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Зміни в керівництві Секретаріату АПУ
Виконавчий директор Асоціації правників України (АПУ)
Андрій Манорик залишає Асоціацію у зв’язку з переходом на нову
роботу, про що було оголошено
14 вересня 2009 року.
Андрій Манорик був призначений виконавчим директором за
поданням Президента АПУ Сергія Коннова і очолював Секретаріат Асоціації з жовтня 2007 року.
Олександра Егерт,
в.о. Виконавчого
Новим місцем роботи Андрія
директора Асоціації
Манорика стане АО «Адвокатська
правників України
група «Солодко та Партнери», де
він займатиме посаду директора з
розвитку бізнесу.
Новий виконавчий директор АПУ має бути призначений Президентом Асоціації за погодженням із Правлінням АПУ. До цього моменту тимчасово виконувати
обов’язки виконавчого директора АПУ буде координатор комітетів і секцій АПУ Олександра Егерт.
У зв’язку з вищевикладеним, Асоціація правників
України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади виконавчого директора, з умовами якого можна
ознайомитися на сайті АПУ www.uba.ua.

Відбулося засідання Правління Асоціації
правників України

Під час засідання Правління Асоціації правників України
10 вересня 2009 року у м. Києві відбулося засідання
Правління Асоціації правників України (АПУ), під час
якого було розглянуто низку питань, пов’язаних з поточною діяльністю Асоціації.
Зокрема, члени Правління обговорили зони персональної відповідальності за напрямки діяльності в Асоціації.
Окремої уваги заслуговує схвалення подання голови Номінаційної комісії АПУ Василя Кисіля про прису-
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дження Почесної відзнаки Асоціації правників України
«За честь та професійну гідність» у 2009 році.
Також було заслухано звіт про діяльність Секретаріату АПУ за 2009 рік та стан виконання партнерської програми, який представив екс-виконавчий директор АПУ
Андрій Манорик.

Визначено лауреата Почесної відзнаки
Асоціації правників України «За честь
та професійну гідність»
10 вересня 2009 року у м. Києві відбулося засідання
Правління Асоціації правників України, під час якого
було розглянуто подання голови Номінаційної комісії
АПУ Василя Кисіля про присудження Почесної відзнаки Асоціації правників України «За честь та професійну
гідність» у 2009 році.
Правління одноголосно підтримало згадане подання
та затвердило кандидатуру Валентина Карловича Мамутова для нагородження Відзнакою АПУ.
Оголошення про початок висунення кандидатур було
оприлюднено ще в лютому цього року, таким чином, усі
бажаючі мали можливість номінувати кандидата на отримання Почесної відзнаки АПУ.
Церемонія нагородження лауреата відбудеться 8 жовтня 2009 року у рамках заходів, присвячених святкуванню Дня юриста.
Щиро вітаємо Валентина Карловича з нагородженням!

МАМУТОВ
Валентин Карлович
Народився 30 січня
1928 р. у м. Одесі.
У 1949 р. закінчив
Свердловський юридичний інститут. Працював у
Держарбітражі при виконкомі Свердловської обласної ради депутатів трудящих начальником юридичних відділів Міністерства
будівництва підприємств
вугільної промисловості
УРСР, Донецького раднаргоспу, Мінвуглепрому
УРСР.
У 1966-1969 рр. — заступник директора Донецького
відділення Інституту економіки АН УРСР, заступник директора Інституту економіки промисловості АН УРСР
(1969-1992 рр.).
У 1992 р. — директор Інституту економіко-правових
досліджень НАНУ.
Основна сфера діяльності — проведення наукових досліджень на межі економіки і права в напрямку правового
регулювання господарської діяльності; дослідження проблем управління; вдосконалення господарського законодавства, його систематизація та кодифікація; становлення
національного антимонопольно-конкурентного законоwww.uba.ua
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давства; правового забезпечення регіонального управління; попередження тінізації та криміналізації економіки
тощо. Засновник Донецької школи господарського права.

Президент Асоціації правників України —
почесний гість Щорічних зборів
Американської асоціації юристів (АВА)

Новий сайт Асоціації правників України
в Інтернеті

На запрошення
Президента Американської асоціації юристів (АВА)
Томаса Уелса (H.
Thomas Wells, Jr.)
Президент Асоціації правників
України
(АПУ)
Сергій Коннов взяв
участь у Щорічних зборах АВА,
які проходили у
Чикаго
(США)
з 30 липня по
4 серпня 2009 року.
Щорічні збори Американської
асоціації юристів
є головним заходом АВА, який
включає
велику
кількість різноманітних семінарів та круглих столів, а
також засідання керівних органів АВА, комітетів та інших структурних підрозділів Асоціації.
Під час візиту до Чикаго Президент Асоціації правників України мав зустрічі з керівниками правничих
асоціації та юридичних товариств країн Європи, Азії,
Африки, Північної та Південної Америки.
Так, Сергій Коннов мав розмову з Президентом Ради
адвокатур та правничих товариств Європи (ССВЕ) Анне
Біргітт Гаммельорд (Anne Birgitte Gammeljord) стосовно
продовження співпраці АПУ з ССВЕ з питань реформування української адвокатури.
Президент Асоціації правників України обговорив з генеральним секретарем Міжнародної асоціації прокурорів (ІАР) Хенком Марквартом Шольцем
(Henk Marquart Scholtz) практичні питання діяльності
об’єднань юристів різних професій.
Також Президент Асоціації правників України передав Президенту Міжнародної асоціації юристів (ІВА)
Фернандо Пелез-Піеру (Dr Fernando Pelaez-Pier) офіційне запрошення відвідати Україну для зустрічі з українськими юристами та представниками правничих громадських організацій. Візит керівництва ІВА в Україну
заплановано на середину листопада 2009 року.

7 серпня 2009 року Асоціація правників України
(АПУ) представила громадськості свій оновлений
офіційний сайт в Інтернеті (www.uba.ua).
Новий сайт відрізняється від старого не лише графічно, але й функціонально.
Відтепер члени Асоціації правників України отримують доступ до своїх персональних даних («профілю») в членській базі АПУ. Так, зокрема, з`явилась
можливість оперативно змінювати свої особисті та
контактні дані. Своєчасно оновлена контактна інформація забезпечить доставку як друкованого Вісника АПУ, так і щотижневого електронного Вісника за
адресою члена Асоціації.
З метою економії часу та зусиль на сплату членських та інших внесків члени АПУ отримають можливість здійснювати платежі через сайт Асоціації в
режимі «онлайн» з використанням своїх кредитних
карток.
Календар заходів допоможе Вам більш оперативно
спланувати свою участь у заходах Асоціації правників
України, а оновлений розділ новин допоможе отримувати останню інформацію про діяльність Асоціації
правників України.
Для тих, хто з будь-яких причин не отримує друкований Вісник АПУ, на сайті доступна його електронна
версія.
За бажанням, користувачі сайту Асоціації матимуть
змогу підписатись на RSS-розсилку новин, що допоможе оперативно інформувати про останні події.
За словами екс-виконавчого директора Асоціації правників України Андрія Манорика, «новий сайт
сприятиме інформаційному обміну між членами Асоціації та поширенню інформації про її діяльність».
www.uba.ua

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.
Квитанцію на оплату членського внеску Ви можете знайти
на стор. 17. Прохання здійснити оплату.
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Народний депутат України Сергій Міщенко —
гість Асоціації правників України
7 вересня 2009 року у м. Києві у рамках чергового заходу Асоціації правників України
«Обід з парламентарем» члени Асоціації зустрілися з народним депутатом України Сергієм Міщенко
Сергій Міщенко є головою Комітету з питань правової політики
Верховної Ради України і як ніхто
інший обізнаний із законодавчою
роботою парламенту. Саме тому
присутні на зустрічі члени Асоцації
правників України намагалися якомога більше дізнатися про ті чи інші
законодавчі перипетії, прогнози та
особисте ставлення пана Міщенка
до актуальних питань правничого
сьогодення.
Основною темою зустрічі стала
реформа адвокатури, участь в якій
активно бере Асоціація правників України. Правників передусім
цікавила доля декількох законопроектів, що були подані різними
депутатами на розгляд Верховної
Ради України. Парламентар висловив сподівання, що правничій
громаді вдасться консолідуватися
навколо одного законопроекту,
який би містив компромісні положення. Адже розгляд декількох проектів одночасно призведе
лише до того, що жоден з них не
буде прийнято.
Також були обговорені питання, пов’язані з реформою нотаріату,
пошуком шляхів усунення недоліків, які виникають після запровадження так званої «малої реформи»
нотаріату.

Олег Макаров, Сергій Міщенко, Максим Лавринович та Денис Бугай
Сергій Міщенко відповів на численні питання правників, які стосувалися боротьби з корупцією, законодавчих ініціатив, сімейного права, виборчого законодавства тощо.
Наприкінці зустрічі парламентар
висловив переконання у необхідності поглиблення високопрофесійного діалогу з членами Асоціації,

що сприятиме обміну думками між
правниками та законодавчою владою та побажав усім юристам гарних
клієнтів та достойного заробітку.
У зустрічі також взяло участь
керівництво
Асоціації:
Віцепрезидент Максим Лавринович,
члени Правління Денис Бугай, Олег
Макаров та Сергій Тюрін.

Шановні члени Асоціації
правників України!
З метою підготовки до видання «Довідника членів Асоціації правників
України» просимо вас до 1 листопада 2009 року перевірити
або оновити персональну інформацію.
Для цього достатньо авторизуватися на сайті www.uba.ua та,
отримавши доступ до свого профілю, внести відповідні зміни.
У разі виникнення будь-яких питань, будь ласка,
звертайтеся до Секретаріату АПУ.
Контактна особа – Юлія Дмитренко
вул. Межигірська, 5, оф. 15, Київ, 04071.
Тел./факс: 8 (044) 492 88 48,
Е-mail: members@uba.ua
Наперед вдячні за вчасно надану інформацію.
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Форум партнерів

Кримська зустріч Форуму партнерів
Асоціації правників України
5-6 вересня 2009 року у м. Алушта (АР Крим) відбулося традиційне щорічне виїзне засідання Форуму
партнерів Асоціації правників України
Участь у заході взяли Ілля Костін,
старший партнер ЮК «Правовий
Альянс», Олексій Бежевець, партнер ЮК «Правовий Альянс», Дмитро Титаренко, асоційований партнер ЮК «Правовий Альянс», Юрій
Петренко, партнер ЮФ «Спенсер і
Кауфманн», Володимир Ващенко та
Юлія Єригіна, партнери ЮФ «Ващенко, Бугай і Партнери», Микола
Очкольда, керуючий партнер АК
«Легітимус» та Олександр Оніщенко,
керуючий партнер АК «Правочин».
У процесі обговорення тем, що
були порушені на попередньому засіданні Форуму, на порядок денний
цієї зустрічі було винесено два питання:
— створення незалежного інтернет-ресурсу незаконних судових рішень;
— створення при Асоціації правників України гарячої лінії захисту
для членів АПУ.
Партнерами було ухвалено рішення про створення робочих груп
з обох питань. Учасники заходу розпочали детальне обговорення кроків
з втілення ініціативи про створення

Вони підкорили Демерджі
ресурсу незаконних судових рішень
в життя. Була запропонована концепція ресурсу і принципи його наповнення.

Прогулянка довжиною у дванадцять кілометрів

www.uba.ua

Також учасники зустрічі вирішили
почати регулярний моніторинг порушень прав адвокатів і юристів через Секретаріат Асоціації правників
України, створивши при організації
гарячу лінію захисту членів АПУ.
Головна відмінність виїзних засідань Форуму партнерів АПУ — неформальні заходи, що дозволяють
після активної роботи над суспільними питаннями відвідати цікаві місця та отримати безліч нових
емоцій і вражень.
Так, на другий день учасникам
зустрічі було запропоновано піднятися верхи до одного з найгарніших
водоспадів кримського півострова
– каскаду «Срібний», що простягнувся на 350 метрів вниз по схилах
гори Демерджі. Завдяки своєму віддаленому розташуванню лише одиниці змогли побачити цей каскад
у всій красі. Маршрут був важким
– п’ять годин у сідлі і відстань 12
кілометрів. Однак, незабутні краєвиди гірського Криму не залишили
байдужими нікого з тих, хто зважився на цей підйом.
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Новини комітетів

Голови комітетів Асоціації правників України
провели спільну нараду
10 вересня 2009 року у м. Києві відбулась нарада голів комітетів Асоціації правників України
Нарада голів комітетів та керівництва Асоціації правників України
проводилася з метою підбиття підсумків роботи, проведеної у комітетах з початку року, обміну думками
та пропозиціями щодо подальшої
діяльності цих структурних підрозділів Асоціації.
На зустрічі були присутні керівники більшості комітетів, а саме:
помічник голови Комітету з конституційного права, адміністративного права та прав людини Віктор
Барвіцький, голова Комітету з процесуального права Олексій Бежевець, голова Комітету страхового
права Олег Давиденко, в.о. голови
Комітету з банківського та фінансового права Михайло Можаєв, голова Комітету з конкурентного права
Ігор Свечкар, в.о. голови Комітету
з кримінального та кримінально-

процесуального права Євгеній Солодко, заступник голови Комітету з
цивільного права Роман Титикало,
голова Комітету виконавчого провадження, банкрутства та арбітражного керування Віталій Титич, голова Комітету з корпоративного права
Сергій Тюрін, в.о. голови Комітету з
трудового права Олексій Шевчук,
голова Комітету з нерухомості та
будівництва Ярослав Яременко. Засідання також відвідали члени Правління АПУ: Денис Бугай, Олена Кібенко та Микола Очкольда.
Засідання розпочалося з вітального слова виконавчого директора
АПУ Андрія Манорика, який передав
слово голові засідання Сергію Тюріну. Присутні керівники комітетів
доповіли про діяльність очолюваних
комітетів з початку року, а також поділилися планами на майбутнє.

Члени Правління з цікавістю вислухали всі ідеї та побажання голів
комітетів та пообіцяли сприяти їх
втіленню. Микола Очкольда запропонував провести електронне опитування голів комітетів стосовно пропозицій покращення роботи комітетів та налагодження плідної співпраці між керівництвом комітетів та
Правлінням АПУ. Відповідальність
за проведення цього опитування
покладена на Секретаріат Асоціації
правників України.
Також присутні обговорили питання переобрання керівництва комітетів у зв’язку із закінченням терміну їх повноважень.
Зустріч виявилась жвавою, а наприкінці наради Сергій Тюрін подякував усім учасникам та побажав
плідної роботи у рамках комітетів
Асоціації правників України.

КАЛЕНДАР НАЙБЛИЖЧИХ ЗАХОДІВ
Міжнародна конференція «Використання європейських юрисдикцій
для структурування бізнес-проектів в Україні»

Секретаріат АПУ,
Комітет з міжнародного права АПУ

м. Київ

Засідання Комітету цивільного права АПУ. Тема: «Проблемні
питання цивільного захисту прав орендарів»

Секретаріат АПУ

24 вересня 2009 року

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

24 вересня 2009 року

м. Київ

Засідання Комітету страхового права АПУ. Тема: «Чи покриваються
реальні ризики при страхуванні автотранспорту?»

Секретаріат АПУ

25 вересня 2009 року

м. Сімферополь

Засідання Комітету з процесуального права АПУ
Тема: «Актуальні питання процесуального права: останні
роз'яснення, аналіз матеріалів пленумів, судова практика»

Відділення АПУ в АРК

26 вересня 2009 року

м. Київ

Другий турнір з міні-футболу серед юристів

«Юридическая практика» та медіа-агентство
Kiev Leading Media

29 вересня 2009 року

м. Київ

Відкритий круглий стіл «Актуальні питання процесуального
законодавства»

Комітет процесуального права АПУ разом
з «Євроюріс Україна»

3 жовтня 2009 року

м. Судак

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

Відділенння АПУ в АРК

5 жовтня 2009 року

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

8 жовтня 2009 року

м. Київ

День юриста – відкриття Року Права

Секретаріат АПУ

28 жовтня 2009 року

м. Київ

Засідання Комітету цивільного права АПУ

Секретаріат АПУ

30 жовтня 2009 року

м. Київ

ІІІ Щорічний форум з корпоративного права

Секретаріат АПУ

22-23 вересня
2009 року

м. Лімасол (Кіпр)

23 вересня 2009 року

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

6

www.uba.ua

Асоціація правників України
№ 9 (45) вересень 2009 року

НОВИНИ комітетів

Успіхи та складнощі застосування Закону
України «Про акціонерні товариства»
31 липня 2009 року у м. Одеса відбулося виїзне засідання Комітету з корпоративного права Асоціації
правників України у форматі круглого столу, організоване за підтримки відділення АПУ в Одеській області
Під час круглого столу обговорювалися успіхи та складнощі у застосуванні Закону України «Про
акціонерні товариства», який набув
чинності декілька місяців тому.
Доповідачами круглого столу стали партнер ЮФ «Астерс» Вадим Самойленко та радник ЮФ «Саєнко Харенко» Олена Щербина. До обговорення приєдналися старший юрист
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Анна
Бабич, керівник юридичного департаменту Fozzy Group Андрій Журжій,
партнер ЮФ «АНК» Андрій Селютін,
партнер ЮФ «Arzinger» Максим Черкасенко та інші учасники.
У своїх доповідях Вадим Самойленко проаналізував основні новели
Закону та звернув увагу на очевидні
його недоліки, а Олена Щербина поділилася досвідом вирішення практичних питань, що виникають при
застосуванні норм Закону.
Обидва доповідачі виступили з
критикою деяких положень Закону,
які запроваджують обов’язковість
лістингу для публічних акціонерних
товариств, встановлюють виключно біржовий обіг акцій публічних
акціонерних товариств, обмежують

Морський вокзал у Одесі
максимальну кількість учасників у
приватних акціонерних товариствах.
Критичні зауваження також були
висловлені з приводу перехідних
положень Закону та правової невизначеності, що виникла навколо їх
застосування.

Один з найкращих у світі — одеський Оперний театр

www.uba.ua

Під час круголого столу обговорювалися питання підготовки та проведення загальних зборів акціонерів
в умовах чинного законодавства, реалізації міноритарними акціонерами
своїх прав, реорганізації акціонерного товариства, визначення ринкової
вартості акцій тощо. За результатами
обговорення було домовлено винести ці та інші питання на обговорення на ІІІ Щорічний форум з корпоративного права, який відбудеться у
м. Києві 30 жовтня 2009 року.
Учасники круглого столу відзначили, що обраний організаторами
формат круглого столу сприяв не
лише обговоренню актуальних питань корпоративного права, але й
неформальному спілкуванню під час
прогулянки уздовж морського узбережжя на яхті «Фортуна».
Йдучи назустріч побажанням
учасників та з урахуванням успішного досвіду проведення подібного
заходу минулого літа, Рада Комітету з корпоративного права АПУ має
намір запровадити традицію проведення щорічних виїзних засідань у
літній період.
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Більярдний турнір серед юристів
ім. С. Лавицького: як все починалося
За три роки свого існування більярдний турнір серед юристів ім. С. Лавицького з невеликого
регіонального заходу став однією з найбільш очікуваних світських юридичних подій, що проводяться
під егідою Асоціації правників України
3-4 жовтня 2009 року у м. Судак найбільший в Україні аматорський турнір з
більярду серед юристів відбудеться вже
у восьмий раз. Напередодні його проведення ми вирішили пригадати те, як все
починалося, разом з ідеологом створення турніру – старшим партнером ЮК
«Правовий Альянс» Дмитром Алешком.
«Почалося все майже випадково,
— розповідає Дмитро Алешко, — ми
сиділи в компанії колег, що складалася лише з 4-5 чоловік і вирішили
провести міні-турнір з більярду. У
процесі гри до нас і прийшла ідея
створити схоже змагання, лише в
ширшому форматі. Валерій Саєнко,
мій товариш і колега запропонував
місце для його проведення – місто
Судак. Я ж заявив про готовність реалізувати цю ідею. Так і виникла така
традиція».
Перший відкритий турнір з більярду відбувся у травні 2006 року серед юристів Автономної Республіки
Крим і мав великий успіх. Популярність заходу швидко поширилася за
кордони півострова і вже в 2007 році
турнір набув всеукраїнського статусу.
З тих пір двічі на рік, навесні і восени,
біля підніжжя Генуезької фортеці традиційно стартує дводенний більярд-

Дмитро Алешко у дії
ний марафон, що збирає юристів з
різних міст України.
У 2008 році турнір був названий
на честь одного з ідеологів його створення, адвоката Сергія Лавицького,
що передчасно пішов з життя навесні
того ж року.
Турнір проводиться в одному з
найгарніших місць кримського півострова — древньому місті Судак.
Бізнес-центр «Шовковий шлях»

Сергій Лавицький, один із ідеологів турніру
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туристично-оздоровчого комплексу
«Судак», у розкішному більярдному
залі якого проходять ігри, розташований біля самого підніжжя Генуезької фортеці — одного з найцікавіших
архітектурно-археологічних
пам’ятків кримського середньовіччя.
У середньому, кожен турнір відвідує більше 40 учасників, серед яких
представники прокуратури, адвокатури, податкової адміністрації, судових і
правоохоронних органів, юридичних
фірм з різних міст України, а також
народні депутати України, голови
міськадміністрацій, керівники органів
виконавчої влади. До учасників турніру пред’являють дві кваліфікаційні
вимоги: наявність юридичної освіти і
гра в більярд на аматорському рівні.
Учасники турніру не раз відзначали,
що, потрапляючи в середовище здорової конкуренції, кожен з них прагне
досягти більшого. Можливо, тому ті з
них, хто вперше зіграв на відкритому
турнірі з більярду серед юристів у 2006
році, до цього дня залишаються в числі
його постійних учасників.
З перших турнірів серед учасників
визначилися свої фаворити, які в наполегливості та індивідуальній майстерності не поступалися справжнім профі.
www.uba.ua
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До речі, професійні більярдисти є частими гостями турніру. В рамках заходу
вони демонструють власну віртуозну
майстерність гри в більярд у форматі
мастер-класів і авторських програм.
Уже на першому турнірі гучно заявив про себе депутат Ялтинської міської ради Володимир Охріменко, посівши перше місце. Подальші перемоги
генерала Охріменко (вже на посаді керівника податкової міліції АР Крим)
у другому і третьому турнірах, друге
місце за підсумками сьомого турніру,
започаткували одну з найбільш популярних приказок заходу — у кулуарах
почали говорити про те, що багато
учасників приїжджають на турнір не
заради перемоги, а задля того, щоб
обіграти Охріменко. Варто відмітити,
що вдавалося це небагатьом.
Дмитро Алешко згадує про перший турнір: «Будемо відверті, перший
турнір сприймався більшістю лише як
поїздка в Судак, до моря. Проте враження перевищили сподівання, ми
повернулися не лише з «бронзовою»
засмагою. У всіх учасників прокинувся спортивний азарт, який і взяв верх.
У результаті кожен подальший турнір
— усе більш очікуваний та захоплюючий. Усі працюють над собою, готуються до наступного турніру якомога
старанніше. Тепер потрібно зберегти
цей ентузіазм і розвивати традицію».
Дійсно, в рамках турніру більярд
давно перестав бути просто грою задля
розваги і перейшов у категорію спорту. Як учасники так і вболівальники
погоджуються, що з кожним роком
визначатися з фаворитом турніру стає
все складніше. Ставлення юристів до
тренувань перед початком ігор стає
все більш схожим на передолімпійську
підготовку: напередодні змагань деякі учасники не лише проводять у залі
по вісім годин на день, але і на турнір
прибувають у супроводі відомих тренерів. Закономірно, що при такому
серйозному підході індивідуальна майстерність визначає результат. Вчорашні аутсайдери раз у раз виявляються в
центрі маленьких сенсацій, виграючи у
визнаних майстрів. Проте, вирішальне
слово «перемога» часто залишається за
примхливою фортуною.
На думку Дмитра Алешко, важливою запорукою успіху судакських турнірів став вдалий формат. Всеукраїнський турнір з більярду став своєрідним
майданчиком для спілкування фахівwww.uba.ua

ців, які бачилися раз в 4, а то і більше
місяців. Завдяки турніру в них, нарешті, з’явилася можливість поспілкуватися як на професійні, так і на позапрофесійні теми, знайти безліч спільних
інтересів і просто добре провести час за
захоплюючим спортивним заходом.
Сам Дмитро Алешко не раз вигравав і ставав призером найрізноманітніших більярдних змагань. Він,
безперечно, входить до числа кращих
гравців більярдних турнірів ім. С. Лавицького. Проте, найбільше досягнення пана Алешко в рамках судакських турнірів — друге місце. Серед
учасників існує жарт про те, що турнір в Судаку буде відбуватися до тих
пір, поки його не виграє Алешко.

Своє ставлення до прогнозів щодо
існування та розвитку судакських
турнірів пан Дмитро виразив так:
«Я теж знайомий з цією вже «бородатою» прикметою. Закономірний
жарт, адже, дійсно, я виграю на різних турнірах, але ще до цього часу не
підкорив змагання, відкрите за власною ініціативою. Але, насправді, всі
ми можемо похвалитися більш ніж
втішними прогнозами з цього приводу. Велике значення вони мають як
для мене, так і для кожного з учасників. Адже кожен розуміє, що ці заходи
важливі не лише задля виграшу, але,
насамперед, задля самовдосконалення. Турнір існуватиме, поки є такі
цілі, є куди йти і розвиватися».

анонс
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У Сімферополі влітку обговорювали
проблемні питання використання
процесуального законодавства
3 липня 2009 року у м. Сімферополь (АР Крим)за участі Кримського відділення Асоціації правників
України відбувся Круглий стіл з проблемних питань використання процесуального законодавства
Організаторами заходу виступили Кримська колегія адвокатів (голова — Володимир Зубарєв), Кримський центр правових і соціологічних досліджень «Істина» (голова — Михайло Алябишев) і Кримське відділення Асоціації правників України (голова — Віктор Мокрушин).
У зустрічі взяли участь усі, хто
цікавиться процесуальним законодавством та готовий висунути конкретні питання для обговорення.
На здивування організаторів, під
час зустрічей виникло приблизно
160 питань. Учасники встигли обговорити наступні питання: проблеми добросовісного використання своїх процесуальних прав
сторонами процесу, обов’язки та
можливості надання доказів у суді,
необхідність і доцільність проведення аудіозапису як способу фіксації процесу.
Неабиякий інтерес викликало
обговорення питання введення
єдиного процесуального кодексу
для цивільного, господарського і
адміністративного судочинства, з
приводу чого думки розділилися.
За необхідність такого єдиного
акту висловилися ті, хто вважає доцільним та можливим проведення
повної уніфікації судового процесу в Україні. Проте ті, хто висловлювався проти, також досить чітко
аргументували власну позицію, зазначаючи, що в кожному процесі
своя специфіка, своя техніка, свій
інструментарій.
Під час обговорення учасники
одностайно визнали існування проблем у ознайомленні з матеріалами
справи, такі як встановлення обмежень на використання технічних
пристроїв, наприклад фотоапарату,
а також обмеження у часі.
Учасники засідання також розглянули питання про доцільність
підписання рішення у справі суд-
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Під час круглого столу з проблемних питань процесуального законодавтсва
дею, який заявив про свою незгоду
з таким рішенням суду.
Суддя Господарського суду
Автономної Республіки Крим Віктор Мокрушин під час обговорення виокремив питання судочинства, пов’язані з прийняттям
касаційних скарг Верховним судом України.
В цілому, Віктор Мокрушин відзначив необхідність проведення
подібних заходів у майбутньому,
оскільки, за його словами, це не
лише розширює кругозір учасників,
але і формує єдиний підхід у вирішенні проблемних питань. Той, хто
виступає з ініціативою обговорення
певного питання, може висловити
свою думку стосовно існуючих проблем і способів їх вирішення.
Партнер компанії «Правовий
Альянс» Ірина Пустовітенко висловила свої враження від проведеного заходу: «Крим завжди був таким
регіоном, специфіка якого не сприяла об’єднанню людей юридичної

професії через цілу низку причин.
Тому цінність цього заходу полягає
в тому, що тут зібралися люди, які
не бажають варитися у «власному
соку» правових колізій і нормативних прогалин, та які не бояться
поділитися з колегами своїм безцінним досвідом, напрацьованим
інколи в найпринциповіших сутичках із системою. Не мовчить і молодь — у питаннях, які вона піднімає, вже відчувається професіоналізм, готовність приймати рішення
і отримувати від цього відповідні
результати».
Підсумовуючи результати заходу,
учасники відзначили необхідність
регулярного проведення подібних
спільних зустрічей. Окрім головної мети — обговорення численних
проблем правозастосування, учасники також визначили перспективу у проведенні подібних заходів, а
саме — пошук можливостей практичного впливу на вирішення всіх
проблемних питань.
www.uba.ua
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Новини ПАРТНЕРІВ

У Києві пройшов турнір з боулінгу
на кубок журналу «The Ukrainian Journal
of Business Law»
10 вересня 2009 року у м. Києві відбувся осінній турнір з боулінгу серед юристів Legal Strike на кубок
журналу «The Ukrainian Journal of Business Law»
Як завжди, боулінг
турнір зібрав у столичному
боулінг-клубі
«Вітамін-3» найвлучніших представників юридичної професії міста
Києва, які були поділені
на п’ять команд.
Перший тур визначив півфіналістів і команду, яка покидала
турнір. З найменшою
кількістю балів першими вийшла із гри
команда юристів «IMG
Partners». У напівфіналі команда «Євроюріс» проявила
стійкість у боротьбі з «Юрданою», а
гравці «Спенсер і Кауфманн» виявилися точнішими за «Василь Кісіль і
Парнери».
У поєдинці за третє місце команда
гравців юридичної фірми «Юрдана»
у вирішальний момент здобула перемогу над своїм суперником «ВКП» з
рахунком 373:329, отримавши таким
чином «бронзу».

Переможці та учасники турніру з боулінгу
У фіналі розгорілася справжня боротьба, результати якої стали відомі
лише наприкінці турніру на останніх
хвилинах. Так, багаторазовому чемпіону турнірів, команді «Спенсер і Кауфманн» не вистачило зовсім трішки –
команда залишилася позаду переможця всього на один «страйк». Завершальний рахунок фінальної гри – 365:355 на
користь переможця – команди асоціації «Євроюріс» у складі Олега Давиден-

ко, Олександра Оніщенко
та Євгена Артюхова.
За результатами турніру найкращі гравці
були відзначені спеціальними нагородами –
пам’ятними статуетками.
Серед жінок найкращою
виявилась Олена Струц
(«IMG Partners»), яка набрала 85 балів за одну гру.
А серед чоловіків найрезультативніше збивав
кеглі Юрій Петренко
(«Спенсер і Кауфманн»),
вибивши 191 очко.
Організатори турніру – редакція журналу «The Ukrainian Journal of
Business Law» та медіа-агенство KLMgroup – після завершення змагань вручили кубок переможцю. А всім призерам – медалі та підписку на журнал
UJBL. Решта учасників також отримала пам’ятні призи.
За матеріалами газети «Юридическая практика» № 37 (612) від 15
вересня 2009 року.

Керівний партнер «Спенсер і Кауфманн»
взяв участь у 47-му щорічному конгресі
асоціації юристів AIJA
31 серпня 2009 року Валентин Загарія, керівний партнер і голова
Практики корпоративного права і M&A юридичної фірми
«Спенсер і Кауфманн», виступив з доповіддю на 47-ому
щорічному конгресі асоціації юристів AIJA
Чотирьохденна подія проходила
у Будапешті (Угорщина) з 25 по 29
серпня. У конгресі взяло участь більше 600 делегатів. Насичена програма
включала в себе дев’ять сесій і шість
семінарів.
У рамках однієї із сесій, присвяченій управлінню активами, Валентин
Загарія виступив з доповіддю на тему
www.uba.ua

створення холдингових структур,
ефективних з точки зору оподаткування.
AIJA – всесвітня асоціація юристів,
що об’єднує спеціалістів права у віці до
45 років. Шляхом організації семінарів,
зустрічей, юридичних освітніх програм
асоціація сприяє професійному спілкуванню юристів зі всього світу.

Валентин Загарія на 47-ому
щорічному конгресі AIJA
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ЛІГА СТУДЕНТІВ АПУ

Підсумки засідання Розширеної Ради Ліги
студентів Асоціації правників України
29 серпня 2009 року у м. Києві члени Розширеної Ради Ліги студентів АПУ зібралися на черговому
засіданні задля обговорення поточних питань діяльності організації перед початком нового
навчального року
Як виявилось, шість годин наполегливої роботи та конструктивних
дискусій не пройшли марно та принесли необхідні рішення для організації.
Перш за все, перед членами Розширеної Ради стояло завдання визначити місію Ліги студентів АПУ.
Після тривалого обговорення та голосування місія Ліги студентів була
сформульована наступним чином:
«Формування правової еліти України». Точне формулювання місії
будь-якої організації є надзвичайно
важливим для правильного розуміння її членами сутності існування цієї
організації.
Не менш актуальним стало питання діяльності осередків Ліги
студентів. Локальні координатори виступили доповідачами щодо
стану справ у кожному осередку
та отримали конкретні завдання
стосовно їх подальшої діяльності.
Також було визначено основні акценти, на які слід звертати увагу під
час презентації Ліги для студентівюристів.
Одним із найголовніших питань
порядку денного було затверджен-

Під час засідання Розширеної ради Ліги студентів АПУ
ня плану всеукраїнських заходів на
2009-2010 навчальний рік, обговорення стану підготовки до них та визначення стратегії подальшого залучення фінансування діяльності Ліги.
Голова Ліги студентів АПУ Олеся
Холопік та фандрейзер Ліги студентів Олена Марциновська відзвітували
щодо стану роботи з потенційними
партнерами Ліги та висвітлили ситуацію щодо пошуку ресурсів для

Дружня команда молодих правників
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проведення заходів. Нагадуємо, що
Генеральним партнером Ліги студентів АПУ у 2009-2010 навчальному
році виступить ЮФ «Василь Кісіль і
Партнери».
Також члени Розширеної Ради
приділили увагу організації святкування чотирьохріччя Ліги студентів АПУ, яке відбудеться у м. Одеса
12-13 вересня.
Ще однією важливою темою засідання стало обговорення інформаційної діяльності Ліги студентів
АПУ. Прес-секретар організації
Марина Павленчик виклала план
інформаційної лінії розвитку Ліги
студентів. До плану увійшли такі аспекти інформаційної діяльності Ліги
як web-сторінка, форум та популяризація організації серед правничої
молоді.
З цього питання присутні заслухали доволі інформативні доповіді
головного редактора всеукраїнського журналу «Студент-правник»
Ірини Сахарук та шеф-редактора
журналу Михайла Віхляєва щодо
стратегії розвитку проекту. Генеральним партнером журналу надалі
залишається ЮФ «Ілляшев та партнери». Усі студенти можуть надси-

www.uba.ua

Асоціація правників України
№ 9 (45) вересень 2009 року

ЛІГА СТУДЕНТІВ АПУ
лати свої публікації, що відповідають тематиці видання, на електронну адресу головного редактора
журналу Ірини Сахарук sakharuk.
ira@gmail.com.
Окрім того, на засіданні члени
Розширеної ради обговорили ще деякі
напрямки подальшої діяльності Ліги

студентів АПУ, серед яких, зокрема,
нагородження Почесною відзнакою
Ліги студентів АПУ. До речі, висування кандидатів на нагородження цією
Відзнакою наразі ще триває.
Після завершення засідання члени
Розширеної Ради продовжили спілкування у колі друзів, адже чи то робота,

чи то відпочинок – коефіцієнт корисної дії Ліги студентів АПУ завжди перебуває на найвищих позиціях!
Марина Павленчик,
Прес-секретар Ліги студентів АПУ

ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» виступить
генеральним партнером Ліги студентів АПУ
у 2009-2010 навчальному році
22 липня 2009 року у м. Києві був підписаний меморандум між Асоціацією правників України
та адвокатським об’єднанням «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» про співпрацю протягом
2009-2010 навчального року
Адвокатське об’єднання «ЮФ
«Василь Кісіль і Партнери» вже третій рік поспіль виступить Генеральним партнером річної діяльності
Ліги студентів Асоціації правників
України.
Також юридична фірма «Василь
Кісіль і Партнери» виступить ексклюзивним партнером VIII Всеукраїнських дебатів з цивільного права та
процесу ім. Станіслава Дністрянського (м. Львів, жовтень 2009), а також генеральним партнером Всеукраїнської
правничої школи з господарського судочинства (м. Львів, вересень 2009).
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
є однією з найавторитетніших юри-

дичних фірм України, що має довгу
історію, власні традиції, визнання на
міжнародному ринку юридичних послуг, а також є соціально відповідальною компанією, яка постійно підтримує ініціативи різноманітних громадських організацій України. Згідно з
відомим рейтингом юридичних фірм,
який щорічно проводить професійна
газета «Юридическая практика», ЮФ
«Василь Кісіль і Партнери» у 2008 році
зайняла першу сходинку.

Сподіваємося,
що
традиція
співпраці між Лігою студентів АПУ
та адвокатським об’єднанням «ЮФ
«Василь Кісіль і Партнери» буде
продовжуватися і надалі задля посилення активності й ефективності
громадського студентського правничого руху, а також підвищення професійного рівня студентів-правників
України.
Олена Марциновська,
Фандрейзер Ліги студентів АПУ

Вручення ІІ Почесної відзнаки Ліги
студентів АПУ «За успіхи в навчанні
та активну громадську позицію»
Ліга студентів АПУ з метою підвищення престижу професії правника в Україні продовжує традицію,
започатковану у 2008 році, – вручення Щорічної відзнаки для нагородження найкращого українського
студента-правника за успіхи у навчанні та значні досягнення у громадській діяльності
Володарем першої відзнаки Ліги студентів АПУ «За успіхи у навчанні та активну громадську позицію» у 2008 році
стала студентка Одеської національної
юридичної академії Ірина Сахарук.
Кандидатури на нагородження Відзнакою може запропонувати
будь-який дійсний член Ліги студентів АПУ. Кожний член Ліги студентів
www.uba.ua

АПУ може запропонувати лише одну
кандидатуру, заповнивши номінаційну заяву встановленого зразка.
Заповнена номінаційна заява має
поступити на електронну адресу Ліги
студентів АПУ – liga.nomination2009@
gmail.com до 1 жовтня 2009 року.
Після закінчення терміну висування кандидатур Номінаційний ко-

мітет розглядає запропоновані кандидатури та затверджує одного номінанта на нагородження Відзнакою.
Відзнака вручається у жовтні 2009
року в м. Києві на святкуванні, присвяченому Дню юриста.
З детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті Ліги студентів АПУ www.ligauba.org.ua
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ЗНАЙОМТЕСЯ! НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени

КОМЕНТАР

ЧЛЕНИ
1. Бадашіна Євгенія Борисівна — ТОВ «ЮК України «Золота середина», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
2. Бєлка Андрій Анатолійович — ЗАТ «Страхова компанія «Кредо-Класик», юрисконсульт, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
3. Білоярець Ірина Сергіївна — ТОВ «ЮК України «Золота середина», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
4. Водоп’ян Олександр Миколайович — ТОВ «Юридична компанія «Бізнес Лекс Груп», м. Дніпропетровськ,
Дніпропетровське відділення;
5. Гриньова Катерина Юріївна — ТОВ «ЮФ «Спенсер
і Кауфманн», молодший юрист, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
6. Ємець Андрій Миколайович — Газопромислове
управління «Полтавагазвидобування», старший юрисконсульт, м. Полтава, Полтавське відділення;
7. Єригіна Юлія Юріївна — Комунальне підприємство
виконавчого органу Київради «Київреклама», начальник
юридичного відділу, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
8. Єфименко Анатолій Петрович — Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г.
Шевченка, докторант, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
9. Жиденко Олена Юріївна — ТОВ «ЮФ «Спенсер і
Кауфманн», молодший юрист, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
10. Загоруйко Віктор Іванович — Кредитна спілка «Альянс
Україна», юрист, м. Житомир, Житомирське відділення;
11. Земскова Юлія Ігорівна — ТОВ «ЮФ «Спенсер і Кауфманн», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
12. Зубкова Ганна Михайлівна — Юридична компанія
«Юбікон», партнер, м. Одеса, Одеське відділення;
13. Кожевніков Олексій Сергійович — Правовий центр
Олексія Кожевнікова, генеральний директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
14. Кожем’яченко Анна Михайлівна — ТОВ «ЮФ
«Спенсер і Кауфманн», молодший юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
15. Корнєв Віталій Миколайович — ТОВ «ЮФ «Спенсер
і Кауфманн», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
16. Кот Борис Анатолійович — Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
17. Левкович Володимир Юрійович — ТОВ «ОбербетонІнвест», начальник юридичного відділу, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
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«Асоціація правників України для мене є
яскравим прикладом впливу приватних правників на правову дійсність держави. Членство
в АПУ надихає, оскільки починаєш відчувати
підтримку колег у протистоянні беззаконню і
захисті приватного інтересу. Це дієві ліки проти розчарування, на межі якого наразі балансують багато правозахисників. Відкритість,
створення умов для підтримки ініціативи та
вільний обмін інформацією — найцінніший
внесок Асоціації у нашу працю».
Євгенія Стасюк,
Адвокат, м. Дніпропетровськ

18. Малюга Володимир Вікторович — Акціонерне страхове товариство «Вексель», начальник відділу врегулювання майнових ризиків, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
19. Мамалига Наталія Володимирівна — ТОВ «ЮФ
«Спенсер і Кауфманн», помічник юриста, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
20. Мукомел Тихін Володимирович — ТОВ «Юридична компанія «Бізнес Лекс Груп», партнер, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
21. Нота Микита Вікторович — ТОВ «ЮФ «Спенсер і
Кауфманн», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
22. Петрук Володимир Васильович — ЗАТ «Агроконтракт», ТОВ ТД «Аванта», юрисконсульт;
23. Подорога Артем Михайлович — ДП «Український
дім», провідний юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
24. Попко Євген Вікторович — ЮФ «Брати Попко та
Партнери», партнер, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
25. Сегеда Юлія Анатоліївна — ТОВ «ЮК «Бізнес Лекс
Груп», заступник генерального директора, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
26. Стасюк Євгенія Олексіївна — адвокат,приватна практика, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
27. Реун Вікторія Миколаївна — ТОВ «ЮФ «Спенсер і
Кауфманн», молодший юрист, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
28. Роденко Наталя Олександрівна — Кримське ЗАТ по
туризму та екскурсіях «Кримтур», старший юрисконсульт,
м. Сімферополь, відділення АПУ в АРК;
29. Швець Марія Петрівна — ТОВ «ЮК «Золота середина», директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
30. Янчук Артем Олександрович — Конституційний суд
України, помічник судді Конституційного суду України, м.
Київ, відділення АПУ в м. Києві.
КАНДИДАТИ
1. Богатчук Дар’я Петрівна — Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
2. Козенко Юлія Олегівна — Львівський державний університет внутрішніх справ, 5 курс, Юридичноконсультаційний центр (юридична клініка), координатор,
м. Львів, Львівське відділення;
3. Литвин Іван Володимирович — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 4 курс, ЮФ «Брати Попко та Партнери», партнер, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
4. Лук’янець Наталія Євгеніївна — Київський національний економічний університет, 5 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
5. Максименко Максим Ігорович — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2 курс магістратури, ТОВ «ЮФ «Спенсер і Кауфманн», юрист, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
6. Мелешко Валерія Володимирівна — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 4 курс, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
Учасник
1. Чернишова Олена Олександрівна — ТОВ «ЮФ «Спенсер і Кауфманн», ПР-менеджер, 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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Ukrainian Bar Association Decides Upon
the Laureate of its Honorary Award «On the
Professional Honor and Dignity»
On 10 September 2009 in
Kyiv a regular session of the
Board of the Ukrainian Bar
Association (UBA) considered the submission of the
UBA Nominating Committee Chairman Vasil Kysil regarding the recipient of this
year Honorary award of the
Ukrainian Bar Association
“On the professional honor
and dignity”.
The UBA Board unanimously approved the submission nominating Valentyn K.
Mamutov as a recipient of the
Valentyn K. Mamutov
UBA honorary award. Mr.
Mamutov is a well-known
scholar in the sphere of commercial, antitrust and municipal law.
The announcement of the beginning of the nomination was
made public in February this year, so all UBA members had the
opportunity to nominate candidates for the honorary award.
The awarding ceremony will be held on 8 October 2009 in
the framework of the celebrations marking the Lawyer’s Day.

English SUMMARY

Crimean Meeting of the Forum of Partners
of the Ukrainian Bar Association
On 5-6 September 2009 in Alushta (Crimea Republic)
the annual visiting meeting of the Forum of Partners of the
Ukrainian Bar Association was held.
The participants discussed topics that were raised at the
previous meeting of the Forum. This time the Forum agenda
included the following questions:
— establishment of an independent online resource for
unlawful judgments
— establishment of a hotline legal support for the UBA
members
The partners decided to establish working groups on
both issues. The meeting began with a detailed discussion
of steps in the way of establishing and implementing a register of illegal court decisions in practice. The concept of
resource and the principles of its content were suggested.
Also participants of the meeting decided to start regular monitoring of violations of the rights of advocates and lawyers through
the Secretariat of the Ukrainian Bar Association by means of
implementing a hotline legal support for the UBA members.

People’s Deputy Sergiy Mischenko Met with the
Members of the Ukrainian Bar Association

President of the Bar Association of Ukraine
Became the Honorary Guest of the Annual
Meeting of the American Bar Association (ABA)
The President of the Ukrainian Bar Association (UBA)
Sergei Konnov, being invited by the President of the American
Bar Association (ABA) H. Thomas Wells, Jr. took part in the
Annual Meeting of the ABA, held in Chicago (USA) from 30
July to 4 August 2009.
The Annual Meeting of the American Bar Association is the
core event of the ABA, which includes a variety of seminars and
roundtables, meetings of the ABA governing bodies, its committees and other structural divisions of the Association.
During the Chicago visit the President of the Ukrainian Bar
Association met with leaders of the bar associations and law societies of Europe, Asia, Africa, North and South America.
Thus, Sergei Konnov had a conversation with the President
of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
Anne Birgitte Gammeljord regarding the future cooperation
with the UBA and CCBE on the Ukrainian Bar reform.
The President of the Ukrainian Bar Association discussed
with the Secretary General of the International Association of
Prosecutors (IAP) Henk Marquart Scholtz practical issues of
existence of various professional associations for lawyers.
The President of the Ukrainian Bar Association communicated to the President of the International Bar Association
(IBA) Dr. Fernando Pelaez-Pier the official invitation to visit
Ukraine for a meeting with Ukrainian lawyers and representatives of professional NGOs. The visit is scheduled for mid November 2009.
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Sergiy Mischenko during the meeting with UBA members
On 7 September 2009 in Kyiv within the framework of
the regular set of meetings of the Ukrainian Bar Association
(UBA) “Lunch with parliamentarians” the lawyers met with
the People’s Deputy, chairman of the Committee on Legal
Policy of the Verkhovna Rada of Ukraine Serhiy Mishchenko.
The Bar reform became the main topic of the meeting, as
the UBA actively participates in this process. The UBA members were primarily concerned with several bills on the Bar,
submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine. Mr. Mischenko
expressed his hope that the legal community will be able to
consolidate around a bill containing a compromise position.
As consideration of several projects simultaneously may only
lead to the fact that none of them will be accepted.
Also the issues related to notary reform were discussed together with the ways to address shortcomings that arose after
the introduction of a so-called “small reform”. Serhiy Mishchenko answered numerous questions from lawyers that deal
with corruption, legislative initiatives, family and state law
and so on.
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
Максим Лавринович — mlavrynovych@uba.ua
Почесний президент
Ігор Шевченко — іshevchenko@uba.ua
в.о. Виконавчого директора
Олександра Егерт — komitet@uba.ua
Секретар з питань членства
Юлія Дмитренко – members@uba.ua
Координатор заходів
Наталія Белінська — conference@uba.ua

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 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 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 Сумській області
вул. Кірова, 127/2, м. Суми, 40021,
тел. (0542) 619-757, rekta@ua.fm
Голова Ради відділення
Павло Кравченко
у Харківській області
вул. Скрипника, 14-а, м. Харків, 61057
тел. (057) 714-06-26, office@inyurpolis.com
Голова Ради відділення
Тетяна Гавриш
у Житомирський області
пров. Рівний, 24, м. Житомир,
тел. (0412) 55-02-78, oleg777_zt@ukr.net
Голова Ради відділення
Олег Лосіхін
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
Наталія Філіппова
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ОФІЦІЙНий медіа-партнер

Інформаційно-правова
підтримка
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