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НОВИНИ

Звернення Асоціації правників України
Відбулося засідання Правління Асоціації
до Голови Верховного Суду Василя Онопенка правників України
12 травня 2009 року на підтримку
ініціативи члена Асоціації правників України, адвоката, Олександра
Кифака, Асоціація правників України звернулася до Голови Верховного Суду Василя Онопенка з приводу
відшкодування витрат на правову
допомогу в ході судочинства.
У зверненні наголошується на
тому, що законодавчі норми у цій
сфері не є досконалими та, до того
Олександр Кифак,
ж, формулювання аналогічних
член Асоціації
норм є різним у господарському,
правників України
цивільному та адміністративному
процесуальному законодавстві.
Тому суди стикаються зі значними труднощами у застосуванні
цього законодавства, що призводить до значних відмінностей у
судовій практиці в цій сфері.
Проблема відшкодування витрат на правову допомогу — це не
лише особиста справа адвокатів.
Насправді, відсутність достатньо
чіткого механізму в цій сфері пеВасиль Онопенко,
ревантажує суди, сприяє нестаГолова Верховного
більності господарського обігу,
Суду
поглиблює соціальну несправедливість та обмежує доступ громадян до правосуддя.
Можливість отримати відшкодування витрат на правову допомогу з боку сторони, яка програла — це також
і важливий засіб забезпечення доступу до правосуддя.
Саме тому Рекомендація (81)7 Комітету Міністрів Ради
Європи звертає увагу на цей засіб як на важливий шлях
забезпечення доступу до правосуддя громадян, які не мають значних фінансових ресурсів.
Враховуючи наведене, автори звернення вважають,
що Верховному Суду варто звернути увагу на уніфікацію судової практики в цій сфері. Загальним питанням є
гармонізація практики у господарському, цивільному та
адміністративному судочинстві. Крім того, звертається
увага на цілу низку конкретних питань, що також потребують вирішення, а саме:
• правова природа витрат на юридичні послуги;
• момент, з якого витрати вважаються понесеними
та підлягають відшкодуванню;
• неоднозначність застосування законодавства щодо
витрат на правову допомогу, сплачених не індивідуально
адвокатом, а юридичними фірмами;
• судові витрати, які виникли на етапі апеляційного
оскарження та апеляційного розгляду.
Асоціація правників України вважає, що на вказані
питання варто звернути увагу при узагальненні судової
практики Верховним Судом України. Враховуючи серйозний соціальний вимір цієї проблеми, видається дочасним прийняття відповідної постанови Верховного
Суду України з цього питання.
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2 червня 2009 року у м. Києві
відбулося чергове засідання Правління Асоціації правників України
(АПУ). На порядку денному були
питання, пов’язані з проведенням
низки нових міжнародних заходів,
нещодавно ініційованих Асоціацією правників України.
Зокрема, Президент Асоціації правників України Сергій КонОлеся Холопік,
нов проінформував присутніх про
Голова Ліги
успішне проведення міжнародного
студентів АПУ
семінару в Чехії «Секрети успіху
юридичної фірми» (за підтримки
ЮФ KINSTELLAR та ЮФ ARZINGER) круглого столу в
Санкт-Петрбурзі «Актуальні питання реформування адвокатури: досвід країн СНД (за підтримки Федеральної палати адвокатів Росії, АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
Партнеры та Legalstudies.ru).
Також під час засідання було затверджено керівництво
Ліги студентів АПУ, а саме: Головою Ліги було призначено Олесю Холопік, а заступником Голови Ярину Мильович. Правління також затвердило бюджет Ліги студентів
на 2009 – 2010 навчальний рік.

Президент Асоціації правників України
взяв участь у засіданні Ради Міжнародної
асоціації юристів (IBA)
23 травня 2009 року Президент
Асоціація правників України (АПУ)
Сергій Коннов взяв участь у черговому засідання Ради Міжнародної
асоціації юристів (IBA), яке відбулося у столиці Франції, Парижі.
Серед питань порядку денного Ради IBA, найвищого органу
Міжнародної асоціації юристів,
було затвердження нових членів
IBA, прийняття змін до статуту
Сергій Коннов,
цієї організації, а також затверПрезидент
Асоціації
дження звіту керівництва Міжправників
народної асоціації юристів та її
України
річного бюджету. Президент АПУ
підтримав позицію представників
Угорщини, Іспанії та Російської Федерації стосовно неможливості прийняття до IBA Асоціації юристів Косово,
оскільки обґрунтування прийняття цієї організації у якості постійного члена Міжнародної асоціації юристів містить суто політичні аргументи. Проте більшістю голосів
все ж Асоціацію юристів Косово було прийнято до IBA.
«Асоціація правників України виступає за широку інтеграцію об’єднань юристів на міжнародному рівні, але Міжнародна асоціація юристів не повинна брати на себе вирішення політичних питань», – вважає Сергій Коннов.
Загалом, Президент АПУ позитивно оцінює результати
роботи Ради IBA. Під час роботи Ради IBA Асоціація правwww.uba.ua
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ників України зробила керівництву Міжнародної асоціації
юристів кілька пропозицій, спрямованих на подальшу інтеграцію української правничої спільноти до світового громадського руху юристів. «Зокрема, найближчим часом ми очікуємо проведення заходів Міжнародної асоціації юристів в
Україні», – зазначає Президент Асоціації правників України.

Президент Асоціації правників України
направив листа керівництву Комітету
Верховної Ради України з питань правової
політики
3 червня 2009 року
Президент Асоціації
правників України
(АПУ) Сергій Коннов направив листа
Голові Комітету Верховної Ради України
з питань правової
політики Сергію Міщенко та заступникові Голови КомітеВерховна Рада України
ту, Голові підкомітету
з питань організації та діяльності органів юстиції, нотаріату, адвокатських об’єднань та надання правової допомоги
громадянам Юрію Мірошниченку стосовно прискорення
розгляду законопроектів щодо реформи адвокатури.
«Асоціація правників України звертає увагу Комітету
з питань правової політики на те, що протягом тривалого часу не розглядаються ініціативи щодо реформування
адвокатури України», – йдеться у листі.
За словами Президента Асоціації правників України,
«на сьогодні на розгляді Комітету знаходяться чотири
законопроекти, участь в підготовці яких, зокрема, взяли
представники правничої громадськості».
«Наступний крок наразі за парламентом. Швидкий
розгляд законопроектів має забезпечити запровадження
сучасних засад побудови української адвокатури, розширення професійних прав адвокатів, а також створити
належні умови для захисту прав та інтересів громадян
України», – заявляє Сергій Коннов.
Враховуючи міжнародний досвід побудови адвокатури, Асоціація правників України закликає Комітет Верховної Ради України з питань правової політики взяти за
основу проект нової редакції Закону України «Про адвокатуру» № 4353 від 14 квітня 2009 року.

Асоціація правників України висловлює
занепокоєння щодо практики формування
складу Вищої ради юстиції
3 червня 2009 року у м. Києві під час III Всеукраїнського з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, який відбувся 30 травня 2009 року, було обрано трьох членів Вищої ради юстиції, а саме: народних депутатів України Сергія Ківалова,
Андрія Портнова та Голову Центральної виборчої комісії
України Володимира Шаповала.
www.uba.ua
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Як зазначено в Конституції України та Законі України
«Про Вищу раду юстиції» Верховна Рада України, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних
закладів та наукових установ призначають до Вищої ради
юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури — двох членів Вищої ради юстиції.
Таке широке розмаїття представників правничої професії та наукових кіл допомагає разом з представниками інших
державних інститутів формувати високопрофесійний суддівський корпус, здатний кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі.
У той же час, практика призначення членами Вищої ради
юстиції народних депутатів та посадовця від юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ фактично суперечить духу Закону та Конституції та порушує закладений
у них принцип диверсифікації представництва.
Правління Асоціації правників України висловлює
своє занепокоєння з приводу практики, що склалася.  

Асоціація правників України була
представлена на юридичному форумі Катару
29-31 травня
2009 року на запрошення керівництва Держави
Катар, виконавчий
директор
Асоціації правників
України
Андрій Манорик
взяв участь у КаКатарський правничий форум
тарському правничому форумі.
Форум був організований за підтримки уряду Катару та
зібрав юридичну та бізнесову еліту з усіх куточків планети,
на три дні ставши центром правничого життя світу.
Поважна зустріч була присвячена обговоренню проблем впровадження верховенства права, а також інших
актуальних питань міжнародного права, таких як нормативне регулювання фінансових ринків, торгове та фінансове співробітництво міжнародний арбітраж.
«Той факт, що Асоціація правників України була запрошена до участі у Катарському юридичному форумі
свідчить про успішність міжнародного вектору діяльності Асоціації, а власне, участь у такому заході є дуже
корисною з точки зору перейняття досвіду організації заходів такого рівня» — зазначив Андрій Манорик.

Шановні члени
Асоціації правників України!
Для того, щоб мати можливість користуватися пільгами
та привілеями, які дає членство в Асоціації правників
України, зокрема, для того, щоб і надалі отримувати
Вісник Асоціації правників України, будь ласка, оплатіть
членський внесок.
Квитанцію на оплату членського внеску Ви можете знайти
на стор. 17. Прохання здійснити оплату.

3

Асоціація правників України
№ 6 (42) червень 2009 року

ПОДІЯ

Досвід реформи адвокатури в країнах СНД
27-28 травня 2009 року у м. Санкт-Перербург (Російська Федерація) відбувся черговий закордонний
захід Асоціації правників України (АПУ) – міжнародний семінар «Актуальні питання реформування
адвокатури: досвід країн СНД»
Серед питань, які обговорювалися на семінарі, були: стан законодавчого регулювання адвокатури
в країнах СНД; адвокатське самоврядування в країнах СНД: існуючі
приклади та перспективні моделі;
організаційно-правові форми адвокатської діяльності: можливості вдосконалення та інші.
Під час робочої наради керівників адвокатур та громадських
правничих організацій країн СНД
віце-президент Адвокатської палати
Санкт-Петербурга Рушан Чинокаєв
окреслив основні проблеми, з якими стикаються російські адвокати,
а також відмітив позитивний досвід
роботи системи адвокатського самоврядування в Російській Федерації,
яке побудовано шляхом утворення
палат адвокатів в регіонах та Федеральної палати адвокатів РФ (ФПА
РФ), в яку на правах колективних
членів входять 83 регіональні адвокатські палати. Саме таку модель побудови адвокатського самоврядування запропоновано Асоціацією правників України в розробленому нею
проекті нової редакції Закону України «Про адвокатуру» (цей проект є
основою законопроекту, поданого 14
квітня 2009 року до Верховної Ради
України народними депутатами

Після зустрічі в Адвокатській палаті Санкт-Петербургу
України Сергієм Власенком, Іриною
Бережною та Сергієм Міщенко).
За словами Рушана Чинокаєва,
«російські адвокати лише тільки-но
починають розглядати можливість
такої організаційної форми адвокатської діяльності як трудовий договір
адвоката з іншим адвокатом або адвокатським утворенням, а також можливість створення адвокатами господарських товариств». Як відомо, ці
питання є спірними і в адвокатському

Олександр Хвощинський
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середовищі України, але їх належне
законодавче врегулювання було запропоноване Асоціацією правників
України ще минулого року.
Перший віце-президент Асоціації
адвокатів України, член Правління
АПУ Дмитро Кухнюк розповів учасникам семінару про стан реформи адвокатури в Україні та охарактеризував
усі подані до Верховної Ради України
законопроекти з цього питання.
Заступник голови Комісії з питань діяльності адвокатури та нотаріату ФПА РФ Олександр Хвощинський високо оцінив розроблений
АПУ проект нової редакції Закону
України «Про адвокатуру», який
було розповсюджено серед учасників семінару та назвав його «свіжим
ковтком повітря» серед усіх наявних
ініціатив щодо реформи адвокатури.
Учасники міжнародного семінару мали також зустріч з Президентом Федеральної палати адвокатів
РФ, Президентом Адвокатської
палати м. Санкт-Петербург Євгеном Семеняко, членом Ради Федеральної палати адвокатів РФ, Президентом Палати адвокатів Ленінградської області Анною Денисовою
та іншими керівниками російської
адвокатури.
www.uba.ua
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Після завершення семінару Асоціація правників України влаштувала прийом для учасників заходу.
На думку Президента Асоціації
правників України Сергія Коннова, «цей
захід став практичним кроком у налагоджені співпраці українських та російських адвокатів. Ми мали можливість
не лише обговорити питання розвитку
вітчизняних адвокатур, але й встановити плідні професійні контакти. Зокрема, російські колеги поставили ряд
питань стосовно організації правової
допомоги у конкретних справах».
Міжнародний семінар «Актуальні питання реформування адвокатури: досвід країн СНД» пройшов
за підтримки санкт-петербурзького
офісу адвокатського бюро «Єгоров
Пугінський Афанасьєв та Партнери»
(www.epam.ru).

Євген Семеняко та Анна Денисова

Зустріч з кандидатами на виборні посади
Асоціації правників України
14 травня 2009 року у м. Києві відбулася неформальна зустріч членів Асоціації правників України (АПУ)
з кандидатами на посади членів Правління, Президента та віце-президента Асоціації
Під час зустрічі члени АПУ мали можливість ознайомитися з програмами кандидатів та обговорити їх з авторами у неформальної атмосфері.
Під час зустрічі свої програми презентували: Тимур
Бондарев, старший партнер «Arzinger»; Денис Бугай,
адвокат, партнер ЮК «Ващенко, Бугай та партнери»;
Олексій Іванов, партнер ЮФ «КМ Партнери»; Валентин
Загарія, керуючий партнер ЮФ «Спенсер і Кауфманн»;
Сергій Коннов, старший партнер АК «Коннов і Созановський»; Ілля Костін, старший партнер ЮК «Правовий
Альянс»; Павло Кравченко, адвокат, директор АК «Адвокатська практика Павла Кравченка»; Дмитро Кухнюк, головний юридичний радник ВАТ «Фарлеп-Інвест»; Олег

Під час зустрічі з кандидатами на виборні посади Асоціації

www.uba.ua

Макаров, керуючий партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»; Євген Солодко, старший партнер ЮФ «Солодко
і Партнери»; Сергій Тюрін, партнер ЮФ «Сергій Тюрін і
Партнери».
Варто відзначити одну характерну особливість усіх
програм кандидатів та їх намірів у разі обрання на керівні
посади Асоціації правників України — це активність та
наявність чіткої позиції, яку кандидати готові втілювати в життя. Чимало з цих позиції можна було почути на
численних правничих заходах та неформальних зустрічах
членів АПУ, і вони віддзеркалюють активну професійну
позицію того чи іншого правника.
Так, зокрема Сергій Коннов у своїй передвиборчій
програмі слідує вже не раз озвученим пріоритетам – реформа адвокатури, вдосконалення системи юридичної
освіти, ствердження етичних правил правників, забезпечення прав українських юристів та інших громадян
на безперешкодне отримання віз для ділових поїздок до
країн-членів ЄС або навіть взагалі скасування візового
режиму для громадян України.
Євген Солодко у разі обрання планує працювати над
уніфікацією професії, тобто над створенням професійної
самоврядної спільноти, ефективність якої залежатиме від
рівня її самоорганізації. Також пан Солодко вважає за необхідне посилення ролі АПУ в нормотворчій діяльності,
створення ефективних механізмів захисту членів АПУ від
посягань з боку державних та силових структур.
Вибори на керівні посади Асоціації правників України відбудуться відповідно до Статуту під час Правничої
Асамблеї АПУ у м. Львів 12 червня 2009 року.
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Засідання Комітету кримінального
та кримінально-процесуального права АПУ
13 травня 2009 року у м. Києві пройшло засідання Комітету кримінального та кримінальнопроцесуального права Асоціації правників України (АПУ). Модератором заходу виступив керуючий
парнер АО «Солодко і Партнери» Євген Солодко
Окрім того, учасники обговорили основні положення та
доцільність прийняття Закону України «Про люстрацію»,
навели аргументи за та проти
таких нововведень.
На думку Євгена Солодко,
Закон про люстрацію є життєво необхідним, оскільки
сучасна система Міністерства
внутрішніх справ далека від
досконалості, багато чиновників цієї структури частоЄвген Солодко за реформу правоохоронної системи густо допускають порушення
прав людини, а тому необПід час засідання було запро- хідно повністю обновити кадровий
поновано внести зміни та допо- склад усіх служб МВС – звільнити
внення до проекту Кримінально- старих, а на їх місце масово прийняпроцесуального кодексу України. ти молодих правоохоронців.

Дісталося на горіхи і податковій
міліції. Так, правники обговорили
складнощі у відносинах платників
податків з спеціалізованою міліцією
та, окрім іншого, висловилися щодо
можливості ліквідації цієї податкової
інституції та перепідпорядкування
Державної податкової адміністрації
Міністерству фінансів України.
Разом з тим, учасники визнали,
що такі нововведення можуть потребувати суттєвого фінансування з
Державного бюджету України.
У результаті учасники засідання
вирішили розробити проекти документів з вищевказаних питань і передати їх народним депутатам України
для внесення на розгляд у відповідні
парламентські комітети.

«Де закінчується етика?»
21 травня 2009 року у київському ресторані «Первак» відбулося чергове засідання Форуму партнерів
Асоціації правників України
Ця зустріч Форуму стала найбільшою за кількістю
присутніх. У засіданні взяли участь сімнадцять партнерів, які представляли 13 відомих юридичних фірм.
Травневий Форум партнерів був присвячений одному
з найбільш актуальних питань у повсякденній діяльності
юридичних фірм – етиці та був покликаний дати відповідь
на майже риторичне питання «Де закінчується етика?».
Засідання відкрив Ілля Костін, координатор Форуму
партнерів Асоціації правників України, старший партнер
юридичної компанії «Правовий Альянс», який доповів про
етичні правила поведінки в юридичному бізнесі у деяких
країнах світу та висвітлив окремі організаційні питання
діяльності Форуму, зокрема, розповів про стратегічні кроки у розвитку Форуму та переваги, які буде надано членам
Форуму партнерів вже у найближчому майбутньому.
Протягом зустрічі партнери мали нагоду висловитись
з питань допустимих методів реклами юридичної фірми, а також щодо добросовісної конкуренції та випадків
«переманювання» клієнтів. Учасники шукали відповіді
також і на питання щодо виправданості використання
державних органів для досягнення цілей просування бізнесу, навіть якщо це передбачено нормативно.
Також учасники дискутували щодо можливості обговорення з клієнтом професійних якостей колег та надання їм негативних характеристик, навіть якщо такі характеристики відповідають дійсності. З останнього питання
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Спочатку етика, а потім бізнес
думки присутніх зійшлися на тому, що така поведінка є
неетичною та недоцільною і суперечить принципам добросовісної конкуренції.
Представники юридичного бізнесу на цивілізованому юридичному ринку повинні уникати та засуджувати
такі прояви конкурентної боротьби з метою збереження
здорового клімату у юридичному бізнес-середовищі.
Наступне засідання Форуму, яке відбудеться у червні,
спробує знайти відповідь на питання «Чи є корпоративний дух в юридичному середовищі України?».
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Особливості застосування нового Закону
України «Про акціонерні товариства»
14 травня 2009 року у м. Києві в приміщенні готелю «Домус» відбулося засідання Комітету
з корпоративного права Асоціації правників України (АПУ)
Доповідачами на цьому засіданні виступили Олена Щербина,
кандидат юридичних наук, радник
ЮФ «Саєнко Харенко»; Денис Бугай, партнер ЮФ «Ващенко, Бугай та Партнери»; Анатолій Єфименко, кандидат юридичних наук,
науковий співробітник Інституту
міжнародних відносин Київського
національного
університету
ім. Т.Шевченка.
На обговорення учасників Комітету було винесено Роз’яснення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 3 від
17.02.2009 р. «Щодо порядку застосування
окремих
положень
Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення «Закону України «Про акціонерні товариства» у
зв’язку з набранням ним чинності».
Роз’яснення набрало чинності з 29
квітня 2009 року.
У Роз’ясненні зазначається, що
статути та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом
України «Про акціонерні товариства», підлягають приведенню у відповідність з його нормами не пізніше ніж протягом двох років з дня
набрання чинності (тобто в термін
до 29.04.2011 року).
Згідно з Роз’ясненням, приведення діяльності відкритого акціонерного товариства та закритого
акціонерного товариства у відпо-

Олена Щербина
відність до вимог до Закону України «Про акціонерні товариства» не
вимагає прининення акціонерного
товариства, однак потребує здійснення таких дій:
— внесення змін до статуту товариства шляхом викладення статуту
у новій редакції, які в тому числі передбачають зміни найменування акціонерного товариства з відкритого/
закритого акціонерного товариства
на публічне/приватне акціонерне
товариство, а також виконання всіх

інших вимог Закону України «Про
акціонерні товариства» у статуті товариства;
— приведення внутрішніх документів товариства у відповідність
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також нової
реакції статуту товариства.
Учасники засідання шляхом
моделювання можливих ситуацій
намагалися знайти якомога раціональніші шляхи оптимального використання нормативної бази з метою запобігання проблем та суперечок у майбутньому.
Наприкінці засідання Денис Бугай запропонував від імені Комітету
з корпоративного права АПУ підготувати звернення до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України, у якому запропонувати внести зміни до Роз’яснення,
яке стало предметом обговорення
на засіданні.
Після надзвичайно цікавої і
жвавої дискусії учасники засідання
окреслили коло актуальних питань,
які треба терміново виносити на обговорення на наступних засіданнях
Комітету.
Підсумовуючи результати засідання Олена Щербина запросила
всіх членів Комітету з корпоративонго права на наступне засідання,
яке пройде під час Шостої щорічної правничої конференції АПУ у
Львові.

КАЛЕНДАР НАЙБЛИЖЧИХ ЗАХОДІВ
10-13 червня 2009 р.

м. Київ

Форум партнерів юридичних фірм

Секретаріат АПУ

19 червня 2009 р.

м. Київ

Перший всеукраїнський з’їзд нотаріусів України

Секретаріат АПУ
Секція нотаріусів АПУ

6 липня 2009 р.

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

23 липня 2009 р.

м. Київ

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

Секретаріат АПУ

З питань участі у заходах звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України
Контактна особа — Наталія Белінська
Тел./факс: (044) 492-88-48
E-mail: conference@uba.ua
www.uba.ua

www.uba.ua
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Перші засідання комітетів з кримінального
та банківського права АПУ
1 квітня 2009 року у м. Києві відбулося перше засідання Комітету з кримінального та кримінально –
процесуального права Асоціації правників України (АПУ). А 2 квітня 2009 року розпочав роботу
Комітет з банківського та фінансового права АПУ
Перше засідання Комітету з кримінального та кримінально — процесуального права АПУ було присвячено обговоренню актуальних питань захисту від податкового та
міліцейського терору.
Координатор комітету Євгеній Солодко, керуючий
партнер АО «Солодко та Партнери», поділився практичним досвідом з кримінальних справ, які є найбільш «популярними» в останні півроку, розповів про дії силових
структур, які становлять загрозу для ставки.
Окрім того, учасники обговорили правові підстави
неповернення депозитів на першу вимогу фізичних та
юридичних осіб, а також після закінчення терміну дії
депозиту, можливості односторонньої пролонгації депозитних договорів та правові схеми захисту інтересів
вкладників.

Проблеми та перспективи розвитку
конституційного права в Україні
16 квітня 2009 року у м. Києві відбулося засідання Комітету з конституційного права,
адміністративного права та прав людини Асоціації правників України (АПУ)
На початку засідання з
привітальним словом до учасників звернувся Володимир
Кампо, суддя Конституційного Суду України. Віаліз змін
до Конституції України;
— проблемні питання
функціонування інституту
конституційного контролю
в Україні та шляхи їх вирішення тощо.
Дискусія виявилась жвавою, учасники висловлювали свої думки та обмінювалися ідеями. У підсумку
засідання було зроблено наголос на майбутніх зустріСвіточі конституційного права виступають за Конституційну реформу
чах Комітету. У заході також
взяв участь виконавчий директор АПУ Андрій Манорик.
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Злети та падіння VII Більярдного турніру
серед юристів ім. Сергія Лавицького
30-31 травня 2009 року місто Судак (АР Крим) вже всьоме відкрило свої двері для учасників
Всеукраїнського турніру з більярду серед юристів ім. Сергія Лавіцького, одного з найбільших
в Україні аматорських турнірів, які проходять за професійною ознакою
Традиційно турнір проходив під
егідою Асоціації правників України. Генеральним партнером заходу
виступила компанія «Рентакран»,
партнерами – юридичні компанії
«Правовий Альянс», «Magisters», а
також Південна юридична група.
Ексклюзивним
медіа-партнером
турніру виступило видання «Юридична газета». Уже вшосте суддею
турніру став Сергій Соловйов.
У заході взяли участь 36 юристів
з різних міст України. Деякі з них
за три з половиною роки існування
турніру ні разу не пропустили жодної гри. За словами гостей та учасників турніру, визначитися з можливим кандидатом-переможцем цього
року було вкрай складно. Ставлення юристів до своєї підготовки з
кожним роком стає все більш професійним: дехто прибув на турнір у
супроводі іменитих тренерів, дехто
напередодні змагань проводив у залі
аж по 8 годин на добу, а то і більше.
У поєдинку за третє місце заступник начальника кримського юридичного інституту Одеського державного
університету внутрішніх справ Сергій
Попов (м. Сімферополь) впевнено
одержав перемогу над оперуповноваженим ДУ СБУ в АР Крим Віктором Видашенко. Варто відзначити,
що обидва учасники брали участь у
турнірі вперше і дішли до півфіналу,
залишивши позаду визнаних фаворитів, призерів та переможців турнірів попередніх років.
Основна зустріч турніру відбулася між помічником прокурора
Євгеном Драчевським (м. Вінниця)
та заступником голови податкової
адміністрації АР Крим Володимиром Охрименко (м. Сімферополь).
Володимир Охрименко тричі ставав
переможцем турнірів минулих років.
Деякі учасники навіть жартували,
що приїжджають на турнір не задля
перемоги, а щоб обіграти Охрименка. Однак вдавалося це небагатьом.
І цього разу Володимир Петрович
www.uba.ua

Щасливі переможці турніру
дійшов до фіналу, здобувши п’ять
впевнених перемог.
Іншим шляхом дістався фіналу
Євген Драчевський. Отримавши поразку в першій зустрічі, Євген довів своє право поборотися за пальму першості з найтитулованішим
юристом-більярдистом. Так, на шляху до перемоги Євгену знадобилося
сім перемог.
Фінальний поєдинок, на відміну
від ігр першого дня турніру, продовжувався до чотирьох перемог. Спочатку перевага Євгена Драчевського
була очевидною. Однак з рахунком
2:0 на користь Драчевського Охрименко почав поступово відігрувати
позиції. Партія за партією почергово залишалися то за одним, то за іншим фіналістом. Пристрасті досягли
апогею, коли з рахунком по партіям
3:2 на користь Драчевського рахунок по кулям склав 7:7 (гра ведеться
до восьми куль). Володимир Охрименко, проявивши по-справжньому
генеральський характер і витримку,

все ж зміг зрівняти рахунок перед
вирішальною партією. Шанси фіналістів на перемогу знову зрівнялися,
і тепер долю першого місця вирішувала не тільки майстерність, але і капризна фортуна.
У результаті фортуна посміхнулася Євгену Дачевському, який з
двох підходів відправив до лузи по
три кулі, цим красивим фінальним
акордом довівши своє беззаперечне
право на першість.
Тож, за результатами змагань переможцем VII більярдного турніру
серед юристів ім. Сергія Лавицького став помічник прокурора Євген
Драчевський (м. Вінниця), друге почесне місце зайняв заступник голови податкової адміністрації АР Крим
Володимир Охрименко (м. Сімферополь), а замикає трійку призерів
заступник начальника кримського
юридичного інституту Одеського
державного університету внутрішніх
справ Сергій Попов (м. Сімферополь).
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У Закарпатському державному
університеті пройшли
«Закарпатські правові читання»
28-30 квітня у м. Ужгород у приміщенні Закарпатського державного університету зібралися
студенти-правники провідних юридичних факультетів та вишів України
Закарпатський обласний осередок Ліги студентів АПУ спільно
з юридичним факультетом Закарпатського державного університету
виступив ініціатором проведення
на Закарпатті наукового форуму
Всеукраїнського масштабу з метою
залучення талановитої молоді до наукового пошуку у сфері права.
Конференція проводиться відповідно до плану Міністерства освіти і
науки України «Про проведення міжнародних, всеукраїнських науковопрактичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2009
році» (Лист від 15.10.2008 №1/9-13)
за ініціативи Ліги студентів Асоціації правників України, юридичного
факультету та Наукового товариства
студентів та аспірантів Закарпатського державного університету.
Важливо зазначити, що «Закарпатські правові читання» об’єднали
понад 140 студентів та аспірантів
всієї України із провідних вищих
навчальних закладів країни — Національної юридичної академії ім.
Ярослава Мудрого, Одеської національної юридичної академії, Інсти-

Учасники Закарпатських правових читань

туту держави і права ім. В.М.Корецького НАН, Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка,
Львівського національного університету ім. І.Франка, Національної
академії СБУ Київського університету права НАН України, Харківського національного університету
ім. В.Н.Каразіна та багатьох інших.
Молоді юристи-дослідники дебатували з різних аспектів сучасного законодавства, в результаті чого
були
визначені
окремі напрямки
його оптимізації,
які викладені у резолюції конференції. Конференція
проводилась відповідно до тематичних напрямків
роботи – за секціями, в яких розглядались актуальні питання певних
галузей права.
За підсумками
конференції шляхом
голосування
самими ж учасниками було визначено кращих доповіЦінні подарунки від організаторів конкурсу
дачів, які отримали

10

грамоти ректора ЗакДУ Ф.Г.Ващука,
а також цінні подарунки від організаторів конкурсу – монографічні
дослідження науковців ЗакДУ та інформаційні видання про Закарпатський край.
Завданням конференції, серед іншого, було всебічне сприяння розвитку самостійного юридичного мислення у молодих науковців, оволодіння ними практичними навичками
у сфері наукової діяльності, вмінню
вирішувати
теоретико-практичні
проблеми, що постають у процесі наукових юридичних досліджень.
Крім плідної співпраці, корисних знайомств та набутого досвіду
у презентації власних досліджень,
учасникам конференції цей захід
запам’ятався також гарним відпочинком та насиченою екскурсійною
програмою. Закарпатські гості мали
змогу відвідати Ужгородський замок, прогулятися історичним центром міста Ужгорода, ознайомитися
з чудовою природою Закарпатського
краю. По закінченню конференції
студенти обмінялися сувенірами,
книжками та запрошеннями до своїх
Альма матер.
Роман Марчук,
голова Закарпатського
осередку Ліги студентів АПУ
www.uba.ua
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Студенти-правники стали учасниками
першої Всеукраїнської правничої школи
з прав людини
16-17 травня 2009 року Харківським осередком Ліги студентів АПУ за підтримки ЮК «Ващенко,
Бугай і Партнери» та Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні було проведено
Всеукраїнську правничу школу з прав людини*
Довгоочікуваний захід вразив
учасників участю авторитетних експертів у сфері прав людини, насиченою програмою, яка, зокрема,
розпочалася із урочистого відкриття
правничої школи головою оргкомітету Максимом Бугаєм.
Першим знавцем у сфері прав
людини, що виступив перед учасниками школи, став Юрій Чумак, помічник Міністра внутрішніх справ у
Харківській області. Як професіоналпрактик, що володіє інформацією
щодо нюансів, наявних у процесі
взаємодії органів державної влади та
правозахисних організацій, пан Юрій
поділився своїми знаннями щодо регіональних аспектів дотримання прав
людини і став ініціатором цікавих
дискусій навколо цієї тематики.
Під час другої та третьої сесій правничої школи члени Ліги студентів
мали можливість заслухати відомого
правозахисника – Євгена Захарова.
Багатий на досвід учений доніс до студентів історичні відомості щодо історії
розвитку правозахисного руху в Україні, а також розповів про наявний стан
речей у цій сфері та описав модель стабільної та дієвої правничої організації.
Про сутність права на інформацію
слухачам доповіла Оксана Нестерен-

ко – аспірантка кафедри
конституційного права НЮАУ ім. Ярослава
Мудрого, — яка професійно висвітлила теоретичну та практичну інформацію щодо захисту
права кожної людина на
інформацію, його суті та
змісту.
Робочу частину першого дня завершив к.ю.н
Всеволод Речицький –
експерт з конституційного права, доцент кафедри конституційного
права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, – який дав
студентам-правникам
цінні поради щодо поліпшення якості своєї освіти через відкриття позаукраїнських наукових горизонтів, наголосив на важливості та
необхідності самоосвіти.
Того самого вечора учасників
правничої школи було запрошено до ресторану «Старгород», де
їх чекала святкова вечеря, під час
якої вони мали можливість весело
та цікаво провести дозвілля, спілкуючись із колегами та друзямиоднодумцями.

Учасники Всеукраїнської школи з прав людини

www.uba.ua

Молоді знавці права
Наступного дня студентам було
представлено кінострічку, основною
ідеєю якої є твердження, що юрист,
подібно лікарю, покликаний буди захисником людей різних за своїм статусом і, окрім захисту, приділяти їм
необхідну увагу, допомагати морально. Після перегляду відбулася невеличка фотосесія учасників, а потім усі
вирушили на прогулянку Харковом.
Кожна особистість прагне реалізувати свої права сповна, не порушуючи при цьому інтересів інших, але, на
жаль, це не завжди так, про що свідчить
статистика кількості правопорушень
в Україні. Ми як студенти-правники
зобов’язані збагачувати свої знання
у сфері людських прав, результатом
чого має стати підвищення рівня нашої
правосвідомості. Тож маємо надію, що
Всеукраїнська правнича школа з прав
людини, яка є скарбницею таких знань,
увійде до числа традиційних заходів, що
їх проводить Ліга студентів АПУ.
Прес-секретар Ліги студентів АПУ,
Марина Павленчик
*Захід здійснено у рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства
США в Україні / Supported by the Democracy
Grants Program of the U.S. Embassy in Ukraine.
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Знайомтеся! Нові члени
ЧЛЕНИ
1. Барвіцький Віктор Юрійович — Конституційний Суд
України, науковий консультант судді, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
2. Бірюк Андрій Миколайович — ЮФ «Фарго», старший
партнер, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
3. Білоконь Віталій Леонідович — Товарна біржа
«УМТБ», Голова біржового комітету, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
4. Браточкін Максим Олегович — Миколаївське міське
управління УМВС в Миколаївській області, начальник організаційно-методичного відділення слідчого
відділу, м. Миколаїв, Миколаївське відділення;
5. Буріма Сергій Іванович — ПП «Металоекспортімпорт», директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
6. Васильєв Денис Васильович — ЮК «Правовий
Альянс», старший юрист, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
7. Гніда Ольга Юріївна — Головне управління юстиції в
Тернопільській області, головний спеціаліст, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
8. Довгаль Олег Петрович – приватно-практикуючий
юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
9. Лютий Тарас Миколайович — ЮФ «Фарго», партнер,
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
10. Митченок Дмитро Олексійович – приватнопрактикуючий юрист, м. Полтава, Полтавське відділення;
11. Мелешко Роман Борисович — Головне управління
Пенсійного фонду України м. Севастополя, головний спеціаліст-юрисконсульт, м. Севастополь, Севастопольське відділення;
12. Мігульов Олександр Володимирович — ЮФ «Фарго»,
Генеральний директор, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
13. Смирнов Євген Віталійович — ЮФ «Фарго», партнер,
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
14. Савчин Михайло Васильович — Конституційний суд
України, радник Голови, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
15. Щербатько Сергій Володимирович — відділ Держкомзему в Іванівському районі, головний спеціаліст —
юрисконсульт, смт. Іванівка, Херсонське відділення;
КАНДИДАТИ
1. Берлач Юрій Анатолійович — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
2. Бідний Олександр Олександрович — Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 3 курс, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
3. Білозорцева Марина Олексіївна — Дніпропетровський
державний університет внутрішніх справ, 2 курс,
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
www.uba.ua

4. Вареник Олександр Сергійович — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2 курс, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
5. Волосацька Христина Ігорівна — Львівський національний університет, 1 курс, м. Львів, Львівське відділення;
6. Дідоха Ілона Зінонівна — Національна юридична
академія України ім. Я. Мудрого, 3 курс, м. Харків,
Харківське відділення;
7. Демошенко Євгеній Геннадійович — Дніпропетровський державний університет, 2 курс, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
8. Дубовик Ольга Ігорівна — Академія адвокатури України, 2 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
9. Жуковський Юрій Олександрович — Одеська національна юридична академія, 3 курс, м. Одеса, Одеське
відділення;
10. Кічов Олександр Анатолійович — Дніпропетровський
державний університет внутрішніх справ, 2 курс, м.
Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
11. Коваленко Ганна Віталіївна — Одеська національна
юридична академія, 1 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
12. Комісаренко Катерина Валеріївна — Національна
академія України, 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
13. Лисюк Максим Олександрович — Академія національного управління, 3 курс, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
14. Мажеру Олеся Юріївна — Одеська національна академія, 3 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
15. Новосад Ярослава Андріївна — Національний авіаційний
університет, 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
16. Панчук Ірина Олегівна — Національний університет «Острозька академія», 4 курс, м. Луцьк, ІваноФранківське відділення;
17. Петрова Юліана Вікторівна — Національний університет «Києво-Могилянська академія», 4 курс,
м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
18. Сидоренко Анна Олегівна — Дніпропетровський державний університет, 1 курс, м. Дніпропетровськ,
Дніпропетровське відділення;
19. Товкач Ольга Володимирівна — Волинський національний університет, 4 курс, м. Луцьк, Волинське
відділення;
20. Хохлова Кароліна Ігорівна — Закарпатський державний університет, 1 курс, м. Мукачево, Закарпатське
відділення;
21. Черкашина Олександра Олександрівна — Волинський
національний університет, 4 курс, м. Луцьк, Волинське відділення;
22. Чайковський Владислав Едуардович — Волинський
національний університет, 4 курс, м. Луцьк, Волинське відділення;
23. Черногоренко Ілля Леонідович — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 1 курс, м. Київ,
відділення АПУ в м. Києві;
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24. Швець Віталій Федорович — Одеський державний
університет внутрішніх справ, 1 курс, м. Одеса,
Одеське відділення;
25. Шепель Юрій Олександрович — Волинський національний університет, 4 курс, м. Луцьк, Волинське
відділення.
26. Шкробак Іван Іванович — Закарпатський державний
університет, 2 курс, с. Верхня Яблунівка, Закарпатське відділення;

27. Шлехтим Кирило Олександрович — Академія муніципального управління, 3 курс, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
Учасники
1. Нікітіна Ірина Олегівна — ЮФ «Magisters», в.о. Виконавчого директора, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
2. Ранк Хартмут — ТОВ «СіЕмЕс Райх-Рорвіг хайнц»,
юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві.

Відбувся черговий прийом для нових членів
«Ласкаво просимо до Асоціації»
28 травня 2009 року у м. Києві в приміщенні клубу «1961» розважального центру «Ультрамарин»
за доброю традицією Асоціація правників України (АПУ) привітала нових членів
на вже традиційному прийомі «Ласкаво просимо до Асоціації»
відповідь на актуальні
питання правничого
життя суспільства.
Правники по черзі
розповідали про себе,
свою діяльність, висловлювали свої очікування від членства
в АПУ та причини
вступу.
Найбільше
присутніх цікавили
питання
організації роботи Асоціації,
можливості та переваги членства, нещодавні заходи та ініціативи, зокрема і в питаннях реформування
адвокатури.
До правників також приєднався і
Президент АПУ Сергій
Коннов, щойно повернувшись із Санкт–
Петербургу (РФ), де
проходив уже другий
міжнародний семінар
АПУ.
Привітавши
нових членів, Сергій
Коннов, перш за все,
розповів свої враження від семінару, який
був присвячений реформуванню адвокатури на теренах СНД,
Амінат Сулейманова вручила вітальні пакети
підсумувавши його

До участі у заході були запрошені
правники, які нещодавно приєдналися до АПУ, а також керівництво
Асоціації. Як завжди, під час цього
неформального заходу нові члени
АПУ мали змогу познайомитись
один з одним та поспілкуватися з керівництвом Асоціації та представниками Секретаріату.
Зустріч проводила Амінат Сулейманова, віце-президент АПУ, партнер юридичної фірми AGA Partners.
Пані Амінат розповіла про структуру
Асоціації, її діяльність, основні ініціативи та програми, зокрема, і міжнародні. Так, адже окрім регулярної
роботи комітетів та секцій, АПУ
також проводить велику кількість
заходів та виступає з ініціативами у
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результати. Також обговорювалися
ініціативи Асоціації у моніторингу
візових питань, численні законодавчі ініціативи тощо. На завершення
вечору Президент АПУ запросив
усіх присутніх зустрітися на Щорічній правничій конференції у Львові,
яка відбудеться з 10 по 13 червня.
Наступний святковий прийом
для нових членів Асоціації відбудеться наприкінці липня 2009 року.
Асоціація правників України висловлює подяку офіційному партнеру заходу ЮФ «Солодко і Партнери»,
яка надала підтримку в проведенні
святкового прийому «Ласкаво просимо до Асоціації».
www.uba.ua
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Продовження на звороті

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

UBA Round Table on the Bar Reform
in Saint-Petersburg

President of the Ukrainian Bar Association
Participates in the IBA Council Meeting
On 23 May 2009 in Paris (France) the President of the
Ukrainian Bar Association (UBA) Sergei Konnov partook in
the regular meeting of the Council of the International Bar
Association (IBA), the supreme body of the organization.
Among the issues at the agenda there were: accession of the
new members, IBA Charter amendment and approval of the IBA
management report and annual budget of the organization.
The UBA President highly appreciated the work of the
IBA Council, revealing future plans to bring IBA legal events
to Ukraine and strengthen the cooperation between the organizations.

Participants of the Round Table
On 27-28 May 2009 in Saint-Petersburg (the Russian Federation) the Ukrainian Bar Association (UBA) held its second international seminar “Burning issues of the Bar reform: CIS experience”.
Legislative framework of advocacy practice in CIS; present
state of the Bar self-governance development in CIS together
with good examples of the same; existing organizational forms
of advocacy practice and possibilities of their improvement
were among the main issues discussed.
During the meeting of the Bar leaders and representatives of
professional organizations for lawyers the Vise-President of the
Bar Chamber in Saint-Petersburg Rushan Chinokaev framed
the main problems in Russian advocacy practice and noted the
positive experience in the work of local Bar self-government system in the Russian Federation. Thus, according to this model
local chambers are being formed, which further represent their
members in the Federal Chamber of Lawyers of the Russian
Federation. The same system was suggested by the Ukrainian
Bar Association in its Draft Law “On the Bar”.
A comprehensive overview on the Ukrainian Bar reform
was delivered by the UBA Board member Dmitry Kukhnyuk,
who informed the attendees about all existing draft laws in
Ukraine and initiatives in this regard. Deputy Chairman of the
Commission on Advocacy and Notary Practice of the Federal
Chamber of Lawyers Aleksandr Khvoschinsky highly appreciated the provisions of the UBA Draft Law “On the Bar”,
which was distributed during the meeting.
After the official part was closed the Ukrainian Bar Association organized a reception to welcome all the participants
of the seminar.
The UBA international seminar “Burning issues of the Bar
reform: CIS experience” was powered by St. Petersburg office
of Egorov Puginsky, Afanasiev & Partners (www.epam.ru).

Ukrainian Bar Association
at the Qatar Legal Forum

Main contributors of the Forum
On 29-31 May 2009 the Executive Director of the Ukrainian Bar Association (UBA) Andrey Manorik was invited to attend the three-day Qatar Law Forum in Doha, dedicated to
the Rule of Law and other issues of legal significance.
International leaders in the law from across the globe were
invited to debate the global commitment to the Rule of Law
and other issues of global economic and legal significance,
namely, regulation of financial markets, trade and finance cooperation and international dispute resolution.
Chief justices, other top judges, bankers, regulators, academics and lawyers were among the participants of the Forum
sponsored by the Qatar government.
“The fact that the UBA representative was invited to participate in Qatar Legal Forum is a good sign in terms of development of our international cooperation vector and our participation in such meeting gives us a good example of the best hospitality practices” – Andrey Manorik was quoted as saying.

Other Headlines:
On 13 May 2009 in Kiev the UBA
Committee on Criminal Law and Procedure gathered to discuss the Draft
Law “On Lustration”, amendments
to the Criminal Code of Ukraine and
issues related to the tax police possible
abolishment.
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On 14 May 2009 in Kiev the UBA
Corporate Law Committee held its
meeting. The discussion was dedicated
to implementation of the provisions
of the new Law of Ukraine On JointStock Companies.

On 2 June 2009 in Kiev the UBA
Board held its meeting to discuss results of the first international UBA
seminars and approve management of
the UBA League of Students.

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
Амінат Сулейманова — asuleymanova@uba.ua
Почесний президент
Ігор Шевченко — іshevchenko@uba.ua
Виконавчий директор
Андрій Манорик — amanorik@uba.ua
Секретар з питань членства
Наталія Моторенко – members@uba.ua
Координатор заходів
Наталія Белінська — conference@uba.ua

партнерИ 2009 року

вІДДІЛЕННЯ апу
у м. Києві
вул. Межигірська, 5, оф. 15, м. Київ, 01034
тел. (044) 492-88-48, info@kiev.uba.ua
Голова Ради відділення
Сергій Тюрін

у Сумській області
вул. Кірова, 127/2, м. Суми, 40021
тел. (0542) 619-757, rekta@ua.fm
Голова Ради відділення
Павло Кравченко

у Донецькій області
вул. Р. Люксембург, 2Б, оф. 301, м. Донецьк, 83055
тел. (062) 382-61-97, info@dn.uba.ua
Голова Ради відділення
Любов Нестиренко
Виконавчий директор
Катерина Пилипченко

у Житомирський області
пров. Рівний, 24, м. Житомир,
тел. (0412) 55-02-78, oleg777_zt@ukr.net
Голова Ради відділення
Олег Лосіхін

у Луганській області
вул. Коцюбинського, 21, м. Луганськ, 91000
тел. (0642) 53-63-82, avers@lg.velton.ua
Голова Ради відділення
Олена Наден
у Львівській області
вул. Винниченка 12, м. Львів, 79008
тел. (0322) 96-69-25, universalus@meta.ua
Голова Ради відділення
Назар Кравець
у Одеській області
вул. Ланжеронівська 9 офіс 17, м. Одеса, 65026
тел. (048) 734-87-16, Andreys@ank.odessa.ua
Голова Ради відділення
Андрій Селютін

у Черкаській області
вул. Гоголя, 206, оф. 1, м. Черкаси, 18000
тел. (0472) 45-74-87, (067) 473-32-55, ulyanov@adviser.sk.ua
Голова Ради відділення
Сергій Ульянов
у АР Крим
вул. Октябрська, 12, оф. 21-24а, м. Сімферополь, 95001
тел: (0652) 510-705, dokuchaeva@l-a.com.ua
Голова Ради відділення
Віктор Мокрушин
у м. Севастополь
вул. Новоросійська, 51, оф. 6
м. Севастополь, 99011
тел. (0692) 54-80-02, bizpravo@ukr.net
Голова Ради відділення
Сергій Погребной
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