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Міністр юстиції
України — гість АПУ
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Президент Асоціації правників України
представив законопроект про адвокатуру
юридичному комітету Американської
торгової палати
2 квітня 2009 року у м. Києві Президент Асоціації
правників України (АПУ) Сергій Коннов представив на
засіданні юридичного комітету Американської торгової
палати в Україні (The American Chamber of Commerce in
Ukraine – ACC) проект нової редакції Закону України
«Про адвокатуру», підготовлений АПУ.

Презентація законопроекту на засіданні юридичного
комітету цієї впливової бізнес асоціації мало за мету подальше залучення юридичного бізнесу до обговорення
питань уніфікації правничої професії в Україні.
Сергій Коннов розповів про основні положення та новели представленого законопроекту, а також звернув увагу на питання, що викликають заперечення з боку Спілки
адвокатів України та Асоціації адвокатів України.
Крім того, Сергій Коннов відповів на запитання членів юридичного комітету АСС стосовно окремих положень законопроекту. Він також повідомив, що найближчим часом очікує реєстрацію цього проекту у Верховній
Раді України, можливо, з редакційними поправками
суб’єктів законодавчої ініціативи.
Співголова юридичного комітету АСС Олександр
Мартиненко запропонував надати всім членам комітету
можливість протягом 30 днів надіслати свої зауваження
та пропозиції щодо представленого проекту з метою підготовки офіційної позиції щодо шляхів реформи української адвокатури.
The American Chamber of Commerce in Ukraine є однією з найбільш активних та впливових об’єднань комерційних компаній, які здійснюють свою діяльність в
Україні.
Раніше 11 березня 2009 року Сергій Коннов представив вказаний законопроект на засіданні юридичного
комітету Європейської бізнес-асоціації (ЕВА). Очікується, що після реєстрації законопроекту АПУ в парламенті
юридичний комітет Європейської бізнес-асоціації висловить свою офіційну позицію щодо обох проектів.
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Відбулося засідання Правління Асоціації
правників України
2 квітня 2009 року у м. Києві Правління Асоціації
правників України провело своє чергове засідання.
Під час засідання Правління зробило декілька
кадрових призначень. Зокрема, Головою відділення
Асоціації правників України в Житомирській області призначено Олега Лосіхіна (Національна академія державного управління при Президентові України, слухач). Також було призначено координатора
Форуму партнерів юридичних фірм Асоціації – ним
став Ілля Костін, старший партнер ЮК «Правовий
Альянс».  
Правління також обговорило питання, пов’язані з
підготовкою засідання Правничої Асамблеї (12 червня 2009 року, м. Львів), зокрема, про стан висування
(самовисування) делегатів від відділень та секцій.
Серед питань порядку денного засідання була розглянута діяльність комітетів Асоціації. Так, звітуючи
Правлінню, виконавчий директор Асоціації Андрій
Манорик звернув увагу на те, що нещодавно розпочали свою роботу Комітет АПУ з кримінального та
кримінально-процесуального права та Комітет АПУ
з банківського та фінансового права.
Звітувала про свою діяльність Правлінню і Ліга
студентів АПУ. Так, Голова Ліги студентів АПУ Михайло Віхляєв зазначив, що протягом минулого року
Лігою студентів було проведено 11 всеукраїнських
заходів, в яких взяли участь понад 200 студентівправників. Крім того, Ліга студентів у рамках АПУ започаткувала своє власне видання — журнал «Студентправник». Наразі вже вийшло 2 номери цього видання, а також триває його передплата.
Прикінцевим питанням засідання Правління стало обговорення судової реформи. За результати дискусії було вирішено розробити концепцію судової
реформи Асоціації правників України, для чого буде
проведено низку заходів, під час яких правники та
судді зможуть обговорити шляхи та напрямки майбутньої реформи.

Асоціація правників України продовжує
співробітництво з Європейським союзом
1 квітня 2009 року у м. Києві представники Асоціації
правників України провели зустріч з керівництвом Програми Європейського союзу в Україні «Прозорість та
ефективність функціонування судової системи України:
компонент державної служби».
Під час зустрічі керівник програми Еді Фракасіні проінформувала присутніх про досягнення проекту, напрямки діяльності на поточний рік та запросила представників АПУ до поглибленої співпраці. Сторони домовились
розробити та впровадити опитувальник правників щодо
діяльності суду, а за результатами опитування підготувати спільний звіт.
Від Асоціації правників України в зустрічі взяли
участь Голова комітету з міжнародного права Олена Балбекова та виконавчий директор Андрій Манорик.
www.uba.ua
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Асоціації правників України запроваджує
регулярний моніторинг виконання Угоди
про спрощення візового режиму між
Україною та Європейським Союзом
Асоціація правників України
(АПУ), в особі Олени Балбекової,
голови Комітету з міжнародного
права АПУ, ініціює запровадження регулярного моніторингу виконання Угоди про спрощення
візового режиму між Україною
та Європейським Союзом серед
членів Асоціації.
З 1 січня 2008 року набрала чинності Угода про спрощення візового
режиму між Україною та ЄвропейОлена Балбекова,
ським Союзом (надалі – Угода).
голова Комітету
Очікувалось, що усунення пез міжнародного
права АПУ
решкод для візитів українців до
країн-членів ЄС повинно було
посприяти посиленій інтеграції між нашою країною і
Європейським Співтовариством на громадянському, навчальному, науковому і культурному рівнях. Оскільки
громадянам України Угода надає, нажаль, переважно на
папері, певні привілеї:
l полегшення при верифікації мети поїздки, оскільки буде обмежено кількість документів, які необхідно
подавати;
l певним категоріям громадян (підприємцям, відвідувачам близьких родичів, журналістам, спортсменам, культурним діячам) частіше видаватимуть візи на
декілька років;
l певні категорії осіб (водії вантажівок, журналісти, школярі та студенти) будуть звільнені від сплати візового збору, який встановлюється на рівні 35 євро;
l
власники дипломатичних паспортів не повинні
будуть отримувати візу, та ін.
Юридична спільнота в особі Асоціації правників
України не могла не звернути свою увагу на випадки
перевищення суми візового збору, недотримання термінів візових клопотань, завищені вимоги до подання
документів на отримання віз, неаргументоване скорочення строків дозволеного перебування за кордоном
шляхом видачі візи на коротший термін і частині порушення етичних норм спілкування з українськими
громадянами.
Оскільки Угода була підписана, в першу чергу, з
огляду на принцип взаємності (нагадаємо, що громадян країн-членів ЄС звільнено від оформлення віз
для в’їзду в Україну на період до 90 днів, або під час
транзитного проїзду з 1 травня 2005 року), пропонуємо, ввести регулярний моніторинг виконання Угоди з
метою відстеження результативності її виконання та,
у разі необхідності вжиття засобів для усунення порушень та/або застосування відповідних заходів до громадян країн ЄС.
Таким чином, вирішено запровадити виявлення випадків недотримання Угоди відповідними консульськиwww.uba.ua
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ми установами ЄС серед членів Асоціації шляхом збирання відгуків та скарг щодо порушень прав громадян
та положень Угоди в процесі подання на отримання візи
або отримання візи до країн Європейського Союзу.
Сподіваємось, що маючи відгуки та приклади з досвіду членів Асоціації щодо порушення Угоди, ми зможемо в подальшому ініціювати необхідність дотримання обов’язків сторін зазначеної Угоди, звернувшись не
тільки до Міністерства закордонних справ України, але
й до консульських та інших установ Євросоюзу, налагодивши з останніми діалог щодо усунення порушень
прав громадян у сфері візових питань.
Просимо направляти інформацію щодо випадків
порушення Ваших прав та положень Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Європейським
Союзом до Секретаріату АПУ.

Керівництво Асоціації правників України
взяло участь у IV Щорічних загальних
зборах Ліги студентів АПУ

10 квітня 2009 року у м. Києві відбулася зустріч керівництва Асоціації правників України з Лігою студентів
АПУ. Президент Асоціації Сергій Коннов та виконавчий
директор Андрій Манорик взяли участь у роботі розширеної Ради Ліги студентів, заслухали звіт та нагородили
учасників за вагомий внесок в діяльність Ліги студентів
Асоціації правників України.
Також на загальних зборах було обрано новий склад
розширеної Ради Ліги, яка, в свою чергу, обиратиме нового Голову Ліги Студентів АПУ.
У заході також взяла участь Наталя Денисенко, в. о.
заступника виконавчого директора Асоціації правників
України.

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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Нова ініціатива АПУ — зустріч правників
з представниками виконавчої влади
10 березня 2009 року у м. Києві відбулася перша «Зустріч з представником виконавчої влади»,
гостем якої став міністр юстиції України Микола Оніщук
Як зазначив Президент Асоціації правників України (АПУ) Сергій
Коннов на відкритті заходу, «нова ініціатива Асоціації правників України
спрямована на поглиблення діалогу
між правничою спільнотою та представниками виконавчої влади».
Ініціатива викликала широкий
інтерес серед членів Асоціації – у
ній взяли участь адвокати, юристи,
які практикують приватно, корпоративні юристи, нотаріуси, незалежні
судові експерти, представники Ліги
студентів АПУ тощо.
Кожен мав змогу поставити свої
наболілі питання безпосередньо міністру та отримати ґрунтовну і вичерпну відповідь. Коло питань, що
обговорювалися, виявилося надзвичайно широким, - від питань,
пов’язаних з реалізацією імперативних норм Конституції України
до практичних питань порядку реєстрації адвокатських об’єднань.
Також обговорювалися питання,
пов’язані з реформою адвокатури,
атестацією незалежних судових екс-

пертів, реформи нотаріату
та судової системи, громадського контролю над
законотворчою діяльністю
тощо.
У ході зустрічі пан Оніщук, окрім іншого, висловився за необхідність
створення
двопалатного
парламенту, оскільки, на
його думку, це буде сприяти інституційному розвитку нашої держави. Також
міністр відзначив, що саме
юристи, а не політики,
Міністр юстиції України на зустрічі з членами АПУ
здатні протистояти всім
викликам та загрозам демократичному розвитку держави та правників до активної співпраці, назберегти надбання, здобуті за роки голосивши на готовності його відомства до прозорого та чіткого механізму
незалежності.
За результатами зустрічі Мико- взаємодії з представниками Асоціації.
У зустрічі взяли участь члени
ла Оніщук пообіцяв проаналізувати
нормативно-правові документи, ви- Правління АПУ Дмитро Грищенко
дані Міністерством юстиції України, і Володимир Марченко, голова Трена предмет особливостей їх практич- тейського суду АПУ Сергій Козьяков
ного застосування та внесення відпо- та виконавчий директор АПУ Андрій
відних поправок. Міністр закликав Манорик.

Народний депутат України Валерій
Писаренко — гість Асоціації правників України
6 квітня 2009 року у м. Києві в рамках чергового заходу «Обід з парламентарем» члени Асоціації
правників України (АПУ) мали нагоду зустрітися з народним депутатом України Валерієм Писаренко
Основною темою зустрічі була
боротьба з корупцією, шляхи посудова реформа, адже Валерій Пидолання економічної кризи – не
саренко є Головою підкомітету з
вичерпний перелік тем, навколо
питань правових основ організаяких точилася дискусія.
ції та діяльності виконавчої служНаприкінці зустрічі Валерій
би і реагування на порушення
Писаренко подякував правнизаконодавства щодо виконання
кам за високопрофесійний діалог
рішень Комітету Верховної Ради
та висловив сподівання на його
України з питань правосуддя.
продовження в майбутньому.
Членів АПУ цікавили питанУ зустрічі також взяло участь
Сергій Коннов, Валерій Писаренко, Олег Макаров
ня, пов’язані з напрямками судокерівництво Асоціації, зокревої реформи та строками її впроваЯк завжди, коло питань, відпові- ма: Президент Сергій Коннов, чледження, особиста позиція народного ді на які хотіли отримати правники, ни Правління Дмитро Алешко, Олег
депутата України щодо зазначених було значно ширшим ніж оголошена Макаров, Олексій Муравйов, викопитань.
тематика. Конституційна реформа, навчий директор Андрій Манорик.
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новини комітетів

Як захистити права та інтереси
забудовника та інвестора в будівництво
17 березня 2009 року у м. Києві відбулося спільне засідання Комітетів з нерухомості та будівництва
та цивільного права Асоціації правників України (АПУ)
Модераторами та співдоповідачами цього спільного засідання виступили Ярослав Яременко, голова Комітету з нерухомості та будівництва АПУ,
адвокат АО «Александров і Партнери»
та Олександр Оніщенко, голова Комітету з цивільного права АПУ, керівний
партнер АК «Правочин».
Ярослав Яременко поділився своїм досвідом з питань захисту інтересів
довірителя, зокрема, шляхом створення відповідного фонду фінансування
будівництва, який покликаний захищати інтереси зацікавлених осіб.
Роман Титикало, адвокат, заступник голови Комітету цивільного права
АПУ, виступив з доповіддю про можливі способи захисту прав інвестора у
відносинах з забудовниками, зокрема,
у випадках зупинення будівництва.
Пан Роман Титикало, проаналізувавши норми «антикризового» Закону України «Про запобігання впливу
світової фінансової кризи на розвиток
будівельної галузі та житлового будівництва», прийнятого 25 грудня 2008
року (надалі – «Закон»), прийшов до
висновку, що у цьому нормативному
акті законодавець виступив на захист
інтересів забудовників.
Так, адже у Законі міститься заборона розірвання
фізичними та

Експерти з нерухомості вирішують, як краще захистити інтереси інвестора в період кризи
юридичними особами будь-яких договорів, результатом яких є передача
забудовниками завершеного об’єкта
житлового будівництва за умови, що
за такими договорами здійснено оплату 100% вартості такого об’єкта житлового будівництва, за загальним правилом, окрім випадків, якщо таке розірвання здійснюється за згодою сторін.
У свою чергу, великий інтерес викликала доповідь Руслани Музичко,
адвоката, віце-президента АО «Александров та партнери» на тему: «Інвестор в будівництво чи власник незавершеного будівництвом об’єкта».
Пані Руслана запропонувала як ефективний варіант вирішення проблем

створення будівельних кооперативів,
які не потребують отримання ліцензії
та можуть бути досить ефективними у
випадку, коли об’єкт уже майже збудовано.
Олександр Оніщенко, проаналізувавши актуальну судову практику в
галузі будівництва та захисту інтересів забудовника, відзначив, що наразі
нова судова практика ще не сформувалася, однак все залежить від ступеня готовності об’єкту. Пан Оніщенко
також порадив обирати той спосіб захисту своїх прав, який найвірогідніше
може бути застосований на практиці і
не сподіватися на швидке вирішення
спору у суді.

КАЛЕНДАР НАЙБЛИЖЧИХ ЗАХОДІВ
22 квітня 2009 р.

м. Київ

Засідання комітету виконавчого провадження, банкрутства та арбітражного керування. Тема: «Неплатоспроможність та банкрутство фінансових установ та професійних учасників ринку цінних паперів».

Секретаріат АПУ

23 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
Асоціація правників України

24-25 квітня 2009 р.

м. Прага (Чехія)

6-12 травня 2009 р.

м. Амстердам
(Нідерланди)

22-23 травня 2009 р.

м. Санкт-Петербург (РФ)

28 травня 2009 р.

м. Київ

"Ласкаво просимо до Асоціації!" Прийом для нових членів АПУ

28 травня 2009 р.

м. Київ

Перший Всеукраїнський з`їзд нотаріусів України

28 травня 2009 р.

м. Київ

VIІ Відкритий турнір з більярду серед юристів ім. С. Лавіцького

Міжнародний семінар «Юридичні фірми: секрети успіху»
Майстер-клас «Стратегія і практика розвитку юридичної фірми»

LegalStudies.RU
Асоціація правників України

Міжнародний семінар (тема узгоджується)
Секретаріат АПУ

Відділення АПУ в АР Крим

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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новини комітетів

Можливості відшкодування моральної
шкоди в трудовому праві
26 березня 2009 року у м. Києві відбулося засідання Комітету з трудового права Асоціації правників
України, присвячене обговоренню можливостей відшкодування моральної шкоди у трудових відносинах
Модератором та головним доповідачем засідання виступив Олексій
Шевчук, Начальник юридичного відділу Державного управління справами
при Президентові України ДП «Держпостачання».
Олексій Шевчук розповів про основні методики та підходи до встановлення та розрахунку моральної шкоди, відзначивши, однак, що наразі не
існує уніфікованого підходу до визначення суми моральних страждань, що,
відповідно, створює проблеми при визначенні суми та задоволенні такої вимоги в позові. Разом з тим, доповідач
порадив, перш за все, звертатися до
експертів та детально обґрунтовувати
в позові необхідність отримання компенсації за моральні страждання потерпілого.
Чинне трудове законодавство не містить окремих
положень про задоволення моральної шкоди працівниреклама
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Олексій Шевчук та Марія Клічак
ка або роботодавця, однак, у таких випадках можна застосовувати загальні норми цивільного законодавства.
Олексій Шевчук, підсумувавши існуючу судову
практику, виокремив такі основні підходи суддів до визначення розміру відшкодування:
— взяти за основу суму, яку заявляє в позовній заяві позивач, і прийняти остаточне рішення, керуючись
принципами розумності та справедливості;
— призначити судово-медичну експертизу;
— визначити розмір відшкодування моральної шкоди самостійно.
Окрім пошуку способів відшкодування моральної
шкоди, учасники засідання мали змогу ознайомитися
з наявною судовою практикою щодо відповідальності
роботодавців за невиплату заробітної плати працівникам. З цього питання юристи слухали доповідь Марії
Клічак, адвоката, юриста АО «Легітимус».
Марія Клічак розпочала свою доповідь з промовистої статистики: починаючи з листопада 2008 року до
січня 2009 року було порушено понад 260 кримінальних
справ, притягнуто до відповідальності близько 1200 посадовців та відшкодовано майже 2 млн. гривень.
Доповідач звернула увагу присутніх на положення
законодавства про те, що оплата праці працівників підприємства має здійснюватися в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після
виконання зобов’язань щодо оплати праці. І своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам
не можуть бути поставлені в залежність від здійснення
інших платежів та їх черговості.
Законодавством передбачена дисциплінарна, матеріальна, адміністративна та кримінальна відповідальність
посадових осіб за невиплату заробітної плати працівникам.
www.uba.ua
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Перше засідання Тернопільського
відділення АПУ
29 березня 2009 року Тернопільським відділенням Асоціації правників України (АПУ) було проведено
круглий стіл на тему «Проблемні аспекти реалізації права членів особистих селянських господарств
на одержання допомоги по безробіттю»
Цей круглий стіл став першим від дня заснування Тернопільського відділення АПУ
офіційним заходом, який, сподіваємося, покладе початок
активнїй та плідній роботі Відділення і у майбутньому.
До участі в обговоренні запрошувалися як члени Асоціації, так і решта правників
області. Причому проведений
захід викликав інтерес не лише
у представників юридичної
професії, що спеціалізуються
на захисті прав громадян, а й
у представників низки органів
державної влади. Вочевидь, вони
теж уже встигли переконатися в наявності проблем, породжених антикризовими змінами до українського
законодавства.
Одним з основних питань порядку
денного було обговорення Закону від
25.12.2008 р. № 799-VI «Про внесення
змін до деяких законів України щодо
зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення».

Правники Тернопільського відділення АПУ
на своєму першому засіданні
Під час обговорення учасники дійшли висновку, що неузгодженість
між собою чинних правових норм,
брак чітких механізмів реалізації положень нормативно-правових актів
призводить до нехтування й порушення соціальних прав та гарантій
осіб. У цьому разі до числа цих осіб
належить одна з найменш захищених категорій населення – члени
особистих селянських господарств.
Їх право на фінансову підтримку в

умовах кризи та масового безробіття було обмежено.
Позиції учасників щодо порушеної проблеми не можна назвати ідентичними. Вони торкнулися як сфери земельного,
цивільного, трудового права,
так і права соціального забезпечення на випадок безробіття.
Тож було одностайно підтримано думку щодо необхідності
належного врегулювання порушеного питання. Зокрема, слід
зробити прозорим порядок
зарахування членів особистих
селянських господарств до
числа занятого населення, порядок
набуття та позбавлення ними членства в таких господарствах, відновлення ст.8 Закону України «Про особисті селянські господарства», а саме
пункту щодо мінімального розміру
доходу на кожного члена такого господарства, в попередній редакції. Все
це сприятиме встановленню рівноваги у суспільстві та, головне, забезпечить дотримання прав і гарантій
людини і громадянина.

Круглий стіл з виконавчого провадження в АРК
27 березня 2009 року відділення Асоціації правників України в Автономній Республіці Крим організувало
та провело круглий стіл, присвячений обговоренню проблем виконавчого провадження в Україні
Про проблеми виконавчоПри обговоренні правники
го провадження на прикладі
торкнулися наближеного до
конкретної справи розпоосновної теми питання діяльвів начальник юридичного
ності колекторських агенств.
управління Кримської ресВіктор Мокрушин, суддя госпубліканської спілки споподарського суду Автономної
живчих товариств Дмитро
Республіки Крим, відзначив
Мосієнко. Як приклад, допоправову неспроможність ковідач навів справу, під час якої
лекторних послуг, а також їх заарештоване нерухоме майно
конодавчу неврегульованість.
було змінене шляхом переТеми круглого столу були
планування, що спричинипо-справжньому
цікавими
Обговорення проблем виконавчого провадження в Україні
ло зміну характеристик, які
завдяки своїй актуальності.
описують об’єкт, а отже, на думку запропонував знаходити можливість Тому юристи змогли набути корисДмитра, і зміну самого об’єкта. Для обмежувати не лише право розпоря- них для себе знань у колі своїх прозапобігання такої ситуації доповідач джатися ним, а й користуватися.
фесійних колег.
www.uba.ua
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Розвиток ринку юридичних послуг у період
загальної кризи
25 березня 2009 року в приміщенні Севастопольської міської Ради відбувся круглий стіл на тему
«Розвиток ринку юридичних послуг у період загальної кризи», організований та проведений Відділенням
АПУ у м. Севастополі
Модератором круглого столу
виступив Голова відділення АПУ в
м. Севастополі, Голова Ради директорів Корпорації «ЮК «БІЗНЕСПРАВО АУДИТ» Сергій Погребной.
Розвиток ринку юридичних послуг у період загальної кризи – тема
вкрай актуальна в юридичному
співтоваристві. І ця тема зацікавила
у круглому столі не лише юристів
міста, але і представників комісії
регуляторної політики, комітету захисту прав людини, Союзу адвокатів України у м. Севастополі.
На круглому столі були озвучені
доповіді, присвячені аналізу особливостей і перспектив розвитку
ринку правових послуг в Україні. З
кожним роком ринок юридичних
послуг еволюціонує і розвивається
за певним сценарієм. З’являються
нові компанії, удосконалюються
послуги правників, змінюються напрями розвитку, ринок підлаштовується під поточну ситуацію. У своїй
доповіді на тему «Тенденції розвитку ринку юридичних послуг у переломний період» Сергій Погребной наголосив, що круглий стіл відбувається під час фінансової кризи,
тому, звичайно ж, загальні назрілі
проблеми не могли не позначитися
і на юридичній практиці.
Попри те, що юридичний бізнес
сьогодні розвиненіший ніж десять
років тому, він не може існувати автономно від інших галузей економіки, торгівлі, промисловості, виробництва, фінансового сектора тощо.
На прикладі діяльності Корпорації
«ЮК «БІЗНЕС-ПРАВО АУДИТ»
Сергій Погребной розповів про
вжиті антикризові заходи і способи «виживання» на конкурентному
ринку. Водночас Сергій Погребной
відзначив, що юридична практика
за останні два тижні помітно пожвавилася, що дає змогу зробити
висновок про те, що не все втрачено для юридичного бізнесу.
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Правники Севастополя обговорюють розвиток ринку юридичних послуг в період кризи
Іван Зровка, начальник юридичної
служби Чорноморського Флоту РФ,
поділився з учасниками заходу своєю
позицією в галузі реформування судової системи. Створення ефективнішої
системи призначення суддів — велика
проблема, що впливає на все судочинство і юридичну практику зокрема.
Філіппова Наталія, юрист Корпорації «ЮК «БІЗНЕС-ПРАВО АУДИТ»,
висвітливши тему доповіді «Криза як
шанс», розповіла присутнім про можливості, що відкрилися, і перспективи
для юристів у період всесвітньої кризи. Як правильно побудувати ефективну систему відносин з клієнтами,
не втратити вже наявних клієнтів та
привернути до співпраці нових, — про
це поділилася з учасниками круглого столу Марина Семенова, директор
ЮФ «Семенова і Партнери».
«Відшкодування юридичних послуг в умовах економічної кризи.

Проблема правової кваліфікації» —
така тема доповіді Марії Кузьміної,
юриста ВАТ «Науково-виробниче
об'єднання «Волто», викликала бурхливе обговорення серед присутніх
юристів. Усі учасники круглого столу
дійшли до єдиного висновку, що клієнти — основна складова практики і
платіжного балансу кожної юридичної організації.
Підбиваючи підсумки роботи,
учасники круглого столу прийшли до
висновку, що яким стане 2009 рік для
юридичних компаній, — можна лише
прогнозувати. Адже цього року на ринок юридичних послуг впливатиме
не лише ухвалення тих або тих законів, а й економічна ситуація в країні
та у всьому світі. Але незважаючи ні
на що, юридичні послуги залишаться
актуальними, хоч і зазнає деяких змін
як сама структура ринку так і попит на
деякі види послуг.
www.uba.ua
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Етичні стандарти юридичної професії
24 лютого 2009 року в рамках Харківського відділення Асоціації правників України було проведено
круглий стіл на тему: «Етичні стандарти юридичної професії»
Відкрила круглий стіл і представила всіх доповідачів Олена Кібенко,
старший партнер юридичної фірми
“ІНЮРПОЛІС”, доктор юридичних
наук, професор кафедри господарського права Національної юридичної академії України ім. Ярослава
Мудрого.
Першим виступив Олексій Харитонов, партнер ЮФ “ІНЮРПОЛІС”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри правового забезпечення
господарської діяльності Харківської
національної академії міського господарства, який зосередив увагу на
проблемах стандартів в Україні і розвитку юридичного бізнесу в сучасних умовах. Доповідач звернув увагу
учасників круглого столу на велику
кількість юрфірм та юристів, які приватно практикують в Україні, більшість яких не є членами професійних
асоціацій і товариств. На думку доповідача, це негативно позначається
на якості юридичних послуг. Олексій
Харитонов зазначив, що в Україні на
відміну від Сполучених Штатів, де є
єдина American Bar Association, є різні професійні об’єднання (асоціації)
юристів: Асоціація правників України, Союз юристів України, Асоціація
нотаріусів, Спілка адвокатів тощо.
Доповідач стисло розглянув особливості стандартів, що затверджуються різними міжнародними асоціаціями юристів, зокрема EUROJURIS
і International Bar Association. Це такі
стандарти і принципи, як незалежність юристів, запобігання конфлікту
інтересів, адекватна грошова винагорода за послуги, принцип конфіденційності тощо.
Почесний гість круглого столу —
декан Школи права Університету Арканзаса, професор Сінтія Ненс ознайомила учасників з етичними стандартами юридичної професії у США.
У США Асоціація юристів розробляє
Етичний кодекс, кожний штат має
право прийняти цей Кодекс повністю
або в окремій частині. Якщо окремі
положення цього Кодексу викликають певні питання або зауваження,
такі положення мають бути належwww.uba.ua

Під час круглого столу Харківського відділення АПУ
ним чином відкориговані. Тому, коли
юрист практикує у відповідному штаті
США, він зобов’язаний дотримуватися прийнятого цим штатом Етичного
кодексу, і не важливо, чи вважається
він членом цієї Асоціації юристів. У
разі невиконання, порушення встановлених цим Кодексом правил і
стандартів до юриста вживають дисциплінарних заходів, наприклад: догана, призупинення виконання своїх
обов’язків на певний час, позбавлення ліцензії тощо. Крістофер Кєллі —
професор Університету Арканзаса і
радник ЮФ «ІНЮРПОЛІС» з питань
правової етики, додав, що в США Асоціації видають спеціальний журнал, в
якому щомісяця публікують відомості
про всі порушення, вчинені юристами
в будь-якому штаті, та дисциплінарні
заходи, які до них були застосовані.
Крістофер Кєллі також порушив
питання щодо викладання етичних
аспектів у вищих навчальних закладах США та ролі юриста в суспільстві. Кожен студент юридичного факультету вищого навчального закладу
США має вивчати етику протягом
першого семестру та скласти відповідний іспит.
Далі Ірина Селіванова, член Ради
Харківського відділення Асоціації
правників України, консультант юрфірми «ІНЮРПОЛІС», кандидат
юридичних наук, доцент кафедри
господарського права Національної

юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, доповіла про те, що в
Україні студентам юридичних факультетів викладають і деонтологію, і
етику та решту предметів, але вельми
важливо, щоб студенти дотримувалися цих принципів. Але в Україні не
передбачена відповідальність юристів за недотримання стандартів і неякісне надання юридичних послуг.
Чинним законодавством передбачена лише відповідальність адвокатів у
вигляді таких дисциплінарних стягнень, як-от: попередження; зупинення дії свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю на строк до
одного року; анулювання свідоцтва
про право на заняття адвокатською
діяльністю.
Ірина Венедиктова — завідувач
кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного
університету ім. Каразіна, розкрила проблемні питання щодо браку
стандартів юридичної освіти та браку юридичної системи загалом. Наразі на державному рівні розроблено
лише стандарти для здобуття ступеня
бакалавру, але й вони не зареєстровані в Міністерстві юстиції. Юридичну освіту сьогодні надають майже в
кожному вищому начальному закладі, який має відповідну акредитацію, лише торік виші випустили 40
тис. юристів. За кордоном випускні
іспити приймають відповідні неза-
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лежні експерти, а в Україні
Для підбиття підсумків
— безпосередньо викладачі
круглого столу слово було
вишів, де навчався студент,
надано фахівцям Консалтобто немає контролю за
тингового центру «Перякістю надання освіти.
спектива», які вже багато
У другій частині кругроків консультують вітчизлого столу Олена Кібенко
няні компанії з питань орперейшла до практичних
ганізації бізнесу, Михайлу
аспектів і розповіла про
Довгополу і Олені Решетстандарти роботи з клієнняк. Михайло Довгопол потами, що їх використовує
вернувся безпосередньо до
на практиці ЮФ «ІНЮРтеми круглого столу: етичПОЛІС», а також заувані стандарти, їх роль у бізжила, що саме поганий
несі. Доповідач зауважив,
сервіс — одна з головних
що етичні стандарти — це
проблем в Україні. Щоб
частина стандартів, а криОбговорення етичних стандартів юридичної професії
установлені фірмою стантеріями прийняття рішень
дарти не порушувалися,
в юрфірмах є: критерій праЮФ «ІНЮРПОЛІС» використовує фірми, може повідомити партнера ва (дотримання закону), економічдва рівня контролю:
фірми про порушення цих стандартів ний критерій (винагорода за надані
— перший рівень — це рівень одним з юристів та отримати певну послуги) та етичний критерій, саме
внутрішнього контролю, коли за до- знижку за надані послуги.
останній виникає на відповідному
помогою спеціальної комп’ютерної
Втім, Олена Кібенко звернула рівні зрілості людини, організації та
програми партнери фірми фіксують увагу на цікавий факт, що перешко- суспільства. Етичні стандарти всерепорушення юристами цих стандартів, джає ефективному контролю за до- дині компанії створюють необхідну
що, у свою чергу, може призвести до триманням стандартів — це мента- атмосферу довіри.
зменшення розміру заробітної плати літет українських юристів і клієнтів,
Спілкування в рамках цього кругтакого юриста за відповідний місяць який не завжди дає змогу записати лого столу дало учасникам змогу обв частині бонусу за дотримання стан- зауваження чи скаргу, розуміючи, що мінятися безцінним практичним додартів фірми;
це призведе до неприємних наслідків свідом. Харківське відділення Асо— другий рівень: зовнішній контр- для юриста. Всі сторони погодилися, ціації правників України висловлює
оль з боку клієнтів, коли клієнт озна- що проблема дуже цікава і потребує подяку всім учасникам та доповідайомившись з чинними стандартами окремого обговорення.
чам круглого столу.

Актуальні питання управління юридичною
фірмою в період кризи
2 квітня 2009 року у м. Києві відбулося засідання Форуму партнерів юридичних фірм Асоціації
правників України
Головував на зустрічі координатор
Форуму партнерів — Ілля Костін, старший партнер ЮК «Правовий Альянс».
Під час зустрічі партнери юридичних фірм мали змогу обговорити такі
актуальні питання ведення юридичного бізнесу як гонорарна політика
юридичної фірми в період кризи, PR
юридичної фірми в період кризи, а також матеріальне забезпечення партнерів/юристів у періоди вимушеної
непрацездатності: у випадку хвороби,
вагітності, виходу на пенсію та ін.
Чи треба знижувати ставку для клієнтів під час кризи? А якщо так — то
для яких клієнтів саме? Після довгих
дебатів та залізних аргументів колеги
прийшли до висновку, що зниження
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ставки для клієнтів є не обґрунтованим та неефективним засобом для
утримання існуючих та залучення нових клієнтів. Найбільш ефективним
методом утримання клієнта, на думку партнерів, що відвідали засідання, є надання певної знижки на ту чи
іншу юридичну послугу. Таким чином
зберігається як високий статус самої
юридичної фірми, так і комплекс певних ресурсів, які задіяні під час обслуговування того чи іншого клієнта.
А чи потрібно витрачати кошти
на рекламу та спонсорську/партнерську підтримку тих або інших заходів? Тут погляди партнерів різних
провідних юридичних фірм взагалі
розділились. Переважна частина

присутніх представників юридичних фірм вважає, що зменшувати
бюджет відділу маркетингу взагалі
є неприпустимим, бо є ймовірність
скорочення бюджету саме тих ресурсів, звідки через певний час прийдуть клієнти. На ринку юридичних
послуг, як і в житті, завжди потрібно
привертати до себе увагу, і чим більше та якісніше це буде — тим більша
ймовірність, що майбутній клієнт
обере саме вашу юридичну фірму.
Ще багато цікавих та актуальних
питань було обговорено під час цієї
зустрічі. Також було запропоновано
встановити зустріч Форуму партнерів юридичних фірм АПУ в перший
четвер кожного місяця.
www.uba.ua
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Всеукраїнська правнича школа зі злиття
та поглинання
5–7 березня на базі Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського за підтримки
генеральних партнерів ЮК «Правовий альянс» та ЮФ Spenser&Kauffmann відбулася Всеукраїнська
правнича школа зі злиття та поглинання
Мета заходу — проведення
комплексного якісного навчання у сфері злиття та поглинання і
підготовка студентів до професійної кваліфікованої праці. У цьому
заході взяли участь студенти 2–6
курсів з різних вишів України.
Урочисто відкрив Школу
заступник декана юридичного
факультету ТНУ ім. В.І. Вернадського з виховної роботи,
старший викладач кафедри земельного права — Сергій Єлькін
та генеральний директор, партнер ЮК «Правовий альянс» —
Анатолій Меншиков. Після вступної
промови учасники були представлені
один одному, а відтак розпочався теоретичний курс з розглянутої теми.
Першим доповідав Олексій Здоров,
юрист компанії «Правовий альянс».
Були розглянуті основні питання щодо
злиття та поглинання, нормативноправова база з цього питання. Доповнив виступ пана Олексія Анатолій
Меншиков, який розповів про податкові наслідки злиттів та поглинань.
Після обідньої перерви розпочалася третя сесія, на якій виступила Ірина
Розумовіч, старший викладач кафедри
господарського права юридичного
факультету ТНУ ім. В.І. Вернадського. Вона висвітлила питання щодо
видів злиттів і поглинань, що розгля-

Студенти опановували науку M&A
даються правничою наукою, а також
наявні проблеми у сфері злиття та поглинання, однією з яких є рейдерство.
Порушені проблеми викликали жваву
дискусію між учасниками, було поставлено багато запитань навіть після
офіційного закінчення лекції.
Насамкінець учасників очікував
брейн-ринг, під час якого вони могли
показати набуті за день знання. У легкій невимушеній обстановці студенти
виявили вміння працювати з нормативною базою, швидко відповідати
на поставлені питання. Командапереможець отримала як приз навчальний посібник зі злиття та поглинання, виданий юридичною компанією «Александров і Партнери».
Наступного дня перед учасниками виступали керівний партнер

ЮФ Spenser&Kauffmann Валентин Загарія і партнер ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери» Денис Бугай. Ці два відомі юристипрактики з власного досвіду
розповідали, що таке злиття і
поглинання, які можуть виникнути проблеми і як на практиці
реалізувати знання у цій сфері.
Також на цьому заході учасників очікував яскравий фуршет
з безліччю цікавих конкурсів,
завдяки якому учасники змогли
відпочити від двох вельми насичених навчальною програмою
днів Школи.
Останнього дня заходу відбулися судові дебати серед учасників. Була надана
на їх розгляд фабула та, виходячи з набутих за попередні два дні знань, учасники
намагалися вирішити справу. Після запальних суперечок учасники все ж таки
вирішили справу, на практиці зрозумівши, що таке злиття і поглинання.
Усім учасникам урочисто були вручені грамоти, які засвідчували участь
у цьому заході. Після офіційного закриття Школи для учасників провели
невелику екскурсію, після чого вони
повернулися додому з новими знаннями, враженнями та знайомствами.
Ольга Самсикіна,
прес-секретар Кримського осередку
Ліги студентів АПУ

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

11

Асоціація правників України
№ 4 (40) квітень 2009 року

ЛІГА СТУДЕНТІВ АПУ

Х Всеукраїнські змагання з господарського
права та процесу ім. с.з. Михайліна
Цей рік для економіко-правового факультету Донецького національного університету відзначається
вже другим ювілейним заходом, організованим для студентів-правників – 20-21 березня 2009 року ми
зустрічали гостей і учасників ювілейних Х Всеукраїнських змагань з господарського права та процесу
ім. С.З. Михайліна
Десять років тому традиція проведення змагань
була започаткована Молодіжним центром правничих досліджень, і зараз – це
вже історія, досвід, книга,
яка повна вражень учасників і добрих справ кожного, хто зробив свій вклад у
розвиток юридичних змагань у Донецьку. Цьогоріч
вже традиційним і добрим
партнером, співорганізатором заходу стала Ліга
студентів АПУ. Фінансову підтримку у проведенні
змагань було надано однією з провідних компаній
України в галузі палива та
енергетики ТОВ «Донбаська паливноенергетична компанія». Ексклюзивним партнером змагань виступила
АФ «Головань і Партнери», адвокат
цієї компанії Іван Чорний розробив
фабулу справи, за якою і відбувався
змагальний процес.
І навіть з плином часу інтерес до
змагань з боку студентів-правників не
згасає, а навпаки - розпалюється, що
пояснюється їх прагненням набути
важливі професійні навички з ведення
дебатів у судовому процесі, отримати
досвід дослідницької роботи, розвинути аналітичні здібності, які високо ціняться при працевлаштуванні.
На важливості і корисності подібних
науково-практичних заходів як доповнення до навчального процесу у виші
для підготовки кваліфікованих юристів у своєму виступі на урочистому
відкритті наголосили завідувач кафедри господарського права економікоправового факультету ДонНУ Антоніна
Бобкова, її слова підтримав керівний
партнер АФ «Головань і Партнери»
Ігор Головань.
У цьогорічних змаганнях взяли
участь представники 10 вишів країни, серед яких були представлені
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Команда знавців господарського права
Національна юридична академія ім.
Ярослава Мудрого, Дніпропетровський національний університет ім.
О. Гончара, Дніпропетровський університет економіки та права, Академія адвокатури України, Донецький
національний університет, Одеський національний університет ім.
І.І. Мечникова, Київський міжнародний університет, Київський університет права НАН України, Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича.
Два дні студенти виступали перед колегіями журі, відстоюючи
сторону позивачів і відповідачів у
справі, визначеній у фабулі змагань,
демонструючи поважному суду знання господарського і господарського процесуального права. До складу
колегії журі у півфіналі змагань увійшли судді Господарського суду Донецької області: Олена Сковородіна,
Ольга Кододова, Людмила Ушенко.
У фінальному раунді виступи учасників оцінювалися колегією журі у
складі суддів Олени Сковородіної,
Ольги Склярук і старшого юриста
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Андрія Стельмащука.

Найкраще впоралися з
поставленим завданням і
стали переможцями змагань
у номінації «Кращий позивач» студенти Полтавського факультету Національної юридичної академії ім.
Ярослава Мудрого – Богдан
Карнаух і Андрій Олефір, у
номінації «Кращий відповідач» переможцем стала
команда Національної юридичної академії ім. Ярослава
Мудрого у складі Маріанни
Матохнюк і Любові Ришкової. Друге місце серед позивачів посіли студенти
Донецького національного
університету Ілля Меладзе,
Євген Отцевич, серед відповідачів –
представники Одеського національного університету Катерина Ткаченко і
Олександра Смірнова. Третє місце відстояли студенти Дніпропетровського
університету економіки і права – Віктор Величко та Анастасія Артамонова,
а також студенти Київського університету права НАН України – Михайло
Іваненко і Сергій Греков. Усі переможці
були нагороджені цінними призами.
Щороку важливе практичне значення такого заходу, як імітовані судові дебати з господарського права
та процесу, підтверджується високою
активністю студентів-учасників, а
також значною увагою професійних
суддів, керівників юридичних фірм
і науковців. Такий формат заходу не
лише дає змогу учасникам показати
свої знання, а й сприяє створенню
теплої атмосфери для обміну думками і неформального спілкування
студентів різних вишів. Організатори змагань щиро вдячні всім партнерам заходу за підтримку, завдяки
якій відбуваються такі змагання.
Тетяна Селіванова,
голова Донецького осередку
Ліги студентів АПУ
www.uba.ua
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Прийом для нових членів «Ласкаво просимо
до Асоціації»
19 січня 2009 року у м. Києві за доброю традицією Асоціація правників України (АПУ) провела
святковий прийом для нових членів «Ласкаво просимо до Асоціації»
кування, Олегом Давиденко, головою Комітету зі страхового права АПУ та іншими.
Наступний святковий прийом для нових членів Асоціації відбудеться наприкінці травня 2009 року.

КОМЕНТАР

Як завжди, під час
цього неформального заходу нові члени
АПУ мали змогу познайомитись один з
одним та поспілкуватися з керівництвом
Асоціації та представниками Секретаріату.
У ході вечора Президент АПУ Сергій
Коннов вручив новим членам вітальні пакети, ознайомив
із основними заходами та планами Асоціації на найближче
майбутнє та відповів на всі запитання щодо діяльності організації, можливостей та переваг, які надає членство в АПУ.
Також учасники заходу могли поспілкуватися з головами комітетів Асоціації правників України, зокрема,
Оленою Балбековою, головою Комітету з міжнародного
права, Валентином Гвоздієм, головою Комітету з оподат-

Для мене Асоціація правників України (АПУ) – це,
в першу чергу, організація, що об’єднує нас – юристів різних сфер діяльності, які стоять на захисті прав,
свобод та інтересів як українців, так і громадян інших
держав. Я вважаю, що АПУ відведено особливе місце в формуванні правової культури суспільства,
поваги до Закону, правової політики держави. Я
переконаний, що для кожного юриста, який є членом АПУ, служіння Закону є і надалі залишатиметься життєвим кредо, а знання, отримані в результаті
обміну досвідом і високі особисті якості забезпечать
становлення України як правової держави.
В’ячеслав Гуменюк,
Юрист-міжнародник FIM Capital

Знайомтеся! Нові члени
ЧЛЕНИ
1. Василик Григорій Васильович — Чернівецький окружний адміністративний суд, судовий розпорядник, м.
Чернівці, Чернівецьке відділення;
2. Готовська Катерина Дмитрівна — ТОВ «ЮК «Інтроюс», директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
3. Завадцька Роксоляна Володимирівна — Яворівський
районний нотаріальний округ, приватний нотаріус,
м. Новояворівськ, Львівське відділення;
4. Еннан Руслан Євгенович — Апарат Верховної Ради
України, консультант Комітету з питань правосуддя,
м. Одеса, Одеське відділення;
5. Кістинюк Тетяна Романівна — ЗАТ «Делойт енд Туш
ЮСК», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
6. Книш Галина Михайлівна — Львівський міський
нотаріальний округ, приватний нотаріус, м. Львів,
Львівське відділення;
7. Кравчук Олександр Володимирович — ФОП Кравчук
Олександр Володимирович, юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
8. Лисенко Олена Миколаївна — Київський національний
університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних
відносин, доцент кафедри Порівняльного та європейського права, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
9. Лось Дмитро Валентинович — ТОВ «Авто-Лайн»,
юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
10. Мусієнко Олександр Володимирович — Київське
квартирно-експлуатаційне управління МО України,
юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
www.uba.ua

11. Покальчук Оксана Юріївна — ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», юрисконсульт, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
12. Савченко Вікторія Анатолівна — Таврійський національний університет, асистент кафедри теорії та історії, м. Сімферополь, відділення АПУ в АРК;
13. Сачук Сергій Васильович — ТОВ «Кравченко і Пашинський», помічник юриста, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
14. Сінцов Антон Олександрович — ТОВ «Рустлер Нерухомість Сервіс», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м.
Києві;
15. Смирнова Тетяна Сергіївна — Національний університет «Києво-Могилянська академія», доцент, м.
Київ, відділення АПУ в м. Києві;
16. Смородський Олександр Григорович — Військова прокуратура Харківського гарнізону, старший помічник
прокурора, м. Харків, Харківське відділення;
17. Танцюра Леонід Олексійович — ТОВ «ЮРЕК СЕРВ»,
директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
18. Толстих Андрій Володимирович — ТОВ «ЮФ «Фарго», партнер, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське
відділення;
19. Устинова Ірина Євгенівна — Єнакіївський місцевий
нотаріальний округ, нотаріус, м. Єнакієво, Донецьке
відділення;
20. Шемигон Олег Сергійович — ВАТ «Грінко», директор з
правових питань, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
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21. Шестопалова Юлія Валеріївна — ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», старший юрисконсульт,
м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
22. Южда Сергій Миколайович — ЗАТ «Фозі», керівник
відділу, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
23. Ярун Тетяна Сергіївна — ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», юрист, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
КАНДИДАТИ
1. Автенюк Дар’я Олександрівна — Одеська національна юридична академія, 4 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
2. Берлач Юрій Анатолійович — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
3. Брижак Олександр Миколайович — Національна
юридична академія України , 3 курс, м. Харків, Харківське відділення;
4. Вязанкіна Надія Олександрівна — Одеська національна юридична академія, 4 курс м. Одеса, Одеське
відділення;
5. Гах Дмитро Васильович — Київський національний
університет ім. Т. Шевченка, 5 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
6. Грушка Людмила Іванівна — Тернопільський національний економічний університет, 3 курс, м. Тернопіль, Тернопільське відділення;
7. Демерлій Тетяна Юріївна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 1 курс,
м. Черкаси, Черкаське відділення;
8. Джураєва Аліна Аліковна — Таврійський національний університет, 1 курс, м. Сімферополь, відділення
АПУ в АРК;
9. Джунковський Ігор Сергійович — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1 курс, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
10. Журбелюк Лада Олександрівна — Національний університет «Києво-Могилянська академія», 4 курс,
м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
11. Залозна Анна Юріївна — Таврійський національний
університет, 1 курс, м. Сімферополь, відділення АПУ
в АРК;
12. Зеляніна Ганна Володимирівна — Міжрегіональна
академія управління персоналом, 3 курс, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
13. Іванович Тетяна Василівна — Інститут держави та
права Національної академії наук, 5 курс, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
14. Ігнатенко Максим Петрович — Одеська національна юридична академія, 5 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
15. Камець Дмитро Степанович — Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 3 курс, м. Харків, Харківське відділення;
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16. Леонтьєва Олена Миколаївна — Донецький національний університет, 2 курс, м. Донецьк, Донецьке
відділення;
17. Латиш Катерина Володимирівна — Національна
юридична академія України ім. Я. Мудрого, 3 курс,
м. Харків, Харківське відділення;
18. Ліпська Олена Савівна — Одеська національна юридична академія, 4 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
19. Лопанчук Юлія Леонідівна — Національна академія
України «Острозька академія», 5 курс, м. Острог, Рівненська область;
20. Мазаний Микола Вікторович — Київський національний економічний університет, 2 курс, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
21. Попович Ксенія Вадимівна — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
22. Сердюк Юлія Анатоліївна — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
23. Сілкіна Олександра Михайлівна — Таврійський національний університет, 1 курс, м. Сімферополь, відділення АПУ в АРК;
24. Савчишин Андрій Романович — Львівський національний університет ім. І. Франка, 2 курс, м. Львів,
Львівське відділення;
25. Самарський Микита Леонідович — Академія адвокатури
України, 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
26. Стоцька Наталія Олександрівна — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1 курс,
м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
27. Тимчак Анна Дмитрівна — Донецький національний
університет, 2 курс, м. Донецьк, Донецьке відділення;
28. Федорова Надія Вікторівна — Академія адвокатури
України, 1 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
29. Хечибабян Седа Ашотівна — Академія адвокатури
України, 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
30. Цимбалюк Леся Петрівна — Національний університет «Острозька академія», 4 курс, м. Острог, Рівненське відділення;
31. Черепанов Андрій Ігорович — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
32. Чижова Юлія В’ячеславівна — Київський національний економічний університет, 5 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
33. Шалапаюк Віталій Леонідович — Закарпатський державний університет, 3 курс, м. Берегове, Закарпатське відділення;
34. Шум Олена Михайлівна — Міжнародний Соломонів університет, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
35. Ющенко Ігор Сергійович — Київський національний
університет ім. Т. Шевченка, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві.
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

UBA Launches Monitoring Over Ukraine-EU
Visa Agreement

UBA President Sergei Konnov Presented the
Draft Act On the Bar

The Ukrainian Bar Association (UBA) launches public
monitoring over implementation of Ukraine-EU Agreement
on Visa Facilitation, signed on 18 June 2007 in Luxembourg
and ratified by the Parliament of Ukraine on 15 January 2008.
This initiative
was
brought into
being by Olena Balbekova,
Head of the
UBA International Law
Committee.
T h e
Agreement
on Visa Facilitation
eased
the
procedures for issuing short-stay visas for Ukrainian citizens. Under this agreement, a decision on whether or not
to issue a visa shall be taken as a rule within 10 days and
the documents that need to be presented have been simplified. The agreement also sets out simplified criteria for issuing multiple-entry visas for many groups of people, such as
close relatives, lorry drivers, people on business, students,
journalists and members of official delegations. Moreover,
visa fees applied by Schengen Member States were fixed at
35 euros. Visa fees were waived for some groups of people
such as close relatives, students, disabled people, journalists
and pensioners.
The legal community, represented by the Ukrainian
Bar Association could not ignore numerous occasions of
breaching the said Agreement, namely increase in visa fees,
overdue in applications consideration, more strict visa requirements etc.
Therefore, it was decided to start collecting petitions
and complaints from the UBA members, evidencing events
of default in implementation of the said Agreement. Thus,
having at its disposal these arguments, the UBA will apply
to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, consular offices and respective EU authorities, aiming at establishing
fruitful dialogue regarding obstacles removal on the way of
effective implementation of Ukraine – EU Agreement on
Visa Facilitation.

On 17 March 2009 in Kiev the President of the Ukrainian
Bar Association (UBA) Sergei Konnov presented the Draft Act
On the Bar at the American Chamber of Commerce (ACC)
Legal Committee meeting.
Sergei
Konnov
introduced
the
key
provisions
of the Draft
Act at issue
and turned
his attention to the
main objections
filed by the
Union of
Advocates of Ukraine. In addition to that, the UBA president fielded the ACC members’ questions, mentioning that
this Draft Act embraces best experiences of the European
states, which have already successfully carried out the Bar
reform.
The co-head of the ACC Legal Committee Olexandr
Martinenko came with the initiative to give the ACC
members the opportunity to present their comments and
propositions regarding the Bar reform in Ukraine within
30 days in order to prepare the official statement on this
issue.
Earlier this time on 11 March 2009 Sergei Konnov presented the Draft Law On the Bar at the European Business
Association Legal Committee meeting.

First Meeting of the UBA Ternopil Branch
On 29 March 2009 Ternopil Branch of the Ukrainian
Bar Association (UBA) held its first meeting in the form of a
round table dedicated to the discussion of problematic aspects
of realization of rights of individual agricultural producers to
receive unemployment benefits.
During the meeting the provisions of the Ukrainian anti-crisis legislation in the agricultural sphere were discussed
together with other important and sometimes contradictive
regulations and procedures.

Other Headlines:
On 10 March 2009 in Kiev
the Ukrainian Bar Association launched its new
initiative Meeting with the
Government Representatives of Ukraine. Mykola
Onischuk became the first
invitee to this meeting.
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On 17 March 2009 in Kiev
the UBA Real Estate and
Construction and Civil law
Committee held the joint
meeting. The possibilities
of protection of investor’s
interests in construction in
the times of economic slowdown were discussed.

On 26 March 2009 in Kiev
the UBA Labor Law Committee held its meeting. The
participants discussed ways
of claiming compensation for
non-pecuniary damage under
the Ukrainian legislation,
applicable concepts and the
respective court practice.

On 20-21 March 2009 in
Donetsk the UBA League
of Students carried out X
All-Ukrainian Commercial
Law competition after S.
Mykhajlin. The winners
were chosen in two nominations: The Best Plaintiff and
The Best Defendant.

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) 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
Назар Кравець
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 Погребной
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