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Голова Піклувальної ради АПУ
Василь Кисіль нагороджений Орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня
2 листопада 2009 року у м.
Києві за вагомий внесок в розвиток вищої освіти, підготовку
висококваліфікованих кадрів,
а також з нагоди 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка своїм указом №867/2009
Президент України нагородив професора кафедри міжнародного приватного права
Інституту міжнародних відносин, доктора юридичних
Василь Кисіль,
наук Василя Кисіля Орденом
Голова Піклувальної
«За заслуги» ІІІ ступеня.
ради АПУ
На його лекціях було виховано не одне покоління сучасних правників, які обирали собі подальшу спеціалізацію не в останню чергу завдяки викладацький майстерності Василя Івановича.
Василь Кисіль є головою Піклувальної ради АПУ.
Асоціація правників України щиро вітає Василя Івановича Кисіля з почесною нагородою!

Асоціація правників України надала
адвоката потерпілій у резонансній справі
26 жовтня 2009 року Асоціація правників України
(АПУ) безкоштовно надала адвоката потерпілій у резонансній справі.
На особисте звернення Олени Полюхович, яка, як і її
діти, визнана потерпілою у гучній кримінальній справі
про педофілію, фігурантами якої називають деяких народних депутатів України, Асоціація правників України
надала адвоката для захисту її інтересів під час проведення перевірки заяви народного депутата України Руслана
Богдана про нібито вимагання в нього коштів адвокатами, що здійснюють захист інтересів потерпілих у рамках
вказаної кримінальної справи.

НОВИНИ
Громадянка України Олена Полюхович звернулася до
АПУ після того, як 23 жовтня 2009 року Правління Асоціації
правників України зробило заяву, в якій застерегло Міністерство внутрішніх справ України від тиску на адвокатів, які
захищають інтереси потерпілих, та спроб залишити останніх без захисту. Зокрема, Міністр внутрішніх справ України
Юрій Луценко кілька разів публічно погрожував адвокатам
порушенням проти них кримінальної справи, а самі адвокати не виключали можливості бути затриманими.
За рішенням Президента
Асоціації правників України
Сергія Коннова, захист інтересів громадянки Полюхович
при проведені перевірки заяви народного депутата України
Руслана Богдана на її прохання
доручено здійснювати адвокату
Євгену Солодко, який є головою Комітету кримінального та
кримінально-процесуального
права АПУ. Адвокати, які предЄвген Солодко,
Голова Комітету
ставляють інтереси потерпілих
кримінального
у рамках кримінальної справи
та
кримінальнощодо розбещення та зґвалтупроцесуального
вання малолітніх дітей — Андрій
права АПУ
Циганков та Валерій Коновалов —
продовжують брати участь у вказаній кримінальній справі
за дорученням матері постраждалих дітей.
Асоціація правників України, як одна з провідних
українських правничих організацій, не тільки опікується
захистом професійних прав своїх членів та інших юристів, але й відстоює першочергові суспільні цінності, серед
яких — верховенство права та ствердження незалежного
правосуддя в Україні.

Житомирське відділення Асоціаціі
правників України відкрило громадську
приймальню

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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Команда правників Житомирського відділення АПУ
28 жовтня 2009 року Відділення АПУ у Житомирській
області, яке було засновано з ініціативи правників Житомирщини 31 липня 2009 року, повідомляє, що на перших
загальних зборах було прийнято рішення про відкриття
громадської приймальні та визначені основні напрями
діяльності Відділення.
www.uba.ua

НОВИНИ
Громадська приймальня відкрита за адресою: м. Житомир, вул. Адмірала Щасного, 11 к.1 тел. (0412) 22-03-10.
Кожний, хто звернеться до приймальні, отримає безкоштовну первинну консультацію щодо вирішення своєї
проблеми.
Основними напрямами діяльності Відділення було
визначено проведення заходів, спрямованих на досягнення мети АПУ, збільшення кількості членів, залучення до роботи Відділення студентської молоді та доведення до широких кіл громадськості інформації щодо прав
людини та питань гендерної рівності.
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чий Партнер Максим Лавринович; ЮФ «Спенсер и Кауфманн», Керуючий партнер Валентин Загарія.

Майбутнє української адвокатури буде
вирішуватися в суді?

Відбувся культурно-оздоровчий захід
«Кінні прогулянки»
31 жовтня 2009 року у м. Києві відбувся вже традиційний для Київського відділення Асоціації правників
України культурно-оздоровчий захід «Кінні прогулянки»
на ранчо «Болівар».
Правники каталися на конях, грали в настільний теніс, гуляли осіннім лісом. Захід сприяв неформальному спілкуванню членів Відділення, обговоренню нових
спільних ініціатив та, безперечно, покращив настрій в
похмуру осінню погоду.
Наступним неформальним заходом, який організовує
Рада Київського відділення АПУ, буде турнір зі стендової
стрільби, присвячений до Дня захисника Вітчизни.

У Києві пройшло засідання Ради
генеральних партнерів АПУ
5 листопада 2009 року у м. Києві у ресторані «Тифліс»
пройшла зустріч Ради генеральних партнерів Асоціації
правників України (АПУ).
Рада генеральних партнерів Асоціації правників
України є постійно діючим консультативно-дорадчим
органом при Президентові АПУ, який складається з
представників Генеральних партнерів АПУ.
На початку зустрічі Президент АПУ Сергій Коннов
привітав присутніх та подякував за підтримку впровадження основних цілей та статутних завдань Асоціації.
Cтарший партнер ЮК «Arzinger» Тімур Бондарєв звернув особливу увагу на необхідність продовження роботи по
реформуванню законодавства про адвокатуру, а також наголосив на важливості системного підходу в цій справі.
Керуючий партнер АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Олег Макаров порушив питання пошуку партнерів
АПУ на 2010 рік та запропонував нові напрямки співпраці Секретаріату та Генеральних партнерів АПУ.
Асоціація правників України принагідно висловлює
свою вдячність всім Генеральним партнерам за підтримку високих цілей по розбудові правової держави в Україні та сподівається на подальшу плідні співпрацю.
Учасниками Ради генеральних партнерів АПУ
є представники таких компаній: ЮК «Arzinger»,
Cтарший партнер Тімур Бондарєв; АО «ЮФ «Василь
Кісіль і Партнери», Керуючий партнер Олег Макаров;
ЮПФ «Грищенко та Партнери», Партнер Дмитро Грищенко; АК «Коннов і Созановський», Старший партнер
Сергій Коннов; ЮФ «Лавринович і Партнери», Керуюwww.uba.ua

6 листопада 2009 року у м. Києві Президент Асоціації правників України (АПУ) Сергій Коннов взяв участь
у прес-конференції «Боротьба за «крісла» у Вищій раді
юстиції: загроза для майбутнього української адвокатури, судової влади чи для всіх громадян України?».
У прес-центрі УНІАН у зустрічі з журналістами взяли
учать також столичні адвокати Тетяна Монтян та Андрій Циганков, які дали свою оцінку ситуації щодо проведення з’їздів
адвокатів та виборів членів Вищої ради юстиції (ВРЮ).
Прес-конференція розпочалася зі вступного слова
Сергія Коннова, який розповів журналістам про ситуацію навколо організації та проведення різних з’їздів
адвокатів з метою обрання кандидатур на призначення
членів Вищої ради юстиції (ВРЮ).
Сергій Коннов повідомив журналістам, що у зв’язку з
численними порушеннями під час проведення V З’їзду адвокатів України, адвокати будуть звертатися до суду з відповідними позовами. Разом з тим, Президент АПУ звернувся
до спікера Володимира Литвина та голови профільного комітету з питань правосуддя Верховної Ради України Сергія
Ківалова з закликом не приймати присягу у новообраних
членів ВРЮ до закінчення розгляду справи у суді.
У свою чергу Андрій Циганков запевнив присутніх у
тому, що всеукраїнський з’їзд адвокатів буде проведений
у будь якому випадку, уже хоча б для того, щоб почути
думку самих адвокатів, які мають самостійно визначати
напрямок розвитку своєї професії. Окрім того, за словами Андрія Циганкова, до Міністерства юстиції України
уже були подані документи про реєстрацію громадської
організації адвокатів відповідно до положень статті 1 Закону України «Про адвокатуру».  

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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Асоціація правників України провела
ІІІ Щорічний форум з корпоративного права
30 жовтня 2009 року у м. Києві Асоціація правників України (АПУ) провела у конференс-залі готелю
«Hyatt Regency Kiev» ІІІ Щорічний форум з корпоративного права
Форум з корпоративного права, що його вже третій рік поспіль
організовує Асоціація правників
України — щорічний, масштабний і
впливовий захід, на якому юристипрактики, вчені, судді, представники органів державної влади і бізнесу
обговорюють проблеми корпоративного права, його застосування
та формують свої пропозиції щодо
удосконалення корпоративного законодавства України.
Відкрив Форум член Правління
Асоціації правників України Олег
Макаров. Також до присутніх звернувся Президент Американської
торгової палати в Україні (АСС) Хорхе Зукоскі, який розповів про роль
Американської торгової палати у
прийнятті Закону України «Про акціонерні товариства» та наголосив на
важливості співробітництва між його
організацією та АПУ. Хорхе Зукоскі
звернув увагу присутніх на публікацію Світового банку Doing Business
2010, за якою рейтинг України піднявся на 3 пункти (з 145 на 142 місце)
завдяки збільшенню рівня захисту
інтересів інвесторів. На його думку,
покращення іміджу України стало
можливим завдяки впровадженню
нових чіткіших правил у сфері корпоративних відносин.
Голова Організаційного комітету
ІІІ Щорічного форуму з корпоративного права Сергій Тюрін пред-

Хорхе Зукоскі, Сергій Тюрін та Олег Макаров на відкритті Форуму

ставив учасникам теми, що були обрані для обговорення серед фахівців
з корпоративного права. Так, цього
року як найбільш актуальні Оргкомітетом були визначені такі теми:
підсумки першого півріччя дії Закону України «Про акціонерні товариства», функціонування єдиного
державного реєстру та припинення
юридичних осіб, корпоративні спори, неплатоспроможність підприємств та управління підприємством
у стадіях банкрутства.
У першій секції підсумки року існування Закону України «Про акціонерні товариства» підбивали
провідні теоретики і практики
корпоративного
законодавства,
а саме: радник
ЮФ
«Саєнко
Харенко», к.ю.н.
Олена
Щербина, партнер ЮФ
«Астерс» Вадим
Самойленко, керуючий партнер
ЮФ «Спенсер і
Кауфманн» ВаСеред учасників Форуму — відомі юристи та адвокати
лентин Загарія,
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професор кафедри цивільного права національної юридичної академії
ім. Ярослава Мудрого Інна СпасибоФатеєєва та начальник відділу розвитку законодавства на ринку цінних паперів ДКЦПФР Максим Лібанов.
Вадим Самойленко представив
громадськості свої пропозиції щодо
внесення змін до Закону України
«Про акціонерні товариства», з якими можна ознайомитися на сайті
Асоціації www.uba.ua.
Гість з Росії, партнер юридичної
групи «Principum» Дмитро Тугуши провів порівняльний аналіз українського
та російського законодавства про акціонерні товариства. На його думку,
однією з основних концептуальних
відмінностей є те, що в російському
корпоративному законодавстві перевага надається інтересам мажоритаріїв, а в українському навпаки —
міноритаріям.
У рамках другої секції проблеми
функціонування Єдиного державного реєстру та припинення юридичних
осіб обговорювали суддя Львівського
окружного адміністративного суду,
к.ю.н. Володимир Кравчук, старший
партнер ЮФ «Інюрполіс», д.ю.н.
Олена Кібенко, директор Департаменту реєстрації суб’єктів господаwww.uba.ua
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Денис Бугай отримав приз
права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка
Олександра Бірюкова, а також радника ЮК «Кліффорд Чанс» Олексія
Сошенка.
Особливістю цьогорічного Форуму також стала благодійна виставка дитячих художніх робіт, яка була
проведена за підтримки Міжнародної благодійної організації «Погляд»
та міжнародної громадської організації «Територія дитинства», а також
виставка-презентація арт-проекту
знакового українського художника
Романа Жука «Грабіжники», яка стала можливою завдяки Mironova Art
Gallery.
Під час Форуму партнер АПУ авіакомпанія «Дельта» розіграла серед
присутніх квиток з Європи до будьякого міста США, який дістався гостю з Росії партнеру Юридичної групи
«PRINCIPIUM»
Дмитру Тугуші.
Після
закінчення
Форуму
його
учасники
зібралися у столичному караокебарі «Ляляфа», де
відбувся розіграш
караоке-системи,
люб’язно
наданої Юридичною
лабораторією
«LawLab». Щасливим власником
призу став член
Юристи допомагали дітям з обмеженими можливостями
Правління АПУ,

рювання Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва Олександр Барбелюк
та суддя Вищого господарського суду
Лариса Рогач.
Одна з найактуальніших тем сучасних корпоративних відносин —
особливості корпоративного управління в процедурах неплатоспроможності підприємств. Саме цій темі
була присвячена третя секція форуму, під час якої юристи-практики
ділилися своїм досвідом управління
питаннями неплатоспроможності в
сучасних умовах. Учасники Форуму мали можливість почути думку з
цього приводу голови Адвокатського об’єднання «Віталій Титич і партнери» Віталія Титича, юридичного
радника Центру комерційного права, к.ю.н. Ігоря Ніколаєва, доцента
кафедри міжнародного приватного

www.uba.ua

Юристи заспівали дуетом
партнер ЮФ «Ващенко, Бугай та
партнери» Денис Бугай.
З завершенням Форуму робота
над реформуванням корпоративного законодавства лише починається. Обмінявшись думками під час
роботи сесій та у кулуарах, фахівці з
корпоративного права продовжать
просувати Концепцію реформування корпоративного законодавства,
зокрема, шляхом проведення регіональних форумів з метою отримання
пропозицій якомога ширшого кола
правників. Наразі заплановано проведення форумів у Донецьку (25 листопада) та Харкові (11 грудня). Тим
часом сама концепція, а також усі матеріали, пов’язані із роботою над внесенням змін до Закону України «Про
акціонерні товариства», розміщуватимуться на офіційному сайті Асоціації правників України www.uba.ua.
ІІІ Щорічний форум з корпоративного права відбувся за підтримки
партнерів — юридичних фірм «Астерс», «Ващенко, Бугай та партнери»,
«Інюрполіс», партнером 1 секції стала
ЮФ «Саєнко Харенко», партнером
2 секції — «Law Lab», а третю секцію підтримала юридична компанія
«Clifford Chance».
Асоціація правників України принагідно висловлює щиру вдячність
усім доповідачам, учасникам та партнерам ІІІ Щорічного форуму з корпоративного права, завдяки яким
втілюються у життя плани по вдосконаленню та реформуванню корпоративного законодавства України.
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Новини комітетів

Відшкодування упущеної вигоди — як,
коли і скільки?

28 жовтня 2009 року у м. Києві у навчально-методичному центрі «Консорціум» пройшло чергове засідання
Комітету з цивільного права Асоціації правників України на тему: «Проблемні питання відшкодування
упущеної вигоди»
Доповідачем на засіданні Комітету став заступник голови Комітету цивільного права АПУ адвокат, к.ю.н. Роман
Титикало. Як зазначив доповідач, причиною вибору саме
цієї теми засідання послужило неоднозначне застосування
статті 22 Цивільного кодексу України, яка визначає поняття упущеної вигоди.
«Наразі не існує обширної судової практики в питаннях відшкодування упущеної вигоди, зокрема через високу програшність таких справ, однак, ті справи, які стали
виключенням з загального правила, заслуговують на особливу увагу» — зазначив Роман Титикало.
Цивільний кодекс України (стаття 22) встановлює право особи на відшкодування збитків, що виникли у результаті порушення її цивільного права. До збитків також відноситься і упущена вигода, яка визначається як доходи, які
особа могла б реально одержати за звичайних обставин,
якби її право не було порушене. Якщо особа, яка порушила
право, одержала у зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної
вигоди, що має відшкодовуватися, не може бути меншим
від доходів, одержаних особою, яка порушила право.
Також у Цивільному кодексі України (стаття 623) зазначається, що боржник, який порушив зобов’язання, має
відшкодувати кредиторові завдані збитки, розмір яких доказується кредитором. А самі збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора у місці, де

зобов’язання має бути виконане, а якщо вимога не була
задоволена добровільно, — у день пред’явлення позову,
якщо інше не встановлено договором або законом.
Суд може задовольнити вимогу про відшкодування
збитків, беручи до уваги ринкові ціни, що існували на день
ухвалення рішення. При чому, при визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті
кредитором щодо їх одержання.Поняття упущеної вигоди
включає в себе три необхідні елементи — факт неотримання доходу, факт протиправних дій особи та причиннонаслідкові зв’язки між цими двома фактами.
За свідченням Романа Титикала, виходячи з аналізу судової практики, переважна більшість відмов суду у задоволенні вимог про відшкодування упущеної вигоди була
викликана тим, що позивач не зміг довести можливість
отримання доходу у майбутньому. Так, адже суд бере до
уваги не припущення, а реальні факти.
Такими достатніми доказами у суді можуть стати договори з контрагентами, у тому числі і попередні, економічні
прогнози та висновки бухгалтерської експертизи.
Особливістю такого судового процесу є те, що саме
позивач має довести факт наявності упущеної вигоди, а
відповідач тут займає позицію вичікування. Саме тому, на
думку Романа Титикала, спочатку необхідно потурбуватись про наявність належної доказової бази, і лише потім
подавати позов до суду.

КАЛЕНДАР НАЙБЛИЖЧИХ ЗАХОДІВ
19 листопада 2009 року

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

19 листопада 2009 року

м. Москва
(РФ)

Міжнародна конференція ІВА «Управління юридичною фірмою»

Міжнародна асоціація
юристів (ІВА)

25 листопада 2009

м. Донецьк

Східноукраїнський регіональний форум з корпоративного права

Відділення АПУ в Донецькій області

26 листопада 2009 року

м. Київ

Засідання Комітету нерухомості та будівництва АПУ

Секретаріат АПУ

27 листопада 2009 року

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

27 листопада 2009 року

м. Київ

ІІ Щорічна юридична конференція «Злиття та поглинання в Україні»

Conference House

3 грудня 2009 року

м. Київ
м. Запоріжжя

4-5 грудня 2009 року

Засідання Комітету банківського та фінансового права АПУ

Секретаріат АПУ

ІI Всеукраїнські змагання з адміністративного права та процесу
ім. В.С. Стефанюка

Ліга студентів АПУ

7 грудня 2009 року

м. Київ

«Народний депутат у гостях в АПУ» Обід з парламентарем

Секретаріат АПУ

11 грудня 2009 року

м. Київ

Правнича Асамблея Асоціації правників України

Секретаріат АПУ

ІI Всеукраїнський конкурс наукових робіт з теорії та історії держави та
права України

Ліга студентів АПУ

ІІ Східноукраїнський регіональний форум з корпоративного права

Відділення АПУ в Харківський області

11-12 грудня 2009 року

м. ІваноФранківськ

11 грудня 2009 року

м. Харків

19 грудня 2009 року

м. Київ

Святкування Дня адвокатури

Секретаріат АПУ

м. Київ

Всеукраїнська правнича школа з оподаткування діяльності юридичних осіб

Ліга студентів АПУ

19-20 грудня 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
№ 11 (47) листопад 2009 року

Новини ФОРУМІВ

Розпочато роботу над створенням
«Гарячої лінії» захисту членів АПУ
З 2 листопада 2009 року Асоціація правників України розпочинає роботу над новим проектом
«Гаряча лінія», який був ініційований Форумом партнерів АПУ
«Гаряча лінія» впроваджується з
метою створення в рамках Асоціації дієвих та ефективних механізмів
реагування на випадки порушення
прав членів АПУ з боку державних
органів та третіх осіб.
Як зауважив керівник проекту
член Правління АПУ, старший партнер ЮК «Правовий Альянс» Ілля
Костін, нещодавно юридичне співтовариство було обурено та стурбовано
декількома фактами грубого порушення прав юристів з боку правоохоронних органів. Ці випадки були
донесені до відома громадськості завдяки Асоціації правників України
та викликали значний резонанс.
Проте, нажаль, переважна більшість подібних прикрих випадків
порушення прав юристів не отримують розголосу, що стає на заваді
їх вирішенню. Саме тому було вирішено за допомогою Асоціації нада-

Ілля Костін, член Правління АПУ
вати підтримку її членам в екстрених
ситуаціях, що вимагають отримання
негайної юридичної допомоги.
Ініціатива включає також освідомлення громадськості щодо протиправних дій державних органів та інших
осіб щодо членів Асоціації та забез-

печення належного реагування з боку
АПУ та юридичної спільноти України.
Першим кроком в реалізації ініціативи стане створення з членів
АПУ Робочої групи з питань розвитку проекту та Реєстру консультантів
гарячої лінії, які братимуть участь у
проекті на громадських засадах.
Так, наразі пропонується за рахунок ресурсів Секретаріату Асоціації
та членів АПУ створити унікальний
механізм взаємодії на кшталт групи
«швидкого реагування» між тими
членами АПУ, хто постраждав та
тими, хто в змозі допомогти.
Закликаємо всіх небайдужих
приєднатися до реалізації цієї ініціативи. Вже сьогодні в Секретаріаті
Асоціації можна дізнатися про перебіг роботи над ініціативою, внести
свою кандидатуру до проекту Робочої групи та зареєструватися у якості
консультанта.

реклама

www.uba.ua
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Правники Одеси та Іллічівська відсвяткували
День юриста на футбольному полі
10 жовтня 2009 року у м. Іллічівську на футбольному полі ФК «Олімпік» пройшов футбольний турнір
серед юристів, присвячений святкуванню Дня юриста

Не лише юристи, але й футболісти
реклама

8

У турнірі взяли участь 8 футбольних команд
юристів Одеси та Іллічівська.
Організаторами цього чудового спортивного свята
стали юридичні фірми «Імператор» (Іллічівськ), яка
взяла на себе підготовку і організацію поля, суддів та
ігор, а також члени Ради відділення Асоціації правників України в Одеської області — юридичні фірми
«Юрлайн» та «АНК» (Одеса), які займалися пошуком
самих команд — учасників футбольного свята.
У турнірі взяли участь такі команди:
• «ЮРЛАЙН» — Юридична фірма «Юрлайн»
• «ІМПЕРАТОР» — Юридична фірма «Імператор»
• «МІЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА СЛУЖБА» —
збірна команда Міжнародної юридичної служби
• «АНК» — Юридична фірма «АНК»
• «ФЕМІДА» — збірна команда юристів приватних компаній і юридичних фірм м. Одеси
• «МЕРКУРІЙ» — збірна команда Господарського суду Одеської області і Одеського апеляційного господарського суду
• «СПФ» — команда соціально-правового факультету
Одеської національної юридичної академії
• «КІП ТРАСТ» — збірна команда Консалтингової
фірми «Траст» і Юридичної фірми «Картузов і партнери»
Головний суддя турніру Ігор Савельєв, що у минулому
грав за клуб «Чорноморець», зараз є директором футбольної школи «Олімпік» в Іллічівську.
Команди вели боротьбу у двох підгрупах, за результатами яких проводилися стикувальні матчі за місця в турнірі.
Чемпіоном турніру стала команда «Юрлайн», продовживши свою переможну серію цього року після здобуття
влітку кубку газети «Юридическая практика» в м. Києві.
Керуючий партнер ЮФ «Юрлайн» Володимир Зубар, що
став кращим бомбардиром команди, відзначив, що даний
кубок займе гідне місце в офісі компанії, а турнір залишить
приємні спогади про професійне свято цього року.
Друге місце посіла збірна команда «Феміда». Третє
і четверте місце у запеклій боротьбі розіграли команди
«Меркурій» і «СПФ», переможцем з якої вийшли представники судової системи.
Усі команди — учасники турніру отримали кубки,
пам’ятні призи і дипломи учасників.
Представники всіх команд висловили сподівання, що
подібних спортивних заходів проводитиметься більше і не
лише з футболу та подякували організаторам турніру за чудову організацію заходу.
Окрему подяку учасники турніру висловили Юридичній фірмі «Імператор», яка організувала всім теплий прийом в Іллічівську і забезпечила місце проведення турніру.
Факт проведення подібного спортивного свята демонструє стійкість командного духу серед юристів як у професійному житті, так і у спорті.
www.uba.ua
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У Сімеїзі пройшов семінар з актуальних
питань земельного права
16 жовтня 2009 року у Великій Ялті у селищі Сімеїз на південному березі Криму, де найважливішим
і найдорожчим об’єктом є земля, пройшов практичний семінар відділення Асоціації правників України
у АР Крим з актуальних питань земельного права
Обговорення актуальних тем та
спілкування з колегами-професіоналами стали можливими завдяки підтримці юридичних компаній «Південна юридична група» і «ЮФК» — провідних спеціалістів у цій галузі в Ялті.
Доповідачами на семінарі стали:
суддя Господарського суду Автономної Республіки Крим, голова відділення Асоціації правників України в
Автономній Республіці Крим Віктор
Мокрушин, адвокат Дмитро Мосієнко, в. о. начальника Ялтинського
міського управління земельних ресурсів Геннадій Новіков. Модератором заходу виступив директор Юридичної компанії «Південна юридична група» Геннадій Русанов. Організатор семінару — член кримського
відділення АПУ Влас Басюл.
Доповідачі розглянули найбільш
дискусійні теми застосування зако-

нодавства. Так,
Віктор Мокрушин порушив питання підсудності земельних спорів та поділився
своїм досвідом
у вирішенні даних
проблем,
а також провів
аналіз останньої
практики Вищого господарськоОбговорення актуальних питань земельного права
го суду України
Геннадій Новіков у свою чергу
та Верховного суду України у сфері
розповів про особливості зміни ціземельних спорів.
Дмитро Мосієнко торкнувся про- льового призначення землі та пракблем земельних сервітутів, а саме пи- тичної можливості реєстрації такої
тання правомірності встановлення та- зміни. Після завершення робочої
ких обмежень в договорах оренди зем- частини заходу учасники продовжилі, реєстрації договорів, а також оскар- ли спілкування під час неформальної зустрічі у колі друзів та колег.
ження відмов у реєстрації сервітутів.
реклама
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Бізнес у Швейцарії. Погляд з України
15 жовтня 2009 року у м. Києві Switzerland Trade & Investment Promotion, швейцарська урядова установа, яка
надає допомогу зарубіжним підприємствам в розташуванні їх бізнесу в Швейцарії, за підтримки Посольства
Швейцарії в Україні організувала в готелі Hyatt Regency Kiev семінар на тему «Бізнес в Швейцарії»
Семінар відкрив Надзвичайний та
Високоповажний Посол Швейцарії
в Україні пан Цублер, звернувшись
до учасників заходу зі сподіванням
на активний розвиток ділових та бізнесових відносин між Україною та
Швейцарією, потенціал яких ще мало
розкрито.
Першим розпочав роботу семінару прес-секретар східноєвропейської
групи компаній Renova в Цюріху Даніель Гроцкі (Російська Федерація) з
розповіді про досвід відкриття бізнесу у Швейцарії на прикладі своєї
компанії. Основними перевагами цієї
країни, на думку Даніеля Гроцкі, є ліберальна економіка та відкритість для
іноземних інвестицій, політична стаУкраїнський бізнес знайомився зі швейцарськими можливостями
більність та передбачуваність процесів, у тому числі і законодавчих, кваліфікована робоча сила,
Разом з тим, іноземні компанії мають бути готові до
доброзичливість та гостинність, висока якість життя тощо.
того, що у конфедеративній Швейцарії дуже розвинута
пряма демократія, прийняття рішень на місцях, зокрема і з питань оподаткування, та общинний спосіб життя. Приходячи на ринок, іноземна компанія має бути
готовою до відкритості, публічності, має брати участь у
суспільному житті тієї громади, на території якої вона
знаходиться. Населення Швейцарії дуже шанує місцеві
традиції та звичаї, тому, щоб бути прийнятими у суспільДалекосяжні та завжди поруч
стві, іноземці мають шанувати їх та підтримувати добру
репутацію серед товариства.
Міжнародна юридична фірма року
Продовжив розкривати формулу успіху ШвейцаPLC Which lawyer? Awards 2009
рії старший менеджер з податкових та юридичних
Юридична фірма року
послуг у Східній Європі, Росії та Центральній Азії
IFLR European Awards 2009 International
PriceWaterhouseCoopers Роджер Велті (Швейцарія). До
Юридична фірма року у Європі
перелічених вище складових додалися ще такі, як ефективна та орієнтована на надання послуг адміністрація,
Юридична фірма року у Польщі
незалежна та загальновизнана судова система, достатнє
Chambers Europe Awards for Excellence 2009
соціальне забезпечення тощо.
Наші юристи спрямовують свій талант, знання та досвід
Розповідаючи про вплив світової фінансової кризи
на пошук правильних рішень для клієнтів у ключових
на економіку Швейцарії, адвокат юридичної компанії
галузях юридичної практики, включаючи банківське
Bodmer Fischer Марк Блуменфельд (Швейцарія) зазната фінансове право, ринки капіталів, корпоративне
чив, що криза не мала такого руйнівного ефекту в цій
право, злиття та поглинання компаній, енергетика
країні, зокрема завдяки тому, що швейцарці не звикли
та інфраструктура, ведення справ у судах
жити в кредит, а ринок жилої нерухомості був практично
та вирішення спорів , будівництво і нерухомість,
закритий для іноземних інвесторів, при чому ціни на неа також податкове право.
рухомість не були занадто завищені.
Для того щоб дізнатися, яким чином ми можемо
Про сучасні тенденції на ринку Private Banking у Швейдопомогти вашому бізнесу досягти успіху,
царії
розповів директор Hyposwiss Private Bank Пилип Дубін.
зателефонуйте: +380 (44) 390 5885
«Розміщуючи свої кошти у банку цієї країни, ви створюєте
або відвідайте наш веб-сайт: www.cliﬀordchance.com
собі щось на зразок надійного пенсійного забезпечення на
«Кліффорд Чанс» дотримується глобальних
майбутнє. А вступ Швейцарії до Шенгенської зони надасть
принципів гідності, багатогранності
вам можливість ще й спокійно насолоджуватися подорота всеохопності
жами Європою» — переконував присутніх Пилип Дубін.
реклама
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У Києві пройшов перший Конкуренційний
Форум України
15-16 жовтня 2009 року у м. Києві під егідою Антимонопольного комітету України (АМКУ) та за
інформаційної підтримки Асоціації правників України (АПУ) у приміщенні Торгово-промислової
палати м. Києва пройшов перший Конкуренційний Форум України
Програма дводенного Форуму
включала обговорення наступних
питань: картелі та зловживання монопольним становищем на господарських ринках; недобросовісна
конкуренція та оманлива реклама;
концентрації та антиконкурентні дії
органів влади. Першого дня також
проводилися ділові ігри на прикладі
рішень АМКУ та судів на господарських ринках України. На прикладі цих ділових ігор зі спеціалістами
Антимонопольного комітету в ході
Форуму підприємцям та юристам
детально роз’яснювалася позиція
АМКУ при прийняті рішень у справах задля попередження конфліктних ситуацій та штрафних санкцій.
За словами в.о. Голови Антимонопольного комітету Олександра
Мельниченка, головною метою Форуму є покращення
розуміння та комунікацій між бізнесовими колами та
органами Комітету, які прагнуть прозорої і прогнозованої взаємодії заради сприяння економічному розвитку
країни.
Олександр Мельниченко під час Форуму звернувся до
представників бізнесу, зокрема до юристів, з проханням
звертатися до суду за захистом прав своїх клієнтів у рамках тих процедур, що створені Антимонопольним комітетом України. Окрім того, пан Мельниченко висловив
переконання у тому, що саме правозастосовча діяльність
його відомства здатна стати тим ланцюжком, який допоможе витягнути велику кількість проблем в економіці
нашої країни.
Доцент Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, голова Третейського суду АПУ Сергій
Козьяков під час прес-конференції високо оцінив роботу Антимонопольного комітету України, зазначивши,
що АМКУ є чи не єдиним відомством, чия діяльність
не була заплямована корупційними скандалами. А розвиток антимонопольного законодавства йде поступово,
прогнозовано, що полегшує діяльність бізнесу.
Голова Антимонопольного комітету Асоціації правників України Ігор Свєчкар звернув увагу на те, що АМКУ є
найвідкритішим та найпрозорішим органом, доступним
та зрозумілим для бізнесу, а юридична спільнота зі свого боку відіграє значну роль у популяризації антимонопольного законодавства. «Проведення конкуренційних
форумів є сталою практикою у світі. Україна має принаймні раз на рік проводити такі форуми», — переконаний Ігор Свєчкар.
www.uba.ua
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ЛІГА СТУДЕНТІВ АПУ

IV Національна модель Верховної Ради
України в Одесі
16-18 жовтня 2009 року в Одесі відбулась IV Національна модель Верховної Ради України, організатором
якої є Одеський обласний осередок Ліги студентів Асоціації правників України та Студентське наукове
товариство Одеської національної юридичної академії

Під час відкриття IV Національної моделі ВРУ
Щорічна національна модель
Верховної Ради України — це
навчально-рольова гра, спрямована
на умовне відтворення законодавчої
роботи Верховної Ради України з
метою отримання та вдосконалення
майбутніми юристами навичок парламентської дискусії. Окрім того,
організатори переконані, що такі
ігри стимулюватимуть наукову діяльність студентів-правників, спрямовану на вирішення проблемних
питань українського законодавства.
Окрім того, молоді юристи таким
чином отримують можливість познайомитися та розвинути свої комунікаційні навички.
У Моделі ВРУ у якості народних
депутатів взяли участь 60 студентівправників, які представляли 21 ВНЗ
із 12 областей України. Цього року
в рамках Моделі ВРУ було розглянуто проект Закону України «Про
внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України».
16 жовтня на урочистому відкритті Моделі ВРУ, яке відбулося в
Одеській національній юридичній
академії, з вітальним словом виступив Президент Академії, народ-
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ний депутат України Сергій Ківалов.
Голова підкомітету з питань звільнення суддів та реагування на порушення законодавства у сфері правосуддя, народний депутат України
Вадим Колесніченко у своєму зверненні спробував провести паралелі
між народними депутатами України
та учасниками Моделі ВРУ.
За традицією з найкращими побажаннями до молодих народних
депутатів звернулися доктор юридичних наук, професор Юрій Оборотов; директор юридичної аналітичної фірми «Чернявський, Калінська та Партнери» Ірина Калінська;
Голова Центральної виборчої комісії
Володимир Шаповал; член Президії
Одеської обласної колегії адвокатів
Андрій Костін.
Відкрив пленарне засідання Вадим Колесніченко прийняттям Присяги народними депутатами Моделі
ВРУ ІV скликання. Далі відбулась
реєстрація депутатських фракцій,
вибори голови партії та презентація
трьох кандидатів на посаду спікера.
Увечері після напруженого робочого дня всі учасники заходу відвідали Одеський театр опери та балету.

17 жовтня народні депутатистуденти працювали над законопроектами у парламентських фракціях та обговорювати їх у комітетах.
У результаті було підписано коаліційну угоду між партією лібералів
і консерваторів. Спікером Моделі ВР було обрано Марію Хорун
(ІІІ курс, ОНЮА).
На першому читанні вислухали
всіх авторів законопроектів, доповіді за результатами роботи комітетів і за результатами голосування
до другого читання пройшов законопроект від консерваторів (автори — Іван Бондаренко, Олексій
Кондик (V курс, Київська академія
СБУ) та Анастасія Карпусь (студентка ОНЮА)).
18 жовтня відбулось друге та
третє читання, під час яких вносили остаточні зміни та доповнення.
Остаточне голосування — і законопроект прийнятий більшістю.
Кожен студент отримав сертифікати учасника з рук народного
депутата Сергія Ківалова. За результатами анонімного анкетування неофіційну нагороду «Символ
Моделі» заслужили два студенти:
Максим Лоджук (V курс, ОНЮА,
Голова СНТ) та Сергій Гула (V
курс, Київський університет НАН
України).
Народні депутати, які були присутні на відкритті студентської Моделі ВРУ, підтвердили, що прийнятий законопроект офіційно передадуть та зареєструють у Верховній
Раді України.
Партнерами IV Національної
моделі Верховної Ради України
виступили юридична аналітична
фірма «Чернявський, Калінська та
Партнери», юридична компанія
«Arzinger» та Одеське відділення
Асоціації правників України.
Наталя Мажарова,
Прес-секретар Одеського обласного
осередку Ліги студентів АПУ
www.uba.ua
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ЗНАЙОМТЕСЯ! НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени
ЧЛЕНИ
1. Абрамчук Геннадій Віталійович — МВС України, пенсіонер, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
2. Алейникова Тетяна Володимирівна — ТОВ «Проектнобудівельна організація «Житомиргазбуд», юрист, м. Житомир, Житомирське відділення;
3. Войцишин Роксолана Петрівна — Нотаріальна контора, помічник нотаріуса, Київ, відділення АПУ в м. Києві;
4. Грамс Юлія Петрівна — Корольовський районний суд
м. Житомира, секретар суду, м. Житомир, Житомирське
відділення;
5. Драч Наталя Володимирівна — Головне управління
юстиції у Житомирській області, завідувач сектору, м. Житомир, Житомирське відділення;
6. Желясков Денис Іванович — Господарський суд АРК,
старший секретар аналітично-статистичного відділу, м.
Сімферополь, відділення АРК;
7. Заганяч Микола Валерійович — приватна практика,
юрист, м. Хмельницький, Хмельницьке відділення;
8. Загоруйко Валентина Йосипівна — Корольовський районний суд м. Житомира, секретар суду, м. Житомир, Житомирське відділення;
9. Касьянов Максим Миколайович — ТОВ «ЮК «Юристократ», директор, м. Маріуполь, Донецьке відділення;
10. Ковтуненко Наталія Геннадіївна — Відділення «Київська регіональна дирекція» ВАТ ВТБ Банк, головний
юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
11. Комарук Інна Арсентіївна — АК «Арцінгер та Партнери», помічник юриста, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
12. Кулик Олена Сергіївна — Державний департамент
інтелектуальної власності, головний спеціаліст, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
13. Міхеєва Ольга Геннадіївна — ТОВ «CMS Cameron
McKenna LLC», старший юрист, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
14. Нечипоренко Інна Петрівна — Головне управління
юстиції у Житомирській області, головний спеціаліст, м.
Житомир, Житомирське відділення;
15. Нєнов Іван Іванович — Софіївський університет
«Св. Климент Охридски», аспірант, м. Іллічівськ, Одеське
відділення;
16. Носенко Олексій Віталійович — Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій, доцент кафедри
правознавства, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
17. Русан Руслан Васильович — ТОВ «Руссол», директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
18. Станкевич Юрій Васильович — Прокуратура Чернігівської області, старший помічник прокурора м. Чернігова, м. Чернігів, Чернігівське відділення;
19. Торопіна Леся Миколаївна — приватна практика,
адвокат, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
20. Федоренко Євгеній Олександрович — АК «Юстіс»,
юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
21. Федосін Артем Вікторович — ЮК «Ващенко, Бугай
та Партнери», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
КАНДИДАТИ
1. Анкудінов Олександр Іванович — Одеська національна
юридична академія, 3 курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
2. Балака Ольга Геннадіївна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 3 курс, м. Черкаси,
Черкаське відділення;
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3. Бевз Олександр Олександрович — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 4 курс, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
4. Беденко Максим Ігорович — Київська державна академія водного транспорту, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ в м.
Києві;
5. Воловик Костянтин Сергійович — ЮФ «Карпов і партнери», помічник адвоката, Київська державна академія
водного транспорту, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ в м.
Києві;
6. Клочко Мирослава Юріївна — Львівський національний університет, 3 курс, смт. Лопатин, Львівське відділення;
7. Крепак Анастасія Миколаївна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 3 курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
8. Кучай Богдан Юрійович — Черкаський національний
університет ім. Б. Хмельницького, 3 курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
9. Максименко Ганна Віталіївна — Академія адвокатури
України, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
10. Матвієнко Леся Вікторівна — Корольовський районний суд м. Житомира, секретар суду, Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 4 курс, м. Житомир, Житомирське відділення;
11. Петрова Анастасія Миколаївна — Український
державний університет фінансів та міжнародної торгівлі,
3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
12. Підгурська Ольга Миколаївна — Львівський національний університет ім. І. Франка, 1 курс, м. Тернопіль,
Тернопільське відділення;
13. Поляков Олександр Володимирович — Національна
академія служби безпеки України, 2 курс, м. Сімферополь,
відділення АРК;
14. Пукліч Владислав Тадейович — Тернопільський національний економічний університет, 5 курс, м. Тернопіль,
Тернопільське відділення;
15. Саранчук Сергій В’ячеславович — Академія адвокатури України, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
16. Тараненко Сергій Сергійович — Черкаський національний університет, 3 курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
17. Ткаченко Андрій Валерійович — Академія адвокатури України, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
18. Токарєва Анастасія Олегівна — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 5 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
19. Трамбовський Андрій Валерійович — Київська державна академія водного транспорту, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
20. Черкунов Олександр Віталійович — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1 курс, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
21. Чуприна Юлія Юріївна — Харківський національний університет ім. В. Каразіна, 2 курс, м. Харків, Харківське відділення;
УЧАСНИК
1. Кот Андрій Анатолійович — Департамент бюджету
та фінансів Житомирської міської ради, заступник директора, 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

The Ukrainian Bar Association Held IІІ Annual
Forum on Corporate Law

Jorge Zukoski, Sergei Tyurin and Oleg Makarov
On 30 October 2009 in Kiev the Ukrainian Bar Association (UBA) held its III Annual Forum on Corporate Law at
Hyatt Regency Kiev.
UBA forum on corporate law is an annual major and influential event, where legal practitioners, scholars, judges,
representatives of government and business discuss issues of
corporate law, its practical use and shape their proposals for
improving corporate legislation of Ukraine.
The UBA Board Member Oleg Makarov opened the Forum. Also, the audience heard the welcoming word from the
President of American Chamber of Commerce in Ukraine
(ACC) Jorge Zukoski, who told about the ACC role in the
preparation of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” and emphasized the importance of cooperation between
his organization and the UBA.
The Head of the Organizational Committee of ІІІ Annual
Forum on Corporate Law Sergei Tyurin introduced the topics,
chosen to discuss among the leading professionals of corporate
law. Thus, this year the Organizational Committee identified
as the most burning the following topics: the first six month of
the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” in action,
functioning of the Unified State Registry and peculiarities of
legal entities termination, corporate disputes, insolvency and
business management in the stage of bankruptcy.
The peculiarities of this year’s Forum became a charity
exhibition of children’s artwork, which was supported by the
International Charity Organization Poglyad together with the
international NGO The Territory of Childhood, and the exhibition-presentation of the art project of the groundbreaking
Ukrainian artist Roman Zhuk The Robbers, supported by Mironova Art Gallery.

During the Forum the UBA partner Delta Airlines draw a
lottery among the audience. A ticket from Europe to any USA
city was won by a guest from Russia, partner of «PRINCIPIUM» Law Group Dmitriy Tugushy.
After the Forum the participants gathered together at the
city karaoke club LaLafa, where Law Lab firm draw a lottery.
The partner of Vaschenko, Bugai & Partners Denis Bugai became a happy winner of a modern karaoke system.
ІІІ Annual Forum on Corporate Law was made possible
due to the kind support of its partners — law firms Asters,
Vaschenko, Bugai & Partners, Injurpolis, partner of Section
1 — Saenko Kharenko law firm, partner of Section 2 — Law
Lab, and Section 3 partner Clifford Chance law firm.
The Ukrainian Bar Association expresses its sincere appreciation to all speakers, participants and partners of the III
Annual Forum on Corporate Law, who constantly contribute
to the improvement and reform of corporate law in Ukraine.

Business in Switzerland from Ukrainian
Perspective

Ukrainian business examined Swiss opportunities
On 15 October 2009 in Kiev Switzerland Trade & Investment Promotion (the official Swiss institution that supports
the establishment of foreign enterprises in Switzerland) in
partnership with the Swiss Embassy in Kyiv organized a halfday seminar on doing business in Switzerland.
The purpose of the seminar was to introduce business opportunities in Switzerland to Ukrainian businessmen and set
grounds for mutual cooperation. The Ukrainian Bar Association became the media partner of this event.
Switzerland in general was described as a very attractive
destination both for Ukrainian companies in terms of business
expansion abroad and for individuals due to favorable terms in
private banking.

Other Headlines:
On 28 October 2009 in
Zhytomir the UBA Zhytomir branch announced
opening of the community
law office to provide the
needy people with free legal
advice.
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On 28 October 2009 in Kiev
the UBA Civil Law Committee held its meeting. The
lawyers discussed issues of
expected profit loss and its
recovery.

On 16-18 October 2009 in
Odessa the UBA League of
Students together with Odessa National Law Academy
organized IV Parliamentary
Model of Ukraine where students imitated the lawmaking
process and passed draft laws.

On 16 October 2009 in
Symeiz the UBA Crimea
branch held the seminar on
burning issues of land law
and court practice.

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
В.о. виконавчого директора
Олександра Егерт — oegert@uba.ua
Секретар з питань членства
Юліана Дмитренко — members@uba.ua
Координатор заходів
Наталія Белінська — conference@uba.ua
Редактор сайту АПУ
Олеся Фесенко — info@uba.ua

вІДДІЛЕННЯ апу
у м. Києві
вул. Межигірська, 5, оф. 15, м. Київ, 01034
тел.: (067) 448-20-04, manorik@solodko.kiev.ua
Голова Ради відділення
Андрій Манорик
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
В.о. виконавчого директора
Тетяна Бєлова
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
площа Міцкевича, 8, м. Львів, 79008
Тел. (0322) 720-7036: tomanero@ukr.net
Голова Ради відділення
Назар Кравець
у Одеській області
вул. Ланжеронівська 9 офіс 17, м. Одеса, 65026
тел. (0482) 348-716, Andreys@ank.odessa.ua
Голова Ради відділення
Андрій Селютін
у Тернопольській області
вул. Степана Будного, 26, кв. 55, м. Тернопіль, 46023
тел.: (097) 428-23-27, uba-tvj@ukr.net
Голова Ради відділення
Володимир Трохановський

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) 714-28-31, selivanova@inyurpolis.com
Голова Ради відділення
Ірина Селіванова
у Житомирський області
пров. Рівний, 24, м. Житомир,
тел. (0412) 22-03-10, www.losikhin.mail.ua
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) 51-07-05, volkova@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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партнер комітету
з корпоративного права

партнер комітету
з інтелектуальної власності
та рекламного права

Євген Король
Микола Титаренко
ВГО «Асоціація правників України»,
вул. Костянтинівська, 2А, м. Київ, 04071
ЗАТ «Юридична практика»,
вул. Закревського 22, 4 поверх, м. Київ, 02660
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ОФІЦІЙНий медіа-партнер

Інформаційно-правова
підтримка
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ВЕЧІРКА НА ЧЕСТЬ
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ
УКРАЇНИ

Вона – це АПУ
Вони – це юристи,
які в день народження АПУ
зможуть як слід відпочити

Зареєструватись та отримати більш
детальну інформацію стосовно даного
заходу Ви можете у Cекретаріаті АПУ
Tел.: 0 44 492 88 48
E-mail: conference@uba.ua

