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Відбулося спільне засідання Піклувальної
ради та Правління Асоціації правників
України

Правління АПУ схвалило пакет документів, поданих
членом Правління Іллею Костіним, куратором «Гарячої лінії» Асоціації правників України. Цим завершивши етап
створення нормативної бази для захисту професійних прав
членів Асоціації від протиправних дій державних органів.
Також було прийнято рішення подати на розгляд
членів Правничої Асамблеї АПУ нову редакцію Статуту АПУ, запропоновану членом Правління Миколою
Очкольдою. З проектом нового Статуту можна ознайомитися на сайті АПУ.
Засідання проходило в офісі юридичної фірми «Василь Кісіль та Партнери».

В Асоціації правників України —
новий Виконавчий директор
30 листопада 2009 року у м. Києві з нагоди 7-річчя з дня
заснування Асоціації правників України (АПУ) відбулося
спільне засідання Піклувальної ради та Правління АПУ в
форматі святкового обіду.
Засідання розпочалося зі вступного слова Президента
АПУ Сергія Коннова, який привітав присутніх зі святом,
зробив підсумок діяльності Асоціації за роки, що минули, та оголосив про пріоритети своєї діяльності на посаді
Президента Асоціації правників України на термін президентських повноважень.
З вітальними словами виступили також члени Піклувальної ради АПУ Данило Курдельчук та Володимир Василенко.
Данило Курдельчук з приємністю відзначив ріст та динамічний розвиток Асоціації та підтримав пропозиції Президента Асоціації правників України, зокрема, стосовно
більшої інтеграції українських юристів у міжнародну правову спільноту та забезпечення виконання Європейським Союзом його договірних обов’язків перед Україною стосовно
спрощення видачі Шенгенських віз громадянам України.
Робоча частина засідання Правління АПУ відзначилась прийняттям ряду важливих рішень та започаткуванням деяких нововведень.
За результатами тривалого обговорення Правління
АПУ вирішило започаткувати програму партнерства на
рівні відділень АПУ. Так, відтепер регіональні юридичні
фірми та всі зацікавлені компанії матимуть змогу підтримувати роботу відділень АПУ на правах партнера.
На обкладинці
«Вісника Асоціації
правників України»
у грудні:
Адвокат Валентин
Загарія, керуючий
партнер ЮФ «Спенсер
і Кауфманн» піснею
привітав колег з 7-річчям
АПУ у столичному
ресторані «Сліпий П’ю».
Фотограф: Євген Король
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30 листопада 2009 року Правління Асоціації правників України
(АПУ) погодило кандидатуру нового Виконавчого директора АПУ
— Олександри Егерт, яка з вересня 2009 року перебувала на посаді
в.о. виконавчого директора АПУ.
Членам Асоціації Олександра була
раніше відома у якості Координатора комітетів та секцій АПУ.
Президент АПУ Сергій Коннов
Олександра Егерт,
подав кандидатуру Олександри на
Виконавчий
директор Асоціації
затвердження Правлінням після
правників України
завершення відкритого конкурсу
на заміщення вакантної посади,
до якого могли долучитися усі бажаючі.
Кандидатура нового Виконавчого директора Олександри Егерт була одностайно прийнята членами Правління АПУ, після чого Президент Асоціації правників
України видав відповідний Наказ.
Президент та члени Правління Асоціації правників
України привітали пані Егерт з призначенням на цю відповідальну посаду.

«Гаряча лінія» Асоціації правників
України: перші результати роботи
26 жовтня 2009 року Асоціація правників України (АПУ)
повідомила про перші результати роботи «Гарячої лінії» захисту членів АПУ від протиправних дій державних органів
та третіх осіб.
Наприкінці жовтня 2009 року Асоціація правників
України оголосила про початок реалізації проекту «Гаряча лінія», метою якого є захист членів АПУ від протиправних дій з боку державних органів та третіх осіб. До
Робочої групи проекту увійшли члени Правління АПУ —
старший партнер ЮК «Правовий Альянс» Ілля Костін,
партнер ЮФ «Сергій Тюрін і партнери» Сергій Тюрін та
партнер ЮФ «Magisters» Олексій Резніков.
Наразі вже були зроблені перші кроки на шляху реалізації проекту, спрямовані на захист прав юристів, і отримані
перші результати. Асоціація правників України виступила з
рішучим засудженням резонансних випадків застосування
співробітниками органів внутрішніх справ насильства по
www.uba.ua

Асоціація правників України
№ 12 (48) грудень 2009 року

НОВИНИ
відношенню до адвокатів Алі Аббасової та Ігоря Дем’янова, що перебували при виконанні своїх професійних
обов’язків, у м. Хмельницький.
За зверненням Правління АПУ
народним депутатом України Сергієм Власенком було направлено
депутатський запит до Міністра
внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо
розслідування обставин побиття адвокатів. Відповідний депутатський
запит було оголошено у Верховній
Раді України 20 листопада 2009 року.

Сергій Власенко,
народний депутат
України

Рада Відділення АПУ у м. Києві
презентувала план роботи на 2010 рік
8 грудня 2009 року Рада Відділення Асоціації правників України у м. Києві провела чергове засідання та презентувала план роботи на наступний рік.
Голова Відділення АПУ у м. Києві Андрій Манорик
озвучив основні пріоритети роботи відділення на наступний рік, серед яких: підвищення професійного рівня
членів Відділення, організація їх відпочинку та дозвілля,
залучення до АПУ нових членів, у тому числі студентської
молоді. Реалізація цих пріоритетів буде здійснюватись
по трьом напрямкам роботи — науково-практичному,
суспільно-культурному та оздоровчому.
Науково-практичний напрямок роботи включає наступні сфери діяльності:
• організація та проведення низки круглих столів за
результатами найбільших конференцій та форумів АПУ;  
• поглиблення співпраці з Лігою Студентів АПУ шляхом проведення практичних лекцій, тренінгів та конкурсів з моделювання судового процесу;
• сприяння організації захисту та представництва інтересів членів АПУ;
• розробка та просування законопроектів з актуальних питань, обговорення їх у рамках відділення із залученням профільних комітетів АПУ;
• розробка та впровадження освітніх програм для дітей сиріт тощо.
Два інші напрямки включають в себе проведення різноманітних заходів, таких як Перший щорічний турнір зі
стендової стрільби, який пройшов 12 грудня 2009 року у
м. Бровари, участь та сприяння роботи благодійних програм та фондів. Серед інших заходів — кінні прогулянки,
рафтинг, спортивна рибалка тощо.
На засіданні Ради відділення АПУ у м. Києві були також присутні члени Правління АПУ Олексій Резніков та
Сергій Тюрін.

Комітет з нерухомості та будівництва АПУ
провів чергове засідання
26 листопада 2009 року у м. Києві Комітет з нерухомості та будівництва АПУ провів чергове засідання на тему:
«Проблеми, що виникають при викупі та вилученні земель для суспільних та інших потреб. Судова практика».
www.uba.ua

Основним доповідачем та модератором засідання
став голова Комітету з нерухомості та будівництва АПУ,
адвокат Ярослав Яременко.
Під час засідання обговорювалася процедура викупу,
вилучення та примусового відчуження об’єктів нерухомості, проблеми, які виникають при визначенні суспільної необхідності для такого вилучення або викупу. Окрім
того, особливу увагу було приділено питанню відчуження власності учасників кооперативів та садівничих господарств, які часто-густо не мають підтверджуючих документів.
Провідний юрисконсульт ЮФ «Арка» Олександр Сачук поділився своїм досвідом та судовою практикою в
питаннях оформлення процедури викупу та вилучення
земель.

Рішення АМКУ щодо зловживання
монопольним становищем визнано
недійсним
10 листопада 2009 року господарський суд Одеської області
визнав недійсним рішення адміністративної колегії Одеського
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про порушення ДП
«Морський торговельний порт
«Южний» законодавства про захист економічної конкуренції.
Інтереси порту представляла
Вікторія Пташник,
Юридична фірма «Спенсер і Каголова Практики
уфманн».
антимонопольного
та конкурентного
Нагадаємо, що у відповідправа
ЮФ «Спенсер
ному рішенні від 16 червня 2009
і
Кауфманн»
року АМКУ визнав порт таким,
що займає монопольне становище та звинуватив порт у
зловживанні цим становищем. У рішенні зазначалось,
що порт безпідставно встановив різні розміри знижок до портових зборів і плат для суден, які заходять
у його акваторію під навантаження-розвантаження
вантажів.
Інтереси порту в межах оскарження спірного рішення в суді представляв Микита Нота, юрист ЮФ «Спенсер
і Кауфманн», під керівництвом Вікторії Пташник, голови Практики антимонопольного та конкурентного права
компанії.
Морський торговельний порт «Южний» створено в
1978 році. Порт розташований на відстані 30 км від Одеси і може переробляти до 15 млн. тон вантажів на рік.

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. 21. Прохання здійснити оплату.
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Довгоочікуваний візит Міжнародної
асоціації юристів до України
З 15 по 17 листопада 2009 року Асоціація правників України (АПУ) приймала у Києві делегацію
Міжнародної асоціації юристів (ІВА), яка вперше відвідала Україну з офіційним візитом
У листопаді відбувся перший візит
керівництва ІВА до України. У складі делегації Президент Міжнародної
асоціації юристів Фернандо ПелазП’єр (Венесуела), Голова секції юридичної практики ІВА Гендрік Гааг
(Німеччина), член Ради секції розвитку юридичної професії та публічного
права Томаш Вардінски (Польща) та
спів-голова Європейського форуму
ІВА Василь Рудоміно (Росія).
Міжнародна асоціація юристів
— провідна всесвітня організація,
яка об’єднує асоціації правників та
адвокатські товариства зі всього світу, а також індивідуально юристів та
адвокатів. Серед 35 000 індивідуальних членів ІВА та 197 професійних
асоціацій є чимало членів з України,
зокрема і Асоціація правників України з 2006 року є колективним членом
цієї організації.
У перший день візиту делегація
ІВА відвідала декілька юридичних
фірм та зустрілась з її партнерами
з метою знайомства з провідними
гравцями юридичного ринку України
та обговорення можливих напрямків
співпраці. Так, гості з ІВА побували
у CMS Cameron McKenna, Magisters,
«Астерс» та «Василь Кісіль та Партнери». Під час візиту представники
ІВА презентували свою організацію
та напрямки, які вони очолюють,
наголошуючи на важливості участі
українських юристів у роботі Міжна-

Під час обіду з членами Асоціації правників України

родної асоціації юристів та заохочуючи юридичні фірми до вступу до ІВА
у якості колективних членів. Зі свого
боку, партнери юридичних фірм, багато з яких є членами ІВА, презентували свою компанію та озвучували
свої міркування стосовно поширення
присутності цієї організації в Україні.
Так, керуючий партнер ЮФ «Василь Кісіль та Партнери» Олег Макаров озвучив ініціативу компанії
перекласти матеріали та документи
ІВА на українську мову з подальшим
створенням української версії сайту
цієї організації, а також проводити
у майбутньому
спільні
заходи на території
України.
Слідуючи
щільному графіку програми
свого
перебування, делегація
ІВА зустрілася з
представниками
АПУ та гостями,
розповідаючи
про мету свого
візиту в Україну. Зі свого боку,
Гендрік Гааг виявився активним поціновувачем мистецтва
українські прав-
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ники говорили про стан справ на
ринку юридичних послуг України,
основні тенденції та проблеми розвитку законодавства, зокрема і роботу над реформуванням адвокатури.
По обіді у приміщенні АО «ЮФ
«Василь Кісіль та Партнери» відбулася
прес-конференція за участі юридичних засобів масової інформації, під
час якої Президент ІВА розповів про
мету візиту та презентував діяльність
та структуру своєї організації. Відповідаючи на запитання журналістів,
Василь Рудоміно детально окреслив
напрямки роботи Європейського форуму ІВА та основні заходи, які проводяться Міжнародною асоціацією
юристів у Східній Європі. Фернандо
Пелаз-П’єр висловив сподівання,
що у найближчому майбутньому ІВА
проводитиме спільні заходи в Україні
за умови активності та зацікавленості українських юристів та організацій
правників. У прес-конференції також
взяв участь Президент АПУ Сергій
Коннов, який розповів журналістам
про власний досвід участі у діяльності цієї організації, зокрема, і у якості
члена Ради ІВА.
Зустрічі з членами Асоціації продовжилися увечері під час прийому, що його організувала Асоціація
www.uba.ua
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На прийомі Правління АПУ зібрались активні члени АПУ та гості

Верховний Суд України неабияк вразив гостей з ІВА

питаннях побудови та розвитку національних адвокатур.
Цього ж дня гості також зустрілися з Міністром юстиції України
Миколою Оніщуком. У ході зустрічі
обговорювалися питання реформування адвокатури, роль громадських
організацій правників у ствердженні
верховенства права в Україні, можливі напрямки співпраці. Микола
Оніщук подякував керівництву ІВА
за інтерес, який вони проявляють
до правничого життя нашої країни
та висловив сподівання, що перший
офіційний візит покладе початок
довготривалій та плідній співпраці за
участі Міністерства юстиції України.
Під час візиту до Верховного
Суду України делегація ІВА ознайомилася з особливостями функціонування судової
системи України,
проблемами,
з
якими доводиться мати справу
під час провадження судочинства та процесом
проходження реформування законодавства.   Від
Верховного Суду
України у заході
взяли участь заступники голови
Ради суддів України
Олександр
Зустріч Президента ІВА Фернандо Пелаз-П’єра з Міністром
Волков та Василь
юстиції України Миколою Оніщуком
Гуменюк, заступ-

правників України в столичному готелі Radisson SAS.
Другого дня візиту делегація
ІВА під час робочого сніданку зустрілася з керівництвом провідних
організацій правників — Асоціації
адвокатів України (ААУ), Асоціації
правників України, Союзу юристів
України (СЮУ) та Спілки адвокатів
України (САУ). Зустріч була присвячена обговоренню реформування
адвокатури та можливих напрямків
співробітництва між організаціями.
Президент ІВА Фернандо ПелазП’єр, вислухавши колег з України,
висловив сподівання на можливість
пошуку компромісу між різними
підходами у побудові національної
адвокатури та запропонував допомогу своєї організації як експерта в
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ник керівника апарату — начальник
правового управління Микола Хавронюк, а також в.о. начальника відділу міжнародного співробітництва
Оксана Гунько.
Делегацію ІВА у Верховній Раді
України приймав голова Комітету з
питань правової політики ВРУ Сергій
Міщенко. Під час зустрічі закордонні
гості запевнили у своїй готовності та
бажанні співпрацювати з профільними комітетами Верховної Ради в
процесі розробки ключових законопроектів, використовуючи значний
досвід Міжнародної асоціації юристів у співпраці з різними країнами,
органами та інституціями.
На завершення візиту делегація
ІВА під час обіду зустрілася з партнерами провідних юридичних фірм
України, а також відвідала виставку картин українського художника
Володимира Товкайла в приміщенні
офісу юридичної фірми «Астерс».
Виставка настільки вразила закордонних гостей, що Гендрік Гааг навіть вирішив придбати одну з картин.
Асоціація правників України принагідно висловлює щиру вдячність
партнерам та спонсорам першого
офіційного візиту делегації Міжнародної асоціації юристів до України, а саме: юридичним фірмам «Астерс», «Вронська Вронський і Партнери», «Ващенко, Бугай і Партнери»,
«Коннов і Созановський», Engarde,
Magisters, Rulg, а також Budget Car
Rental.
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Асоціації правників України — 7 років

ПОДІЯ

27 листопада 2009 року у м. Києві Асоціація правників України відсвяткувала сьому річницю з дати свого
заснування (30 листопада 2002 року) у колі правників у пивному ресторані «Сліпий П’ю».    
Члени Асоціації правників України зібралися разом, щоб привітати
один одного з днем народження своєї організації та відпочити з колегами
та друзями під акомпанемент каверверсій відомих хітів кінця минулого
століття.
На початку вечора до присутніх
з привітаннями звернулися Президент Асоціації правників України
Сергій Коннов та засновник організації, Почесний президент АПУ — Ігор
Шевченко. Протягом вечора привітання та побажання лунали також і
від членів Правління АПУ та гостей.
Асоціація правників України була
заснована 30 листопада 2002 року на
Установчому з’їзді, що пройшов у
Києві за участі делегатів з 13 областей
України, м. Києва та АРК. Делегати
з’їзду прийняли рішення про створення Асоціації, затвердили Статут, а
також обрали склад Правління
та Ревізійної комісії. Президентом Асоціації було обрано Ігоря
Шевченка, віце-президентом
— Сергія Коннова. Крім того,
було прийнято рішення про реєстрацію Асоціації у Міністерстві юстиції України зі статусом
всеукраїнської громадської організації. Відповідне рішення
Міністерства юстиції України
датується 7 квітня 2003 року.

Виконавчий директор АПУ Олександра Егерт за роботою

Дружній колектив юристів відзначав День народженння АПУ
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Почесний Президент АПУ Ігор Шевченко
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ПОДІЯ

Шановні члени
Асоціації правників України!

Асоціація правників Украіни об’єднує різні погляди

Юристи танцювали під кавер-версії відомих хітів

Асоціація відкриває таланти

www.uba.ua

Дозвольте привітати Вас з сьомою річницею
з дня заснування нашої організації — Асоціації
правників України.
Перш за все, хотілося б висловити вдячність
усім, хто бере участь в житті нашої організації у
якості її членів — беручи участь в засіданнях комітетів та секцій, конференціях, форумах та неформальних зустрічах, у якості партнерів — підтримуючи ініціативи та заходи АПУ, у якості благодійників — надаючи безкорисливу допомогу
на підтримку цілей та завдань, які ставить перед
собою наша організація.
Серед завдань, які були визначені мною
як пріоритетні на посаді Президента Асоціації
правників України, деякі уже мають конкретні
результати або перебувають у процесі реалізації. Так, при Секретаріаті Асоціації уже створено інструмент захисту професійних прав членів
АПУ від протиправних дій державних органів та
третіх осіб; у процесі роботи над реформуванням адвокатури був розроблений законопроект
та поданий на розгляд Верховної Ради України.
Окрім того, відбувається постійне збільшення
членської бази АПУ.
Наразі необхідно розвивати міжнародний
вектор діяльності Асоціації з метою інтеграції її в
міжнародну спільноту юристів та налагодження
реальної співпраці з національними організаціями правників різних країн. Цьому сприятимуть,
окрім іншого, закордонні заходи організації, на
зразок тих, які уже були успішно проведені цього
року у Росії, Чехії та на Кіпрі. Саме тому неабияке значення має вирішення візового питання та
забезпечення дотримання Угоди про спрощення
оформлення віз з Європейським союзом, перш
за все — осіб, які мають право на отримання багаторазових віз терміном до п’яти років, до яких відносяться всі юристи, що подорожують Європою у
відрядження.
Ще одним пріоритетним напрямком роботи
Асоціації правників України є реформуванні системи судочинства з тим, щоб юристи — представники сторін у судових процесах — могли ефективно виконувати свої професійні обов’язки.
Робота Асоціація правників України побудована на особистій ініціативі та зацікавленості її членів. За сім років діяльності ми спромоглися стати
найдинамічнішою та найактивнішою організацією
правників в Україні, заявили про себе за межами
країни та зайняли активну позицію з багатьох питань юридичного життя України.
Вітаю Вас зі святом та бажаю успіхів у Вашій
роботі.

Сергій Коннов
Президент Асоціації
правників України
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Подія

Народний депутат України
Володимир Стретович про політику,
корупцію та Конституцію
7 грудня 2009 року у м. Києві народний депутат України Володимир Стретович зустрівся з членами
Асоціації правників України у рамках чергового заходу «Обід з парламентарем».
Володимир
Стретович — Заслужений
юрист України, заступник голови Комітету
Верховної Ради України
з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності, голова партії Християнськодемократичний союз,
професор Київського
національного університету культури і мистецтв.
Під час зустрічі Президент Асоціації правників України Сергій
Коннов розповів про
традицію проведення
зустрічей з представниками
законодавчої
влади, яка була введена
саме на початку 2009
року. З того часу члени
Асоціації мають змогу
зустрітися та познайомитися з народними обранцями, дізнатися їх
думку з тих чи інших питань та поставити наболілі запитання.

Зустріч з народним депутатом України Володимиром Стретовичем

Розмова з Володимиром Стретовичем розпочалася невимушено та
відкрито. Народний депутат розповів про свій професійний шлях, про
дитинство, своє
ставлення до політики як роду
діяльності, курйозні випадки з
політичного життя, яке, на його
переконання,
є
невід’ємною
складовою суспільного життя.
«Якщо ви не цікавитесь політикою, вона може
зацікавитися
вами», — нагадав
давній вислів пан
Стретович.
Члени
Асоціації правників
Автограф-сесія з відомим політиком
України цікави-
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лися, зокрема, ставленням гостя до
внесення змін до Конституції України, нового антикорупційного закону, що набуває чинності з 2010 року.
Володимир Стретович переконаний,
що при правильному підході та за наявності політичної волі діючу Конституцію можна застосовувати досить
ефективно. А от щодо нового антикорупційного закону, то тут прогнози не
такі втішні. Наразі ще не було створено належної організаційної та методичної бази для його реалізації, тому
в практичному застосуванні можуть
виникнути проблеми. На думку Володимира Стретовича, цей закон хоча
і жорсткий, однак, виправданий.
Рецепт боротьби з корупцією
від Володимира Стретовича такий:
прозора виконавча влада, ефективна судова система, незалежні засоби масової інформації, оптимальне
управління з урахуванням думки
громадськості за умови застосування
усіх цих явищ у сукупності.
www.uba.ua
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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Можливості впровадження інституту
приватних присяжних виконавців в Україні
20 листопада 2009 року у м. Києві пройшла прес-конференція основних ідеологів та розробників проекту
Закону України «Про присяжних виконавців»

КОМЕНТАР

Проект Закону «Про присяжних виконавців», зареєстрований у Верховній Раді України за номером 5151,
презентував один з головних його ініціаторів — народний депутат України Юрій Мірошниченко.
За цим законопроектом пропонується введення інституту приватних присяжних виконавців у два етапи.
На першому етапі передбачається запровадити недержавні форми виконання рішень одночасно з державною
виконавчою службою під постійним контролем з боку
Міністерства юстиції України, за винятком виконання

10

Навіть для осіб, які далекі від практичної юриспруденції, не є таємницею, що українська система виконання судових рішень є вкрай неефективною. Зокрема, про це переконливо свідчить статистика справ
Європейського суду з прав людини. У переважній
більшості рішень цієї інституції проти України йдеться
про порушення права особи у доступі до правосуддя
саме у зв’язку з невиконанням рішення національного суду або здійсненням виконавчого провадження
протягом необґрунтовано тривалого строку.
Проект Закону України «Про присяжних виконавців» та відповідна концепція були представлені авторами для обговорення на круглому столі в Міністерстві юстиції України у вересні цього року. Можливість
та доцільність запровадження в Україні недержавних
форм виконання судових рішень не викликала сумнівів у жодного з фахівців, присутніх на цьому заході.
Найбільш цікавим для мене було почути виступи
запрошених Мінюстом колег з країн, де діють приватні
виконавці. Зокрема, голова СРО приватних виконавців
з Латвії вказала на суттєве зменшення об’єму справ
з примусового виконання рішень судів. І як основний
чинник, що сформував таку тенденцію, вона назвала суттєве збільшення фінансового навантаження на
боржника у разі примусового виконання рішення та
матеріальна зацікавленість приватного виконавця у
швидкому та ефективному процесі стягнення.
У проекті поданого Закону пропонується запровадити в Україні інститут «присяжних» виконавців, що
діятимуть паралельно з органами державної виконавчої служби. Це, на думку його авторів, має надати стягувачам альтернативні варіанти обрання особи, яка здійснюватиме виконавче провадження за їх
зверненням.
Щодо окремих положень цього законопроекту є
певні зауваження та побажання. Введення інституту
присяжних виконавців фактично означає створення в
Україні змішаної системи виконання судових рішень
за участі як державних, так і недержавних виконавців. Створення такої системи вимагає узгодження з
відповідним спеціальним законодавством, зокрема
з Законом України «Про виконавче провадження»,
що не враховано у проекті.

рішень стосовно корпоративних, земельних та деяких
інших спорів, які залишатимуться у віданні державних
виконавців.
За законопроектом присяжний виконавець — це спеціально уповноважена державою особа, на яку покладається виконання рішень судів. У визначенні статусу приватного присяжного виконавця автори поклали за основу концепцію приватного нотаріату, зокрема в питаннях
кваліфікаційних вимог, встановлення розміру винагороди, відповідальності тощо.
З системного аналізу норм
запропонованого
законопроекту,
що визначають
статус «присяжного» виконавця,
можна зробити висновок, що
його діяльність
можливо віднести до незалежної професійної
діяльності, яка не
є підприємницькою. Але чіткого
визначення цього
в законопроекті
немає. В майбутньому така невизначеність може
призвести до виникнення конфліктів при здійсненні
правового регулювання їх діяльності, зокрема у сфері
оподаткування та проведенні державного контролю
за їх діяльністю.
Також виникають питання щодо необхідності
посилення кваліфікаційних вимог до кандидатів та
наявності певних обов‘язкових матеріальних умов
ведення такої діяльності (технічно укомплектований
офіс, штат працівників тощо).
Потребують уточнення статті, що регламентують притягнення до відповідальності за порушення,
допущені під час здійснення професійної діяльності.
У цілому, я позитивно ставлюся до можливої
перспективи створення приватних виконавчих
служб та вважаю, що таку новацію варто вводити в
українське законодавство. Хоча б тому, що погіршити існуючу ситуацію з виконанням рішень судів
це точно не зможе.
Віталій Титич,
Голова Комітету виконавчого провадження,
банкрутства та арбітражного керування АПУ,
партнер ЮФ «Віталій Титич і партнери»
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У Донецьку пройшов І Східноукраїнський
форум з корпоративного права
25 листопада 2009 року у Донецьку пройшов І Східноукраїнський форум з корпоративного права, який
організувало Відділення Асоціації правників України (АПУ) у Донецькій області
Ініціатива проведення форуму з
корпоративного права у регіонах виникла під час підготовки та проведення ІІІ Щорічного форуму з корпоративного права АПУ, який пройшов 30 листопада 2009 року у Києві.
Організатори Форуму ставили
перед собою декілька задач, а саме:
визначити прогалини у Законі України «Про акціонерні товариства» на
основі аналізу піврічної практики
застосування нових положень та
обговорити зміни, внесення яких
необхідно для вдосконалення нового законодавства про акціонерні товариства.
Відкрила роботу Форуму голова Відділення АПУ в Донецькій області, директор ЮФ «Правовое содействие» Любов Нестиренко, привітавши гостей та учасників Форуму та висловивши сподівання, що
проведення подібних заходів стане
доброю традицією для Донецька. З
вітальним словом до учасників Форуму завернувся також і начальник
донецького територіального управління ДКЦПФР Юрій Ретинський.
На переконання пана Ретинського,
одним з основних завдань подальшого реформування законодавства про
акціонерні товариства є створення
зрозумілої та керованої структури,
яку можна було б з легкістю вико-

ристовувати на
практиці.
У якості доповідачів
Донецьк відвідали хедлайнери
корпоративного
права та найбільш
активні
ідеологи внесення змін до Закону України «Про
акціонерні товариства» - радник
ЮФ
«Саєнко
Харенко», член
консультаційноекспертної ради
Юрій Ретинський, Любов Нестиренко та Ігор Головань
Державної кона відкритті Форуму
місії з цінних
паперів та фондового ринку, к.ю.н. чити ряд переваг, пов’язаних із осоОлена Щербина, партнер ЮФ «Ас- бливим статусом адвоката та гарантітерс» Вадим Самойленко, а також на- ями його діяльності. Олена Щербина
чальник управління аналітичного за- навела різні доводи на користь того,
безпечення ДКЦПФР Максим Ліба- хто ж за чинним Законом «Про акцінов. Один з безпосередніх ініціаторів онерні товариства» у виграші – мінопроведення форумів з корпоратив- ритарії чи мажоритарії, зазначаючи,
ного права в регіонах, партнер ЮФ що сам Закон дає можливість вибору
«Ващенко, Бугай і партнери», член моделі поведінки, залежно від обПравління АПУ Денис Бугай   допо- раної схеми корпоративного управмагав колегам у якості модератора ління. А Вадим Самойленко ще раз
Форуму. До київських колег також представив запропоновані ним зміприєднався керуючий партнер ЮФ ни до чинного законодавства. У свою
«Головань і партнери», доцент кафе- чергу Максим Лібанов непорушно
дри цивільного відстоював позицію ДКЦПФР у пиправа та проце- таннях регулювання корпоративних
су економіко- відносин.
правового фаТаким чином, Форум у Донецьку
культету Доне- охопив декілька найбільш актуальцького
націо- них питань корпоративного права –
нального
уні- аналіз перших півроку дії Закону
верситету Ігор України «Про акціонерні товариГоловань.
ства», особливості залучення адвоІгор Головань ката у якості корпоративного секреозвучив
цілий таря та роль ДКЦПФР як регулятора
ряд тез стосовно у сфері корпоративних відносин.
можливості залуАсоціація правників України вичення адвоката у словлює щиру вдячність Генеральякості корпора- ним партнерам І Східноукраїнськотивного секрета- го форуму з корпоративного права,
ря компанії. Так, юридичним фірмам «Апріорі-Лекс»,
Юристи Донецька не залишаються осторонь реформування
його на думку, це «Кашпоров і партнери», «Правіс» та
корпоративного законодавства
може забезпе- «Правовое содействие».

www.uba.ua
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ПОДІЯ

Сергій Головатий зустрівся з членами
Асоціації правників України
4 грудня 2009 року у м. Києві Асоціація правників України організувала зустріч юристів із Заслуженим
юристом України, президентом благодійного фонду «Українська правнича фундація», д.ю.н. Сергієм
Головатим, яка відбулася у конференс-залі готелю «Русь»
Лише деякі факти з біографії Сергія Головатого: народний депутат
України усіх шести скликань, член
комітету Верховної Ради України з
правової політики, двічі обіймав посаду Міністра юстиції України (19951997, 2005-2006), член парламентської
делегації України в Парламентській
асамблеї Ради Європи (1995-2009),
член Венеціанської комісії (1995-2000,
2005-2009), автор понад 200 наукових
публікацій з питань права та зовнішньої політики, член-кореспондент
Академії правових наук України. І це
лише частина досягнень Сергія Головатого на теренах права та політики.  
Одним з найбільших наукових та
творчих досягнень Сергія Головатого стало видання у 2007 році монографії «Верховенство права» (у трьох
книгах), обсягом близько двох тисяч
сторінок. Ця об’ємна праця є першим
і дотепер єдиним в Україні комплексним і системним дослідженням явища верховенства права. Саме це наукове дослідження і стало основною
темою розмови.
Причиною видання такої об’ємної
праці стала тотальна необізнаність як
професіоналів, так і пересічних громадян з сутністю принципу верховенства права, закріпленого у Конституції
України. Три книги розкривають сут-

Сергій Головатий розповів про історію та суть поняття «Верховенство права»

ність поняття верховенства права у історичному та доктринальному аспекті.
У книзі першій «Верховенство права:
від ідеї – до доктрини» автор досліджує
історію розвитку доктрини верховенства права від античних часів до періоду
буржуазних революцій в Європі.
У книзі другій «Верховенство
права: від доктрини – до принципу»
досліджується розвиток доктрини
верховенства права впродовж ХХ ст.
в конституційній теорії країн англосаксонської системи права – Великої
Британії, Канади, Сполучених Штатів Америки.
А у третій книзі третій «Верховенство права:
український досвід» аналізуєтьАСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
ся перебіг проШановні члени Правничої Асамблеї
Асоціації правників України!
цесу зародження
Доводимо до Вашого відома, що повторне засідання
і розвитку украПравничої Асамблеї Асоціації правників України
їнського констивідбудеться 12 лютого 2010 року у конференс-залі
туціоналізму та
готелю «Русь» о 12.00.
Початок реєстрації об 11.30.
започаткування
і розвиток новітЗа детальнішою інформацією, будь ласка,
нього конститузвертайтесь до Секретаріату АПУ.
Контактна особа — виконавчий
ційного процесу.
директор Олександра Егерт
Так, зокрема,
Тел.: 0 (44) 492-88-48
мало хто знає, що
E-mail: oegert@uba.ua
зміст та сутність
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класичної доктрини верховенства
права була сформульована наприкінці ХІХ ст. її основоположником, професором школи права Оксфордського
університету Альбертом Дайсі.
Однією з найбільших проблем
Сергій Головатий вважає недосконалість освітньої системи та відсутність
методології виховання освічених
юристів. Так, адже майбутніх юристів
виховують на позитивістській концепції права, запровадженій в радянські часи, а не на природній, яка вже
не одне століття панує в Європі. За
позитивістською концепцію панує
верховенство закону, джерелом якого
є держава. На противагу їй природна
концепція, яка була розроблена ще
філософами античності та розвинута
виданими філософами-лібералістами,
визнає людину та сам факт її існування джерелом усіх прав, яких держава
зобов’язується дотримуватися.
Сергій Головатий переконаний, що
українське суспільство, розвиваючись
еволюційним шляхом та знайомлячись з найкращими світовими надбаннями юридичної філософської думки,
все ж зможе прийти до розуміння тієї
концепції верховенства права, яка панує у повсякденному житті переважної більшості європейців.
www.uba.ua
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НОВИНИ КОМІТЕТІВ

У Києві відбулось чергове засідання
Комітету з цивільного права АПУ
25 листопада 2009 року у м. Києві у конференц-залі готелю «Домус» відбулось чергове засідання
Комітету з цивільного права
Темою обговорення членів Комітету стали правові ризики кредитування в іноземній валюті. Зустріч
розпочав модератор засідання
Олександр Оніщенко, голова Комітету з цивільного права.
Перший доповідач адвокат Адвокатської компанії «Легітимус»
Володимир Павленко проаналізував діюче законодавство на предмет правомірності видачі кредитів
в іноземній валюті та здійснення
будь-яких операцій, у тому числі
укладання договорів в іноземній
валюті. Володимир Павленко попередив про ризикованість таких
дій та висловив думку, що іноземна валюта у процесі видачі та повернення кредиту є платіжним засобом, а згідно з Законом України

www.uba.ua

«Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні» єдиним законним платіжним засобом в Україні є
гривня як грошова одиниця України (національна валюта), а отже
договір, укладений в іноземній валюті можна визнати в судовому порядку недійсним.
Продовжуючи доповідь колеги
адвокат Адвокатської компанії «Легітимус» Віталій Сигидин, розповів
про особливості розірвання такого договору. Укладання договору в
іноземній валюті може стати підставою для звернення до суду про
внесення змін до договору або про
його розірвання на підставі статті
652 Цивільного кодексу України.
Доповідач висловив припущення
про причини виникнення таких

спорів, а також поділився думками
з приводу норми, якою нещодавно
було дозволено обмеження виїзду
за кордон боржників, щодо яких
відкрито провадження у справі про
стягнення боргу.
На засіданні також були присутні представники банків та структур
НБУ, які брали активну участь в обговоренні.
У ході дискусії піднімалось багато актуальних насьогодні питань:
про необхідність отримання банком
спеціальної ліцензії для видачі кредитів в іноземній валюті, яким чином
порушуються права боржника укладанням такого договору, співвідношення визнання угод недійсними, а
також відповідальність боржника та
інші пов’язані питання.
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НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

В Австрії відбулася презентація
Австро-українського Союзу юристів
12 листопада 2009 року у Відні (Австрія) відбулася презентація Австро-українського Союзу юристів,
міжнародної громадської організації
Австро-український Союз юристів було створено у 2008 році для обміну досвідом між практикуючими
юристами України та Австрії та надання взаємодопомоги в усіх можливих правових напрямках.
Презентація відбулася в Посольстві України в Республіці Австрія за
участі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія Євгена Чорнобривка, Консула
України в Республіці Австрія Сергія
Маліновського та ряду почесних гостей з України та Австрії.
Засновниками Союзу є президент
Союзу юристів Австрії, доктор Фрітц
Венніг та старший партнер української адвокатської компанії Arzinger
Тімур Бондарєв.
Модератор зустрічі Тімур Бондарєв у своїй презентації розповів
гостям про особливості правової

системи України,
труднощі у роботі
юристів та шляхи їх вирішення,
а також про цілі
створення Союзу
та переваги членства.
Для досягнення цілей Союзу
передбачено проведення
зустрічей,
доповідей,
лекцій, офіційних
Юристів України та Австрії об’єднав Союз
заходів та програм
студентського обміну, публікація та видання інфор- круглих столів з представниками
маційних бюлетенів, створення бі- бізнесу Австрії та України, стажубліотеки. До заходів Австрійсько- вання студентів провідних ВНЗ, соукраїнського союзу юристів нале- ціальні проекти по зміцненню кульжить проведення галузевих конфе- турних зв’язків між двома країнами
ренцій з актуальної проблематики, та ін.

Табір лідерів «Студент-правник»
Ліги студентів АПУ
27-28 листопада 2009 року у м. Києві відбувся табір лідерів «Студент-правник», організатором якого
виступила Ліга студентів Асоціації правників України за ексклюзивної підтримки ЮК «Ващенко,
Бугай та Партнери»
У таборі, який проводився вдруге за цей рік
(перший пройшов у січні
2009 року), взяли участь
студенти-правники з багатьох областей України.
Перед організаційним
комітетом Київського осередку Ліги студентів АПУ
було поставлено завдання
ознайомити учасників з
діяльністю найвищих державних органів України,
показати роботу найкращих юридичних компаній, організувати зустрічі
з їхніми керівниками, а
також дати молоді поштовх до нових
звершень та сформувати дух справжнього лідерства.
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Молоді лідери Ліги студентів АПУ
27 листопада відбулися екскурсії
до Верховної Ради України та Вищого господарського суду України.

Того ж дня молоді
правники зустрілися з народним депутатом України Валерієм Писаренко та
обговорили актуальні питання юриспруденції. Наступним у програмі став
візит до юридичної фірми
«Спенсер і Кауфманн», де
учасники зустрілися з керуючим партнером Валентином Загарією та партнером Вікторією Пташник.
28 листопада студенти
прослухали майстер-класи
з лідерства від партнера
ЮК «Ващенко, Бугай та
партнери» Дениса Бугая та керуючого партнера АК «Коннов і Созановський» Тетяни Глуховської.
www.uba.ua
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ЛІГА СТУДЕНТІВ АПУ

Студентський шанс або проект у формі
імітованого судового процесу
24-31 жовтня 2009 року Дніпропетровський обласний осередок Ліги студентів АПУ спільно
з Адвокатською фірмою «Династія» провів Конкурс з імітованого судового процесу
У змаганнях взяли участь студенти
4-5-их курсів юридичних факультетів
вузів Дніпропетровського регіону. Загалом — це сім претендентів на звання
кращого у різних сферах права: Світлана Одукалець, Катерина Ліннік, Олена
Сизько, Ірина Волобоєва, Інна Дудік,
Ольга Зайченко та Катерина Лянкевич.
Завдання були не з легких — конкурсант повинен був самостійно опрацювати 10 задач у сферах корпоративного, податкового, кримінального,
адміністративного, господарського та
цивільного права. Учасники Конкурсу
повинні були вирішувати такі правові
ситуації, які інколи виходили за рамки
навчальної програми, яка викладалася
в їх університетах, однак, це не стало перешкодою на шляху досягнення
високої мети — отримати можливість
подальшого працевлаштування в адвокатській фірмі «Династія», а також
грошовий приз за участь у Конкурсі.
Змагання проходили у два етапи.
Вперше учасники зустрілися 24 жовтня 2009 року. Робота з опонентом,
майстерність боротьби відповідача
і позивача в імітованому судовому
процесі, вміння застосувати норми
права та неординарність мислення —
саме ці якості оцінювало журі Конкурсу. Колегія суддів складалася з Дениса Миргородського, Євгена Сміюхи,
Сніжани Карагодіної, Олесі Самаріної
— провідних юристів адвокатської
фірми «Династія», професіоналів, які
можуть знайти вихід навіть із завідомо
програшної позиції клієнта.
Знайомство з такими людьми — це
завжди подія для молодого студентаюриста, якому так хочеться досягти
таких же висот у юридичній професії. Перший етап конкурсного відбору визначив чотирьох фіналістів, які
отримали найбільшу кількість балів.
Ними стали: Олена Сизько (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара), Тетяна Ліннік
(Дніпропетровський національний
університет ім. Олеся Гончара), Ірина
Волобоєва (Національний гірничий
університет) та Інна Дудік (Академія
www.uba.ua

Конкурс з імітованого процесу — студентський шанс отримати звання кращого
митної служби України). Саме вони і
стали фіналістами та учасниками другого етапу Конкурсу.
31 жовтня 2009 року четверо найкращих студентів-знавців права зустрілися знову, щоб довести одне
одному, хто вартий перемоги. Думка
суддів виявилася досить неочікуваною: Олена Сизько посіла 1 місце, а
Тетяна Ліннік, Ірина Волобоєва та
Інна Дудік— 3 місце. Дівчата стали
переможцями Конкурсу з імітованого судового процесу та дуже зраділи,
адже така визначна подія відбувається
у житті студента не кожен день.
Переможці були нагороджені грошовими призами від адвокатської

фірми «Династія» та дипломами Ліги
студентів АПУ. Учасники Конкурсу отримали сертифікати за активну
участь у заході від Ліги студентів АПУ.
У свою чергу Голова Дніпропетровського осередку Ліги студентів АПУ
Микита Лукіша урочисто вручив Президенту адвокатської фірми «Династія» Денису Миргородському Подяку
від Асоціації правників України. Усі
учасники залишилися у доброму гуморі та з бажанням налагоджувати
подальше співробітництво.
Прес-секретар Дніпропетровського
осередку Ліги студентів АПУ,
Василюк Валерія

«Право на майбутнє» —
спільний соціальний проект Ліги студентів
та Асоціації правників України
У грудні 2008 року Ліга студентів за підтримки Асоціації правників України
розпочала реалізацію нового соціального проекту «Право на майбутнє».
Головною метою проекту є надання дітям-сиротам правової допомоги з
різноманітних питань щодо забезпечення гарантованих державою соціальних
пільг і гарантій та надання інформаційно-консультативної допомоги у сфері
самореалізації.
Починаючи з грудня 2008 р. по травень 2009 р. команда Ліги студентів АПУ у
складі 12 осіб — студентів юридичних факультетів різних київських ВНЗ вперше
провела чотири тренінги для дітей-вихованців київської школи-інтернату.
Протягом 2009–2010 року команда волонтерів продовжує реалізацію проекту, планує розширити та вдосконалити його програму.
Запрошуємо представників юридичних компаній до співпраці в рамках проекту
«Право на майбутнє»!
Детальна інформація за тел.: 0 (44) 492 88 48
Контактна особа — Яна Наконечна
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Знайомтеся! Нові члени
ЧЛЕНИ
1. Авраменко Діана Володимирівна — Державне
територіально-галузеве об’єднання «Південно-Західна
залізниця», провідний юрисконсульт галузевої служби
колії, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
2. Аляб’єв Ілля Миколайович — Маріупольське юридичне агентство, адвокат, м. Маріуполь, Донецьке відділення;
3. Біда Наталія Юріївна — ЮФ «Кушнір, Яким’як та
Партнери», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
4. Власенко Юлія Володимирівна — ТОВ «Епіцентр
К», юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
5. Гожий Андрій Олександрович — пенсіонер МВС,
м. Житомир, Житомирське відділення;
6. Грибченко Юрій Володимирович — приватна практика, юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
7. Данько Андрій Борисович — ТОВ «Юридична компанія «Сіргуд», генеральний директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
8. Демидович Олександр Володимирович — ТОВ
«Укр-Дон-Оксітех», начальник юридичного департаменту, м. Донецьк, Донецьке відділення;
9. Журбелюк Лада Олександрівна — АО «ЮФ «Василь Кісіль та Партнери», юрист, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
10. Істягіна Олена Геннадіївна — приватна практика,
юрист, м. Донецьк, Донецьке відділення;
11. Кендиш Віталій Федорович — ІФ ОВ ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», заступник начальника відділу,
м. Івано-Франківськ, Івано-Франківське відділення;
12. Клєшнін Роман Євгенович — ТОВ «Укр-ДомОксітех», юрисконсульт, м. Донецьк, Донецьке відділення;
13. Культенко Олександр Володимирович — пенсіонер
МВС, м. Кіровоград, Кіровоградське відділення;
14. Ларькін Владислав Миколайович — ЗАТ «ІнтерТайл», юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
15. Лауніконіс Вікторія Павлівна — ВАТ Шахта «Білоріченська» ДП ДХК «Луганськвугілля», начальник юридичного відділу, смт. Білоріченський, Луганське відділення;
16. Ларченко В’ячеслав Вікторович — АО «АГ «Солодко і партнери», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м.
Києві;
17. Міщук Денис Іванович — ЮК «Alexus», партнер,
м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;

18. Морочко Оксана Віталіївна — ВАТ Шахта «Білоріченська» ДП ДХК «Луганськвугілля», заступник директора з правових питань, смт. Білоріченський, Луганське
відділення;
19. Павленко Олександр Олегович — ЮК «Alexus», керуючий партнер, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
20. Погорєлова Галина Олександрівна — ЗАТ «Природні ресурси», заступник з правових питань, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
21. Сукомел Олександр Олександрович — ТОВ «АК
«Легітимус», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
22. Сурник Сергій Миколайович — ТОВ «Українські
аерозолі», начальник юридичного відділу, м. Донецьк,
Донецьке відділення;
23. Тесля Антон Віталійович — ТОВ «ЮК «Юристократ», юрисконсульт, м. Маріуполь, Донецьке відділення;
24. Худолєєва Олена Юріївна — ТОВ «Укр-Дон-Оксітех»,
юрисконсульт, м. Донецьк, Донецьке відділення;
25. Штогрин Сергій Вікторович — ТОВ «АК «Легітимус», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
26. Яреськовська Інна Іванівна — КП «Центр ідентифікації тварин», юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
КАНДИДАТИ
1. Байбузенко Ігор Георгійович — Академія адвокатури України, 3 курс, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
2. Барташевич Артем Сергійович — Академія адвокатури України, 5 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
3. Білозьоров Олексій Борисович — Національна
юридична академія м. Харків, 6 курс, м. Маріуполь, Донецьке відділення;
4. Бєдова Олена Анатоліївна — Одеська національна юридична академія в м. Сімферополь, 2 курс,
м. Сімферополь, відділення АРК;
5. Бойкова Марина Андріївна — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 3 курс, м. Сімферополь, відділення АРК;
6. Вагнер Наталія Миколаївна — Академія адвокатури України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;

КАЛЕНДАР НАЙБЛИЖЧИХ ЗАХОДІВ
Асоціація адвокатів
України

17 грудня 2009 року

м. Київ

Святкування Дня адвокатури

19-20 грудня 2009 року

м. Київ

Всеукраїнська правнича школа з оподаткування діяльності юридичних осіб

Ліга студентів АПУ

22 грудня 2009 року

м. Київ

Медіація в Україні: Практика застосування світових тенденцій

Торгово-промислова
палата України

23 грудня 2009 року

м. Київ

Новорічне засідання Форуму партнерів АПУ

Форум партнерів АПУ

21 січня 2010 року

м. Київ

«Ласкаво просимо до Асоціації» — прийом для нових членів АПУ

Секретаріат АПУ

26 січня 2010 року

м. Київ

Засідання Комітету з конкурентного права АПУ

Секретаріат АПУ

28 січня 2010 року

м. Київ

Засідання Комітету з нерухомості та будівництва АПУ

Секретаріат АПУ

З питань участі у заходах звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України
Контактна особа — Наталія Белінська
Тел./факс: 0 (44) 492-88-48
E-mail: conference@uba.ua
www.uba.ua
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29. Сібільов Денис Олександрович — Одеська національна юридична академія у м. Сімферополь, 2 курс, с.
Калинівки, відділення АПУ в АРК;
30. Слободянюк Ігор Олегович — Одеська національна юридична академія, 1 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
31. Сукочєва Діана Іванівна — Одеська національна
юридична академія у м. Сімферополь, 1 курс, м. Сімферополь, відділення АПУ в АРК;
32. Сукочєва Лілія Іванівна — Одеська національна
юридична академія у м. Сімферополь, 1 курс, м. Сімферополь, відділення АПУ в АРК;
33. Трикур Максим Юрійович — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2 курс,
м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;,
34. Федченко Дмитро Вадимович — Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м.
Києві;
35. Фетова Ірина Михайлівна — Одеська національна
юридична академія, 5 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
36. Хлопчик Оксана Василівна — Одеська національна юридична академія, 2 курс, м. Тульчин, Одеське відділення;
37. Циганок Анжеліка Юріївна — Академія адвокатури України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
38. Чекан Вадим Михайлович — Академія адвокатури
України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
39. Шалагінов Артем Валерійович — Академія адвокатури України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
40. Шапран Катерина Сергіївна — Академія адвокатури України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
41. Ющенко Альона Сергіївна — Одеська національна
юридична академія, 3 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
42. Яцура Ксенія Сергіївна — ТОВ «Експертне бюро з
питань інтелектуальної власності», помічник експерта,
Академія адвокатури України, 4 курс, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві.

КОМЕНТАР

7. Гуменчук Тетяна Анатоліївна — Хмельницький
університет управління та права, 5 курс, м. Хмельницький, Хмельницьке відділення;
8. Дорошенко Руслан Сергійович — Одеська національна юридична академія, 4 курс, м. Одеса, Одеське
відділення;
9. Іванченко Людмила Вікторівна — Одеська національна юридична академія, 2 курс, м. Одеса, Одеське
відділення;
10. Карапетян Карен Самвелович — Одеська національна юридична академія у м. Сімферополь, 2 курс, м.
Сімферополь, відділення АРК;
11. Кликова Крістіна Ігорівна — Одеська національна
юридична академія, 4 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
12. Клименко Юлія Миколаївна — Академія адвокатури України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
13. Кондик Олексій Павлович — Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 4 курс,
м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
14. Куп’янська Ангеліна Миколаївна — Київський
національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 3 курс, м.
Київ, відділення АПУ в м. Києві;
15. Лиман Надія Віталіївна — Академія адвокатури
України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
16. Лоєнко Катерина Юріївна — Академія адвокатури
України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
17. Луполова Ірина Анатоліївна — Міжнародний гуманітарний університет, 1 курс, с. Ставрове, Одеське відділення;
18. Мельник Світлана Валеріївна — Харківський
національний університет внутрішніх справ, 2 курс,
м. Суми, Сумське відділення;
19. Нишпал Дмитро Володимирович — Одеська національна юридична академія, 4 курс, м. Одеса, Одеське
відділення;
20. Овсієнко Наталія Валентинівна — Академія адвокатури України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
21. Пінчук Сергій Олександрович — Академія адвокатури України, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
22. Пістоляка Дар’я Михайлівна — Харківський
національний університет внутрішніх справ, 2 курс,
м. Суми, Сумське відділення;
23. Попова Олександра Валеріївна — Академія адвокатури України, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
24. Постернак Сніжана Віталіївна — Міжнародний
гуманітарний університет, 1 курс, м. Ульяновка, Одеське
відділення;
25. Примак Дмитро Федорович — Академія адвокатури України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
26. Рибалко Ольга Юріївна — Харківський національний університет внутрішніх справ, 2 курс, м. Харків,
Харківське відділення;
27. Рибій Богдан Олегович — Академія адвокатури
України, 5 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
28. Руссу Георгій Анатолійович — Міжнародний гуманітарний університет, 2 курс, с. Надрічне, Одеське відділення;

Для мене участь в
Асоціації правників України — це можливість обміну з колегами професійним досвідом, думками з
різних питань як у рамках
заходів АПУ, так і поза їх
межами.
Асоціація правників
України є визнаною у
світі громадською організацією, яка консолідує
передових вітчизняних юристів, доводить свої
ідеї до органів державної влади та відстоює
законні права та інтереси українських юристів. Саме тому членство в АПУ є важливим
кроком для більшості прогресивних юристів.
Участь у заходах АПУ надає юристам можливість неформального спілкування та значно
розширює коло професійних знайомств.
Євген Федоренко,
Юрист АК «Юстіс»
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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.
Поштова адреса:
Тел./факс:

вул. Межигірська, 5, оф. 15, м. Київ, 04071
0 (44) 492-88-48

www.uba.ua
Також Ви можете скористатись квитанцією для сплати щорічного членського внеску за 2010 рік, а також для погашення
заборгованості за 2009 рік, у разі її наявності.
Розмір щорічного членського внеску Асоціації правників України на 2010 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

International Bar Association Paid Its First
Official Visit to Ukraine

IBA Leadership Visits Kiev
On 15-17 November 2009 the leadership of the International Bar Association (IBA) paid its first official visit to
Ukraine upon the invitation of the Ukrainian Bar Association
(UBA).
The high delegation consisted of the IBA President Fernando Pelaez-Pier (Venezuela), Head of IBA Legal Practice
Division Dr. Hendrik Haag (Germany), Council Member of
Public and Professional Interest Division Tomasz Wardynski
(Poland) and Co-Chief of the European Forum Vasiliy Rudomino (Russia).
During the first day of visit the IBA delegation visited several law firms to get familiar with the leading actors on the
Ukrainian legal market and discuss cooperation issues. Thus,
the IBA guests visited CMS Cameron McKenna, Magisters,
Asters and Vasyl Kisil and Partners. During the meetings the
IBA leadership presented the organization and its activities
stressing the importance of involvement of Ukrainian lawyers
in the work of the International Bar Association divisions,
committees and forums. The IBA President encouraged partners of the Ukrainian leading law firms to become collective
members of the IBA.    
The ІВА delegation met with the UBA representatives and
guests during the lunch to present the IBA and reveal the purpose of the visit. Ukrainian lawyers in their turn described the
state of national legal market development, main tendencies
and problems in legislation update, namely the struggle for
Bar reform accomplishment.
After the lunch the IBA guests fielded the journalists’ questions during the press-conference with the representatives

from the leading legal mass-media. Fernando Pelaez-Pier
presented the IBA structure and activities together with the
purpose of the first official IBA leadership visit to Ukraine.   
Answering the journalists questions Vasiliy Rudomino outlined the purpose and main activities of the European Forum and
major events held by the International Bar Association in Eastern
Europe. The IBA President expressed his hope that in the near
future the IBA will hold joint events in Ukraine in terms of activity and interest of Ukrainian lawyers and bar organizations.
The second day of the IBA delegation visit started with
the working breakfast with the leading professional organizations for lawyers — Association of Advocates of Ukraine
(AAU), Ukrainian Bar Association, Union of Lawyers of
Ukraine (ULU) and Union of Advocates of Ukraine (UAU).
The meeting was dedicated to the discussion of the Ukrainian
Bar reform and possible spheres of cooperation between the
organizations.
The IBA leadership held official meetings with the Minister of Justice of Ukraine, delegation from the Supreme Court
of Ukraine and with the Head of Legal Policy Committee at
the Parliament of Ukraine. The parties expressed their readiness to establish fruitful and active cooperation and take advantage of IBA involvement in promoting rule of law state in
Ukraine through different joint initiatives.
Before leaving Ukraine the ІВА delegation met with partners of the leading law firms of Ukraine and also visited the
exhibition of paintings by Ukrainian artist Volodymir Tovkajlo
at the premises of Asters Law Firm.
The Ukrainian Bar Association herewith expresses its gratitude to the partners and sponsors of the first official IBA leadership visit to Ukraine — law firms Asters, Vronsky, Vronska &
Partners, Vaschenko, Bugai & Partners, Konnov & Sozanovsky,
EnGarde, Magisters, Rulg, and also Budget Car Rental.
On the cover of
UBA Newsletter
in December:
Attorney Valentyn
Zagariya, Managing
partner, Spenser &
Kaufmann congratulated
colleagues with the UBA
7th anniversary at the
celebration
Photo: Evgeniy Korol

Other Headlines:
On 30 November 2009 in
Kiev the Ukrainian Bar Association has marked its 7th
anniversary. The celebration
included the party for the
UBA members and the official meeting of the UBA
Board.
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On 12 November 2009
in Kiev the UBA Board has
officially launched the Hot
Line, which is designed to
protect the UBA members
from unlawful actions of
state bodies and third persons.

On 24 November 2009
in Donetsk I Eastern Forum on Corporate Law was
held. The participants continued discussing necessary
amendments to the current
JSC Act of Ukraine.

On 24-31 October 2009
in Dnipropetrovsk the UBA
League of Students organized
a court moot on different areas
of law. Law faculty graduates,
who proved to be the best, were
awarded with prices kindly provided by Dinasty Law Firm.

www.uba.ua
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АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
Адреса:
вул. Межигірська, 5, оф. 15,
м. Київ, 04071
Телефон/факс:
0 (44) 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
Виконавчий директор
Олександра Егерт — oegert@uba.ua
Секретар з питань членства
Юліана Дмитренко — members@uba.ua
Координатор заходів
Наталія Белінська — conference@uba.ua
Редактор сайту АПУ
Леся Фесенко — info@uba.ua

вІДДІЛЕННЯ апу
у м. Києві
вул. Межигірська, 5, оф. 15, м. Київ, 01034
тел.: 0 (67) 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. 0 (62) 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. 0 (642) 53-63-82, avers@lg.velton.ua
Голова Ради відділення
Олена Наден
у Львівській області
площа Міцкевича, 8, м. Львів, 79008
Тел. 0 (322) 720-7036: tomanero@ukr.net
Голова Ради відділення
Назар Кравець
у Одеській області
вул. Ланжеронівська 9 офіс 17, м. Одеса, 65026
тел. 0 (482) 348-716, Andreys@ank.odessa.ua
Голова Ради відділення
Андрій Селютін
у Тернопольській області
вул. Степана Будного, 26, кв. 55, м. Тернопіль, 46023
тел.: 0 (97) 428-23-27, uba-tvj@ukr.net
Голова Ради відділення
Володимир Трохановський

у Сумській області
вул. Кірова, 127/2, м. Суми, 40021,
тел. 0 (542) 619-757, rekta@ua.fm
Голова Ради відділення
Павло Кравченко
у Харківській області
вул. Скрипника, 14-а, м. Харків, 61057
тел.: 0 (57) 714-28-31, selivanova@inyurpolis.com
Голова Ради відділення
Ірина Селіванова
у Житомирський області
пров. Рівний, 24, м. Житомир,
тел. 0 (412) 22-03-10, www.losikhin.mail.ua
Голова Ради відділення
Олег Лосіхін
у Черкаській області
вул. Гоголя, 206, оф. 1, м. Черкаси, 18000
тел. 0 (472) 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. 0 (652) 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. 0 (692) 54-80-02, bizpravo@ukr.net
Голова Ради відділення
Наталія Філіппова
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партнер комітету
з корпоративного права
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та рекламного права
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ОФІЦІЙНий медіа-партнер

Інформаційно-правова
підтримка
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За додатковою інформацією звертайтесь до Секретаріату АПУ по тел.: 0 44 492 88 48 або e-mail: conference@uba.ua
Контактна особа – Наталія Белінська

Генеральні партнери Асоціації правників України в 2009 році

