 2-й курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
36. Шерстюк Олена Олегівна — Харківський національний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м. Суми,
Сумське відділення.
37. Шпот Василь Володимирович — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 4-й курс, відділення АПУ в м.Києві;
38. Щербак Руслан Володимирович — Харківський національний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м.
Суми, Сумське відділення;
39. Щербина Інна Анатоліївна — Харківський національний університет внутрішніх справ, 3-й курс, м. Суми,
Сумське відділення;
40. Щеснович Володимир Васильович — Чернівецький
національний університет, 1-й курс, Чернівецьке 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

www.uba.ua
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English SUMMARY

New Legal Business Realia
On 20 February 2009 in Kiev the Ukrainian Bar
Association (UBA) held its Fifth Annual Legal Forum
“Development of Ukrainian Legal Services Market in
2009”.
This year legal community, namely legal business
owners and partners, discussed the problems of their
companies management and activity in conditions of
deterioration in the business environment in Ukraine and
in the international arena.

Ukrainian Bar Association will contribute to
judicial system reform in Ukraine
Ukrainian Bar Association (UBA) will actively
participate in judicial system reform. This statement was
announced on 17 February 2009 by the President of the
Ukrainian Bar Association Sergei Konnov.
“The draft laws “On Judicial System of Ukraine”,
presented to the Parliament are anything but perfect and
will not be able to facilitate drastic changes in the national
judicial system” – the UBA President quoted as saying.
The judicial system reform initiative should spring
from the legal community. Lawyers, each day taking part
in court proceedings, representing rights and freedoms of
individuals and businesses are sure to know about judicial
system faults and should contribute to their amendment —
said Mr. Konnov.
The Ukrainian Bar Association will carefully examine
all motions moved by representatives of judicial and
executive branches, but opinion of practicing lawyers and
the public at large will be instrumental in legal drafting on
the issue of further judicial system reform in Ukraine.
“Thus, courts exist for the sake of citizens but not
the state. Therefore, Ukraine shall establish the judicial
system ready to serve the interests of its citizens in the
first turn. The court system shall be transparent, legal and
efficient”, — underlines the President of the Ukrainian
Bar Association.

Congress of Law Firms and Individual
Practitioners Held in Kiev
Discussion over legal market development in Ukraine
Legal business development Forum covered four basic
topics — survival or development in 2009, successful
patterns of partnership in a law firm, clients: the eternal
values to be strived for and new realia of risks management
in a law firm.
Apart from well-known professionals of the Ukrainian
legal market among the contributors there were
representatives from Russia and Europe and among the
participants – law firms managers from Moscow and
Minsk.
Fifth Annual Legal Forum proved readiness of Ukrainian
law firms to meet new challenges, being brought by this year
2009 and also their ability to discover new opportunities
and ways for leveling up commercial and professional
effectiveness.

On 19 February 2009 with the initiative of the Ukrainian
Bar Association (UBA) a first in its kind Congress of
law firms and private law practitioners of Ukraine was
held in Kiev. The meeting was dedicated to discussion of
peculiarities of legal profession reform in Ukraine.
The congress supported the unification of the legal
profession proposed by the Minister of Justice of Ukraine
and by all lawyers’ organizations together with establishment
independent and effective self-government to represent
and protect the interests of all law professionals on
Ukraine. More than 60 delegates from law firms attended
the congress. The majority of delegates were qualified as
advocates, being at the same time representatives from legal
business.
The attendees also discussed possibilities of introduction
ethical rules on the legal market of Ukraine and supported
the idea of drafting a unified code of conduct for all lawyers
of Ukraine.

Other Headlines:
On 14 February 2009 the UBA Students
League administrated the national
round of Telders Moot Competition
in Ukraine. The team of Kiev-Mohyla
Academy won the competition.

18

On 14 February 2009 the UBA Students
League administrated the national
round of Telders Moot Competition
in Ukraine. The team of Kiev-Mohyla
Academy won the competition.

On 2 March 2009 MP Iryna Berezhna
met with the UBA members within
the initiative “Lunch with a Member
of Parliament”. The notary reform
became the main topic of discussion.
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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) 492-88-48, 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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партнер комітету
з корпоративного права

ОФІЦІЙНий медіа-партнер

Інформаційно-правова
підтримка
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