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НОВИНИ

Президент Асоціації правників України
Сергій Коннов критично ставиться до щойно
поданого до парламенту законопроекту
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
8 травня 2009 року Президент
Асоціації правників України
(АПУ) Сергій Коннов висловив
своє критичне ставлення стосовно поданого до Верховної Ради
України проекту Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», внесеного народними депутатами України Андрієм
Портновим, Святославом ОлійниСергій Коннов,
ком та Володимиром Пилипенко.
Президент
Асоціації
Поданий проект законодавчо
правників
оформлює позицію Вищої кваУкраїни
ліфікаційної комісії адвокатури
(ВККА) у питаннях майбутнього
адвокатури. «Але ж ВККА за своїм статусом не є представницьким органом адвокатури та складається переважно з голів обласних кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій адвокатури, тому її намагання виступати від імені
адвокатів є безпідставними», – заявляє Сергій Коннов.
Законопроект визначає адвокатську діяльність як
«неприбуткову» та «непідприємницьку», запроваджує
Національну асоціацію адвокатів України (НААУ) рареклама

зом зі створенням регіональних асоціацій адвокатів. При
цьому З’їзд адвокатів України (самостійний орган, передбачений Конституцією України) за законопроектом
перетворюється лише в вищий орган НААУ.
Насправді, як показує проведене Асоціацією правників України на початку 2009 року опитування, близько 70 % респондентів вважають адвокатську діяльність
підприємницькою, а майже половина не бачить сенсу
у створенні національної асоціації адвокатів, адже для
ефективного адвокатського самоврядування достатньо
обласних колегій адвокатів та єдиного представницького органу адвокатури на державному рівні – Вищої ради
адвокатури. Варто додати, що 42 % правників, що взяли участь в опитуванні, є адвокатами, а 37 % – приватно
практикуючими юристами.
«Подання чергового проекту про адвокатуру (майже
«технічного» – адже за своїм духом він у багатьох ключових питаннях співпадає з раніше поданим законопроектом Юрія Мірошниченка) є шкідливим кроком у реформуванні української адвокатури», – вважає Сергій Коннов.
«Досвід попередніх років показує, що подання до
Верховної Ради України багатьох законопроектів про
адвокатуру має лише один наслідок – жоден з них не
стає законом», – нагадує Президент Асоціації правників
України.
На думку Сергія Коннова, «лише консолідація спільних зусиль правничих громадських організацій буде запорукою проведення довгоочікуваної реформи української адвокатури».

Асоціація правників України проводить
опитування щодо виконання Європою
Угоди між Україною та ЄС про спрощення
видачі віз
8 травня 2009 року Асоціація правників України (АПУ)
оголосила про початок опитування юристів та громадськості
стосовно виконання країнами
Шенґенської зони Угоди між
Україною та ЄС про спрощення
видачі віз, яка набула чинності
1 січня 2008 року.
Про це оголосив виконавчий
директор Асоціації правників
Андрій Манорик,
України Андрій Манорик.
Виконавчий
«Від сьогодні будь-який правдиректор Асоціації
ник або звичайний громадянин
правників України
може висловити своє ставлення
стосовно візових питань в електронному опитуванні, яке започаткувала АПУ за підтримки газети «Юридическая практика», – заявив Андрій Манорик.
Розроблена Асоціацією правників України анкета доступна в Інтернеті за адресою www.pravo.ua/visa або на
сайті АПУ (www.uba.ua). За бажанням, відповісти на питання анкети можна анонімно.
Відповідно до Угоди між Україною та ЄС про спрощення видачі віз, усі громадяни України, які багато по-
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НОВИНИ
дорожують Європою, мають право на отримання багаторазових віз строком до 5 років.
«Проте, як свідчить практика, посольства країн Шенґенської зони майже ніколи не видають п’ятирічні візи.
Навіть отримання річної багаторазової візи є великою
проблемою для юристів та інших осіб, які подорожують
до Європи у справах», – зазначає виконавчий директор
Асоціації правників України.
АПУ планує узагальнити результати опитування та
поставити перед посольствами країн Шенґенської зони
в Києві та перед МЗС України питання щодо суворого
дотримання положень Угоди між Україною та ЄС про
спрощення видачі віз.
«В іншому випадку, Асоціація правників України вимагатиме від керівництва України негайного поновлення
візового режиму для громадян Європейського Союзу», –
підкреслює Андрій Манорик.
30 квітня 2009 року Асоціація правників України
звернулася до Президента України, Голови Верховної
Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністерства
закордонних справ України та посольств європейських
держав з листом щодо чисельних порушень прав громадян України на отримання Шенґенських віз.
«Асоціація правників України й надалі відслідковуватиме стан виконання країнами-членами Європейського
Союзу положень Угоди між Україною та ЄС про спрощення видачі віз та буде рішуче реагувати на всі випадки його порушення», – запевнює Президент Асоціації
правників України Сергій Коннов.
Як повідомлялося раніше, Асоціація правників України започаткувала постійний моніторинг дотримання
європейськими країнами Угоди між Україною та ЄС про
спрощення видачі віз.

Президент Асоціації правників України
Сергій Коннов привітав проведення акції
«Вікно в Європу»
Президент Асоціації правників України (АПУ) Сергій
Коннов привітав проведення акції «Вікно
в Європу», що відбулася 7 травня 2009
року в м. Києві.
«Цього дня я особисто став свідком
проведення партією «Єдиний Центр» низки акцій, направлених на забезпечення цивілізованого відношення
до прав українських громадян на пересування територією країн ЄС», – заявив Президент Асоціації правників
України.
Партія «Єдиний Центр» розпочала пікетувати європейські посольства в Україні. В обласних центрах, де відсутні посольства або представництва, консульства країнчленів ЄС, акція проходить на головних площах міст.
Цим заходом «Єдиний Центр» продемонстрував свій
протест проти дискримінаційної візової політики краwww.uba.ua
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їн Європейського Союзу щодо українців, вимагаючи
спростити процедуру отримання віз українцями до ЄС.
«Асоціація правників України є поза політикою та не
підтримує жодної політичної партії, але ініціатива «Єдиного Центру» є добрим прикладом для всіх політиків та
громадських організацій України», – підкреслив Сергій
Коннов.

Президент Асоціації правників України
Сергій Коннов направив листа Голові
Верховної Ради України Володимиру
Литвину
23 квітня 2009 року Президент Асоціації правників України
(АПУ) Сергій Коннов направив Голові Верховної Ради України листа, в якому закликав парламент
невідкладно розглянути проекти
нової редакції Закону України
«Про адвокатуру» (реєстр. № 4353)
та Нотаріального процесуального
кодексу України (реєстр. № 3197).
«Оскільки адвокатура та нотаріат є найбільш наближеними
Володимир Литвин,
до громадян інститутами правоГолова Верховної
вої системи, направленими на
Ради України
захист прав та свобод, гарантованих Конституцією України, звертаюсь до Вас з проханням підтримати швидкий розгляд
у Верховній Раді України проектів Закону України «Про
адвокатуру» та Нотаріального процесуального кодексу
України. Ці документи є прогресивними законодавчими пропозиціями, які враховують досвід європейських
країн та забезпечують запровадження в Україні сучасної системи адвокатури та нотаріату», – йдеться у листі
Президента Асоціації правників України.
Раніше цього року Голова Верховної Ради України у
своєму листі запропонував Асоціації правників України
звертатися до нього з пропозиціями, що потребують законодавчого врегулювання.
Сергій Коннов висловив сподівання, що співпраця
Асоціації правників України з Верховною Радою України у питаннях вдосконалення законодавчого врегулювання адвокатури та нотаріату «підвищить рівень уваги
до проблем розвитку правничої професії та продемонструє суспільству ефективний та відкритий діалог між
владою та громадянським суспільством».

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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Асоціація правників України ініціює
внесення доповнень до Положення
про Єдиний реєстр адвокатів України
4 травня 2009 року на підтримку ініціативи адвоката, кандидата
юридичних наук Ігоря Голованя Асоціація правників України
звернулася до Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
при Кабінеті Міністрів України
Володимира Висоцького з клопотанням щодо внесення доповнень
до Положення про Єдиний реєстр
адвокатів України (ЄРАУ).
З метою інформування коІгор Головань,
Голова АФ «Головань
ристувачів ЄРАУ щодо організаі Партнери»
ційної форми здійснення адвокатської діяльності пропонується
передбачити внесення до ЄРАУ відповідних відомостей.
Для адвокатів, що здійснюють адвокатську діяльність
індивідуально в ЄРАУ вказувати наступні відомості:
— «Самозайнята особа» щодо адвокатів, які отримали
довідку про взяття на облік платника податків, в якій зазначений вид професійної діяльності «Адвокат»;
— «Платник єдиного податку» щодо адвокатів, які
отримали свідоцтво про сплату єдиного податку, в якому
зазначений вид діяльності, що передбачає можливість
здійснення адвокатської діяльності.
Для адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність
у складі адвокатського об’єднання в ЄРАУ вказувати назву адвокатського об’єднання, номер та дату свідоцтва
про реєстрацію адвокатського об’єднання.
Зазначені відомості пропонується вносити до ЄРАУ
на підставі документів, які підтверджують форму здійснення адвокатської діяльності.
Внесення таких змін обумовлено тим, що в деяких
випадках в ЄРАУ в якості адреси робочого місця (офісу)
адвокатів зазначені адреси банків, товариств з обмеженою відповідальністю. Тобто, на підставі цих даних ЄРАУ
можливі висновки, що такі адвокати не здійснюють адвокатської діяльності в рамках організаційних форм, передбачених Законом України «Про адвокатуру».
Також Асоціація правників України звернулася до
Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті
Міністрі України з проханням розглянути можливість
надання роз’яснення стосовно порядку створення і діяльності адвокатського бюро.

Асоціація правників України вітає подання
до Верховної Ради України прогресивного
законопроекту про адвокатуру
Асоціація правників України (АПУ) вітає подання
до Верховної Ради України прогресивного проекту нової редакції Закону України «Про адвокатуру». Про це
15 квітня 2009 року заявив Президент Асоціації правників України Сергій Коннов.
Як відомо, 14 квітня ц. р. народні депутати України
Сергій Власенко, Ірина Бережна та Сергій Міщенко подали

4

Законодавчі ініціативи
до парламенту законопроект про адвокатуру (реєстр. №
4353), розроблений на базі проекту, підготованого АПУ
та схваленого Правлінням Асоціації правників України у
лютому 2009 року.
Законопроект передбачає уніфікацію професій адвоката та приватного юриста, підсилення професійних
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, запровадження ефективної системи адвокатського самоврядування, а також містить інші законодавчі новели.
Асоціація правників України буде ретельно слідкувати за проходженням законопроекту у парламенті з метою
його найшвидшого ухвалення.
АПУ закликає всіх зацікавлених адвокатів та приватних
юристів надати свої пропозиції щодо удосконалення запропонованих змін до Закону України «Про адвокатуру».

Асоціація правників України вітає внесення
до Верховної Ради України проекту Закону
України «Про безоплатну правову допомогу»
Асоціація правників України (АПУ) вітає подання Кабінетом Міністрів України в порядку законодавчої ініціативи проекту Закону України «Про безоплатну правову
допомогу», про що було заявлено 27 квітня 2009 року.

Верховна Рада України
«Право громадян на безоплатну правову допомогу гарантовано Конституцією України. Тому ми підтримуємо
практичний крок Уряду – подання до Верховної Ради
України проекту відповідного закону», – заявив Президент Асоціації правників України Сергій Коннов.
«Проте поданий проект потребує суттєвого вдосконалення. Зокрема, він не враховує наявні законодавчі
пропозиції щодо нової редакції Закону України «Про адвокатуру» та містить багато інших недоліків», – звертає
увагу Президент Асоціації правників України.
Сергій Коннов також звернув увагу на те, що у пояснювальній записці до законопроекту Кабінет Міністрів
України обґрунтовує необхідність прийняття Закону
України «Про безоплатну правову допомогу» не статтею 59 Конституції України, а... Цільовими планами дій
Україна – НАТО. «Така мотивація викликає, принаймні, здивування, але, врешті-решт, головне те, що проект став офіційним документом, у вдосконаленні якого
Асоціація правників України буде брати найактивнішу
участь», – підкреслює Сергій Коннов.
www.uba.ua
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Чеська прем’єра в АПУ — перший
міжнародний семінар Асоціації
24 квітня 2009 року у м. Прага (Чехія) відбувся перший міжнародний семінар Асоціації правників України
(АПУ) на тему «Юридична фірма: секрети успіху»
Семінар відкрив Президент Асоціації правників України Сергій
Коннов. З вітальним словом також
виступив віце-президент Асоціації
правників Чехії Петр Поледнік, який
привітав учасників семінару та подякував українським колегам за ініціативу проведення спільних міжнародних заходів.
У семінарі взяли участь правники з
Австрії, Бельгії, Болгарії, Німеччини,
Словаччини, України, Чехії. На порядку денному були питання, пов’язані з
менеджментом юридичної фірми в неспокійні кризові часи, побудовою взаємовідносин з клієнтами, стратегічним плануванням фірми, співпрацею
з мережевими юридичними фірмами.
Учасники семінару поділилися
своїм досвідом зі згаданих питань та
охоче подискутували з найактуальніших проблем роботи юридичних
фірм. Зокрема, керуючий партнер
First Law International, Орландо Касарес (Брюссель, Бельгія) виступив
з доповіддю щодо роботи мережевих
юридичних компаній, а керуючий
партнер ЮФ «Лавринович і Партнери», Максим Лавринович (Київ,
Україна) торкнувся теми впливу світової кризи на юридичний бізнес.
Президент Асоціації правників
України Сергій Коннов вважає, що
«перший захід Асоціації правників
України за межами України є лише

Члени Асоціації правників України на зустрічі у Чехії
початком розвитку цього напрямку
діяльності в Асоціації. Так, адже вже
заплановано низку міжнародних семінарів. Такі семінари сприятимуть
обміну досвіду між правниками та
значно розширять базу міжнародних
контактів учасників, сприяючи розвитку бізнесу юридичної фірми».
Це перша подія в низці міжнародних заходів Асоціації – у трав-

ні правники зустрінуться у СанктПетербурзі (Росія), а восени в Лімасолі (Кіпр).
Асоціація правників України висловлює подяку ЮФ «Arzinger» та
ЮФ «KINSTELLAR» за сприяння у
проведені цього заходу.
У заході також взяв участь виконавчий директор Асоціації правників України Андрій Манорик.

КАЛЕНДАР НАЙБЛИЖЧИХ ЗАХОДІВ
21 травня 2009 р.

м. Київ

27-28 травня 2009 р.

м. Санкт-Петербург (РФ)

Форум партнерів юридичних фірм

Секретаріат АПУ

Міжнародний семінар «Актуальні питання реформування адвокатури:
досвід країн СНД»

Секретаріат АПУ

28 травня 2009 р.

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

30 травня 2009 р.

м. Судак

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

Відділення АПУ в АР Крим

1 червня 2009 р.

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

10-13 червня 2009 р.

м. Львів

Шоста правнича конференція АПУ Засідання Правничої Асамблеї АПУ

Секретаріат АПУ

19 червня 2009 р.

м. Київ

Перший Всеукраїнський з’їзд нотаріусів України

Секретаріат АПУ

З питань участі у заходах звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України
Контактна особа — Наталія Белінська
Тел./факс: (044) 492-88-48
E-mail: conference@uba.ua
www.uba.ua
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Зустріч та обговорення ініціативи
Анатолія Гриценка – Конституція порядку
27 квітня 2009 року у м. Києві Асоціація правників України провела відкритий круглий стіл
представників правничої професії з автором змін до діючої Конституції України – народним
депутатом України Анатолієм Гриценком щодо обговорення «Конституції порядку»
Народний депутат України Анатолій
Гриценко у своїй вступній промові зазначив, що «… [сьогодні] рівень проблем такий, що треба вирішувати питання в ручному режимі…, а це передбачає внесення
змін до діючої системи…».
За словами Анатолія Гриценка, найбільших змін потребує найголовніша та
найслабкіша ланка – організація державної влади, а Конституційна реформа має
на меті налагодження ефективної взаємодії між усіма гілками влади.
Яка ж головна мета Конституційної реформи Анатолія Гриценка? Насамперед,
це відновлення керованості країни, довіри до влади з боку громадян та суспільства
в цілому, а також пошук правильного балансу між рішучими діями і навіть певним
авторитаризмом влади, міцними демократичними засадами, що дають суспільству реальні механізми обрання
влади, визначення її курсу, а також стримування влади від
небезпечних дій, у тому числі шляхом відсторонення або
припинення повноважень окремих інститутів влади.
Також Анатолій Гриценко виступає за посилення повноважень президента країни.
Депутат також наголошує, що зміна президента або
парламенту без реформування системи державної влади
не виведе країну з занепаду.

Презентація Конституції порядку Анатолія Гриценка

Проект нової Конституції «передбачає саме таку владу – сильного президента, який, отримавши мандат довіри на виборах, вже на другий день свого перебування
на посаді формує уряд, очолює його та починає виконувати свою виборчу програму», наголошує Анатолій Гриценко.
Пропозиція посилення президентської влади викликала дискусію серед правників. Суть її полягала в тому, що
сильний президент може перетворитися на диктатора. У
свою чергу, Анатолій Гриценко запевнив представників
Асоціації в тому, що проект Конституції містить
відповідні запобіжники такому розвитку подій.
Питання формування уряду країни, трьох
гілок влади, прав та свобод людини та громадянина, недоторканості певних категорій осіб та
створення європейської Конституції України
загалом лунали протягом всього круглого столу.
Учасники круглого столу та представники ЗМІ мали змогу отримати відповіді на всі
свої запитання щодо Конституції порядку та,
у разі її прийняття, змін у роботі різних органів влади та устрою держави загалом. Правники надали свої зауваження та пропозиції щодо
удосконалення проекту Конституції порядку,
а також напрацювали певні доповнення до деяких її частин.
У заході взяли участь члени Асоціації,
д.ю.н. Михайло Костицький, професор, членкореспондент Академії наук України, заслужений юрист України, суддя Конституційного
Суду України у відставці, а також Президент
АПУ Сергій Коннов, члени Правління АПУ
Члени АПУ після зустрічі з народним депутатом України Анатолієм Гриценком
Дмитро Грищенко, Олег Макаров, Юрій Вахель.
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Внутрішні радники та зовнішні консультанти —
нові реалії усталених відносин
23 квітня 2009 року у м. Києві Асоціація правників України провела Другу щорічну конференцію
корпоративних юристів (юрисконсультів)
Започаткований миходами своєї компанії
нулого року захід вже
до правильного вибору
вдруге зібрав правників,
зовнішнього радника —
що обрали своєю сфеюридичної фірми, а Денис
рою діяльності роботу в
Миргородський, директор
структурі юридичних деЮФ «Династія», виклипартаментів компаній, як
кав неабияку цікавість
національних, так і міжсвоєю доповіддю стосовнародних, разом із предно переваг залучення лоставниками юридичних
кальних юридичних фірм
фірм, які часто-густо видо роботи над проектами,
являються клієнтами цих
які потребують широкосамих компаній у якості
го територіального охозовнішніх консультантів.
плення і виходять за межі
Поряд із завжди акодного міста.
туальною темою пошуку
Під час третьої секції
найвигідніших підходів
обговорювалися питання
до побудови ефективної
взаємодії банку з колекспівпраці зовнішніх конторськими компаніями,
Під час Другої щорічної конференції корпоративних юристів
сультантів та внутрішніх
правила застосування порадників (юрисконсульложень Закону України
тів), учасники Конференції обгово- компанії Cocа-Cola Beverages Ukraine «Про акціонерні товариства», спосорювали зміни, викликані сучасними Ltd, розповіла про функції юрискон- би ефективного захисту бренду, минуекономічними реаліями та наслідки сульта в плануванні і забезпеченні ле, сьогодення та майбутнє процедури
таких змін для всіх зацікавлених осіб. бізнес-процесів на підприємстві.
compliance в Україні. Серед доповідаПорядок організації роботи юриДруга секція була присвячена пе- чів – представники таких компаній як
дичної служби, переваги та недоліки ревагам та недолікам залучення юри- METRO Cash & Carry Ukraine, Ferrero,
у залученні юридичної фірми до вирі- дичної фірми до вирішення правових Ощадбанк, ЮФ «Саєнко Харенко».
шення правових задач підприємства, завдань підприємства. У нових екоЦьогорічна конференція, окрім
практика юридичного відділу – неви- номічних умовах компанії все ж не іншого, відзначилась тематичним
черпні теми для обговорення на кож- відмовляються від послуг зовнішніх майстер-класом від генерального партній зустрічі юрисконсультів та юрис- радників, однак, скорочуючи бюдже- нера Конференції, юридичної фірми
тів юридичних фірм та адвокатських ти та стаючи більш прискіпливими до CMS Cameron McKenna. Майстеркомпаній.
послуг, що надаються. Так, Ярослав клас давав відповіді на питання, як в
Під час першої сесії Конференції Порохняк, віце-президент зі страте- сучасних умовах можна заробити на
обговорювалися питання ефективної гічних інвестицій U.A. Inter Media Кіотському протоколі, реструктуризупобудови роботи юридичної служби Group, розповів про свій підхід до вати фінансові зобов’язання та ефеккомпанії. Сергій Козьяков, старший управління витратами на зовнішніх тивно використовувати інтелектуальпартнер «Волков Козьяков і Парт- радників, звертаючи увагу на те, що ний потенціал підприємства.
нери», звернув увагу на зміни у за- обираючи юридичну фірму з високиГенеральним партнером конконодавстві, які призводять до змін у ми гонорарами, часто-густо компанії ференції виступила міжнародна
роботі юридичної служби, а Геннадій обирають не лише саму послугу, але і компанія CMS Cameron McKenna
Васюков, директор з правових питань репутацію фірми, яка її надає. З боку LLC, міжнародним партнером конЗАТ «Хортиця», розповів про підходи зовнішніх консультантів виступила ференції — DLA Piper, партнером
до визначення спеціалізації юристів Маргарита Карпенко, керуючий парт- конференції — ЮФ «Династія», за
на прикладі свого відомства. Андрій нер DLA Piper Україна, звернувши підтримки ЮФ «Саенко Харенко»,
Вітченко, керівник юридичного від- увагу на особливості роботи з укра- АК «Лінія Захисту».
ділу ЗАТ «Оболонь», пояснив процес їнськими компаніями та обґрунтоваАсоціація правників України виефективної адаптації нового співро- ність гонорарів юридичних фірм.
словлює вдячність усім партнерам
бітника у колективі з наукової точки
Олег Самусь, директор з правових та учасникам Другої щорічної конзору. На завершення секції Альона питань та зі зв’язків з громадськістю ференції корпоративних юристів
Галкіна, керівник юридичного відділу «БУНГЕ Україна», ознайомив з під- (юрисконсультів).
www.uba.ua

7

Асоціація правників України
№ 5 (41) травень 2009 року

Новини комітетів

Перші засідання комітетів з кримінального
та банківського права АПУ
1 квітня 2009 року у м. Києві відбулося перше засідання Комітету з кримінального та кримінально –
процесуального права Асоціації правників України (АПУ). А 2 квітня 2009 року розпочав роботу
Комітет з банківського та фінансового права АПУ
Перше засідання Комітету з кримінального та кримінально — процесуального права АПУ
було присвячено обговоренню актуальних питань захисту від податкового та міліцейського
терору.
Координатор комітету Євгеній Солодко, керуючий партнер АО «Солодко та Партнери»,
поділився практичним досвідом з кримінальних справ, які є найбільш «популярними» в
останні півроку, розповів про дії силових структур, які
становлять загрозу для бізнесу.
Учасники засідання обговорили можливі шляхи захисту бізнесу від податкового та міліцейського терору.
За результатами засідання було вирішено розглянути
проект КПК та внести свої пропозиції щодо внесення
змін в існуючий законопроект. Також учасники дійшли
згоди щодо необхідності проведення циклу тренінгів,
спрямованих на надання правових та методичних реко-

мендацій слухачам задля допомоги у складних випадках
взаємодії з силовими структурами.
Модератором першого засідання Комітету банківського та фінансового права АПУ став Михайло Можаєв,
керуючий партнер ЮФ «Можаєв та Партнери».
На засіданні Комітету учасники розглядали правомірність підвищення процентних ставок по кредитах, виданих
фізичним та юридичним особам як в іноземній валюті, так
і в гривні, до і після набирання чинності змін в Цивільному
кодексі України і в Законі України «Про банки і банківську
діяльність», а також питання недобросовісної конкуренції
при визначенні розміру нової процентної ставки.
Окрім того, учасники обговорили правові підстави
неповернення депозитів на першу вимогу фізичних та
юридичних осіб, а також після закінчення терміну дії
депозиту, можливості односторонньої пролонгації депозитних договорів та правові схеми захисту інтересів
вкладників.

Проблеми та перспективи розвитку
конституційного права в Україні
16 квітня 2009 року у м. Києві відбулося засідання Комітету з конституційного права,
адміністративного права та прав людини Асоціації правників України (АПУ)
На початку засідання з
Згодом, учасники
привітальним словом до учасзаходу мали можлиників звернувся Володимир
вість долучитись до
Кампо, суддя Конституційнодискусії з приводу таго Суду України. Він наголоких актуальних питань:
сив на важливості подібних
— передумови, позустрічей для всіх правників,
треби та шляхи внеяким небайдужа доля консення змін до Констиституціоналізму в Україні.
туції України;
Також пан Володимир за— кількісний та
пропонував у якості модераякісний аналіз змін до
тора майбутніх зустрічей ПеКонституції України;
тра Мартиненка, суддю Кон— проблемні пиституційного Суду України у
тання функціонуванвідставці, декана юридичноня інституту констиго факультету Міжнародного
туційного контролю
Соломонового університету.
в Україні та шляхи їх
Світочі конституційного права виступають за Конституційну реформу
Після привітального словирішення тощо.
ва учасникам засідання була презентована збірка наукоДискусія виявилась жвавою, учасники висловлювавих праць «Конституція і народний суверенітет в Україні: ли свої думки та обмінювалися ідеями. У підсумку засіпроблеми теорії і практики реалізації». Презентацію про- дання було зроблено наголос на майбутніх зустрічах Ковів один зі співавторів збірки – Михайло Савчин, радник мітету. У заході також взяв участь виконавчий директор
Голови Конституційного Суду України.
АПУ Андрій Манорик.
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Новини комітетів

Неплатоспроможність та банкрутство
в сучасних умовах
У квітні ц.р. відбулось засідання двох комітетів Асоціації правників України (АПУ), присвячених
обговоренню тематики неплатоспроможності та банкрутства підприємств в сучасних
економічних умовах
Так, 16 квітня 2009
А вже 22 квітня 2009
року у м. Києві відбулороку відбулося засідання
ся засідання Комітету з
Комітету з виконавчого
міжнародного права АПУ.
провадження, банкрутства
Основною темою засіта арбітражного керувандання стало питання бання АПУ.
крутства
підприємств,
Засідання було призокрема, його транскорсвячено обговоренню акдонні аспекти та практуальної для сьогодення
тика зарубіжних країн у
тематики
неплатоспропроведенні
процедури
можності та банкрутства
банкрутства.
фінансових установ та
Модератором засідання
професійних
учасників
виступила Олена Балбекоринку цінних паперів.
ва, голова Комітету з міжМодератором засіданнародного права АПУ, кеня виступив Віталій Тирівник групи міжнародних
тич, голова Комітету з випроектів ЮФ «Воропаєв та
конавчого провадження,
Партнери».
банкрутства та арбітражДоповідачем засіданного керування, керуючий
Міжнародний погляд на неплатоспроможність та банкрутство
ня став один з найвідопартнер ЮФ «Віталій Тиміших фахівців з питань
тич та Партнери».
банкрутства — Олександр Бірюков, доцент Інституту
На цьому засіданні Олександр Бірюков розповів
міжнародних відносин Київського національного уні- про особливості банкрутства фінансових установ, а
верситету імені Т.Г. Шевченка, автор багатьох моно- В’ячеслав Черняхівський, арбітражний керуючий, подіграфій та підручників з питань правового регулювання лився досвідом щодо особливостей процедури банкрутбанкрутства.
ства страхових організацій.
Під час засідання обговорювались проблемні питанЗа результатами засідання було вирішено перевести
ня процедури банкрутства підприємств – від початку роботу в практичну площину для розробки відповідного
провадження до завершальної стадії та ліквідації борж- законодавства та змін до уже існуючих нормативних акника, закордонна практика, а також можливості бан- тів для врегулювання процедури банкрутства таких спекрутства держав.
ціалізованих фінансових установ.

ОГОЛОШЕННЯ

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

www.vidznaka.org

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

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

www.uba.ua
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Новини партнерів

Дні порівняльного правознавства в Києві
8 – 11 квітня 2009 року у м. Києві відбувся масштабний міжнародний науковий симпозіум «Дні порівняльного
правознавства», організований Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Науковий симпозіум зібрав цілу
низку організаторів та партнерів, серед яких була і Асоціація правників
України. Місцем проведення симпозіуму стали юридичний факультет та
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету
ім. Т.Г. Шевченка.
Традицію проведення щорічних
форумів компаративістів було закладено у 2006 році Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України у співпраці з Таврійським
національним університетом ім. В.І.
Вернадського та іншими навчальними закладами та організаціями. Тоді
ж було створено Українську асоціа-

цію порівняльного правознавства.
«Дні порівняльного правознавства»
продовжують традицію проведення міжнародних наукових семінарів
«Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» у
2006 – 2008 років, але мають розширену концепцію.
«Дні порівняльного правознавства» – це комплексний науковий
та навчальний захід, що має на меті
підвищення кваліфікації учасників,
обмін думками щодо найважливіших питань сучасної юридичної
компаративістики, ознайомлення з
новими науковими дослідженнями
та публікаціями.
У рамках симпозіуму було проведено IV щорічний міжнародний науковий семінар «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» та наукову конференцію
«Компаративістські читання».
Основними формами роботи
були круглі столи, що відбувалися
у пленарному режимі, відкриті лекції, секційні засідання та презента-

ції. Зокрема, було проведено чотири
круглі столи: «Досвід трансформації пострадянських національних
правових систем», «Теоретикометодологічні проблеми порівняльного правознавства», «Порівняльне
правознавство в системі юридичної
освіти», «Етика юриста: зарубіжний
досвід для України».
Учасниками цьогорічного симпозіуму стало понад 340 науковців,
викладачів, практикуючих юристів,
аспірантів і студентів зі всієї України.
Додаткову інформацію розміщено в мережі Інтернет на сторінці
www.comparativelaw.org.ua
к.ю.н. Кресін Олексій Веніамінович,
учений секретар Української асоціації
порівняльного правознавства,
доцент, старший науковий співробітник Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

Бізнес-планування у юридичній фірмі:
як діють найбільші успішні фірми?
24 квітня 2009 року у м. Києві в приміщенні Києво-Могилянської бізнес-школи відбувся семінар
«Бізнес-планування у юридичній фірмі: як діють найбільші успішні фірми?», організований асоціацією
«Євроюріс-Україна» за підтримки Асоціації правників України.
У якості доповідача був запрошений Лоран Мольєр, професор з маркетингу (Париж, Франція), засновник та партнер Scipion – провідної
європейської консалтингової компанії з менеджменту та маркетингу
для юридичних фірм, виконавчий
радник Eurojuris International – найбільшої європейської мережі незалежних юридичних фірм.
Під час заходу були висвітлені
наступні теми: потреба планування
в юридичній фірмі, підходи до розробки проекту ефективного бізнесплану, основні фактори роботи юридичної форми: організація управління, маркетинг та розвиток бізнесу,
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фінанси, управління персоналом,
управління знаннями.
Як правило, юридичні фірми та їх
керуючі партнери стикаються з труднощами у визначенні ефективного
планування діяльності своєї компанії. Меншість українських юридичних фірм мають бізнес-план, який
відповідає сучасним вимогам управління компанією.
Учасники отримали нагоду ознайомитися з прагматичним методом
«Стратос», який впровадили багато
юридичних фірм Європи. «Стратос» - це бізнес-план для юридичних
фірм, який працює на основі поняття «пульт управління». Він дозволяє

керуючому партнеру мати повну вичерпну інформацію стосовно глобального управління своєю компанією.
Цей план включає в себе загальні питання управління, питання маркетингу, CRM — управління
взаємовідносинами з клієнтом, відгуки клієнтів, послуги, управління
департаментами/PG's,
фінансові
питання, управління персоналом та
знаннями.
Також пан Мольер зупинився на
викликах, які несе за собою економічний спад для юридичних фірм
та обговорив з учасниками бізнеспланування в цей період.
www.uba.ua
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Перша Всеукраїнська правнича школа
з правового регулювання ринку
нерухомості на Черкащині
24-26 квітня 2009 року у м. Черкаси відбулася Всеукраїнська правнича школа з правового регулювання
ринку нерухомості в Україні, яка була проведена на базі Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького
Організатором цієї школи виступив Черкаський осередок Ліги студентів Асоціації правників України.
Захід проведено в рамках проекту за
підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.
Метою проведення заходу стало
комплексне та якісне висвітлення
проблем, що існують сьогодні на ринку нерухомості в Україні, а також пошук шляхів їх розв’язання.
Урочисто відкрив школу директор
інституту економіки та права Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького, кандидат юридичних наук Юрій Кононенко.
Відкрив роботу школи Олександр
Бородкін, старший юрист, адвокат
«Василь Кісіль і Партнери», з темою
«Особливості інвестування в будівництво». Основними пунктами його доповіді стали: правове регулювання інвестиційної та будівельної діяльності
в Україні; основні етапи будівельного
процесу; участь третіх осіб – інвесторів
в будівництві об’єктів нерухомості та
інвестування житлового будівництва.
Після його виступу на учасників
чекав обід та екскурсія музеєм Богда-

Майбутні експерти з нерухомості

www.uba.ua

на Хмельницького,
унікальною
історичною пам’яткою
життя видатної особистості.
Відразу
після
екскурсії
Олена
Кульбашна, старший
викладач кафедри
приватного права
та інтелектуальної
власності, керівник
юридичної
клініки, юрисконсульт
ЧНУ ім. Богдана
Хмельницького,
прочитала лекцію
на тему «Момент
Черкащина приймала Лігу студентів АПУ
виникнення
права власності на нерухоме майно», каського районного суду, якому пов якій вона детально розповіла про сипалися запитання з боку майбутніх
поняття нерухомих речей, виник- юристів.
нення права власності на будівлі та
Закривала роботу школи допоземельні ділянки.
відь Христини Цяпало, юридичного
25 квітня – один з найцікавіших консультанта агентства нерухомості
днів школи. Були проведені надзви- «Ріелтерське бюро Маклер», м. Львів.
чайно цікаві лекції з актуальних про- Тематикою своєї доповіді пані Хрисблем та питань ринку нерухомості в тина обрала проблеми і новели заУкраїні. Зокрема Станіслав Пили- конодавства з питань третейського
пишин, адвокат, аспірант судочинства та сучасного ринку неІнституту держави і пра- рухомості.
ва ім. В.М. Корецького
Також увечері першого дня був
розповів про судовий проведений святковий фуршет, оргазахист права власності нізований з метою надати можливість
на новостворені об’єкти учасникам ближче познайомитися,
нерухомості, а Алла Со- потоваришувати та згуртуватися. Запільняк, приватний но- вдання було виконано. Всі добре протаріус, прочитала лекцію вели час: танцювали, співали та брали
про новели спадкового участь у конкурсах.
законодавства щодо пеВ останній день правничої школи,
реходу права власності 26 квітня, відбулося урочисте закритна об’єкти нерухомості.
тя та вручення сертифікатів учасників
Особливу цікавість в головою Черкаського осередку Ліги
учасників заходу викли- студентів АПУ Євгеном Левіцьким.
кала лекція на тему: «Ви- Після чого всі учасники поїхали дознання права власності дому з новими враженнями, знайомна об’єкти самочинного ствами та знаннями.
будівництва», проведена
Сергій Гордієнко,
к.ю.н. Ігорем Іваненком,
Прес-секретар Черкаського
доцентом, суддею Черосередку Ліги студентів АПУ
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Офіційно

ПЕРЕЛІК
кандидатів на виборні посади Асоціації правників України
2009 / 2011 років
Відділення /
Секції

ФОТО

Кандидат, ПІБ

Посада
кандидата

Відділення /
Секції

Кандидатура на посаду Президента
Відділення в місті
Києві

КОННОВ С.В.

АК «Коннов і
Созановський»,
старший партнер, адвокат

ФОТО

Кандидат, ПІБ

Кандидатури від відділень (7 посад)
КУХНЮК Д. В.

ВАТ «ВЕГА», головний юридичний
радник

Відділення
в місті Києві

МАКАРОВ О.А.

ЮФ «Василь
Кісіль і Партнери», керуючий
партнер

Відділення
в місті Києві

Адвокатська компанія «Легітимус»,
ОЧКОЛЬДА М.Г.
керуючий партнер

Відділення в місті
Севастополі

ПОГРЕБНОЙ С.П

ЮК «Бізнес-право
Аудит»

Відділення
в місті Києві

РЕЗНІКОВ О.Ю.

ЮФ Magisters,
партнер

Відділення
в місті Києві

СОЛОДКО Є.В.

АО «Солодко та
Партнери», керуючий партнер

Відділення
в місті Києві

ТЮРІН С.Г.

ЮФ «Сергій Тюрін
і Партнери», партнер

Відділення
в місті Києві

Кандидатура на посаду Віце-президента
Відділення в місті
Києві

ЛАВРИНОВИЧ М.О.

ЮФ «Лавринович та Партнери», керуючий
партнер

Кандидатури від відділень (7 посад)
Відділення в місті
Києві

Відділення в АРК

Відділення в місті
Києві
Відділення в місті
Києві
Відділення в місті
Києві
Донецьке
відділення
Відділення в місті
Києві

АК «АлексанАЛЕКСАНДРОВ Д.К. дров та Партнери», президент

АЛЕШКО Д.В.

БОНДАРЕВ Т.Б.

БУГАЙ Д.В.

ГЛУХОВСЬКА Т.В.

ТОВ «Правовий
Альянс», Старший партнер

ЮК «Arzinger,
партнер
ЮК «Ващенко,
Бугай та партнери», партнер
адвокат
АК «Коннов і
Созановський»,
керуючий партнер

ГОЛОВАНЬ І.В.

АФ «Головань і
Партнери»,
голова

ЗАГАРІЯ В.М.

ЮФ «Спенсер
і Кауфманн»,
керуючий партнер

Посада
кандидата

Кандидатури від секцій (7 посад)
Корпоративні юристи (юрисконсульти)

ВАХЕЛЬ Ю.В.

Noble Group,
директор з юридичних питань

Приватні
правники
(адвокати та
юристи)

ІВАНОВ О.В.

ЮФ «КМ Партнери», партнер

Науковці та
освітяни

КІБЕНКО О.Р.

Національна юридична академія
України імені
Ярослава Мудрого, доцент

Одеське
відділення

КИФАК О.М.

ЮФ «АНК»
директор, адвокат

Відділення в місті
Києві

КОСТІН І.П.

ТОВ «Правовий
Альянс», старший партнер

Нотаріуси

Нотаріальна конМАРЧЕНКО В.М. тора Володимира
Марченка

КРАВЧЕНКО П.А.

АК «Адвокатська
практика Павла
Кравченка», директор, адвокат

Судді

Суддя Вищого
МУРАВЙОВ О.В. господарського
суду України

Сумське
відділення
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Офіційно

Обрано делегатів Правничої
Асамблеї Асоціацїі правників України
16 квітня 2009 року Асоціація правників України (АПУ) повідомила про завершення процедури обрання делегатів Правничої Асамблеї Асоціації правників України.
Відповідно до протоколів, надісланих від секцій та відділень АПУ, обраними вважаються наступні особи:
Автономна Республіка Крим
1. Алешко Дмитро Васильович
Дніпропетровська область
1. Жук Віктор Вікторович
Донецька область
1. Головань Ігор Володимирович
2. Кузнєцова Олена Вікторівна
3. Макіян Григорій Миколайович
Житомирська область
1. Лосіхін Олег Олегович
Київська область
1. Грищенко Володимир Васильович
м. Київ
1. Александров Дмитро Костянтинович
2. Андрєєва Євгенія Станіславівна
3. Бабич Анна Валеріївна
4. Бугай Денис Володимирович
5. Ващенко Володимир Олександрович
6. Велика Люсьєна Володимирівна
7. Галаздра Сергій Володимирович
8. Глуховська Тетяна Владиславівна
9. Губенко Володимир Олександрович
10. Денисенко Сергій Юрійович
11. Денисенко-Піворюнас Наталія Францівна
12. Дербал Євгенія Миколаївна
13. Докучаєва Наталія Володимирівна
14. Загарія Валентин Миколайович
15. Клименко Яна Анатоліївна
16. Ковтун Леся Іванівна
17. Кожухівська Оксана Григорівна
18. Костін Ілля Павлович
19. Кухнюк Дмитро Володимирович
20. Макаренко Андрій Миколайович
21. Макарова Тетяна Анатоліївна
22. Маліневський Олег Миколайович
23. Манорик Андрій Петрович
24. Можаєв Михайло Олександрович
25. Очкольда Микола Геннадійович
26. Панчук Юрій Анатолійович
27. Петренко Юрій Миколайович
28. Пташник Вікторія Юріївна
29. Случ Олексій Васильович
30. Солодко Євгеній Вікторович
31. Сотник Олена Сергіївна
32. Стельмащук Андрій Васильович
33. Титич Віталій Миколайович
34. Тюрін Сергій Григоровичv
35. Яременко Ярослав Васильович
Львівська область
1. Кравець Назар Аретійович
Одеська область
1. Селютін Андрій Володимирович
2. Скоробогатов Артем Вадимович
Рівненська область
1. Капітула Ігор Сергійович
Сумська область
1. Кравченко Павло Андрійович

Тернопільська область
1. Трохановський Володимир Ярославович
Харківська область
1. Москаль Роман Богданович
2. Мальцев Андрій Анатолійович
м. Севастополь
1. Погребной Сергій Петрович
Від секції Приватні правники (адвокати та юристи):
1. Бежевець Олексій Олександрович — ТОВ «Правовий альянс»
2. Горіна Вікторія Вікторівна — ЮК «Ващенко, Бугай
та Партнери»
3. Дерев'янчук Володимир Анатолійович — ЮБ «Дерев'янчук
та Партнери»
4. Жигалін Олександр Васильович — Приватна практика
5. Іларіонов Євгеній Анатолійович — АК «Александров та
Партнери»
6. Кличак Марія Василівна — АК «Легітимус»
7. Лук`яненко Олександр Леонідович — ТОВ «ЮК «Ващенко,
Бугай та Партнери»
8. Павленко Володимир Іванович – АК «Легітимус»
9. Полтавцева Інна Миколаївна — АО «Віталій Титич і
Партнери»
10. Пустовіт Олексій Вікторович — АК «Коннов і Созановський»
11. Реун Андрій Миколайович — ТОВ «ЮФ «Спенсер і Кауфманн»
12. Семеній Юлія Миколаївна — АК «Коннов і Созановський»
13. Сигидин Віталій Михайлович — АК «Легітимус»
14. Смирнова Марія Ігорівна — АК «Легітимус»
15. Трофимчук Світлана Анатоліївна — ЮФ «Сергій Тюрін
і Партнери»
16. Хоменко Олександр Анатолійович — ЮФ «Василь Кісіль
і Партнери»
17. Шаблієнко Артур Сергійович — АО «Юридичне бюро Рижого»
18. Шалота Костянтин Валерійович — ТОВ «Еф Ай Ем Груп
Компані»
19. Шевчук Руслан Борисович — ЮФ «Спенсер і Кауфманн»
20. Щербина Олена Валентинівна — ЮФ «Саєнко Харенко»
Від секції Корпоративні юристи (юрисконсульти)
1. Бичкова Олена Сергіївна — ТОВ «ЮК «САЛЮС»
2. Лиса Наталя Вікторівна — ЗАТ «АЕС Київобленерго»
3. Харлан Олександра Сергіївна — АП «Фірма «Естет»
Від секції Науковці та освітяни
1. Березовська Ірина Андріївна — Інститут міжнародних
відносин Київського національного університету
ім. Т.Шевченка
2. Лисенко Олена Миколаївна — Інститут міжнародних
відносин Київського національного університету
ім. Т.Шевченка
Від секції нотаріусів
1. Маріна Алла Степанівна — Рахівський районний
нотаріальний округ
2. Пелех Олена Зінонівна — Львівський міський
нотаріальний округ
3. Попов Володимир Васильович — Рівненський
міський нотаріальний округ

Засідання Правничої Асамблеї Асоціації правників України відбудеться у Львові 12 червня 2009 року.
Запрошуємо усіх делегатів взяти участь у засіданні цьогорічної Правничої Асамблеї Асоціації правників України!
З питань участі в Правничій Асамблеї Асоціації правників України, будь ласка, звертайтесь до Секретаріату Асоціації.
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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ЗНАЙОМТЕСЯ! НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени
ЧЛЕНИ
1. Биць Лариса Миколаївна — Міністерство транспорту
та зв’язку України, начальник відділу правової роботи, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
2. Борецький Володимир Володимирович — ЮФ «Юристстронг», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
3. Волошенюк Оксана Валеріївна — ТОВ «Авіс», юрисконсульт, м. Вінниця, Вінницьке відділення;
4. Денисенко Сергій Михайлович — ЮФ «Василь Кисіль і
Партнери», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
5. Заікіна Олена Дмитрівна — ТОВ «Лінія Захисту», директор, м. Луганськ, Луганське відділення;
6. Єгорова Катерина Анатоліївна — «Amparo consulting
group», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
7. Копоть Володимир Олегович — приватна практика,
юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
8. Ломов Костянтин Валентинович — Київська обласна
рада управління з питань комунальної власності, головний спеціаліст відділу правової роботи, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
9. Моргун Дмитро Олександрович — ЮФ «Юристстронг»,
директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
10. Секереш Наталія Вікторівна — Берегівський районний нотаріальний округ, приватний нотаріус, м. Берегово, Закарпатське відділення;
11. Туголуков Олександр Євгенович – приватна практика, адвокат, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
12. Устименко Анастасія Олегівна — ТОВ «Потапенко та
Партнери», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
КАНДИДАТИ
1. Буднік Роман Анатолійович — Національна юридична
академія ім. Я. Мудрого, 3 курс, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
2. Бундз Тетяна Вікторівна — Хмельницький університет управління та права, 3 курс, м. Хмельницький,
Хмельницьке відділення;
3. Веселов Олександр Вікторович — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1 курс, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
4. Всяка Христина Андріївна — Львівський державний університет внутрішніх справ, 2 курс, м. Львів,
Львівське відділення;
5. Гончарук Сергій Володимирович — Національний
технічний університет «КПІ», 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
6. Гусєва Марія Володимирівна — Донецький національний економічний університет, 1 курс, м. Донецьк, Донецьке відділення;
7. Горецька Ксенія Ігорівна — Національний університет «Острозька академія», 3 курс, м. Луцьк, ІваноФранківське відділення;
8. Єндрущак Юлія В`ячеславівна — Національний університет «Острозька академія», 3 курс, м. Луцьк,
Івано-Франківське відділення;
9. Ізрайло Андрій Ярославович — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
10. Крищук Катерина Вікторівна — Донецький національний університет, 4 курс, м. Донецьк, Донецьке
відділення;
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11. Кривда Олександр Олегович — Київський національний торгівельно-економічний університет, 2 курс,
м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
12. Кравцов Семен Вікторович — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
13. Лисенко Анастасія Олегівна — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
14. Марущак Руслана Миколаївна — Хмельницький університет управління та права, 3 курс, м. Хмельницький, Хмельницьке відділення;
15. Максименко Ярослав Володимирович — Донецький
національний університет, 1 курс, м. Донецьк, Донецьке відділення;
16. Матвєєва Каріна Геннадіївна — Донецький національний університет, 1 курс, м. Донецьк, Донецьке
відділення;
17. Мірошниченко Ірина Сергіївна — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1 курс, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
18. Мелянчук Володимир Анатолійович — Національний
університет «Острозька академія», 3 курс, м. Луцьк,
Івано-Франківське відділення,
19. Масліков Андрій Володимирович — Волинський національний університет, 1 курс, м. Луцьк, Волинське
відділення;
20. Моргун Вадим Володимирович — Волинський національний університет, 1 курс, м. Луцьк, Волинське
відділення;
21. Міщенко Тетяна Геннадіївна — Донецький національний університет, 4 курс, м. Донецьк, Донецьке
відділення;
22. Мангасарян Артем Рубенович — Одеська національна юридична академія (Сімферопольський філіал), 3
курс, м. Сімферополь, Симферопольське відділення;
23. Марчук Ольга Анатоліївна — Волинський національний університет, 1 курс, м. Луцьк, Волинське відділення;
24. Літвінова Сніжана Сергіївна — Волинський національний університет, 1 курс, м. Луцьк, Волинське
відділення;
25. Нікітюк Павло Михайлович — Національний університет «Острозька академія», 3 курс, м. Луцьк, ІваноФранківське відділення;
26. Новікова Інна Сергіївна — Національний університет «Острозька академія», 4 курс, м. Луцьк, ІваноФранківське відділення;
27. Пухер Інна Романівна — Волинський національний
університет, 4 курс, м. Луцьк, Волинське відділення;
28. Поліщук Дарина Романівна — Волинський національний університет, 4 курс, м. Луцьк, Волинське
відділення;
29. Пікун Іван Адамович — Волинський національний
університет, 4 курс, м. Луцьк, Волинське відділення;
30. Перевозчиков Дмитро Миколайович — Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 3 курс,
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
31. Підвальна Мирослава Зіновіївна — Хмельницький
університет управління та права, 4 курс, м. Хмельницький, Хмельницьке 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

The UBA Launches the Poll on the
Implementation of EU-Ukraine Agreement on
Visa Facilitation
On 8 May 2009
the Ukrainian Bar
Association (UBA)
launched the opinion
poll among lawyers
and all public regarding the implementation of EU-Ukraine
Agreement on Visa
Facilitation by Schengen countries.
This Agreement entered into force as from 1 January
2008 and provides for simplified procedures of visa granting
for Ukrainian citizens. Although, the numerous occasions of
breaching the Agreement, namely increase of visa fees, overdue in applications consideration, additional requirements for
visa granting and short terms of its issuance could not be ignored by the Ukrainian Bar Association – the UBA Executive
Director Andrey Manorik was quoted as saying.
Therefore, it was decided to start collecting petitions
and complaints from the UBA members, evidencing events
of default in implementation of the said Agreement. Having at its disposal these arguments the UBA will apply to
the Minister of Foreign Affairs of Ukraine, consular offices
and respective EU authorities, aiming at establishing fruitful dialogue regarding removal of obstacles on the way of
effective implementation of Ukraine – EU Agreement on
Visa Facilitation.
The polling form could be found at www.pravo.ua/visa or
at the UBA official web-page (www.uba.ua).

The UBA Members Discussed the Constitution
of Order, presented by the MP Anatoliy
Grytsenko
On 27 April 2009 in Kiev the Ukrainian Bar Association (UBA) organized the public round table with the
Member of the Parliament Anatoliy Grytsenko, the author
of the new Constitution draft, called Constitution of the
Order.
Anatoliy Grytsenko stands for strong presidential powers,
enabling the president, who has received the mandate from
the electorate to form the government the next day and imple-

ment its decisions
immediately. The
new Constitution
draft is aimed at
reforming the system of state powers establishing
effective coordination between
different public
authorities.
The UBA members discussed new
The
UBA
Constitution draft
members discussed the possibility of creating the political system with strong
presidential powers together with the challenges it might bring.
The lawyers expressed their readiness to present their comments
and suggestions towards the presented Constitution draft.

The UBA Held its Second Annual
Conference of In-House Councils
On 23 April
2009 in Kiev the
Ukrainian Bar Association (UBA)
held its Second
Annual Conference of In-House
Councils.
The
second
meeting of inhouse councils and
representatives of
law firms and atLegal councils gathered to discuss burning
torney offices was
issues of their profession
aimed at discussion
of the current developments in cooperation between the same, having in mind the
economic situation and budgeting cuts for involving external legal
advisors to provision of legal support to companies’ activities.
The participants revealed their opinions and approaches towards establishing good partnership relations between
a company’s legal department and a law firm hired by the
company management, as well as current legislative changes,
which affect the work of all lawyers, specialized in company
law and the peculiarities of work of regional law firms and inhouse legal departments.

Other Headlines:
On 1 April 2009 in Kiev
the UBA Banking and Finance Law Committee held
its first meeting. Current
bank legislation changes,
increase of interests on loans
and competition issues were
discussed.
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On 2 April 2009 in Kiev
the UBA Committee on
Criminal Law and Procedure launched its work.
The participants of the first
meeting discussed complicated issues of interaction
with the police and tax authorities in Ukraine.

On 24-26 April 2009
in Cherkasy the First AllUkrainian Legal School on
Real Estate Law was organized by the UBA League of
Students. The School was
supported by the USA Embassy in Ukraine.

On 16 April 2009 the
UBA officially presented
the list of candidates to the
posts of the UBA President,
Vise-President and Board
Members for 2009-20011.
The election is to be held in
June during the Sixth UBA
Annual Legal Conference.

www.uba.ua
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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

партнерИ 2009 року

вІДДІЛЕННЯ апу
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 Житомирський області
пров. Рівний, 24, м. Житомир,
тел. (0412) 55-02-78, oleg77_zt@ukr.net
Голова Ради відділення
Олег Лосхінін

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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