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Асоціація правників України влаштувала
прийом у Мадриді в найстарішому
ресторані світу
6 жовтня 2009 року у Мадриді (Іспанія) у рамках
щорічної конференції Міжнародної асоціації юристів
(ІВА), яка проходила з 4 по 9 жовтня 2009 року, Асоціація правників України (АПУ) влаштувала традиційний
прийом для українських учасників конференції.

Гостинна вечеря була влаштована Президентом Асоціації правників України Сергієм Конновим у ресторані
«Бодін», який розташований в історичному центрі іспанської столиці та є найстарішим рестораном у світі, що
підтверджено Книгою рекордів Гіннеса.
До українських колег приєдналися також адвокати
з Мадриду, які розповіли багато цікавого про своє місто та свою професію.
«Ми дуже приємно поспілкувалися. Такі прийоми вже сталі доброю традицією. Асоціація правників
України влаштовує ці заходи з 2006 року. Наші колеги збиралися у неформальній обстановці на конференціях ІВА в Празі, Сінгапурі та Буенос-Айресі. На
прийоми АПУ завжди охоче збираються наші колеги з

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Шановні члени Правничої Асамблеї
Асоціації правників України!
Доводимо до Вашого відома, що відповідно
до Статуту Асоціації правників України наступні
збори Правничої Асамблеї АПУ пройдуть
у м. Києві 11 грудня 2009 року
За детальнішою інформацією, будь ласка,
звертайтесь до Секретаріату АПУ
Контактна особа – в.о. виконавчого
директора Олександра Егерт
Тел.: (044) 492-88-48
E-mail: oegert@uba.ua
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інших країн, а також керівники дипломатичних місій
України. Асоціація і надалі буде гостинно запрошувати
українських юристів, що беруть участь у міжнародних
конференціях, що їх влаштовує провідна міжнародна
правнича організація», – зазначив Сергій Коннов.

Обрано голову Ради відділення АПУ
у м. Києві
13 жовтня 2009 року у м. Києві відбулося засідання
нового складу Ради відділення АПУ у м. Києві, на якому було обрано голову Ради.
На порядок денний засідання було винесено питання
обрання голови Ради відділення АПУ у м. Києві та обговорення подальшої діяльності. Зазначимо, що єдиною
запропонованою кандидатурою на посаду голови Ради
відділення АПУ у м. Києві став Андрій Манорик, директор з розвитку бізнесу АО «Адвокатська група «Солодко
і Партнери», колишній виконавчий директор Асоціації
правників України. Кандидатура Андрія Манорика була
прийнята одностайно, а новообраний голова, у свою чергу, висловив вдячність колегам за довіру та підтримку.
На засіданні також був присутній член Правління
АПУ Денис Бугай, який привітав присутніх з обранням
та розповів про заходи, які були заплановані та проведені попереднім складом Ради.
Нагадаємо, що 18 вересня 2009 року на повторних
Загальних зборах був обраний новий склад Ради відділення АПУ у місті Києві.

Визначено пропозиції щодо кандидатів
у члени Вищої ради юстиції
16 жовтня 2009 року Асоціація адвокатів України
(ААУ) та Асоціація правників України (АПУ) визначилися з переліком кандидатур правників, які будуть рекомендовані з’їзду адвокатів України на призначення до
Вищої ради юстиції.
Як відомо, у 2010 році спливають повноваження трьох
членів Вищої ради юстиції, призначених з’їздом адвокатів України
За ініціативою Президента Асоціації правників України
Сергія Коннова, підтриманою Асоціацією адвокатів України, було проведено опитування правничої громадськості з
приводу кандидатур у члени Вищої ради юстиції.
За результатами опитування ААУ та АПУ спільно рекомендуватиме до Вищої ради юстиції наступних осіб:
президента адвокатського об’єднання «Адвокатське
бюро «Срібна земля», адвоката Віктора Бедя, партнера
ЮФ «Головань і Партнери», адвоката Ігоря Голованя, керуючого партнера АО «Василь Кісіль і Партнери», адвоката Олега Макарова, партнера ЮФ «Magisters», адвоката
Олексія Резнікова та голову ради адвокатської приватної
компанії «Конфідент» , адвоката Сергія Сафулька.
Асоціація адвокатів України та Асоціація правників
України підтримують вищевказаних кандидатів та закликають делегатів з’їзду адвокатів України запропонувати
їх для внесення до бюлетенів для таємного голосування
на з’їзді адвокатів України відповідно до Закону України
«Про Вищу раду юстиції».
www.uba.ua
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Тернопільські юристи відсвяткували
професійне свято
8 жовтня 2009
року члени Тернопільського відділення Асоціації
правників України
відсвяткували День
юриста.
Цього дня голова Відділення АПУ
в Тернопільській
області Володимир
Трохановський привітав правників області, які зібрались на урочисте засідання з нагоди Дня
юриста в конференц-залі Тернопільської обласної ради,
а представник відділення АПУ в Тернопільській області
Марія Гук привітала студентів юридичного факультету
Тернопільського національного економічного університету. Сьогоднішні студенти вже завтра стануть на шлях
професійної діяльності і саме від них значною мірою залежатиме, яким буде обличчя юриспруденції в Україні в
найближчому майбутньому.
Привітання на цьому не закінчились, не даремно ж
цей день є професійним святом юристів. Так, ввечері
святкування перенеслося до одного з кращих розважальних закладів Тернополя — клубу «Maxim», в якому за ініціативи Відділення відбулася святкова вечірка.
Відділення Асоціації правників України в Тернопільській області бажає всім правникам завжди мати
волю й змогу йти по обраному шляху та бути гідними
професії юриста, і нехай професійні зусилля служителів
Закону будуть винагородженні повагою і довірою громадян, впевненістю у надійному і справедливому захисті їх конституційних прав і свобод, вірою у безхмарне
майбутнє.

Святкування Дня юриста у Донецьку
9 жовтня 2009 року Відділення АПУ в Донецькій області традиційно відсвяткувало День юриста. Святкування відбулося в затишній та приємній обстановці готелю
«Атлас». На свято завітали не тільки члени Асоціації, але
й інші гості, друзі та колеги — юристи, судді, адвокати.
Свято відкрила
голова Відділення
АПУ в Донецькій
області Любов Нестиренко, яка розповіла про історію
святкування Дня
юриста,
привітала всіх зі святом та
побажала творчої
наснаги, успіхів у
підкоренні вершин
юридичної
професії. Принагідно
www.uba.ua
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пані Нестиренко подякувала всім присутнім за участь
у роботі відділення Асоціації, висловила сподівання на
подальшу плідну та активну співпрацю та нові цікаві
проекти.
Під час святкування були відзначені усі, хто брав активну участь у роботі Асоціації, як члени, так і ті, хто завжди відгукується та бере участь в усіх заходах Асоціації —
це й економіко-правовий факультет Донецького національного університету, Господарський суд Донецької
області, Донецькій апеляційний господарський суд, адвокати Донецької області.
Під час святкування були нагороджені почесними грамотами-подяками в Донецькій області директор
юридичної компанії «Апріорі-Лекс» О.Кузнецова та директор юридичної фірми «Правіс» Г.Макіян — за вагомий внесок у розвиток Відділення АПУ; начальник юридичного сектору Управління СБУ в Донецькій області
Ю.Колісник — за активну та довготривалу співпрацю з
Відділенням; начальник юридичного управління ВАТ
«ММК ім.Ілліча» В.Петренко — за плідну співпрацю з
Відділенням.

На урочистому святкуванні Дня юриста в Києві Почесну Відзнаку Асоціації правників України 2009 року «За
честь та професійну гідність» отримав видатний учений
у сфері економіко-правових досліджень, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і
техніки України Валентин Мамутов. Почесну відзнаку від
імені лауреата приймала голова Відділення АПУ в Донецькій області Любов Нестиренко, яка привезла нагороду
в Донецьк.   Під час урочистої частини свята в Донецьку
відзнаку від імені лауреата прийняв Володимир Устименко від Інституту економіко-правових досліджень.
Після урочистої частини та святкового концерту
гості мали можливість поспілкуватися та привітати колег під час фуршету.

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.

3

Асоціація правників України
№ 10 (46) жовтень 2009 року

ПОДІЯ

Асоціація правників України разом
з правничою громадськістю відсвяткували
професійне свято День юриста
кожному правнику
пройнятися
гордістю
та повагою до
своєї професії,
адже юрист як
і лікар – має
відношення до
кожної людини.
Пан Євдокимов
висловив переконання у тому,
що
правникам вистачить
і волі і знань,
щоб
показати
свою здатність
об’єднатися та
працювати разом задля досягнення спільної
мети.
У свою чергу народний депутат
України Володимир Стретович звернув увагу присутніх на те, що цього
року ми відзначаємо міні-ювілей
– 15 років з дати прийняття Указу Президента про запровадження

Фото: Ірина Молочко

Метою церемонії «Відкриття
Року Права», що вже другий рік поспіль проходить у столичному готелі
Hyatt Regency Kiev, є визнання важливої ролі права та юридичної професії в суспільстві та державі, сприяння формуванню правосвідомості
громадян, утвердження принципу
верховенства права та незалежності
судівництва.
Відкрив урочисту церемонію
Президент АПУ Сергій Коннов, привітавши усіх присутніх з професійним святом та побажавши успіхів на
шляху впровадження верховенства
права в нашій країні. «Приєднуючись до цієї європейської традиції,
ми віддаємо належне ролі та місцю права та законності у нашому
професійному та суспільному житті,
визнаємо свою високу соціальну відповідальність за втілення принципу
верховенства права та ствердження
правосвідомості у суспільстві» — зазначив Сергій Коннов.
Привітання також пролунали і
від голови Союзу юристів України
Валерія Євдокимова, який побажав

Ірина Бережна та Ольга Дмитрієва урочисто відкрили Рік Права в Україні
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8 жовтня 2009 року у м. Києві Асоціація правників України (АПУ) разом з провідною правничою
громадськістю країни відсвяткували професійне свято День юриста урочистою церемонією
«Відкриття Року Права» та шаленою вечіркою у стилі 70-х

Любов Нестиренко
професійного свята Дня юриста та
побажав усім правникам передусім
служити правді у своїй професійній
діяльності, адже «правда» і «право»
– це поняття споріднені.
Меморіальну дошку, що символізувала «Відкриття Року Права» в
Україні відкрили дві жінки – народний депутат України Ірина Бережна
та Президент Асоціації адвокатів
України Ольга Дмитрієва. Звертаючись до правничої громадськості
Ірина Бережна побажала всім набратися терпіння і дочекатися того
моменту, коли законність і порядок
стануть не лише гаслом, а реальністю. Ольга Дмитрієва, зі свого боку,
звернула увагу присутніх на високу
роль професії правника у сучасному
суспільстві.
Доцент Інституту міжнародних
відносин КНУ ім. Тараса Шевченка
Сергій Козьяков підготував для високоповажних юристів доволі незвичну та повчальну лекцію на тему
«Юристи-невдахи у світовій літературі». Пан Козьяков, ілюструючи свої слова численним набором
літератури, розповів про видатних
www.uba.ua
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письменників, поетів та філософів,
які починали свою кар’єру юристами, але пізніше ставали на шлях
літературної творчості. Зокрема, до
таких видатних постатей належали Жан Батист Мольєр, Вольтер,
Оноре де Бальзак, Марсель Ален,
Чарльз Діккенс, Вальтер Скотт,
Франс Кафка. Серед співвітчизників до цього списку потрапили
Лев Толстой, Анна Ахматова, Марк
Ландау, Микола Гумільов та навіть
В. І. Ленін та Олександр Керенський.
Одним з ключових заходів урочистого обіду стало нагородження Почесною Відзнакою Асоціації
правників України 2009 року «За

честь та професійну гідність». Цьогорічним лауреатом Почесної Відзнаки став видатний учений у сфері
економіко-правових
досліджень,
академік Національної академії наук
України, заслужений діяч науки і
техніки України Валентин Мамутов.
Лауреата представив голова Номінаційної комісії АПУ Василь Кисіль,
який віддав належне непересічному
вкладу пана Мамутова в розвиток
науки та теорії права та підкреслив
його ключову роль у створенні та
поширенні господарської школи
права в Україні. Почесну відзнаку
від імені лауреата приймала голова
відділення АПУ в Донецькій області
Любов Нестиренко.

Увечері юристи разом з колегами та друзями зібралися на неформальне святкування Дня юриста до
столичного клубу «Петрович», де на
них чекала розважальна програма
з конкурсами, піснями і танцями у
стилі шалених 70-х років.    
Асоціація правників України
висловлює щиру вдячність за підтримку святкових заходів Партнерам, які залишаються відданими
спільній справі по розбудові правової держави та встановленню
верховенства права, зокрема ЮФ
«Легітимус», яка надала фінансову підтримку проведенню неформальної частини святкування Дня
юриста.

Народний депутат України Владислав
Лук’янов — гість Асоціації правників України
6 жовтня 2009 року у м. Києві у рамках чергового заходу Асоціації правників України (АПУ) «Обід
з парламентарем» члени Асоціації зустрілися з народним депутатом України Владиславом Лук’яновим
Народний депутат України Владислав Лук’янов є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської
діяльності та заступником голови
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національного банку
України в період фінансової кризи.
Саме тому основною темою зустрічі з парламентарем стали питання,
пов’язані зі сферою професійних
інтересів пана Лук’янова – банківською системою, банкрутством підприємств, новими законодавчими
ініціативами та економічним підґрунтям процесів, які впливають на
стан справ у державі.
Владислав Лук’янов розповів
юристам про історію та передумови
прийняття Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,
а правники, у свою чергу, поділилися
досвідом застосування цього закону
на практиці під час представництва
інтересів клієнтів у судах. Серед інших, критиці піддалася норма згаданого закону щодо мінімального розміру заборгованості, що може бути
підставою для порушення справи
про банкрутство боржника.
www.uba.ua

Розповідаючи про сучасний
став справ у банківській сфері та
нерухомості, пан
Лук’янов пояснив присутнім
принципи формування
ціни
на нерухомість,
особливості валютних операцій, загальні економічні тенденції та світовий
Народний депутат України Владислав Лук’янов
досвід боротьби
під час зустрічі з членами АПУ
з економічною
кризою. Так, адже, на думку народ- свою готовність прийняти закононого депутата, без розуміння сутнос- проекти, підготовлені в рамках коті економічних процесів неможливо мітетів Асоціації правників України
ефективно працювати у тих сферах та подати їх на розгляд парламенту у
права, які регулюють ці процеси. рамках законодавчої ініціативи.
Також Владислав Лук’янов звернув
У заході взяли участь голова Коувагу присутній на ту обставину, що мітету нерухомості та будівництва
часто закони, які можуть на перший АПУ Ярослав Яременко, модератор
погляд видаватись несправедливи- Комітету банківського та фінансовоми, є обґрунтованими та необхідни- го права АПУ Михайло Можаєв, гоми з економічної точки зору.
лова Комітету цивільного права АПУ
Наприкінці зустрічі народний де- Олександр Оніщенко, голова Ради відпутат України Владислав Лук’янов ділення АПУ у Житомирській області
подякував присутнім за активну Олег Лосіхін, а також в.о. виконавчоучасть у обговоренні та підтвердив го директора АПУ Олександра Егерт.
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Використання європейських
юрисдикцій для структурування
бізнес-проектів в Україні
22-23 вересня 2009 року у Лімасолі (Кіпр) відбулась міжнародна конференція Асоціації правників України
(АПУ) «Використання європейських юрисдикцій для структурування бізнес-проектів в Україні»
Не зважаючи на те, що для Асоціації правників України це лише третій захід міжнародного рівня, робота
Конференції видалась надзвичайно
успішною. Так, до уваги учасників
була запропонована тема, що передбачає обговорення різнопланових
аспектів проведення структурування
бізнес-проектів. Програмою міжнародної конференції було передбачено п’ять секцій.
На розгляд учасників Конференції були винесені проблеми використання найпривабливіших для
України юрисдикцій: Австрії, Нідерландів, Бельгії, Швейцарії та Кіпру.
Під час конференції у доповіді
Спіроса Івангело, Landwell (Кіпр),
обговорювалися
найпривабливіші шляхи, які використовуються
іноземними колегами для структурування бізнесу. Ця доповідь охопила також питання застосування
кіпрського права, статусу акціонерів кіпрських компаній, а також
форм взаємодії українських і кіпрських компаній. Представники
Pricewaterhousecoopers (Кіпр) Тео
Парперіс та Іфтичеос Іфтічіо розкрили особливості правового регулювання та оптимізації оподаткування
кіпрських компаній, розповіли про
вигоду від вкладення інвестицій
в кіпрські компанії. Кіпр є при-

Учасники з Кіпру обговорювали структурування бізнес-проектів в Україні
вабливою юрисдикцію з огляду на
його стратегічне географічне розташування, чудову інфраструктуру
та розвинуту правову систему, наявність Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та
Республікою Кіпр. Також ця країна,
за словами Тео Парперіса, має одну
з найкращих податкових систем в
Європі, зокрема завдяки відсутності податку на прибуток, а також 10%
податку з компаній, ставка якого є
найнижчою в Європі.

Під час роботи міжнародної конференції
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Ріккардо Кроче, Hammonds LLP
(Бельгія), детально охарактеризував
процеси антимонопольного регулювання міжнародного злиття і поглинання в Європі.
У роботі міжнародної конференції доповідачами також виступали
представники добре відомих компаній з України. Так, з доповіді Тараса Бургана, CMS Cameron Mckenna
(Україна), учасники конференції довідалися про особливості укладання
депозитних договорів, ведення переговорів і результати проведення
таких операцій. Дмитро Михайленко, «Орлов, Михайленко та Партнери» (Україна), розповів про особливості імпорту та експорту товарів
між Україною та Кіпром, а також
про систему проходження митного контролю. А у доповіді Максима
Черкасенка, Arzinger (Україна), були
викладені особливості структурування і реструктурування бізнесу під
час кризи. У свою чергу Хараламбос
Фокас з Hellenic Bank (Кіпр) розповів про структуру договору, умовний
депозит, депозитний агент і про те,
якими підходами та методами коwww.uba.ua
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Панайотіс Кіріяку (справа) з колегою
ристуються банки під час укладання
договорів.
Анна Келдер, Headway Steuerberatung GMBH (Австрія), презентувала правову систему Австрії як досить
привабливу для ведення бізнесу і
проведення трансакцій. У свою чергу
Ян Шурингс, Van Benthem & Keulen
(Нідерланди), розповів про вигоди,
які можна отримати, структуруючи бізнес-проекти в Нідерландах.
Єлезавета Роша, Secretan Troyanov
(Швейцарія), дала характеристику

Тео Парперіс, Pricewaterhousecoopers (Кіпр)

акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю в Швейцарії, звернула увагу на
певні податкові аспекти трансакцій
та на особливості функціонування
банківської таємниці в цій країні.
За свідченнями учасників, присутність великої кількості гостей з
різних країн дозволила налагодити
корисні ділові контакти з колегами.
Після закінчення робочої частини
учасники та гості міжнародної конференції зустрілися для більш не-

формального спілкування на вечерю
в ресторан Del Sol.
Міжнародна конференція на Кіпрі стала результатом плідної роботи
Комітету міжнародного права Асоціації правників України, очолюваного Оленою Балбековою.
Асоціація
правників
України виносить подяку Генеральним
спонсорам конференції: Pricewaterhousecoopers і Hellenic Bank, а також
Viriko Developers за локальну підтримку в організації конференції.

КАЛЕНДАР НАЙБЛИЖЧИХ ЗАХОДІВ
27 жовтня 2009 року

м. Київ

Засідання Комітету з кримінального та кримінальнопроцесуального права АПУ

Секретаріат АПУ

28 жовтня 2009 року

м. Київ

Засідання Комітету з цивільного права АПУ

Секретаріат АПУ

28 жовтня 2009 року

м. Київ

Засідання Комітету цивільного права АПУ

Секретаріат АПУ

29 жовтня 2009 року

м. Київ

Засідання Комітету з трудового права АПУ

Секретаріат АПУ

Круглий стіл для керівників та партнерів юридичних фірм
«Аналіз оточення юридичних компаній, які працюють
на ринку юридичних послуг».
Місце проведення: ресторан готелю «Атлас»

Відділення АПУ в
Донецькій області

28 жовтня 2009 року

м. Донецк

30 жовтня 2009 року

м. Київ

ІІІ Щорічний форум з корпоративного права

Секретаріат АПУ

2 листопада 2009 року

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

5 листопада 2009 року

м. Київ

Засідання Комітету з питань нерухомості та будівництва АПУ

Секретаріат АПУ

7 листопада 2009 року

м. Київ

Четвертий турнір з більярду серед юристів на кубок журналу
«Український юрист»

Медіа-агентство Kiev
Leading Media, журнал
«Український юрист»

18 листопада 2009 року

м. Київ

Засідання Комітету цивільного права АПУ

Секретаріат АПУ

19 листопада 2009 року

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

27 листопада 2009 року

м. Київ

Правнича Асамблея АПУ. Заходи з нагоди 7-ми річчя АПУ
(30 листопада)

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

www.uba.ua
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Робота над реформування корпоративного
законодавства набирає обертів
6 жовтня 2009 року у м. Києві в приміщенні готелю «Домус» пройшло чергове засідання Комітету
корпоративного права Асоціації правників України (АПУ)
Засідання Комітету було присвячене обговоренню та перегляду Концепції розвитку корпоративного законодавства України (надалі — Концепція), затвердженої Комітетом у 2008
році у зв’язку з останніми змінами у
законодавстві та необхідністю визначення подальших шляхів її реалізації.
Модератором засідання виступила
доцент Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Олена Кібенко. За словами пані Олени,
Концепція стала результатом тривалого
аналізу та обговорення стану сучасного
корпоративного законодавства провідними фахівцями у сфері корпоративного права та включає в себе велику
кількість положень по удосконаленню
діючих нормативних актів. «Багато
чинних норм законодавства є несистемними, що створює зайві перешкоди
для функціонування бізнесу у правовому полі», — зазначила Олена Кібенко.
За задумом авторів, реалізація
Концепції дозволить вивести на новий якісний рівень систему корпоративного законодавства в Україні, полегшить створення нового бізнесу та
управління компаніями, підвищить
привабливість українських товариств
для внутрішніх та іноземних інвесторів, сприятиме зниженню кількості та
гостроти корпоративних конфліктів, а
також дозволить запровадити механізми їх урегулювання.
Основні напрямки реформування корпоративного законодавства
відповідно до Концепції включають
такі питання: організаційно-правові
форми товариств, система реєстрації
юридичних осіб, статутний капітал
товариств, широкий перелік питань,
пов’язаних з корпоративним управлінням, реорганізація юридичних
осіб, поглинання та регулювання діяльності груп товариств.
Концепція пропонує визначити доцільність існування таких форм як товариство з додатковою відповідальністю, повне та командитне товариство,
оскільки вони майже не затребувані
практикою, і водночас вдосконалити
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Обговорення Концепції розвитку корпоративного законодавства України
основи діяльності товариств з обмеженою відповідальністю шляхом забезпечення стабільності майнової бази,
вільного руху учасників товариства та
запровадження контролю за реєстрацією учасників на загальних зборах.
Для підвищення ефективності
функціонування реєстраційної системи в Україні концепцією пропонується установити обов’язок направляти
державному реєстратору рішення загальних зборів, забезпечити вільний
доступ будь-якої заінтересованої особи до всіх документів, що містяться
в реєстраційній справі товариства;
запровадити можливість доступу до
ЄДР у режимі “он-лайн” і можливості отримання основних відомостей з
реєстру безкоштовно через мережу
Інтернет та ряд інших пропозицій.
На думку розробників Концепції,
необхідно зменшити вимоги до мінімального розміру статутного капіталу
для акціонерних товариств до суми,
еквівалентної 25 тис. євро і скасувати
їх (чи хоча б істотно зменшити) щодо
ТОВ; закріпити процедуру внесення
вкладів у негрошовій формі; запровадити субсидіарну відповідальність
членів виконавчого органу товариства
за його боргами, якщо за наявності
ознак неплатоспроможності товари-

ства чи значного зменшення чистих
активів (втрати власного капіталу)
виконавчим органом не було вчасно
застосовано необхідних заходів тощо.
До законодавства України мають
бути введені нові механізми забезпечення належного виконання директорами своїх обов’язків, зокрема:
— законодавче закріплення переліку основних обов’язків директорів;
— введення інституту дискваліфікації директорів;
— запровадження похідних позовів;
— введення інституту обов’язкового страхування цивільної відповідальності директорів;
— усунення негативного впливу
норм трудового законодавства;
— введення механізму розкриття
директорами інформації тощо.
Вище було наведено лише невелику частину усіх пропозицій, що містяться у Концепції.
За результатами обговорення було
вирішено довести Концепцію до відома членів Комітету корпоративного
права АПУ та всіх зацікавлених з метою
отримання коментарів та пропозицій
широкої правничої громадськості. З
текстом Концепції можна ознайомитися у Секретаріаті АПУ, надіславши
листа на адресу komitet@uba.ua.
www.uba.ua
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Процесуальне законодавство:
більше запитань, ніж відповідей
29 вересня 2009 року у м. Києві Комітет процесуального права Асоціації правників України (АПУ)
спільно з Асоціацією «Євроюріс Україна» провели круглий стіл на тему «Актуальні питання
процесуального законодавства»
Олександр ОніщенМодератором засідання
ко звернув увагу присутвиступив голова Комітеніх на цілий ряд колізійту процесуального права
них питань, практика
АПУ, партнер ЮК «Правоз приводу яких суттєво
вий Альянс» Олексій Бевідрізняється,
зокрежевець. Співдоповідачами
ма щодо об’єднання
засідання стали керуючий
та роз’єднання позопартнер АК «Правочин»
вів, деяких питань заОлександр Оніщенко та кебезпечення позову та
руючий партнер ЮФ «Аріпідсудності справ адмієс» Олег Давиденко.
ністративним та госпоОдним з центральних
дарським судам.
питань обговорення стали
Тонкощі прийняття
постанови Пленуму ВСУ
та виконання рішень
від 12 червня 2009 року №2
третейськими судами у
та №5 щодо провадження
світлі законодавчих ноу справах до судового розОлег Давиденко, Олексій Бежевець, Олександр Оніщенко
вовведень стали предгляду та застосування норм
цивільного законодавства при роз- на попередньому засіданні суду до- метом доповіді Олега Давиденка,
гляді справ у суді першої інстанції, а кази не досліджуються, а обставини який звернув увагу на певні складтакож судова практика з цих питань. не встановлюються, що зменшує нощі, які виникають на практиці у
Так, Олексій Бежевець звернув увагу кількість справ, неприйнятих через зв’язку із можливістю оскарження
третейського рішення у суді.
присутніх на нововведення, за яким суб’єктивні та оціночні критерії.

Проблемні питання цивільного
захисту прав орендарів
23 вересня 2009 року у м. Києві відбулось чергове засідання Комітету з цивільного права Асоціації
правників України
Цього разу члени Комітету розглядали проблемні питання цивільного захисту прав орендарів. Так, як
зазначив модератор заходу, к.ю.н.,
адвокат, член координаційної ради
молодих юристів при Міністерстві
юстиції України Роман Титикало, наразі, з огляду на кризове становище
ринку нерухомості, правові аспекти
регулювання відносин орендодавців
та орендарів набувають особливого
значення, перш за все, при вирішенні спорів про продовження договору
оренди, а також при орендних правовідносинах, які виникають з приводу
нерухомості, що перебуває у державній та комунальній власності.
Щодо способів цивільного захисту прав орендарів присутні мали
www.uba.ua

нагоду заслухати директора юридичної фірми «Шабалін і Костянчук» Сергія Костянчука, який поділився власним досвідом вирішення
проблемних питань та звернув увагу присутніх на колізії чинного законодавства, а також нововведення
у цій сфері.
Щодо наявності переважного права на продовження договору
оренди, то в законодавстві відповідні норми дещо відрізняються. Так,
зокрема в ЦКУ міститься вимога
про належне виконання наймачем
своїх обов’язків як умова для продовження договору оренди, а от ГКУ
не містить такого положення, що
може трактуватися таким чином, що
будь-який орендар має таке право,

не залежно від сумлінності виконання ним своїх обов’язків.
Окрім того, доповідачі звернули
увагу на те, що в договорах оренди майна, що перебуває в державній власності, не слід вказувати, що продовження
строку договору оренди має бути погоджено з органом, уповноваженим
управляти орендованим майном.
На думку фахівців, юристам варто
також при роботі з договорами оренди приділяти увагу положенням, що
регулюють надання комунальних
послуг орендарю. Так, адже на практиці траплялися непоодинокі випадки, коли орендодавець здійснював
вплив на орендаря саме шляхом маніпуляцій з наданням комунальних
послуг останньому.
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У БІЙ ІДУТЬ ТІЛЬКИ «СТАРІ»

Слідами восьмого більярдного турніру серед юристів
імені С. Лавицького
3-4 жовтня 2009 року у кримському місті Судак відбувся восьмий відкритий турнір з більярду серед
юристів ім. С. Лавіцького. Для деяких результати цього турніру виявилися несподіваними, а для когось
довгоочікуваними…
Захід традиційно проводився під
егідою Асоціації правників України. Генеральним партнером турніру
виступила Компанія «Рентакран»,
партнерами — ЮК «Правовий
Альянс» і Південна юридична група. Спеціальні призи в номінаціях
були надані Асоціацією «ЄвроюрісУкраїна», Юридичною компанією
«ЮОНА», ресторанами «Старий
Крим» і «Фламінго», турбазою «Карабах», а також прокатною компанією «Баджет Україна». Офіційним
медіа-партнером заходу виступила
«Юридична газета».
Уже до середини першого дня
ігор серед учасників визначилися
свої спринтери і стаєри. Чиясь стратегія нагадувала «бліцкриг», хтось,
навпаки, виснажував суперника
неспішною грою. За більярдними
столами раз у раз відбувалися нестандартні ситуації, що привертали
увагу численних уболівальників.
Так, новачкам турніру, колегам по
юридичному бізнесу — Андрію Троцко і Сергію Ізраїлевічу з Запоріжжя
за результатами жеребкування випало грати один проти одного уже
в першій зустрічі. В іншій парі, між
ялтинцем Дмитром Шутко і Сергієм
Поповим з Сімферополя вирішувалося питання реваншу. На минулому турнірі Сергій зупинив Шутко на
шляху до фіналу, зайнявши у результаті почесне третє місце. На цей раз
Дмитру вдалося відігратися і пробитися у вісімку лідерів.
Перший день турніру традиційно закінчився урочистим банкетом
на побережжі. Під час банкету свою
програму «Вітер зі сходу» представив
почесний гість турніру — відомий
далекосхідний
автор-виконавець
Андрій Земськов.
Сьогодні в бій йдуть тільки «старі». Такою фразою героя Леоніда Бикова з однойменного фільму варто
було б оголосити початок поєдинків
за призові місця. Дійсно, в бій йшли
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Переможці восьмого більярдного турніру серед юристів імені С. Лавицького
ті, хто не пропустивши жодного турніру, грали чотири роки підряд, але
жодного разу не тримали в руках кубок переможця.
Битва за третє місце відбулася між
начальником відділу безпеки філіалу
банку «Південний» у м. Сімферополі
В’ячеславом Щепанськім та суддею
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Сергієм Язем. З рахунком 4:2 «почесний пенсіонер турніру», як жартома в кулуарах учасники
називають Щепанського, В’ячеслав
Антонович отримав перемогу в бою
за третє місце.
Фіналістами турніру стали суддя
Сімферопольського районного суду
Альберт Тамащак і старший партнер
Юридичної компанії «Правовий
Альянс» Дмитро Алешко. Після десяти годин ігор, що передували головному поєдинку турніру, фінал виявився для обох учасників справжнім
випробуванням. Дмитро Алешко
скаржився, що через втому та по-

стійну напругу виникали моменти,
коли складно було влучити по кулі,
не кажучи уже про те, щоб забити її
в лузу.
Проте, зібравшись з останніми
силами, Алешко отримав перевагу над Альбертом Тамащаком з рахунком 4:1. Це була довгоочікувана
перемога, до якої він наполегливо
йшов впродовж чотирьох років.
За роки свого існування Відкритий турнір з більярду серед юристів
ім. С. Лавицького став найбільшим
аматорським турніром серед юристів, що проводиться на території
України. Стати першим у Судаку
відтепер не тільки престижно, але
й показово. Саме тут збираються
найсильніші юристи-більярдисти з
різних регіонів України. Кожен приїжджає сюди для того, щоб боротися
за перемогу.
Наталія Докучаєва
менеджер з розвитку
ЮК «Правовий Альянс»
www.uba.ua
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У Сімферополі пройшло виїзне засідання
Комітету процесуального права АПУ
25 вересня 2009 року у м. Сімферополь за підтримки компанії «Правовий Альянс» відбулося виїзне
засідання Комітету з процесуального права Асоціації правників України (АПУ)
Цього разу темою засідання були
обрані актуальні питання процесуального права: останні роз’яснення,
аналіз матеріалів постанов пленумів, судова практика. Доповідачами
на засіданні стали: старший партнер
компанії «Правовий Альянс», член
Правління Асоціації правників України Ілля Костін, партнер компанії
«Правовий Альянс», голова Комітету
з процесуального права АПУ Олексій
Бежевець, заступник голови Господарського суду Автономної Республіки Крим Сергій Тітков.
У ході обговорення Іллею Костіним були порушені такі питання: застосування забезпечувальних заходів
у господарському процесі, проблема
повернення витрат на адвокатські
послуги, проблема витребування доказів тощо.
За пропозицією Олексія Бежевця
обговорювалися літні постанови Пле-

нуму Верховного
суду України від
12.06.09 «Про застосування норм
цивільного законодавства, які
регулюють провадження у справі до судового
розгляду» і «Про
застосування
норм цивільного
процесуального
законодавства
при
розгляді
Ілля Костін, Сергій Тітков, Олексій Бежевець
справ у суді першої інстанції», а також судова прак- вживання учасниками процесу своїми правами. Також фахівцем були
тика з цих питань.
Сергій Тітков, у свою чергу, роз- підняті проблеми уповільнення проповів про проблеми процесуального цесу відходом судді в дорадчу кімнаположення судді, який за статусом ту і оголошенням перерви в зв’язку
іноді стає нижче сторін процесу через з цим, а також проблеми належного
несумлінне використання або зло- повідомлення сторін процесу.

«Ласкаво просимо до Асоціації!»
24 вересня 2009 року у м. Києві у клубі «Бабай» відбувся черговий святковий прийом Асоціації
правників України (АПУ) «Ласкаво просимо до Асоціації!», під час якого нові члени АПУ мали нагоду
познайомитися з керівництвом Асоціації
Метою проведення святкових прийомів для нових членів є, передусім, знайомство з
Асоціацією, її керівництвом,
принципами роботи, можливостями тощо.
Зустріч з новими членами
проводили Президент АПУ
Сергій Коннов та члени Правління Денис Бугай і Микола
Очкольда.
Сергій Коннов вручив присутнім вітальні пакети, які засвідчують членство в АПУ, розповів про принципи роботи Асоціації,
основні заходи, а також познайомив
присутніх з новим в.о. виконавчого
директора АПУ Олександрою Егерт.
Президент АПУ розповів про діяльність, структуру та основні заходи
Асоціації, а також поділився з колегами
www.uba.ua

Вручення вітальних пакетів
враженнями з приводу успішного проведення найбільшого міжнародного заходу Асоціації в м. Лімасол, що на Кіпрі.
Підтримуючи атмосферу, Денис
Бугай розповів про роль та напрямки роботи Правління АПУ, про професійні та комунікаційні можливості,

які надає Асоціація для своїх
членів. А Микола Очкольда,
наголошуючи на важливості
особистої ініціативи та активності правників, зазначив, що
ще минулого року був серед
нових членів Асоціації, а тепер
сам бере участь у керівництві
організацією.
Наступний святковий прийом для нових членів Асоціації
відбудеться наприкінці листопада 2009 року.
Асоціація правників України висловлює щиру подяку офіційним партнерам заходу ЮФ «Правовий Альянс» та ЮФ «Ващенко, Бугай
та партнери, які надали підтримку в
проведенні святкового прийому «Ласкаво просимо до Асоціації», а також
особисто Денису Бугаю.
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Нотаріуси розпочинають удосконалювати
професійну майстерність
18 вересня 2009 року у м. Києві пройшов перший семінар у рамках програми «Удосконалення професійної
майстерності», започаткованої цілим рядом професійних установ: Академією нотаріату України,
Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції, науково-практичним
журналом «Мала енциклопедія нотаріуса», Методичною радою з питань нотаріату Головного
управління юстиції у м. Києві, Київським відділенням Української нотаріальної палати
та кафедрою нотаріального права та організаційного забезпечення нотаріальної діяльності КУТЕП
Окремою
секцією програми було передбачено узагальнення практики
вчинення нотаріальних дій,
пов’язаних
із
вжиттям заходів
щодо охорони
спадкового майна, видачею свідоцтв про право
на
спадщину
та свідоцтв про
право власності в спільному
майні подружСемінар зібрав близько 400 учасників
жя, розроблені
На першому семінарі декілька- Головним управлінням юстиції в
сот нотаріусів удосконалювали свої місті Києві.
Загалом, експерти порушизнання зі складних питань спадкового права та практики його засто- ли цілий ряд проблемних питань
сування. Так, впродовж дня були спадкового права, які виникають у
розглянуті такі теми, як спадкуван- практиці нотаріусів, зокрема видача
ня за заповітом та за законом, здій- свідоцтва про право на спадщину
снення права на спадкування та за- на майно приватного підприємства;
гальні правила видачі свідоцтва про порядок успадкування земельної ділянки, переданої для обслуговуванправо на спадщину.

ня житлового будинку, в разі якщо
наявний заповіт лише на житловий
будинок; порядок переходу спадкового майна (або його частини) до
іншого з подружжя, коли подружжям було складено спільний заповіт, і один з подружжя помер та ряд
інших.
Окрім того, під час семінару було
презентовано науково-практичний
коментар Цивільного кодексу України. У дванадцятому томі цієї книги
наведено науковий коментар книги
шостої Цивільного кодексу України
«Спадкове право». Коментар ураховує останні новели цивільного законодавства у сфері спадкування. Видання буде корисним для нотаріусів, суддів, адвокатів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків,
оскільки у ньому особлива увага
приділяється практичному застосуванню цивільно-правових норм.
Книга містить пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції України,
науковців, фахівців.

Шановні члени Асоціації
правників України!
З метою підготовки до видання «Довідника членів Асоціації правників
України» просимо вас до 1 грудня 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 — Юліана 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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Ліга студентів АПУ відсвяткувала свій
четвертий день народження
12-13 вересня 2009 року неподалік міста Одеса на базі відпочинку «Економіст» Ліга студентів Асоціації
правників України приймала вітання з нагоди святкування чотирьохріччя з дати свого заснування.
Генеральним партнером заходу виступила юридична фірма «Прайм Юріс»
Після гостинної зустріматч Першого чемпіонату
чі та поселення учасників
Ліги студентів з пляжного
табору на студентів чекало
футболу. За результатами
урочисте відкриття святкуфутбольних змагань первання дня народження Ліги.
ше місце посіла команда
Голова Ліги студентів Олеся
східного регіону (Харків),
Холопік, заступник голови
друге місце виборола коЯрина Мильович та голоманда південного регіону
ва Одеського осередку Ліги
(Дніпропетровськ, Одеса),
Дмитро Коваль подякували
а замикала трійку лідерів
партнерам заходу за сприкоманда західного регіону
яння у його проведенні,
(Волинь, Хмельницький).
висловили надію на подальОкрім того, кращим гравшу співпрацю та побажали
цем турніру було визнано
усім присутнім незабутньо
Олександра Таламанчука,
провести час. У свою черкращим бомбардиром став
гу, партнери ЮФ «ПрайОлег Фощенко, а кращим
Відкриття урочистого святкування дня народження Ліги
мЮріс» коротко описали
воротарем — Андрій Боруш.
тематику тренінгів, які буУ якості заохочувальних
дуть проведені для учасників табору, дрій Лещенко розкрив учасникам та- призів гравці футбольних команд
та висловили готовність допомагати бору певні аспекти заснування влас- отримали кубки та медалі. Гравці
студентам, що прагнуть розвиватися.
ної юридичної компанії.
команди південного регіону, генеТренінги, що були підготовлені
Окрім освітніх тренінгів програ- ральним партнером якої виступила
шановними партнерами ЮФ «Прайм мою табору були передбачені і розва- ЮФ «Фарго», отримали піврічну
Юріс», безперечно, несли у собі вели- жальні заходи на узбережжі Чорного підписку на Всеукраїнський журку кількість корисної інформації для моря. Однією з найяскравіших подій нал «Студент-правник» за сприяння
студентів, які планують у майбутньо- став дводенний Перший чемпіонат партнера.
му досягти великого успіху на теренах Ліги студентів з пляжного футболу. Та
Після турніру з пляжного футболу
юриспруденції. Перший тренінг на на цьому перший день табору не за- студенти гуляли Одесою, фотографутему «Значення визначень у спорі», кінчився, попереду учасників чека- валися та, як завжди, по-студентськи
прочитаний Сергієм Іванівим, дово- ла феєрична шоу-програма «Таланти весело проводили час разом. Таким
див необхідність чіткого визначення Ліги», під час якої представники кож- було святкування четвертої річниці
юридичних понять та містив корисні ного осередку дивували та вражали Ліги студентів АПУ, яке зараз ступоради щодо побудови поняттєвих усіх багатогранністю своїх талантів. денти згадують з великою теплотою
визначень. Темою другого тренінгу Зворушлива поезія, патріотичні пісні, та ностальгією.
був шлях до успіху, під час якого Ан- креативні постановки, скрипка, танго
За чотири роки своєї діяльі, передусім, величез- ності Ліга стала міцним плацдарний солодкий торт не мом для початку кар’єри юристівзалишили сумнівів у випускників: упевнених у собі, ототому, що члени Ліги чених надійними друзями, з пракстудентів — це світи- тичними навиками, здобутими за
ла у будь-якій сфе- межами вузу.
рі! Закінчився день
Хотілося б висловити подяку за12 вересня смачним сновнику Ліги студентів АПУ Яросфуршетом, смаже- лаву Петрову та усім, хто доклав
ними шашликами та зусиль до того, щоб Ліга стала найдискотекою.
впливовішою та найефективнішою
13 вересня було організацією студентів-правників.
не менш насиче- Маємо надію, що подальші дні наним, адже цього дня родження нашої організації будуть
Дружній студентський колектив
відбувся фінальний такими ж яскравими та незабутніми.
www.uba.ua
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ЗНАЙОМТЕСЯ! НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени
ЧЛЕНИ
1. Артюхов Євгеній Сергійович — ТОВ «ЮФ «Арієс»,
старший юрист, Асоціація «Eurojuris Ukraine», виконавчий директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
2. Баранюк Роза Антонівна — юридична консультація,
приватний юрист, м. Чернівці, Чернівецьке відділення;
3. Бахарєва Надія Олександрівна — ТОВ «АК «Форенсіс», юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
4. Безродний Андрій Юрійович — ТОВ «АК «Форенсіс», керуючий партнер, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
5. Богданова Галина Юріївна — ТОВ «Байтен Буркхардт Україна», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
6. Вашека Юлія Михайлівна — АТЗТ «ХДМ», інспектор з кадрів, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
7. Горай Олег Станіславович — ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго», начальник юридичного відділу,
м. Житомир, Житомирське відділення;
8. Губенко Ксенія Олегівна — Асоціація підприємств
інформаційних технологій України, юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
9. Клюс Сергій Олександрович — корпорація «Богдан», начальник департаменту цінних паперів та корпоративного управління, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
10. Козаченко Ірина Володимирівна — ТОВ «ЮА «Юрзовнішсервіс», юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
11. Кондрацька Юлія Борисівна — ЮФ «Москаленко і
Партнери», партнер, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
12. Москаленко Анастасія Володимирівна — ЮФ
«Москаленко і Партнери», партнер, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
13. Нідзельська Ірина Євгенівна — приватний нотаріус
Вінницького районного нотаріального округу, м. Вінниця, Вінницьке відділення;
14. Носік Юрій Володимирович — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, юридичний факультет, доцент кафедри цивільного права, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
15. Огейчук Тетяна Василівна — ТОВ «ЮА «Юрзовнішсервіс», юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
16. Пилипенко Валентина Миколаївна — ТОВ «АК
«Форенсіс», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
17. Поліщук Ірина Василівна — ТОВ «Кириченко та
Партнери», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
18. Славна Ольга Миколаївна — ТОВ «Ампаро Консалтинг Груп», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
19. Сліпченко Ольга Вікторівна — ТОВ «ЮФ «Юрзовнішсервіс», юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
20. Терещенко Валентина Василівна — приватний нотаріус Вінницького районного нотаріального округу,
м. Вінниця, Вінницьке відділення;
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21. Терещенко Валентина Василівна — ТОВ «ЮФ «Юрзовнішсервіс», старший юрист, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
22. Хворост Ганна Євгеніївна — ТОВ «ЮФ «Юрзовнішсервіс», помічник адвоката, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
23. Хорькова Ольга Олегівна — ТОВ «Стокманн»,
юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
24. Шидлик Вікторія Богданівна — ТОВ «КМПартнери», помічник юриста, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
КАНДИДАТИ
1. Акопян Нуне Каренівна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2 курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
2. Булахова Ольга Миколаївна — Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 4 курс,
смт. Покровське, Дніпропетровське відділення;
3. Грачева Ольга Олегівна — Таврійський національний університет, 1 курс, м. Сімферополь, відділення
АРК;
4. Карапетян Марина Самвелівна — Одеська національна юридична академія, 4 курс, м. Сімферополь, відділення АРК;
5. Коваленко Олена В’ячеславівна — Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2 курс, смт.
Безлюдівка, Харківське відділення;
6. Кручак Яна Вікторівна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 1 курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
7. Однорал Ірина Володимирівна — Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, АК
«Коннов і Созановський», молодший юрист, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
8. Привалов Олександр Віталійович — Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 5 курс,
м. Донецьк, Донецьке відділення;
9. Прудкий Олексій Володимирович — Академія
адвокатури України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
10. Сіренко Анна Миколаївна — Національний транспортний університет, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
11. Скляров Роман Валерійович — Київський національний економічний університет, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
12. Смаглій Марина Юріївна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2 курс,
м. Черкаси, Черкаське відділення;
13. Федорова Надія Вікторівна — Академія адвокатури
України, 1 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
14. Юров Анатолій Васильович — Академія адвокатури
України, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві.
15. Ярош Володимир Васильович — Київський національний університет внутрішніх справ України, 5 курс,
КВЖРЕП-9, юрист, м. Житомир, Житомирське 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

On 22-23 September
2009 in Limassol (Cyprus)
the Ukrainian Bar Association (UBA) held its international conference focused on
Ukrainian businesses abroad.
The event has been very successful. Participants as well
as speakers enjoyed the sessions, the organizers’ hospitality and the atmosphere. It
is quite nice to learn, share
experiences and develop networks while enjoying a very
pleasant location such as
Limassol in September.
Riccardo Croce, partner,
UBA President, Sergei
Hammonds LLP
Konnov, and UBA Head of
International Law Committee, Elena Balbekova, have certainly developed an interesting and interactive format. A
number of speakers, including attorneys, financial advisors
and business people, intervened from different jurisdictions
and provided useful and at times inspiring guidance. All of
them focused on Ukrainian businesses: they provided different views and strategic input on how to conveniently structure Ukrainian deals abroad.
Given the chosen location, not surprisingly a number of
speakers gave detailed tax and financial advice focusing on
the interrelation between Ukrainian and Cypriot businesses.
Some speakers covered the same issues, but from a different geographic perspective, e.g. considering the interrelation between Ukrainian assets and UK or Austrian holding
companies. Others, including me, commented from a different angle. I drew on my experience advising Ukrainian and
CIS companies on doing business internationally, as well as
my time as a regulator in the EU. My presentation focused
on merger control laws, the importance of “playing by the
rules”, the risk of so-called gun-jumping (closing of deals
in the absence of Competition Authority’s authorization),
and more generally the increasing need for competition law
awareness by large Ukrainian conglomerate companies as
well as SMEs.
As said, the conference format was spot on as it did involve
a number of professionals focused on different and yet intertwined legal and business disciplines. Against this background,

if I may give a suggestion for future events, I would also recommend the involvement of regulators; perhaps it would be
interesting to consider a comparison between the perspective
of private practitioners, regulators from the Ukraine and also
the European Union, and very importantly business representatives. In closing, I take this opportunity to thank again
the organizers and the UBA for their invitation and hopefully
I will see you at future UBA national or international events.

Ukrainian Bar Association Celebrated the
Lawyers Day

Фото: Ірина Молочко

International Conference
Use of European jurisdictions for structuring
business projects in Ukraine

Ceremony of the Legal Year Opening
On 8 October 2009 in Kiev the Ukrainian Bar Association
(UBA) together with leading legal community of the country
began celebrating the official lawyers holiday in Ukraine with
the gala ceremony “Opening of the Legal Year”, which was
held in Hyatt Regency Kiev.
The purpose of the ceremony “Opening of the Legal Year“
is a recognition of the important role of law and the legal profession in society and the state, promotion of public awareness, strengthening the rule of law and independence of the
judiciary.
“Joining this European tradition, we pay tribute to the role
and place of law and legitimacy in our professional and social
life, recognize our high social responsibility for the implementation of the rule of law and the promotion of justice in
society” — said Sergei Konnov opening the ceremony.
Also in the framework of the celebrations marking the Lawyer’s Day took place the awarding ceremony of the Honorary
Distinction of the Ukrainian Bar Association “On the professional honor and dignity”. This year Honorary Distinction
laureate became Valentyn K. Mamutov — a well-known scholar
in the sphere of commercial, antitrust and municipal law.

Other Headlines:
On 6 October 2009 People’s
deputy of Ukraine Vladyslav Lukyanov
met with the UBA members to discuss
the banking system, bankruptcy, new
legislative initiatives and the economic
foundation of processes affecting the
situation in the country.
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On 3-4 October 2009 in Sudak
(ARC) the VIII Open Pool Tournament for Lawyers after S. Lavitsky was
held. Dmitry Aleshko, one of the tournament founders, became the ultimate
winner this year.

On 12-13 September 2009 in
Odessa the League of Students of
Ukrainian Bar Association celebrated
its 4th anniversary with lots of fun and
outdoor events.
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