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НОВИНИ

Асоціація правників України розпочала
обговорення нового Закону України
«Про судоустрій та статус суддів»
2 серпня 2010 року Асоціація правників України (АПУ)
розпочала активне обговорення положень нового Закону
України «Про судоустрій та статус суддів».
За словами Президента Асоціації правників України
Сергія Коннова, «судова реформа є одним з пріоритетних
напрямків діяльності Асоціації і, в цілому, ми вітаємо рішучі кроки парламенту щодо внесення змін до законодавчого регулювання діяльності судів».
Разом з тим, деякі положення були розкритиковані Президентом як такі, що не сприятимуть покращенню рівня
судочинства в Україні та утвердженню верховенства права.
Детальніше про це читайте на сторінці 11 «Віснику АПУ».
Асоціація правників України планує не пізніше 1 вересня 2010 року надати суб’єктам законодавчої ініціативи свої пропозиції щодо вдосконалення нового законодавства про судоустрій та статус суддів, а також процесуальних кодексів України.

комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України затверджувати запропонований Порядок підвищення кваліфікації адвокатами в якості обов’язкового документа.
«Відповідно до статті 14 Закону України «Про адвокатуру» Вища кваліфікаційна комісія адвокатури
при Кабінеті Міністрів України має право лише скасовувати або змінювати рішення кваліфікаційнодисциплінарних комісій. І хоча Положення про
Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затверджене Указом Президента України від 5 травня 1993 року
№ 155/93, передбачає право комісії встановлювати порядок і форми підвищення кваліфікації адвокатів, це не узгоджується з нормою статті 14 Закону України «Про адвокатуру», — переконаний Сергій Коннов.
На думку автора звернення, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України має затвердити проект Порядку підвищення кваліфікації адвокатами
(з урахуванням зауважень) в якості рекомендованого. Остаточне затвердження Порядку має здійснити компетентний
орган адвокатського самоврядування після внесення змін
до Закону України «Про адвокатуру».

Асоціація правників України направила
свої зауваження до проекту Положення
про підвищення кваліфікації адвокатами

Президент Асоціації правників України
зробив заяву у зв’язку з порушенням
професійних прав адвоката

19 липня 2010 року Асоціація
правників України (АПУ) направила свої пропозиції та зауваження
до проекту Положення про підвищення кваліфікації адвокатами,
підготовленими Президентом АПУ
Сергієм Конновим у рамках його публічного обговорення.
Серед пропозицій: редакційно замінити термін «кредити» на
Сергій Коннов,
«бали», видалити з переліку діяльПрезидент Асоціації
ності, що зараховується як підвиправників України
щення кваліфікації адвокатів пункт,
яким передбачається враховувати як підвищення кваліфікації передплату на деякі періодичні видання, а також у деяких випадках змінити кількість балів, що нараховуються
за той чи інший вид діяльності.
Проте найбільш суттєвим автор звернення вважає
зауваження стосовно компетенції Вищої кваліфікаційної
На обкладинці
«Вісника Асоціації
правників України»
у серпні:
Виїзне засідання
Комітету
з корпоративного
права Асоціації
правників України
в Одесі
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Щоб підтримати колегу адвокати приїхали до прокуратури
1 серпня 2010 року Президент Асоціації правників
України (АПУ) Сергій Коннов зробив заяву у зв’язку з повідомленнями засобів масової інформації про порушення професійних прав адвоката.
У ніч з 30 на 31 липня 2010 року співробітники прокуратури Печерського району м. Києва не допустили
адвоката (Олег Вдовичен) до його клієнта, якого було затримано у приміщенні прокуратури.
Президент Асоціації правників України закликав Генерального прокурора України терміново провести перевірку фактів, викладених у зазначених повідомленнях ЗМІ.
«Якщо інформацію про порушення професійних прав
адвоката та громадянських прав його клієнта буде підтверджено, Асоціація правників України вимагає від Вас негайного звільнення винних працівників прокуратури», —
йдеться у заяві Президента Асоціації правників України.
Сергій Коннов не виключає, що у випадку відсутності
належного реагування на порушення закону з боку Генерального прокурора України, Асоціація правників України
вимагатиме відставки Генерального прокурора України.
www.uba.ua
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Асоціація правників України запропонувала
надати адвокатам право на носіння зброї
травматичної дії
19 липня 2010 року Президент
Асоціації правників України (АПУ)
Сергій Коннов направив звернення Голові Верховної Ради України
Володимиру Литвину у зв’язку з підготовкою до розгляду проекту закону № 2105
«Про обіг зброї невійськового призначення» у
другому читанні.
Слід констатувати, що останнім часом стають
непоодинокими випадки посягання на життя і
здоров’я адвокатів у зв’язку зі здійсненням останніми своєї професійної діяльності. Зазначена проблема
постійно висвітлюється у загальнодержавних засобах
масової інформації і все більше викликає занепокоєння
у професійних колах.
«Нажаль, заходи щодо встановлення кримінальної відповідальності за погрозу, насильство, посягання на життя
захисника (ст.ст.398-400 КК України), у зв’язку з діяльністю,
пов’язаною з наданням правової допомоги, не є достатньо
ефективними засобами, які б належно гарантували безпеку
захисника. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві» значно обмежує коло осіб, які підлягають захисту за рахунок держави.
Крім того, як свідчать факти, небезпека здоров’ю та майну
адвоката виникає не тільки у зв’язку зі здійсненням захисту
у кримінальних справах, а, на часі, і при наданні правової
допомоги у цивільному та господарському судочинстві», —
йдеться у зверненні АПУ.
Оскільки свідоцтво на право заняття адвокатською
діяльністю мають особи, які не здійснюють адвокатську
діяльність на постійній основі, у зверненні АПУ пропонується надати право на користування пістолетами, револьверами, які споряджені гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
лише адвокатам, які практикують індивідуально або у складі адвокатських об’єднань.
Голові ВРУ були направлені пропозиції про внесення
змін до проекту Закону про обіг зброї невійськового призначення, розроблені разом із Всеукраїнською Радою адвокатів, яка також надіслала до Верховної Ради України відповідне звернення.

Правники Київського відділення АПУ
позмагалися у швидкості
24 липня 2010 року
у м. Бровари Київської
області
Відділення
АПУ в м. Києві провело картинг-турнір,
під час якого правники мали змогу позмагатися у швидкості на
одній з найкращих в
Європі критих трас
для картингу. Цього
www.uba.ua
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разу перше місце та головний приз — два квитки до Аквапарку — отримав голова Ради відділення Андрій Манорик.
«Ці змагання є черговим неформальним заходом у низці запланованих Радою відділення, які сприяють спілкуванню та відпочинку членів Відділення. Ми й надалі продовжуватимемо організацію заходів неформального спілкування згідно Плану діяльності відділення, а також готові
підтримати нові ініціативи», — зазначив Андрій Манорик.
Найближчим таким заходом стане турнір зі спортивної риболовлі для правників, який пройде на початку вересня. Попередні заявки на участь приймаються за тел.: 0 (67) 448 2004 та за електронною адресою
manorik@gmail.com.

Асоціація правників України презентувала
власний форум

19 липня 2010 року Асоціація правників України
(АПУ) оголосила про відкриття Інтернет-форуму, який
створений як платформа для спілкування та обміну думками між членами АПУ.
Форум знаходиться за адресою http://forum.uba.ua/
і наразі складається з таких розділів: Форум партнерів
юридичних фірм АПУ; Комітети; Секції; Проекти; Заходи; Робочі групи, Законодавчі ініціативи та розділ гумору.
Члени Асоціації правників України можуть зареєструватися на Форумі, використовуючи номер своєї
членської картки, при чому логін і пароль співпадають.
Наприклад: логін: uba000007, пароль: uba000007, тобто
uba + номер членської картки.
Асоціація правників України запрошує вас брати
участь у роботі Форуму та висловлювати свої ідеї, пропозиції, зауваження та побажання на його сторінках.

Шановні члени
Асоціації правників України!
Для того, щоб мати можливість користуватися пільгами
та привілеями, які дає членство в Асоціації правників
України, зокрема, для того, щоб і надалі отримувати
Вісник Асоціації правників України, будь ласка, оплатіть
членський внесок.
Квитанцію на оплату членського внеску Ви можете
знайти на стор. 17. Прохання здійснити оплату.
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Під час прогулянки по узбережжі Одеси
аналізували законопроект про ТОВ
30 липня 2010 року в Одесі відбулося традиційне виїзне засідання Комітету з корпоративного права
Асоціації правників України.
Уже котрий рік поспіль
члени Комітету з корпоративного права АПУ збираються влітку на виїзне засідання та прогулянку по
чорноморському узбережжі Одеси.
Темою цьогорічного виїзного засідання стали новели законопроекту «Про
товариства з обмеженою
відповідальністю» та перспективи його прийняття.
Модератором
засідання
виступив член Правління
АПУ, партнер ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери»
Денис Бугай.
Партнер ЮФ «Астерс»
Вадим Самойленко представив свою доповідь щодо
переваг та недоліків проекту нового Закону України
«Про товариства з обмеженою відповідальністю». Учасникам засідання
особливо пощастило, оскільки Вадим Самойленко є членом робочої
групи з розробки законодавства про
ТОВ Державного агентства України з
інвестицій та інновацій. Під час засідання юрист також поділився новими
концептуальними підходами щодо
регулювання діяльності товариств в
Україні.
Аналізуючи проект нового Закону
України «Про товариства з обмеженою відповідальністю», Вадим Самойленко детально зупинився на всіх
його новелах — як вдалих, так і доволі
суперечливих.
«Аналіз положень законопроекту
дає можливість стверджувати, що загалом він є позитивним та спрямований на деталізацію і модернізацію законодавчого регулювання діяльності
товариств. Проте документ значною
мірою не враховує практику діяльності товариств, що сформувалася в
Україні. Як наслідок, законопроект
містить велику кількість невідповідностей чинному законодавству, внутрішніх протиріч та положень, які
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Партнер ЮФ «Астерс» Вадим Самойленко
можуть стати відверто шкідливими
для такої форми організації бізнесу як
товариства з обмеженою відповідальністю», — переконаний Вадим Самойленко.
Передбачена новим проектом
норма щодо субсидіарної відповідальності учасників або осіб, які винні у банкрутстві товариства, за його
зобов’язаннями у разі недостатності
майна самого товариства є, на думку
Вадима Самойленко, недопустимою,
оскільки суперечить вітчизняній концепції товариства та правовій природі
його відносин з учасниками. Адже ця
норма створює додаткові до існуючих
та, очевидно, надлишкові і занадто
обтяжливі механізми відповідальності учасників та осіб, що беруть участь
в управлінні товариством.
Правило щодо визначення місцезнаходження товариства за місцем
його державної реєстрації також було
піддано критиці як таке, що суперечить чинному цивільному законодавству. Так, юрист вважає доцільним
визначати місцезнаходження юридичної особи за адресою, зазначеною
в Єдиному державному реєстрі. Тоді

не буде виникати сумнівів
та розбіжностей, до якого
суду слід звертатися у разі
спору з товариством, куди
надсилати йому кореспонденцію тощо.
Законопроектом також
закріплено
обмеження
кількісного складу учасників товариства на рівні
десяти осіб — ця норма не
має практичного обґрунтування та є шкідливою для
розвитку малого та середнього бізнесу. Так само Вадим Самойленко пропонує
зняти вимогу про те, що
учасники товариства мають
бути повідомлені про проведення загальних зборів
не менше, ніж за 40 днів.
Вбачається, що учасники
повинні мати право самостійно визначати у статуті товариства
спосіб та строк, протягом якого їх має
бути поінформовано про проведення
загальних зборів.
Водночас норма про виключення
учасника товариства в судовому порядку на практиці є шкідливою та
призводить до порушень права власності осіб, яких виключали за недобросовісними підставами. Товариство з обмеженою відповідальністю є
об’єднанням капіталів, а не осіб, тому
використання подібного механізму,
який тісно пов’язаний з особою учасника, є недоцільним.
Новий проект встановлює мінімальний розмір статутного капіталу
товариства на рівні 100 мінімальних
заробітних плат. Ця норма теж не
оминула критики. Так, у своїй доповіді Вадим Самойленко звернув увагу на
те, що чим менший розмір статутного
капіталу для новостворюваного товариства, тим краще для найшвидшого
початку бізнесу у цій організаційноправовій формі. Тому доповідач пропонує залишити розмір статутного капіталу на рівні однієї мінімальної заробітної плати, як встановлено зараз.
www.uba.ua
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Також пропонується виключити норму щодо двоетапності проведення загальних зборів учасників
щодо збільшення статутного капіталу шляхом внесення учасниками
товариства додаткових вкладів. Така
процедура занадто ускладнить існуючі процедури збільшення статутного капіталу.
Обов’язок Товариства виплатити
учаснику, що виходить із його складу,
вартість належної йому у статутному
капіталі частки лише за рахунок різниці між вартістю чистих активів Товариства та розміром статутного капіталу також був підданий критиці. Так,
адже норма в існуючій редакції дозволяє Товариству частково або повністю
уникнути виконання обов’язку щодо
виплати учаснику вартості його частки, якщо розмір різниці між вартістю
його чистих активів і розміром статутного капіталу є недостатнім для здійснення такої виплати.
Вадим Самойленко звернув увагу членів Комітету на те, що законопроектом передбачено надзвичайно
широке коло питань, яке потребує
одностайності учасників товариства
для вирішенні на загальних зборах
учасників. Так, одностайність вимагається для прийняття рішень щодо
грошової оцінки негрошових внесків
до статутного капіталу товариства,
збільшення статутного капіталу, продажу частки учасникам товариства,
в результаті якого змінюються розміри часток інших учасників, продажу
частки третім особам, внесення змін
до статуту, пов’язаних з продажем
частки, тощо. Погоджуючись з тим,
що такий механізм краще захищає
інтереси «дрібних» учасників, Вадим

Самойленко вважає його вкрай
неефективним
при застосуванні
щодо
значного кола питань,
оскільки вимагає
присутності на
загальних зборах
усіх
учасників
товариства
та
допускає високу
вірогідність неприйняття відповідного рішення.
Пам’ятник дружині моряка — одна з «візитних карток» Одеси
На його думку, необхідно максимально звузити України. У свою чергу, це може приколо питань, щодо яких вимагається звести до правової невизначеності та
одностайність, залишивши серед них порушення прав та інтересів товарилише питання, які є найважливіши- ства, його учасників тощо.
На думку Вадима Самойленко, зами для діяльності товариства та його
учасників, інакше це може призвести конопроект пропонує доволі вдалий
до блокування діяльності вищого ор- варіант деталізації порядку збільшення статутного капіталу товариства,
гану та самого товариства.
Серед прогресивних новел зако- однак містить низку дрібних протинопроекту було названо можливість річ, які необхідно усунути під час його
утворення у товаристві ради дирек- доопрацювання. Теж саме стосується
торів (наглядової ради). Так, адже і механізму відчуження учасником
здійснюючи свої контрольні та управ- частки у статутному капіталі, який є
лінські функції, цей орган зосереджу- задовільним, однак потребує усуненється передусім на тому, щоб справи ня низки дрібних недоліків.
«Незважаючи на значно вищий ріпідприємства перебували в руках надійних і компетентних управлінців, а вень деталізації питань підготовки та
інтереси господарського товариства проведення загальних зборів порівта його учасників були максимально няно з діючим законодавством, певні
аспекти організації та проведення
захищені.
Разом з тим, можливість пара- зборів вищого органу товариства нелельного існування у товаристві од- обхідно врегулювати більш якісно та
ноособового та колегіального вико- в цілому усунути низку дрібних ненавчого органу, як пропонується роз- доліків», — таким був вердикт ексробниками проекту, може призвести перта.
Пропонуємо приєднатися до
до невизначеності у їх діяльності та
обговорення
проекту нового Законфлікту повноважень. Аналогічно
кону
України
«Про товариства з
пропонується
виключити нор- обмеженою відповідальністю» на
му щодо можли- сторінках нового Інтернет-форуму
вості передання АПУ, який знаходиться за адресою
п о в н о в а ж е н ь http://forum.uba.ua/.
Цьогорічна зустріч запам’яталася
одноосібного
виконавчого ор- учасникам активною дискусією, а тагану товариства кож широкою розважальною продо керуючого, грамою. Так, після прогулянки на
оскільки
пра- катамарані «Капріччіо», де і відбувовий статус та лось засідання, правники відвідали
відповідальність «Дачу» — один з найвідоміших рестотакої особи чіт- ранів Одеси. Увечері культурна проко не окреслені грама продовжилася у клубі «Ібіца» на
ні законопроек- вечірці «Банзай-найт». За свідченням
том, ні діючим Дениса Бугая, учасники розійшлися
Літні принади морського причалу в Одесі
законодавством тільки о четвертій годині ранку.

www.uba.ua
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Особливості проведення розрахунків через
електронні канали
7 липня 2010 року у м. Києві Комітет з телекомунікацій Асоціації правників України (АПУ) провів
практичний семінар на тему «Здійснення розрахунків через електронні канали: правове регулювання,
захист прав отримувачів та платників»
Модератором засідання виступив голова Комітету з телекомунікацій АПУ Дмитро Кухнюк, директор з
правових питань телекомунікаційної
компанії «Вега».
Учасники зібрання мали нагоду
почути з перших вуст про особливості проведення електронних платежів
в Україні від Романа Кисельова —
комерційного директора ТОВ «ІЗІ
СОФТ», який розповів про історію
розвитку ринку через програмнотехнічні комплекси самообслуговування (ПТКС), моделі функціонування та об’єм ринку та Олексія Свирида
— генерального директора ТОВ «ІЗІ
СОФТ», який зосередив свою увагу
на правовому регулюванні здійснення
розрахунків через електронні канали.
Олексій Свирид звернув увагу на
те, що клієнти часто помилково вважають, що вони перераховують кошти
безпосередньо провайдеру послуг. Насправді гроші зараховуються спочатку
агенту, потім банку, звідки вони вже
потрапляють до кінцевого отримувача. В такому ланцюгу контрагентів
інколи можуть виникати проблеми
та затримки з переказом коштів, що,
безперечно, зашкоджує нормальному
функціонуванню системи. На думку
Олексія Свирида, питання захисту
прав платника є ключовим з точки
зору підвищення лояльності абонента
і захисту його прав.
Відповідно до п. 11 статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» документом, що підтверджує
оплату, є розрахунковий документ —
фіскальний чек, який дозволяє контролюючому органу в будь-який момент визначити, яка кількість операцій була проведена тим чи іншим
оператором, а також квитанція про
переказ коштів, яка видається у випадку проведення платежу в рамках
платіжної системи. Наразі всі ПТКС
зобов’язані видавати квитанцію, в якій
мають міститися обов’язкові реквізити платіжного документа на переказ
готівки (в т.ч ідентифікатор банку або
аналогічні реквізити) і підтверджувати
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Доповідачі розповідали про «підводні камені» електронних розрахунків
внесення відповідної суми готівки до
цього ПТКС.
У той час юридичні особи при здійсненні електронних платежів передусім потребують захисту від контролюючих та фіскальних органів. Так, адже
при здійсненні платежів на користь
юридичних осіб існує загроза зняття з
валових затрат винагороди, виплаченої агенту, який приймає платіж, так
як компанія не має права виплачувати комісію особі, яка не уповноважена отримувати винагороду за переказ
коштів. Така винагорода не може вважатися затратами на ведення господарської діяльності і не відноситься на
валові витрати.
Про особливості участі Національного банку України у врегулюванні
питання проведення електронних платежів та очікувані новації у цій сфері
розповіла директор департаменту платіжних систем НБУ Наталія Лапко.
Розвиток ринку, а також досвід інших країн спонукало Національний
банк України, як одного з основних
регуляторів, доповнити законодавство України Постановою №53 від
5 березня 2008 року «Про врегулювання питань здійснення операцій із
використанням програмно-технічних
комплексів
самообслуговування».
Прийняття Постанови дозволило чітко визначити коло осіб, що мають право займатися прийманням платежів,

використовуючи програмно-технічні
комплекси самообслуговування: банківська установа, фінансова компанія
та банк, що співпрацює і з агентами і
з власними ПТКС. На думку Наталії
Лапко, використання цієї Постанови
надало ринку більш динамічний розвиток, що відобразилося у зростанні
кількості ПТКС та готівкових грошових коштів, які обертаються за даним
напрямком.
Відповідно до Листа НБУ від
9 червня 2010 року «Про здійснення
операцій із застосуванням ПТКС» все
ж наразі мало не основною проблемою у застосуванні ПТКС залишається залучення третіх осіб (субагентів)
для виконання операцій з приймання
платежів, що є порушенням згаданої
Постанови №53, а також не завжди
забезпечується дотримання вимог законодавства щодо відображення операцій із застосуванням ПТКС та видачі відповідної квитанції.
Разом з тим під час засідання було
виокремлено основну тенденцію розвитку ринку електронних платежів,
яка полягає у підвищенні відповідальності учасників ринку перед своїми
споживачами. Так, бурхливий розвиток ринку електронної комерції збільшує необхідність компаній у функціонуванні в рамках законодавчого поля з
метою запобігання економічних ризиків одержання прибутку.
www.uba.ua
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Асоціація правників України презентувала
тренінг Клубу професійних перемовників
15 липня 2010 року у м. Києві Асоціація правників України (АПУ) презентувала тренінг Клубу
професійних перемовників, присвячений проведенню ділових переговорів
Тренінг
проводив
президент
Клубу Олег Демчік.
Олег Демчік має
9-ти річний досвід
формування високоефективних команд, мотивування
та досягнення командами надзадач,
автор ряду методик
та тренінгів, консультант керівного
менеджменту провідних українських
та
міжнародних
компаній.
Тренінг включав
Олег Демчік навчав правильно вести переговори
теоретичну частину:
підготовку до переговорів, аргументацію своєї позиції, недооцінка важливості постановки
нейтралізацію зауважень співрозмов- конкретних цілей та задач. Чим важника, правила тактовності в зауважен- ливішими є переговори, тим ретельнях та практичну частину — рольову ніше необхідно до них готуватися —
гру, співбесіди. Під час рольової гри всі стадії необхідно прописувати на
учасники мали змогу звернути увагу на папері, планувати свою презентацію
деталі проведення співбесіди, на вер- заздалегідь та проводити репетиції.
бальні та невербальні аспекти повеРиторичні та логічні прийоми,
дінки співрозмовників. За підсумками ораторська майстерність є найважгри були проаналізовані поширені по- ливішими методами переговорів.
милки, яких допускають контрагенти Під час бесіди необхідно звертати
під час проведення перемовин та ви- увагу на форму та суть подачі інфоркористання спеціальних прийомів.
мації. Максимальне використання
Олег Демчік почав свій тренінг наглядних матеріалів, загальновідоіз закону композиції, який у сфе- мих асоціацій та паралелей зменшує
рі переговорів складається з таких абстрактність розмови. Співрозмовосновних елементів: підготовка до ники мають бути ознайомлені з ціпереговорів, визначення стратегії лями та задачами переговорів, при
та тактики, ініціалізація розмови та чому повтори основних положень
формулювання задач, висловлення та думок мають велике значення для
позицій, наведення аргументів та кращого сприйняття інформації.
контр-аргументів і завершення пе- Олег Демчік радить також підвищуреговорів — підведення підсумків.
вати ритм та інтенсивність розмови
Будь-яким переговорам передує по мірі її наближення до завершенпідготовка — збір інформації, визна- ня, приділяючи особливу увагу ключення стратегії та тактики їх прове- човим моментам.
дення. І чим більшою інформацією
«Секрет бути нудним полягає у
володіє особа, тим сильнішою є її тому, щоб розповісти усе» — цим
позиція в переговорах. Стратегія висловлюванням
французького
переговорів визначається відповід- письменника та мислителя Вольно до мети, яку ставить собі особа. тера президент Клубу професійних
При цьому поширеною помилкою є перемовників натякнув на те, що
www.uba.ua

необхідно встановлювати
рамки подачі інформації.
А для того, щоб інформація була належним чином
сприйнята співрозмовником, необхідно слідкувати за тим, щоб в ході
розмови були і «злети» і
«спади», які використовуються для відпочинку
та «закріплення» думок та
асоціацій у партнера.
Під час переговорів
дуже важливе значення мають дрібниці, які
часто можуть визначати результат бесіди. Так,
на озброєння необхідно
брати лише прості, точні та переконливі аргументи, адже співрозмовник чує та
запам’ятовує набагато менше, ніж
намагається показати. Спосіб та
темп аргументації повинні відповідати темпераменту співрозмовника
— доводи сприймаються легше, коли
вони наводяться окремо, а не всі разом, фрази мають бути «активного»
типу, а точно розставлені паузи часто справляють більше враження, ніж
потік слів.
Корисно уникати формулювань,
які ускладнюють речення або мають негативне забарвлення. Так, замість «невирішені проблеми» краще
вживати «відкриті питання», слово
«робота» замінити на «співробітництво», а «підвищення надійності»
звучить краще, ніж «усунення перешкод» і так далі.
З іншого боку монети знаходиться
тактика наведення контраргументів
та нейтралізація аргументів співрозмовника. Окремо в риториці приділяють увагу спекулятивним методам
аргументування, наведенню зауважень та їх нейтралізації. Безперечно,
обізнаність з техніками ведення переговорів, ораторським мистецтвом
та риторикою дозволяє отримувати
значні переваги у переговорах та повертати результат на свою користь.
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Дещо про повноваження виконуючого
обов’язки виконавчого органу товариства
8 липня 2010 року у м. Києві Комітет
з корпоративного права Асоціації правників
України (АПУ) провів чергове засідання
Засідання Комітету з корпоративного права було присвячене визначенню статусу виконуючого обов’язки виконавчого органу товариства в структурі органів управління.
За свідченням Голови Комітету, радника ЮФ «Саєнко Харенко» Олени Щербини, ця тема має великий
практичний інтерес, і була винесена на розгляд членами Комітету вперше. Ініціатором засідання виступив
член Правління АПУ, партнер ЮК «Ващенко, Бугай та
Партнери» Денис Бугай, який побажав поділитися нещодавньою практикою представництва інтересів клієнта в
суді з питання визнання угоди по відчуженню крупного
пакету акцій товариства особою, яка діяла у якості виконавчого обов’язки виконавчого органу товариства.
Доповідачем на засіданні виступив юрист ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери», адвокат Артем Федосін, який
розпочав свою доповідь з аналізу чинної нормативної
бази, яка, однак, не містить достатньо положень, які б
регулювали правовий статус виконуючого обов’язків виконавчого органу товариства. Саме тому під час роботи

Олена Щербина, Денис Бугай та Артем Федосін
над цією справою юристам довелося звернутися до законодавчої бази СРСР, а саме роз’яснення Держкомпраці
СРСР Всесоюзної центральної ради професійних союзів
«Про порядок оплати тимчасового заступництва» від
29 грудня 1965 року.
Опираючись на цей документ, а також на інші аргументи,
юристам вдалося довести у судах чинність договорів, укладених виконуючим обов’язки виконавчого органу товариства.

Державні виконавці та реєстратори:
співпраця чи протидія?
14 липня 2010 року у м. Києві Комітет з корпоративного права
та Комітет виконавчого провадження, банкрутства та
арбітражного керування Асоціації правників України (АПУ)
зібралися на спільне засідання

Голова Комітету — Віталій Титич
Темою засідання став пошук відповідей на запитання, чи можлива
співпраця між державними виконавцями та реєстраторами. І наскільки
сильною може бути протидія цих двох
державних інститутів.
Доповідачами на засіданні виступили керуючий партнер АО «Віталій
Титич та Партнери», голова Комітету
з виконавчого провадження, банкрут-
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ства та арбітражного керування АПУ
Віталій Титич та юридичний радник Центру комерційного права
Ігор Ніколаєв. Доповідачі окреслили
головні проблеми, що виникають у
співпраці з державними виконавцями
та державними реєстраторами, і члени комітетів перейшли до активного
обговорення проблем. Запропоновані
шляхи вирішення проблем та пропозиції щодо вдосконалення законодавства було вирішено сформувати у
конкретні пропозиції та згодом направити їх у відповідні органи.
За свідченням Віталія Титича, існує центральний сервер реєстраційної
інформації, теоретично відкритий для
зацікавлених осіб — розповсюдження
даних з нього законодавством не заборонено. Однак відсутність процедури
та порядку отримання такої інформації
робить цей інструмент недоступним

для всіх бажаючих. Хоча інформація,
яка може бути отримана таким чином,
є більш деталізованою, ніж, скажімо,
дані, що містяться в довідці чи витягу.
Дискусія охоплювала питання адміністративного впливу на державних
службовців з метою захисту корпоративних прав, відшкодування шкоди,
пов’язаної з невиконанням дій, передбачених функціями цих органів та посадових осіб, а також роль відповідних
органів та посадових осіб у реалізації
корпоративних прав.
Наприкінці зустрічі модератор заходу, радник ЮФ «Саєнко Харенко»,
голова Комітету з корпоративного
права Олена Щербина підсумувала
пропозиції, що були висунуті під час
дискусії та закликала членів комітетів
сформувати спільні пропозиції з озвучених питань та направити їх компетентним органам влади.
www.uba.ua
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НОВИНИ КОМІТЕТІВ

Комітет з питань ЗМІ закликає закріпити
у Податковому кодексі України пільги для
кінематографії
9 липня 2010 року у м. Києві Комітет з питань ЗМІ Асоціації правників України (АПУ) провів чергове
засідання, викликане прийняттям у першому читанні нового Податкового кодексу України
Учасники засідання та
доповідачі зосередили свою
увагу на аналізі Податкового
кодексу з точки зору наявності податкових пільг для
кінематографії та податкового режиму, в якому доведеться працювати кінопродакшнам, телекомпаніям і
кінодистрибуторам загалом.
Модератором засідання виступила голова Комітету,
старший юрисконсульт ТОВ
«Телерадіокомпанія «Студія
1+1» Ірина Стройко.
«16 березня цього року
Вони боротимуться за пільги для кінематографії
Президент України підписав Закон України «Про
внесення змін до Закону України Податкового кодексу України, який
«Про кінематографію» та інших за- відміняє дію спеціальних законів у
конів України щодо підтримки ви- сфері оподаткування і не містить перобництва національних фільмів» реліку податкових пільг, необхідних
від 18 лютого 2010 року № 1909-VI, для нормального розвитку галузі.
яким передбачено запровадження Більше того, згаданий проект передз 1 січня 2011 року ряду пільг щодо бачає встановлення положень щодо
податку на прибуток підприємств, оподаткування роялті, що є гіршиподатку на додану вартість та плати ми, ніж існують на сьогоднішній моза землю для суб’єктів кінематогра- мент», — йдеться у зверненні, підгофії України, спонсорів та меценатів, товленому Іриною Стройко.   
готових вкладати кошти у розвиток
Своїми думками з присутніми
національної кіноіндустрії. 17 черв- поділилися: Володимир Котенко, кеня цього року Верховна Рада України рівник податково-юридичної пракприйняла у першому читанні проект тики Ernst & Young в Україні; Іван

Зосімов, перший заступник
голови Державної служби
кінематографії України; Віктор Невмержицький, старший менеджер, податкові і
юридичні послуги Ernst &
Young в Україні; Володимир
Діденко, партнер податкової
практики ЮФ Magisters та
інші.
За результатами засідання було вирішено звернутися до Президента України,
Кабінету міністрів України,
Державної служби кінематографії України, Комітету
Верховної Ради України з
питань свободи слова і інформації, Комітету Верховної Ради
України з питань податкової і митної
політики, інших державних органів
з проханням передбачити у Податковому кодексі України податкові пільги на рівні, не нижчому ніж
передбачено у Законі від 18 лютого
2010 року № 1909-VI, а також зберегти існуючий на сьогодні порядок
оподаткування роялті для компаній,
основна діяльність яких пов’язана зі
створенням та/або використанням
об’єктів авторського права і суміжних прав — кінопродакшнів, телерадіоорганізацій і кінодистрибуторів.

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги членів Асоціації правників України!
Розпочато висування кандидатур на нагородження

ПОЧЕСНОЮ ВІЗДНАКОЮ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
«ЗА ЧЕСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНУ ГІДНІСТЬ»
2010
Почесна відзнака Асоціації правників України «За честь та професійну гідність» є найвищою нагородою
Асоціації правників України, яка щорічно присуджується юристу, який має бездоганну репутацію та значні
професійні досягнення. У поданні мають бути вказані прізвище, ім’я та по-батькові номінанта, його посада
та місце роботи, опис професійних досягнень, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка робить подання, та її
контактні реквізити. Подання може зробити будь-який член Асоціації правників України. Бути номінованим
на Почесну відзнаку може будь-який юрист, незалежно від того, чи є він членом Асоціації правників України
Ви можете зробити своє подання, скориставшись формою, розміщеною на сайті

www.uba.ua

або надіслати його до Секретаріату за електронною адресою: info@uba.ua
або за телефаксом: 0 (44) 492-88-48

Усі номінації мають бути подані до 10 вересня 2010 року.
Довідки за телефоном: 0 (44) 492-88-48
Секретаріат Асоціації правників України

www.uba.ua
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НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Рада Генеральних партнерів Асоціації
правників України провела чергову зустріч
9 червня 2010 року у м. Києві Рада генеральних партнерів Асоціації правників України (АПУ) зібралася
для обговорення результатів роботи організації за перше півріччя 2010 року та стан виконання
партнерської програми та бюджету

Учасники Ради генеральних партнерів Асоціації правників України
Рада генеральних партнерів Асоціації правників України є постійно
діючим консультативно-дорадчим
органом при Президентові АПУ,
який утворюється з представників
генеральних партнерів АПУ.
На засіданні були присутні: Тімур
Бондарєв — партнер ЮФ «Арцінгер», Валентин Загарія — керуючий
партнер ЮФ «Спенсер і Кауфманн»,
Олексій Іванов — керуючий партнер
АК «Коннов і Созановський», Олег
Макаров — керуючий партнер ЮФ
«Василь Кісіль і Партнери», Михайло Парапан — партнер ЮФ «Інтегрітес» та Президент Асоціації Сергій
Коннов.
Президент АПУ представив звіт
про роботу Асоціації за перше півріччя 2010 року, основні досягнення за цей період та плани Асоціації
на друге півріччя. Щодо фінансових показників роботи організації,
основних статей видатків та прибутків учасники зібрання заслухали звіт
виконавчого директора АПУ Олександри Егерт.
Одним з найбільших досягнень
АПУ Сергій Коннов вважає збільшення кількості заходів та засідань
комітетів. «Я помітив, що інколи в
один день проходять по декілька різних заходів, що на практиці свідчить
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про високий рівень організації роботи», зазначив Президент АПУ.
У світлі нещодавніх подій у сфері законотворення, особливу увагу
партнери приділили необхідності організації механізму ефективного реагування з боку АПУ на важливі законодавчі ініціативи та законопроекти,
які вносяться на розгляд Верховної
Ради України, а також відстеження їх
просування та розгляду у парламенті.
Серед інших учасники зустрічі
обговорювали питання розширення

членства в АПУ за рахунок юрисконсультів, необхідність активізації
роботи сектору державних службовців, представлених в АПУ, майбутні
заходи та вибори нового керівництва
АПУ наступного року.
Члени Ради генеральних партнерів прийняли рішення запорошувати на зустрічі також і партнерів
юридичних фірм, які тільки обдумують можливість партнерства з метою
ознайомлення їх з фінансовими показниками та особливостями роботи
організації.
Асоціація правників України
принагідно висловлює щиру вдячність всім генеральним партнерам
за підтримку діяльності Асоціації
та її цілей та сподівається на плідну
співпрацю і в майбутньому. Учасниками Ради генеральних партнерів
АПУ є представники таких компаній:
ЮК «Арцінгер», ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», ЮПФ «Грищенко
та Партнери», ЮФ «Інтегрітес», АК
«Коннов і Созановський», ЮФ «Лавринович і Партнери», ЮФ Magisters,
ЮФ «Спенсер і Кауфманн».
Наступне засідання Ради генеральних партнерів АПУ заплановано
на вересень цього року.

Партнер ЮФ «Арцінгер» Тімур Бондарєв ретельно вивчав річний звіт АПУ

www.uba.ua
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Асоціація правників України критично оцінює
деякі положення нового Закону України
«Про судоустрій та статус суддів»
2 серпня 2010 року Президент Асоціації правників України (АПУ) Сергій Коннов висловив критичну
оцінку деяких положень нового Закону України «Про судоустрій та статус суддів»
За словами Президента Асоціації
правників України Сергія Коннова, «судова реформа є одним з пріоритетних
напрямків діяльності Асоціації і, в цілому, ми вітаємо рішучі кроки парламенту щодо внесення змін до законодавчого регулювання діяльності судів».
Разом з тим, не всі новели Закону
України «Про судоустрій та статус суддів» є такими, що можуть покращити
рівень судочинства в Україні та забезпечити торжество правосуддя та верховенство права.
Нещодавно опублікований Закон
України «Про судоустрій та статус суддів»
стане об’єктом прискіпливої уваги та
аналізу з боку Асоціації правників України, проте деякі міркування щодо його
положень можна висловити вже зараз.
Наприклад, не завжди виправданим є суттєве скорочення процесуальних строків, у тому числі строків
апеляційного оскарження судових рішень.
Крім того, деякі зміни до процесуального законодавства суттєво впливають (а інколи і обмежують) професійні права адвокатів.
Так, від адвокатів вимагатиметься
надання суду, окрім ордеру, ще й витяг
з договору, у якому мають зазначатися повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на
вчинення окремих процесуальних дій.
Такий витяг має бути засвідчений під-

писом сторін договору (тобто адвокатським об’єднанням та його клієнтом),
що є зайвим процедурним навантаженням.
Однією з новел Кодексу адміністративного судочинства України є
встановлення регламенту судових дебатів (нова редакція частини шостої
статті 152 Кодексу), що матиме наслідком штучне обмеження судом сторін
та їх представників і адвокатів у висловлюванні своїх позицій у судовому
процесі.
Сумнівною є і така процесуальна
новела: «У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не
вручена адресату з незалежних від суду
причин, вважається, що така повістка
вручена належним чином». Так, адже
може бути багато причин (незалежних
не лише від суду, але й від особи, якій
надсилається повістка), через які сторона або інша особа з об’єктивних причин не отримує належним чином судової повістки і не зможе взяти участь у
судовому засіданні.
Також є сумнівним запропоноване
звуження повноважень Верховного
Суду України.
Серед найбільш кричущих недоліків нового закону є зазіхання законодавця на повноваження З’їзду
адвокатів України, якому ставиться за
обов’язок призначити до складу Вищої
ради юстиції (ВРЮ) серед трьох чле-

нів ВРЮ одного суддю. «Така вимога
не випливає з Конституції України, і
я впевнений, що українські адвокати
ніколи не дозволять порушити Основний Закон їхніми руками», — вважає
Сергій Коннов. На думку Президента
Асоціації правників України, «якщо
закон не буде змінено, скоріше за все,
у Вищий раді юстиції одна посада від
адвокатури назавжди залишиться вакантною, — адвокати не погодяться на
відверте попрання законодавцем їхніх
конституційних прав».
Президент Асоціації правників
України вважає, що введені в дію законодавчі зміни мають бути негайно
ретельно проаналізовані правниками,
а очевидні помилки виправлені найближчим часом шляхом встановленої
законодавчої процедури.
Асоціація правників України планує не пізніше 1 вересня 2010 року надати суб’єктам законодавчої ініціативи
свої пропозиції щодо вдосконалення
нового законодавства про судоустрій
та статус суддів, а також процесуальних кодексів України.
Очікуємо на Ваші коментарі
та думки з приводу нового Закону
України «Про судоустрій та статус
суддів» та з приводу інших законодавчих актів на новому Інтернетфорумі Асоціації правників України
http://forum.uba.ua

КАЛЕНДАР НАЙБЛИЖЧИХ КОНФЕРЕНЦІЙ
Асоціація правників України запрошує вас взяти участь в осінніх
конференціях АПУ та цікаво провести діловий сезон після літніх канікул!
Дата

Місто

Захід

Організатор

м. Лімассол,
Кіпр

Міжнародна конференція «Структурування прибуткового бізнесу.
Ефективні юридичні поради щодо податкових та комерційних переваг популярних юрисдикцій»

Асоціація правників України,
Комітет з міжнародного права

21 жовтня 2010 року

м. Київ

Конференція «Міжнародні агентські, дистрибуційні та франчайзингові договори: актуальні питання, європейська практика, останні
тенденції»

Асоціація правників України,
Інститут міжнародної дистрибуції
(IDI)

5 листопада 2010 року

м. Київ

ІV Щорічний форум з корпоративного права

Асоціація правників України

23 листопада 2010 року

м. Київ

І Українська міжнародна конференція «Міжнародний арбітраж:
Україна, Росія та країни СНД»

Асоціація правників України,
Міжнародна асоціація юристів (ІВА)

22-23 вересня 2010 року

За детальнішою інформацією щодо партнерства та участі у заходах,
будь ласка, звертайтесь до Секретаріату АПУ за тел.: +380 (44) 492-88-48
або пишіть на адресу: conference@uba.ua. Контактна особа — Ія Савченко.

www.uba.ua
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Відбулося перше заняття у рамках
ініціативи Legal Self-Defense
5 серпня 2010 року у м. Києві відбулося перше заняття у рамках ініціативи Legal Self-Defense — курсів
самооборони для правників. Місцем проведення першого заняття став столичний «СпортКлуб»
Проведення курсів з самооборони стало спільною ініціативою Відділення АПУ в м. Києві та Комітету
з кримінального та кримінальнопроцесуального права АПУ. Тренером є добре відомий в правничих
колах юрист Євген Солодко — голова Комітету, партнер АО «Солодко
та Партнери». Євген Солодко окрім
адвокатського свідоцтва має також і
звання майстра спорту з дзюдо та рукопашного бою.
Перше заняття було присвячено
оволодінню елементарними навичками самооборони. Євген Солодко
продемонстрував декілька прийомів, які дозволяють вивільнитися зі
складних захватів та швидко знешкодити нападника. Тренер показав
юристам, що не обов’язково бути
сильним чи міцним — запорукою
власної безпеки є, перш за все, впевненість у собі, спритність, а також
знання основних прийомів та больових точок. Однак не слід забувати і
про фізичну підготовку — юристам
довелося вчитися правильно віджиматися, тренувати м’язи пресу та
спини, розтягувати хребет та не боятися застосовувати силу.
Насправді курси є корисними
для всіх, особливо для офісних працівників, які мало уваги приділяють
своєму фізичному здоров’ю. Жінки також не лишаються осторонь,
оскільки продемонстровані прийоми можуть легко опанувати і представники слабкої статі.
На переконання Євгена Солодко, такі курси необхідні правникам

Як треба знешкоджувати нападника
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Євген Солодко в ударі
Андрій Манорик, який люб’язно погодився стати спаринг-партнером
тренера та мужньо витримав усі прийоми.
Наразі заняття планується проводити двічі на тиждень, однак місце
проведення ще буде уточнюватися
— враховуючи побажання учасників. Заняття триватимуть в середньому півтори години. До речі, вартість
відвідування є зовсім невисокою —
учасники оплачують лише
вартість оренди залу.
Окрім того, Андрій
Манорик нагадав усім про
існування цілодобової «Гарячої» лінії Асоціації правників України, яка була
відкрита з метою надання
допомоги адвокатам та
юристам у випадку протиправних дій представників державних органів під
час виконання ними своїх
Все починається з розминки
професійних обов’язків.
мими тренером, якому є Телефон «Гарячої» лінії: 0 (44) 229що розповісти — адже до- 10-29, е-mail: dopomoga@uba.ua.
Для того, щоб зареєструватисвід роботи Євгена Солодко з силовими органами є, ся на наступне заняття, звертайтесь до Андрія Манорика за тел.:
щонайменш, вражаючим.
У першому занятті взяв 0 (67) 448-20-04 або пишіть на адреучасть і голова Відділення су manorik@gmail.com.

для того, щоб почувати себе більш
захищеними, отримати впевненість
у собі, покращити фізичну форму та
навіть знати, як виходити з конфліктів без застосування сили. Так, адже
програма курсів включає оволодіння
навичками самозахисту, рукопашного бою, правила нейтралізації
нападника зі зброєю, психологічні
тренінги тощо. Окремо необхідно
відмітити цінність спілкування з са-

www.uba.ua
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Основні проблеми захисту права
власності у Житомирі
13 липня 2010 року у м. Житомирі Відділення АПУ у Житомирській області спільно
с ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» провели круглий стіл на тему «Основні проблеми захисту права власності»
Засідання відкрив голова Відділення Олег Лосіхін,
який привітав учасників,
наголосивши, що ця зустріч
є продовженням низки заходів, присвячених захисту
прав власності в Україні, подякував модератору заходу —
Тетяні Грищенко — виконавчому директору Відділення
АПУ у Житомирській області та Олегу Білецькому —
керівнику громадської приймальні Відділення АПУ та
всім доповідачам за підготовку заходу.
З питань захисту майнових та немайнових прав неповнолітніх виступила заступник начальника Головного
управління юстиції у Житомирській
області Любов Ткаченко, яка у своєму
виступі підкреслила особливу роль та
персональну відповідальність посадових осіб органу опіки та піклування
під час захисту прав і охоронюваних
законом інтересів дітей при наданні
згоди на вчинення правочинів щодо
належного дітям нерухомого майна.
Юрист з житлових питань, член
Відділення АПУ у Житомирській

Учасники круглого столу в Житомирі
області Володимир Ярош розповів
присутнім про проблеми реєстрації фізичних осіб у контексті права
власності на житло. Доповідач зазначив, що на сьогоднішній день
у здійсненні права власності власниками житла мають місце такі
перешкоди як реєстрація фізичних
осіб, що не є членами сім’ї власника у його квартирі чи будинку. Враховуючи сьогоднішню перевантаженість судів, вони об’єктивно не в
змозі розглядати справи такого характеру у встановлений цивільно —
процесуальним кодексом строк.

Директор приватного підприємства «Центр
правової
допомоги
«ГОРОС» Олег Горай,
член Відділення АПУ у
Житомирській області,
присвятив свій виступ
актуальним питанням
земельного сервітуту.
Виступ директора
юридичного департаменту Житомирської
міської ради Олексія
Ясюнецького на тему
«Проблемні питання
захисту комунальної власності» був
присвячений висвітленню проблем
реалізації власником — органом
місцевого самоврядування своїх
прав щодо належного йому майна.
Усі виступи викликали живу
дискусію, яка завершилася обговоренням проблемних питань чинного законодавства. За результатами засідання учасники вирішили
звернутися з пропозиціями щодо
удосконалення законодавства через Правління Асоціації правників
України до суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Знайомтеся! Нові члени
ЧЛЕНИ

1. Барабаш Катерина Олегівна — ТОВ «Катерина С. Барабаш Ай Бі Контактс», директор, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
2. Гринчук Андрій Миколайович — ЮФ «Юридична фірма «Гринчук, Горпинюк та Партнери», керуючий
партнер, м. Львів, Львівське відділення;
3. Корчев Юрій Дмитрович — МЮК «Інтегрітес»,
старший юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
4. Курчинський Павло Олександрович — МЮК «Інтегрітес», радник, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
5. Мазнєва Вікторія Вікторівна — приватна практика, юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
6. Матяш Фаіна Олександрівна — ТОВ «АФ Легал
Груп», директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
7. Мацюк Інна Валеріївна — ТОВ «АК «Кларус», директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
8. Мокроусова Наталія Володимирівна — «МТС Україна», юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
9. Онищенко Марія Олександрівна — приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, нотаріус, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
www.uba.ua

10. Плюта Христина Ігорівна — ГО ЗУЦ «Жіночі перспективи», юрист, м. Львів, Львівське відділення;
11. Пономарьов Микола Миколайович — АО «АГ «Солодко і Партнери», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
12. Пустовіт Алла Олександрівна — ЮК «Правова
гільдія «ВікторіАл», замісник Генерального директора зі
зв’язків з громадськістю, старший партнер, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
13. Сацюк Денис Анатолійович — адвокат, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
14. Симбірська Єлизавета Володимирівна — ТОВ «ЮФ «Сабіком», провідний юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
15. Табачнюк Олександр Олександрович — ТОВ «Сушия», керівник юридичного відділу, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
16. Філонечко Роман Петрович — ТОВ «Сушия», юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
17. Чернова Марина Вікторівна — ЮФ «ILF», помічник юриста, м. Харків, Харківське відділення;
18. Шейко Анастасія Олександрівна — МЮК «Інтегрітес», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
19. Ярощук Маріанна Володимирівна — МЮК «Інтегрітес», юрист, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
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Звітна стаття Ліги студентів АПУ
за 2009-2010 навчальний рік
7 липня 2010 року у м. Києві Комітет з телекомунікацій Асоціації правників України (АПУ) провів
практичний семінар на тему «Здійснення розрахунків через електронні канали: правове регулювання,
захист прав отримувачів та платників»
У всіх студентів Ліги АПУ на носі
новий навчальний рік, і ми морально
готуємось, будуємо амбітні плани…
про вчасно здані сесії на відмінно,
нові наукові роботи, які в далекому
майбутньому будуть основою наших
дипломних та кандидатських, про
вдосконалення своєї юридичної англійської, про перемоги на всеукраїнських правничих заходах, про ймовірні перші робочі місця і, звичайно,
аналізуємо нашу ефективність за минулий рік, чи вдалось втілити в життя те, що намічали минулого літа.
За традицією, члени Ради Ліги
несуть відповідальність за всю організацію і в цей спекотний період року
підбивають підсумки не тільки особисті, але й річної роботи всієї Ліги
студентів Асоціації правників України. Останні дванадцять місяців були
вкрай насичені подіями і вимагали
від всієї команди неабиякої віддачі.
Кожен доклав зусиль аби провести
результативні освітні заходи, залучити нових партнерів до співпраці, приєднати більшу кількість талановитих
студенів-правників до Ліги, підтримувати особливий «дух Ліги». Отож,
маємо для вас такі новини-підсумки
річної діяльності.
По-перше, наша дружна команда залучила 141 новачка-правника і
тепер нараховує 1100 членів. Наразі
маємо шістнадцять осередків в об-

Колективне фото зі студентського зібрання у Запоріжжі

ластях. Студенти Ліги навчаються у
70 різних ВНЗ України. У квітні на
Загальних зборах у Харкові було обрано нового Голову Ліги студентів
— Ярину Мильович (студентка ЛНУ
ім. І.Франка) та Раду Ліги; поступово оновлювався склад Розширеної
Ради. Цікавий той факт, що з цього
року значну більшість керівних посад в організації займають дівчата.
По-друге, з гордістю можемо заявити, що Ліга провела всі сімнадцять
попередньо запланованих всеукраїнських та 118 локальних заходів на високому рівні. Це всеукраїнські правничі школи, змагання, судові дебати,
конференції, традиційна Модель
Верховної Ради; започатковано щорічний стипендіальний конкурс Ліги
АПУ; здійснювався випуск журналу
Ліги студентів АПУ
«Студент правник».
По-третє, ми хочемо висловити щиру
вдячність
Генеральному партнеру Ліги
студентів АПУ у 20092010 навчальному році
«ЮФ «Василь Кісіль
та Партнери» та куратору Ліги АПУ Денису
Бугаю (член Правління АПУ, адвокат, партнер ЮК «Ващенко,
Бугай та Партнери»)
за особистий внесок
Табір «Студент-правник» у Києві
у розвиток нового по-
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коління правників. Також нашому Генеральному медіа-партнеру Pavotoday.
in.ua та ІТ-партнеру SV Solutions, завдяки яким про діяльність Ліги можна дізнатися у всесвітній мережі Інтернет. Ми раді, що наші починання
у минулому році підтримали 16 юридичних фірм та інших установ, ставши
благодійниками всеукраїнських та
місцевих заходів. Окрема вдячність
всім фахівцям, які зголошувалися ділитись знаннями і виступали експертами та лекторами.
У результаті нашої діяльності у
кожного члена Ліги позаду залишився рік, насичений новими знаннями
та навичками, знайомствами з провідними юристами держави, майбутніми колегами, а також яскравими
спогадами про всеукраїнські правничі змагання, конференції, здорову
конкуренцію та прагнення до самовдосконалення.
І ми всією Лігою продовжуватимемо мріяти, планувати і працювати.
Наразі затвердили 19 всеукраїнських
заходів на 2010-2011 навчальний
рік. Львів уже готується до нашого першого маленького ювілею —
П’ятиріччя Ліги студентів АПУ, Київ
— до Табору лідерів Ліги, Одеса — до
V Моделі ВРУ. Блищать очі, народжуються нові ідеї, зростає кількість
фахівців права в Україні.
Мажарова Наталя
Прес-секретар Ліги студентів
Асоціації правників України
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.
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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UBA President Made a Statement in
Connection with Violation of Attorney’s
Professional Rights

ber of the working group on drafting legislation on LLC of
the State Agency of Ukraine for Investments and Innovations.
During the meeting lawyers shared new conceptual approaches
to the regulation of LLC in Ukraine.

On 1 August 2010 in Kyiv the President of the Ukrainian
Bar Association (UBA) Sergei Konnov made a statement in
connection with media reports of violations of attorney’s professional rights.
In the early morning hours of 31 July 2010 officers at the
Prosecutor’s office in Pechersk district of Kyiv restrained a
lawyer (Oleg Vdovychen) from visiting his client, who was being in custody at the prosecutor’s.
President of the Ukrainian Bar Association called on the
General Prosecutor of Ukraine to immediately conduct a review
of the facts provided in these media communications. “Should
the information on violations of attorney’s professional rights
and civil rights of his client be confirmed, the Ukrainian Bar Association requires immediate dismissal of officers in charge”, —
as referred to in the statement of the UBA President.
Sergei Konnov does not exclude the possibility that in the
absence of a proper response to violations of law from the
General Prosecutor of Ukraine, the Ukrainian Bar Association will require dismissal of General Prosecutor of Ukraine.

Members of the UBA Corporate Law
Committee Sailed in Odessa
On 30 July 2010 the
Committee on Corporate
Law of the Ukrainian Bar
Association held a visiting
meeting in Odessa.
For a few years already
Committee members gather
for a summer visiting meeting
Odessa is a favorite summer
and sailing on the Black Sea in
destination
Odessa.
The subject of the discussion embraced the novels and prospects of the Law of Ukraine “On Limited Liability Company”.
The meeting was moderated by the UBA Board member, partner
with Vaschenko Bugai & Partners law firm Denys Bugai.
Partner at “Asters” law firm Vadym Samoilenko presented
his report on the advantages and disadvantages of the new Law
of Ukraine “On Limited Liability Company”. The attendees
were especially lucky because Vadym Samoilenko is a mem-

UBA Committee on Corporate Law and
Committee on Enforcement, Bankruptcy and
Arbitration Proceedings Held a Joint Meeting
On 14 July 2010 in Kyiv the UBA Committee on corporate
law and Committee on enforcement, bankruptcy and arbitration proceedings held a joint meeting.
The topic of discussion became the interaction of state executive bodies and state registrars with corporate rights holders.
The speakers at the meeting were Vitaliy Tytych — managing partner of Vitaly Tytych & Partners law firm, Chairman
of the UBA Committee on enforcement, bankruptcy and arbitration proceedings and Igor Nikolayev — legal adviser to
the Commercial Law Center.
The experts outlined the main problems arising in the
cooperation with state agents and state registrars. Afterward
the meeting shifted to open discussion between the attendees.
Effective solutions to the problems were proposed together
with suggestions for improving legislation. As the result of the
meeting it was decided to formulate the specific proposals and
then forward them to the appropriate authorities.
At the conclusion of the meeting Olena Shcherbyna — Chair
of the UBA Committee on corporate law, adviser to Sayenko
Kharenko law firm — summed up the proposals put forward during the discussion and urged Committee members to prepare a
comprehensive written statement on behalf of the Association.
On the cover of
UBA Newsletter
in August:
UBA Committee on
corporate law took
a visiting meeting to
Odessa

ANNOUNCEMENT: MAJOR EVENTS OF FALL 2010
The Ukrainian Bar Association invites you to participate
in the following conferences:
Date
22-23 September 2010

City

Topic

Limassol,
Cyprus

International Conference: Beneficial business structuring. Best legal
advice on tax and commercial advantages in popular jurisdictions

Organizer
UBA International Law Committee

21 October 2010

Kyiv

International commercial agency, distribution and franchising
contracts: issues of major concern and recent trends

UBA, International Distribution Institute (IDI)

5 November 2010

Kyiv

ІV Annual Corporate Law Forum

UBA, Corporate Law Committee

23 November 2010

Kyiv

1st Ukrainian International Conference: International Dispute
Resolution: Ukraine, Russia and CIS countries

UBA, International Bar Association (ІВА)

For further information regarding participation in the events and sponsorship opportunities please contact the
Secretariat of the Ukrainian Bar Association at tel: +380 (44) 492–8848
or e-mail: conference@uba.ua. Contact person — Iya Savchenko
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КОНТАКТИ

Генеральні ПАРТНЕРи
2010 року

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
Виконавчий директор
Олександра Егерт — oegert@uba.ua
Секретар з питань членства
Юліана Дмитренко — members@uba.ua
Координатор заходів
Андрій Максімов — event@uba.uba
Координатор конференцій та семінарів
Ія Савченко — conference@uba.ua
Відповідальний секретар
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 відділення
Любов Нестиренко
В.о. виконавчого директора
Тетяна Бєлова
у Дніпропетровській області
пр. Пушкіна 57, оф. 1, м. Дніпропетровськ, 49006
тел. 0 (56) 242-53-97, stolberg@dellalaw.com.ua
Голова відділення
Руслан Стольберг
у Львівській області
площа Міцкевича, 8, м. Львів, 79008
Тел. 0 (322) 720-7036, tomanero@ukr.net
Голова відділення
Назар Кравець
у Одеській області
Обсерваторський провулок, 2/4, оф. 57, м. Одеса, 65026
тел. 0 (48) 715-58-55, nitsevych@interlegal.com.ua
Голова відділення
Артур Ніцевич
у Тернопольській області
вул. Степана Будного, 26, кв. 55, м. Тернопіль, 46023
тел.: 0 (97) 428-23-27, uba-tvj@ukr.net
Голова відділення
Володимир Трохановський

у Сумській області
вул. Кірова, 127/2, м. Суми, 40021,
тел. 0 (542) 619-757, rekta@ua.fm
Голова відділення
Павло Кравченко
у Харківській області
вул. Скрипника, 14-а, м. Харків, 61057
тел.: 0 (57) 714-28-31, selivanova@inyurpolis.com
Голова відділення
Ірина Селіванова
у Житомирський області
пров. Рівний, 24, м. Житомир,
тел. 0 (412) 22-03-10, oleg_zt@bigmir.net
Голова відділення
Олег Лосіхін

ОФІЦІЙНий медіа-партнер

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 відділення
Сергій Ульянов

Інформаційно-правова
підтримка

у АР Крим
вул. Октябрська, 12, оф. 21-24а, м. Сімферополь, 95001
тел. 0 (652) 51-07-05, volkova@l-a.com.ua
Голова відділення
Віктор Мокрушин

Транспортний партнер

у м. Севастополь
вул. Новоросійська, 51, оф. 6 м. Севастополь, 99011
тел. 0 (692) 54-80-02, bizpravo@ukr.net
Голова відділення
Сергій Погребний
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Партнери

За підтримки

Генеральний правовий медіа-партнер

Бізнес-партнер

Інтернет-партнер

Медіа-партнери

Інформаційні партнери:

З питань участі звертайтеся до Секретаріату Асоціації правників України
Tел./факс: 0 44 492-88-48, e-mail: conference@uba.ua.
Контактна особа — Ія Савченко

