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НОВИНИ

Правління затвердило низку рішень
щодо регіонального розвитку Асоціації

сіль та Партнери»), Валентин Загарія (ЮФ «Спенсер і
Кауфманн»), Микола Очкольда (АК «Легітимус») та
Ігор Шевченко, почесний Президент АПУ у відставці.

Члени Піклувальної ради привітали
Асоціацію правників України

30 листопада та 10 грудня 2010 року у м. Києві на
чергових засіданнях Правління Асоціації правників
України (АПУ) було прийнято низку рішень, які стосуються регіонального розвитку організації.
Так, перш за все, були створені Відділення АПУ у
Рівненській області та затверджено його голову Галину Кузьмарук, начальника юридичного відділу ЗАТ
«Уй-І-Ес Рівнеенерго», та Відділення АПУ в ІваноФранківській області, яке очолюватиме Микола Горечко, заступник начальника з правової роботи Головного
управління юстиції в Івано-Франківській області.
Рішенням Правління від 30 листопада було затверджено кандидатури голови Відділення АПУ у м. Києві
Олени Сотник (партнер АО «Солодко і Партнери») та
голови Відділення АПУ в Одеській області Ростислава
Молодецького (асоційований партнер, ЮФ «Юрлайн»).
10 грудня 2010 року на 69-му засіданні Правління було
затверджено голову Відділення АПУ у Хмельницькій
області, яким став Віталій Шишко, консультант юридичного відділу Виконавчого апарату Хмельницької
обласної ради.
Розвиваючи регіональний вектор роботи Асоціації, члени Правління запропонували створити Робочу
групу з питань розвитку відділень Асоціації правників України. До складу робочої групи увійшли Денис
Бугай (ЮК «Ващенко Бугай і Партнери»), член Правління, відповідальний за розвиток регіонів, а також
члени Правління Олег Макаров (АО «ЮФ «Василь КіНа обкладинці
«Вісника Асоціації
правників України»
у грудні:

Асоціація правників
України зустрічає
Новий рік
з натхненням
та новими
звершеннями
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30 листопада
2010 року Асоціація правників
України (АПУ)
відзначала свій
восьмий день
народження.
З цієї нагоди у
приміщенні АО
«ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» пройшло святкове засідання Правління та Піклувальної ради АПУ.
Засідання розпочалося зі вступного слова Президента
АПУ Сергія Коннова, який привітав присутніх зі святом,
зробив підсумок діяльності Асоціації за рік, що минув,
та звернув увагу на основні досягнення Асоціації, зокрема, на першу спільну конференцію АПУ та Міжнародної
асоціації юристів (International Bar Association, IBA), яка
пройшла 23 листопада.
Свої привітання з нагоди Дня народження Асоціації виголосили члени Піклувальної ради, почесні члени
АПУ Данило Курдельчук, Володимир Василенко та Володимир Рижий.
Данило Курдельчук заявив про те, що він пишається
належністю до Асоціації та приємно вражений стрімким
розвитком організації. Пан Курдельчук порадив використовувати досвід таких всесвітньо відомих організацій,
як Американська асоціація юристів (АВА) і водночас не
забувати про інтереси адвокатів так званої старої школи.
Володимир Василенко також наголосив на необхідності
розвивати міжнародний вектор діяльності та налагоджувати співпрацю, зокрема і з організаціями, які об’єднують
українських юристів за кордоном. Володимир Рижий, у
свою чергу, запропонував поглиблювати роботу зі студентами, проводити школи та тренінги.
До присутніх також звернувся і засновник та Почесний президент АПУ у відставці Ігор Шевченко. Він нагадав про історію заснування Асоціації 8 років тому та ідейність правників з різних областей України, імена яких тепер мало хто й пам’ятає, котрі зібралися для заснування
всеукраїнської
організації ще не
уявляючи, у що
виллється їх ініціатива.
Коли всі привітання
були
озвучені, розпочалося чергове
засідання Правління АПУ, яке
вирішувало робочі питання діяльВолодимир Рижий та Данило Курдельчук
ності Асоціації.
www.uba.ua
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Правнича Асамблея АПУ обрала двох членів
Правління
10 грудня 2010 року у м. Києві відбулося чергове засідання
Правничої асамблеї Асоціації
правників України (АПУ), найвищого колегіального органу
управління Асоціацією.
Під час засідання відбулися довибори членів Правління АПУ—
від секції державних службовців
та секції правоохоронних оргаВолодимир Богатир,
нів. Відповідні місця у керівному
Заступник
міністра
органі АПУ дотепер залишалися
юстиції України
вакантними.
Шляхом таємного голосування члени Правничої асамблеї
віддали свої голоси за пенсіонера МВС України, адвоката Олега
Олійника, який балотувався від
секції правоохоронних органів,
та заступника міністра юстиції
України Володимира Богатиря,
який став членом Правління від
секції державних службовців.
Олег Олійник,
Повноваження новообраних
Пенсіонер
членів Правління триватимуть
МВС України
півроку, до чергових виборів
Правління та Президента Асоціації, які пройдуть у червні
2011 року на засіданні Правничої асамблеї АПУ в Одесі.

Асоціація правників України знайомиться
з Полтавою

4 грудня 2010 року у межах ініціативи розвитку та активізації регіональних відділень Асоціації правників України (АПУ) та Ліги студентів АПУ представники Асоціації
відвідали Полтаву.
Студенти та юристи Полтави мали нагоду зустрітися з
членом Правління АПУ Денисом Бугаєм (ЮК «Ващенко
Бугай та Партнери») та заступником голови Ліги студентів АПУ Вікторією Котик.
На базі Полтавського юридичного інституту Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого відбулася презентація Ліги студентів Асоціації
правників України та міні-форум з провідними юристами Полтавщини.
www.uba.ua
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Після проведення презентації Ліги студентів АПУ в
стінах Полтавського юридичного інституту НЮАУ імені
Ярослава Мудрого команда осередку поділилася з Денисом Бугаєм планами розвитку, представила перелік
майбутніх заходів та безліч ідей з поширення діяльності
осередку та Ліги в цілому.
Голова Полтавського осередку Ліги студентів АПУ
Яна Тализіна разом із командою визначили стратегію
розвитку осередку, шляхи здобуття підтримки діяльності та залучення студентів-правників Полтавщини до лав
потужного об’єднання студентів-правників — Ліги студентів АПУ.
Студенти також визначилися із тематиками найближчих заходів: тренінг з написання резюме та проходження
співбесіди і форум з питань кримінального права та процесу.
Денис Бугай також зустрівся з юристами Полтави.
Він розповів про діяльність Асоціації правників України, переваги членства в організації, головними з яких є
обмін досвідом та інформацією, а також налагодження
корисних контактів. А юристи, в свою чергу, висловили
бажання створити регіональне відділення АПУ в місті
Полтаві.

Представники Асоціації правників України
взяли участь у заходах «Тижня права»
6 грудня 2010 року у м. Києві Президент Асоціації
правників України (АПУ) Сергій Коннов взяв участь у
відкритті «Всеукраїнського тижня права», який організовано за сприяння Міністерства юстиції України.
«Тиждень права» узагальнює цілу низку соціально
значимих заходів, у межах яких правники України беруть
участь у наданні безкоштовних юридичних консультацій
для громадян, проводять майстер-класи для молодих
юристів тощо.
Всеукраїнська акція «Тиждень права» була започаткована у 2008 році з нагоди відзначення 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини. Указом Президента України встановлено започаткувати проведення
«Всеукраїнського тижня права» щороку в тиждень, що
включає 10 грудня — День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю
ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.
У заходах «Тижня права» взяли участь члени Правління Асоціації правників України Ігор Шевченко, Олексій
Резніков, Денис Бугай та Микола Очкольда, які провели
свої майстер-класи для молодих правників.

Шановні члени
Асоціації правників України!
Для того, щоб і надалі отримувати «Вісник Асоціації
правників України», будь ласка, оплатіть членський
внесок!
Квитанцію на оплату членського внеску Ви можете
знайти на стор. 21.
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Делегація Міжнародної асоціації юристів
вдруге відвідала Україну
22—23 листопада 2010 року у м. Києві тривав другий офіційний візит делегації Міжнародної асоціації
юристів (International Bar Association, ІВА) до України на чолі з її Президентом Фернандо Пелаз-П’єром
Делегація
Міжнародної асоціації юристів вже
вдруге відвідала Україну з
офіційним візитом. Минулого року на запрошення
Асоціації правників України (АПУ) керівництво ІВА
провело два дні в Києві з
метою презентації структури та діяльності своєї
організації та знайомства з
правниками й очільниками
керівних державних органів
нашої країни.
Цього року перший день
візиту розпочався з робочої
зустрічі делегації з керівництвом Асоціації правників
України. Фернандо ПелазП’єр розповів про останні
Президент ІВА Фернандо Пелаз-П’єр, керуючий партнер ЮФ «EnGarde» Ірина Назарова,
партнер BAIER BOHM Ергард Бьом та Президент АПУ Сергій Коннов на прийомі АПУ
новини своєї організації,
зокрема про Щорічну конференцію у Ванкувері, Канада, яку відвідали понад 4 тисячі
учасників з різних куточків планети.
Про специфіку роботи Європейського форуму Міжнародної асоціації юристів розповів його співголова Сорен
Дан Йохансен. Цей структурний підрозділ відповідає за діяльність ІВА у європейському регіоні та проводить низку
регіональних заходів з актуальних питань права і юридичної практики. Саме тому проведення спільних заходів стало одним з найголовніших питань робочої зустрічі керівництва двох організацій.
На думку Президента ІВА, запорукою успіху майбутніх
заходів стане вибір тематики, яка буде близька та цікава
українським юристам в поєднанні з виступами кращих експертів ІВА з різних юрисдикцій. А для іноземних учасників
цінність заходу також визначатиметься можливостями налагодження контактів з колегами з України.
У зустрічі взяли участь представники Асоціації правників України Президент АПУ Сергій Коннов, виконавчий
директор Асоціації Олександра Егерт, голова Комітету міжнародного права АПУ Олена Балбекова, старший партнер ЮФ Arzinger Тімур Бондарєв, виконавчий директор
ЮФ Magisters Ірина Нікітіна.
***
Далі делегація продовжила свій візит на зустрічі з керівництвом Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та студентами старших курсів факультету міжнародного права.
До членів делегації на зустрічі з керівництвом Інституту приєднався і член Правління АПУ Валентин Загарія. Інститут міжнародних відносин представляли директор, прореклама
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фесор Валерій Копійка та
доцент кафедри міжнародного приватного права, голова Комітету з юридичної
практики АПУ Сергій Козьяков.
Зустріч з керівництвом
Інституту мала ознайомчий
характер. Гості розповіли
про діяльність та структуру
своєї організації, а приймаюча сторона — про історію
Інституту, основні напрями
підготовки спеціалістів та
міжнародний вектор діяльності навчального закладу.
Детальніша
розмова
відбулася зі студентами ІнЗустріч зі студентами Інституту міжнародних відносин
ституту — про міжнародні
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
програми та тренінги, перспективи розвитку професії, вплив економічної кризи на
Керівництво ІВА висловило готовність надавати всю
реструктуризацію практик тощо. Гості радили студентам необхідну допомогу при розробці законопроектів, зокрема
не обмежуватися знаннями в одній вузькій сфері, а поєд- і з питань адвокатської діяльності.
нувати різні знання та галузі права, а також брати участь у
***
діяльності професійних організацій, у тому числі і міжнаА увечері керівництво ІВА та учасники, доповідачі та
родних.
експерти першої української міжнародної конференції
***
«Міжнародний арбітраж: Україна, Росія та країни СНД»
Дещо пізніше за обіднім столом представники ІВА зу- зібралися разом на прийомі, влаштованому Асоціацією
стрілися з керівництвом провідних правничих організацій правників України на честь Президента ІВА.
України для обговорення традиційно актуальної теми —
«Для Асоціації правників України є великою честю
організації адвокатури та правничої професії в Україні та вдруге приймати делегацію Міжнародної асоціації юристів
Європі.
та бути співорганізатором першої міжнародної конференУ зустрічі взяли участь Президент АПУ Сергій Коннов, ції ІВА в Україні», — цими словами Президент АПУ Сергій
члени Правління АПУ Олег Макаров та Олексій Резніков, Коннов відкрив офіційну частину прийому.
Президент Союзу юристів України (СЮУ) Тетяна ВарЗагалом за два дні візиту у якості офіційних представнифоломеєва та член Правління Асоціації адвокатів України ків Міжнародної асоціації юристів цього року Україну від(ААУ) Михайло Дубинський.
відали Президент ІВА Фернандо Пелаз-П’єр (Венесуела),
Гості детально розповіли про організацію адвокатської співголови Європейського форуму ІВА Сорен Дан Йоханпрактики у своїх країнах, умови доступу до професії, етичні сен (Данія) та Василь Рудоміно (Росія), а також співголова
правила та власні підходи до ведення юридичного бізнесу. Арбітражного комітету ІВА Марк Фрідман (США).
У свою чергу, представники правничих організацій УкраїАсоціація правників України висловлює щиру вдячність
ни розглянули сучасний стан роботи над реформуванням партнерам офіційного візиту керівництва Міжнародної асоадвокатури та дискусії, які ведуться з ключових питань ор- ціації юристів до України, юридичним фірмам BAIER BÖHM
ганізації адвокатської діяльності.  
(Австрія), ENGARDE (Україна), SOTERIS PITTAS (Кіпр).

Розмова про організацію адвокатської практики
та реформу адвокатури
www.uba.ua

Прийом АПУ на честь Президента ІВА
у приміщенні Лялькового театру
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Перша конференція ІВА з міжнародного
арбітражу зібрала експертів з усього світу
23 листопада 2010 року у м. Києві перша українська міжнародна конференція «Міжнародний арбітраж:
Україна, Росія та країни СНД» зібрала провідних експертів з різних країн світу у готелі Radisson Blu
Конференція була організовавирішено обговорювати практична Комітетом з арбітражу та Єврону справу, а учасникам запропопейським регіональним форумом
нували висувати свої пропозиції
Міжнародної асоціації юристів
та ідеї її вирішення. Обговорен(International Bar Association, ІВА)
ня включало 4 складові: визнанспільно з Асоціацією правників
ня і виконання контрактів, роль
України (АПУ). Ця конференція
доказів і свідчень свідків у рішенні
стала першим і унікальним захоарбітражного суду, ризик корупції
дом Міжнародної асоціації юриста вплив процедур банкрутства і
тів в Україні та супроводжувалася
неспроможності на рішення ардводенним візитом керівництва
бітражного суду. Спеціалісти з
організації до України.
різних країн обговорювали ситуаВідкрили роботу конференції
цію з погляду їх законодавства та
Президент IBA Фернандо Пелазпрактики.
П’єр, президент Асоціації правниНа другій сесії розглядалася
ків України (АПУ) Сергій Коннов,
роль держави як учасника міжспівголова Арбітражного комітету
народного комерційного арбітраIBA Марк Фрідман і співголова
жу, що передусім актуально для
Європейського форуму IBA ВаУкраїни та країн СНД, де держава
силь Рудоміно.
відіграє значну роль в економіці.
Василь Рудоміно зазначив, що
Центральним питанням сесії став останні роки IBA тісно співло питання імунітету держав та
працює з АПУ, а активність украпроцедурні питання участі держав
їнських юристів у роботі ІВА поу міжнародному арбітражі. За свідстійно зростає. На його думку,
ченням доповідачів, міжнародне
Співголова Арбітражного комітету ІВА
необхідність проведення подібних
право не містить жодної угоди, яка
Марк Фрідман
заходів викликана не тільки тим,
б встановлювала імунітет держави
що міжнародний арбітраж є актуальною галуззю права, від виконання рішень арбітражного суду.
але й потребою у формуванні спільної правової позиції з
Третя сесія була присвячена специфіці виконання
найскладніших питань практики.
арбітражних рішень в країнах СНД та пов’язаним з цим
Перша робоча сесія конференції була присвячена питанням. Як повідомив Домінік Пеллю, Baker Botts LLP,
проблемним питанням вирішення транскордонних спо- в Росії виконуються близько 60% рішень європейських
рів. За пропозицією модераторів сесії, Марка Фрідмана, арбітражних судів, що набагато менше, ніж у країнах
Debevoise & Plimpton, і Дмитра Дякіна, ЮФ Magisters, було Європи, де показники інколи досягають 90% і вище.

Співголова конференції Тетяна Сліпачук
та закордонні учасники заходу
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Олексій Костін, Аннет Магнуссон та Микола Селівон —
керівники арбітражів з Росії, Швеції та України

Конференція стала першим заходом ІВА в Україні та зібрала
учасників з різних країн світу

А представники країн — членів Нью-Йоркської конвенції повідомили, що у них взагалі немає проблем з виконанням арбітражних рішень.
Після завершення третьої сесії відбувся круглий стіл
під риторичною назвою «У гостях добре, а дома краще?»,
під час якого керівники арбітражних судів обговорювали практичні питання розгляду арбітражних справ та
ділилися власним досвідом роботи у цій сфері. У роботі
круглого столу взяли участь керівники стокгольмського,
російського, лондонського, українського та євразійського арбітражу.

У завершальному зверненні Тетяна Сліпачук, партнер
АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», співголова конференції, висловила сподівання, що міжнародна конференція з арбітражу стане щорічною, адже для українських
юристів надзвичайно корисно знайомитися з практикою
розгляду арбітражних спорів у різних юрисдикціях.
Асоціація правників України висловлює щиру подяку ЮФ Arzinger, яка виступила партнером спеціального
заходу у межах першої української міжнародної конференції «Міжнародний арбітраж: Україна, Росія та країни
СНД».

реклама

www.uba.ua
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АПУ на церемонії «Юрист року 2010» в Росії
3 грудня 2010 року представники Асоціації правників України (АПУ) взяли участь у церемонії
з нагоди святкування Дня російського юриста та п’ятиріччя Асоціації юристів Росії, яке пройшло
у Москві (РФ) у «Крокус Сіті Холлі»

Член Правління АПУ Сергій Тюрін
Під час святкування відбулася урочиста церемонія вручення найвищої юридичної премії «Юрист року 2010». У церемонії
взяли участь понад 2000 гостей з усієї Росії: керівники федеральних і регіональних органів законодавчої,
виконавчої та судової влади, органів прокуратури,
внутрішніх справ та гості з-за кордону. Від Асоціації
правників України у церемонії взяв участь член Правління Сергій Тюрін (партнер АО «С.Т. Партнерс»).
Сергій Тюрін передав від імені Асоціації правників
України вітання голові Асоціації юристів Росії (АЮР)
Павлу Крашеніннікову та співголові Сергію Степашину
з нагоди професійного свята. А також вручив представникам АЮР подарунок.
«Серед помітних позитивних аспектів діяльності
АЮР слід назвати єдність громадської діяльності та
цілковиту підтримку держави. Гадаю, про це треба
серйозно задуматися всім правовим громадським організаціям України, тому що лише об’єднана і єдина
юридична громадськість може голосно заявляти державі про свої пріоритетні питання розвитку, а також
отримувати від держави цілісну підтримку і сприяння. Звичайно ж, громадським організаціям обох держав є чому повчитися один у одного, у зв’язку з чим
я запропонував керівництву АЮР відвідати Україну з
гостьовим візитом», — поділився враженнями Сергій
Тюрін.
На сьогодні Асоціація юристів Росії, яка була заснована шляхом об’єднання двох провідних професійних громадських організацій, об’єднує 14 000 індивідуальних членів та 2 колективних — Федеральну палату адвокатів РФ та Федеральну нотаріальну палату,
має 73 регіональні відділення та 26 комісій.

Голова АЮР Павло Крашенінніков вручає нагороду професору-цивілісту
Олександру Маковському
реклама
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НОВИНИ КОМІТЕТІВ

Комітети АПУ та ВРУ обговорили уніфікацію
законодавства про банкрутство
9 листопада 2010 року у м. Києві Комітет з виконавчого провадження, банкрутства та арбітражного
керування Асоціації правників України (АПУ) провів круглий стіл спільно з Комітетом з питань
європейської інтеграції Верховної Ради України та за підтримки громадської організації «Український
інститут банкрутства»
Темою обговорення стала правова уніфікація законодавства про
банкрутство в європейському та глобальному контексті.
Зі вступним словом на відкритті круглого столу виступив голова
Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України Борис Тарасюк. Пан Тарасюк, маючи за плечима багаторічний досвід
юриста-міжнародника, зазначив, що
законодавство про банкрутство прямо не регулюється правом Європейського Союзу, а віднесено до компетенції окремих держав-членів, проте
приведення процедур банкрутства в
Україні до європейських стандартів
є неабияким кроком назустріч адаптації українського законодавства до
європейського в цілому.
Привітавши присутніх у стінах
Верховної Ради України та побажавши плідної роботи, голова Комітету передав слово керівникові секретаріату Комітету з питань
європейської інтеграції Геннадію
Друзенко. В короткій доповіді пан
Друзенко розповів про перспективи співпраці з Європейським Союзом, наголошуючи на важливості
співпраці уряду з провідними експертами на шляху до входження в

Учасники Круглого столу з питань уніфікації законодавства про банкрутство

європейську спільноту та уніфікації
законодавства.
У першій частині круглого столу з ґрунтовною доповіддю виступив доктор юридичних наук, суддя
Конституційного Суду України у
відставці В’ячеслав Джунь. Доповідь
пана Джуня стосувалась питань вибору оптимальної для України концепції реформування чинного законодавства про банкрутство. Детально проаналізувавши можливі шляхи
вдосконалення конкурсного законодавства в Україні, доповідач зазначив, що реформування законодавства про
банкрутство становить
належний нормативний фундамент для усіх
складових економічної
реформи.
З цікавою доповіддю виступила гість з
Росії Олена Зайцева —
представник
Вищого арбітражного суду
Російської Федерації.
Пані Зайцева розповіла
про особливості роботи
судової системи, зоДоповідачі: Ілля Новосельцев, Олександр Бірюков
крема у галузі банкрутта Віталій Титич
ства.

www.uba.ua

Не менш цікавою виявилася доповідь доктора юридичних наук, представника Українського інституту банкрутства Олександра Бірюкова. Доповідач розповів про особливості вдосконалення конкурсного законодавства в
контексті розробки і впровадження Женевської конвенції про цінні папери.
Пошукач Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної Академії наук
України Ілля Новосельцев розповів
про сучасний стан та перспективи для
України в аспекті уніфікації законодавства про банкрутство у Європейському Союзі.
Активно до участі у заході долучились представники Центру комерційного права, зокрема директор Валентина Данішевська, представники суддівського корпусу та приватні юристи.
Ініціатором і модератором заходу
виступив голова Комітету з виконавчого провадження, банкрутства
та арбітражного керування АПУ Віталій Титич, керуючий партнер АО
«Віталій Титич і Партнери».
Нагадаємо, що круглий стіл розпочав низку заходів, ініційованих
АПУ та спрямованих на реформування законодавства про банкрутство в Україні.
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ЗУСТРІЧІ

Народний депутат України Андрій Шевченко
став гостем Асоціації правників України
8 листопада 2010 року у м. Києві народний депутат України Андрій Шевченко став черговим гостем
Асоціації правників України (АПУ) під час однієї з регулярних зустрічей «Народний депутат України
в гостях у АПУ. Обід з парламентарем»
бералізацію
проУ минулому віцедури
реєстрації
домий журналіст, а
та діяльності таких
нині парламентар
організацій. Разом
Андрій
Шевченко
з проектом закону
є головою Комітепро благодійну діту Верховної Ради
яльність ці докуУкраїни з питань
менти
формують
свободи слова та інтри кити громадянформації й активно
ського суспільства і
працює над розробмають бути прийнякою законопроектів
ті, попри будь-який
у галузі медіа-права
супротив.
та свободи слова.
Формула успіху
Саме профільній
законопроекту від
законотворчій робоНародний депутат України Андрій Шевченко, голова Комітету з питань ЗМІ АПУ
Андрія Шевченка —
ті Андрія Шевченка
Ірина Стройко та член Правління АПУ Олег Макаров
він має бути поданий
була присвячена зустріч з членами Асоціації правників конопроекти. Перший — про доступ групою депутатів з різних фракцій.
України. Народний депутат розповів до публічної інформації — передбачає У такому випадку документ матиме
про своє «відчуття моменту» стосовно вільний доступ до усієї інформації, більше шансів бути позитивно сприйстану свободи слова в Україні та ситу- якою володіють державні органи та нятим як владою, так і опозицією.
ації із захистом прав людини загалом. посадові особи, за окремими винятУ зустрічі взяли участь Президент
На його думку, незважаючи на оче- ками, такими як державна таємниця АПУ Сергій Коннов, члени Правлінвидне погіршення стану забезпечення та інші. Аналогічний закон був при- ня Валентин Загарія та Олег Макаров,
свободи слова в нашій країні, прогно- йнятий у 80-ти країнах, а Україна ра- голова Комітету з питань ЗМІ Ірина
зи на майбутнє все ж оптимістичні.
зом з Білорусією та Казахстаном поки Стройко та голова Комітету АПУ з
виконавчого провадження, банкрутЗа словами Андрія Шевченка, за- що пасе задніх.
раз у Верховній Раді України знахоНова редакція закону про ства та арбітражного керування Відяться на розгляді три важливих за- об’єднання громадян передбачає лі- талій Титич.

«Ласкаво просимо до Асоціації!»
25 листопада 2010 року у м. Києві Асоціація правників України (АПУ) влаштувала традиційний
прийом для нових членів «Ласкаво просимо до Асоціації!» у столичному ресторані «Бочка»
Під час заходу Президент
Асоціації правників України Сергій Коннов традиційно
представив працівників Секретаріату та їх сфери роботи,
розповів про основні заходи
АПУ, організацію роботи комітетів і структуру Асоціації в
цілому. Після знайомства з керівництвом та представниками
Секретаріату Президент АПУ
вручив вітальні пакети і неформальне спілкування продовжилось далі.
Серед нових членів, які
відвідали захід, були переваж-
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но представники юридичних
фірм, адвокати та юрисконсульти. За свідченням присутніх, основною причиною вступу до Асоціації є необхідність
знайомства та розширення
контактів з юристами, у тому
числі й на неформальних заходах і вечірках. Так, зокрема,
Лана Сінічкіна, юрисконсульт
ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна», вирішила приєднатися до АПУ саме з
метою пошуку спілкування з
колегами, адже вона в компанії — єдиний юрист.

Президент АПУ вручає вітальні пакети новим членам

www.uba.ua

Асоціація правників України
№ 12 (60) грудень 2010 року

Новини ВІДДІЛЕНЬ

Крим розпочав обговорення нових вимог
фінансового моніторингу
12 листопада 2010 року у м. Севастополі Кримське відділення Асоціації правників України (АПУ)
провело круглий стіл, присвячений практичній роботі з новою редакцією Закону України
«Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом»

Фінансовий моніторинг у схемах
У доповідях голови Кримського регіонального відділення Асоціації Віктора Мокрушина та члена Асоціації Дмитра Мосієнка були підняті проблеми виконання норм
цього закону, виникнення негативних наслідків у результаті виконання його вимог суб’єктами первинного
фінансового моніторингу, зокрема такими, як адвокати
та нотаріуси. Так, були висвітлені протиріччя положень
Закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» вимогам, які законодавство висуває до адвокатів
та нотаріусів у сфері збереження адвокатської таємниці
і таємниці нотаріальних дій.
Доповідачі звернули увагу на наявність в законі великої кількості норм, що оперують юридично некоректними, оціночними поняттями, що створює широку
базу для застосування до суб’єктів первинного фінансового моніторингу штрафних санкцій з боку контролюючих органів. Низка положень цього закону, що стосуються можливості призупинення фінансових операцій на різні терміни, дозволяє суб’єктам господарської
діяльності в окремих випадках уникнути відповідальності за невиконання господарських зобов’язань.
У цілому, на думку учасників круглого столу, нова
редакція Закону України «Про запобігання і протидію
легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» далека від досконалості і потребує серйозного доопрацювання, спрямованого на усунення
протиріч з іншими нормативно-правовими актами.
У роботі круглого столу взяли участь члени регіонального відділення, спеціалісти банківської сфери, представники малого бізнесу та крупних виробничих підприємств
Криму.
www.uba.ua

Учасники круглого столу у Севастополі
реклама
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СВЯТО

«Асоціація має талант!» —
обрано найкращий голос АПУ
30 листопада 2010 року у м. Києві Асоціація правників України (АПУ) відсвяткувала восьму річницю
з дня свого заснування на караоке-турнірі «Асоціація має талант!» у столичному ресторані «Мафія»
Караоке-турнір зібрав найкращі
голоси Асоціації. Переможець визначався шляхом таємного голосування серед правників, які були присутні на святі.
За результатами голосування,
переможцем став Валентин Загарія,
член Правління АПУ, керуючий
партнер ЮФ «Спенсер і Кауфманн».
За що і отримав приз переможця
турніру та звання найкращого голосу Асоціації. Безперечно, найкращу
танцювальну підтримку переможцю
забезпечив Микола Очкольда, керуючий партнер АК «Легітимус».
Цього року була започаткована
нова традиція — нагороджувати найактивніших членів АПУ сертифікатами з 20% знижкою на участь у платних
заходах Асоціації протягом всього
наступного року. Один з таких сертифікатів був вручений Марії Оганісян
(юрисконсульт ПАТКБ «ПравексБанк»), яка в цей день також святкувала свій День народження.
На вечірці також був презентований святковий фотовипуск «Вісника
Асоціації правників України» з найвеселішими фотографіями з вечірок
Асоціації протягом 2010 року.
Асоціація правників України висловлює щиру вдячність генеральному
партнерові караоке-турніру ЮК «Ващенко Бугай та Партнери» за фінансову підтримку у проведенні заходу.
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«Золотий» голос Асоціації Валентин Загарія та найкращий танцівник Микола Очкольда

Учасники караоке-турніру: Володимир Дерев’янчук,
Марія Оганісян та Вікторія Горіна

Команда підтримки у дії

www.uba.ua
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Юристи святкували День Збройних сил
України зі зброєю в руках
5 грудня 2010 року неподалік м. Києва у стрілково-спортивному клубі «Сапсан-Спорт» відбувся Другий
щорічний турнір зі стендової стрільби серед юристів, організований Відділенням Асоціації правників
України (АПУ) у м. Києві

Трійка переможців: Володимир Тісногуз (ІІ місце), Віталій Сердюк (ІІІ місце)
та Андрій Манорик (І місце)

Кубки та сувеніри турніру

Ідея проведення Щорічного турніру зі стендової стрільби виникла минулого року. Захід вирішили приурочити до Дня Збройних сил України.
Серед юристів виявилося чимало охочих взяти до рук зброю та випробувати
себе на влучність та увагу, тому Турнір
прижився і став щорічним.
Морозним ранком у стрілецькому клубі зібралися члени Відділення
АПУ у м. Києві разом з родинами, а
також гості. Цього року успішно дебютувала у турнірі голова Відділення
Олена Сотник (АО «Солодко і Партнери») і отримала приз глядацьких
симпатій. Взяв участь у Турнірі також і колишній голова Відділення
Андрій Манорик (ЮК «БІЗНЕСПРАВО АУДИТ»), який збив найбільшу кількість мішеней та виборов
перше місце і кубок переможця.
На одне очко від переможця відстав Володимир Тісногуз («Руськополянський меблевий комбінат»),
який приїхав на турнір з командою
підтримки — дружиною та дочкою.
А переможець минулорічного Турніру Віталій Сердюк (АФ «Актіо») цього разу поступився місцем новачкам
та зайняв третє місце.
Наступними заходами Відділення
АПУ у м. Києві стане благодійна акція
до Дня Святого Миколая та традиційні
купання у Хрещенські морози у січні.
www.uba.ua
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Ліга студентів 

У Донецьку пройшла Всеукраїнська
правнича школа з земельного права
26—27 листопада 2010 року у м. Донецьку на економіко-правовому факультеті Донецького
національного університету відбулася Всеукраїнська правнича школа з земельного права
Метою проведення правничої
школи став розгляд практичних проблем, які виникають при застосуванні норм земельного права, набуття та
вдосконалення майбутніми юристами навичок практичного застосування теоретичних знань, стимулювання молодих правників до глибокого і
системного опрацювання законодавства.
Всеукраїнська правнича школа з
земельного права складалася з обговорення нагальних проблем, що склалися у практиці застосування норм
цієї галузі, обміну досвідом між спеціалістами у сфері земельного права за
участю студентів-правників. Участь
брали юристи, які працюють у сфері
земельного права та мають досвід у
цій галузі.
Організаторами Школи виступили Донецький осередок Ліги студентів Асоціації правників України,
економіко-правовий факультет Донецького національного університету,
Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції в Донецькій області, «Молодіжний центр правничих досліджень».
Партнерами заходу стали Донецьке
відділення Асоціації правників України, юридична компанія Apriori Lex
та юридична фірма «Правовое содействие».
Всеукраїнська школа зібрала
студентів-правників, які виявили бажання вдосконалити та поглибити
свої знання в такій складній та водночас цікавій галузі, як земельне право.
Учасниками заходу стали студенти
таких вищих навчальних закладів:
Академія адвокатури України, Черкаський університет Одеської національної юридичної академії, Дніпропетровський університет економіки та
права, Національний університет державної податкової служби України,
Донецький державний університет
управління, Полтавський факультет
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого та Донецький національний університет.
Перший день заходу урочисто
відкрив голова Донецького обласно-
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Майбутні фахівці з земельного права разом із наставниками
го відділення Ліги студентів Асоціації правників України Ярослав Максименко. Він привітав усіх учасників
заходу, побажав плідної праці та здобуття нових знань в галузі земельного права.
Першим лектором Всеукраїнської
правничої школи з земельного права
стала заступник начальника Головного управління Держкомзему України
в Донецькій області Наталя Чаплигіна. Вона проаналізувала найважливіші нормативно-правові акти в галузі
земельного права, звернула увагу на
недоліки та особливості кожного з
них та на те, які проблеми виникають
на практиці при застосуванні норм
земельного законодавства.
Наступним доповідачем була Євгенія Ліпницька, викладач кафедри
господарського права Донецького національного університету, яка
розповіла про порядок безоплатної
передачі земель державної та комунальної власності у власність громадянам України.
Із завершальною лекцією першого дня Школи виступив В’ячеслав
Краснов, заступник начальника юридичного відділу ЗАТ «Макіївкокс».
Увечері всі учасники заходу відвідали кафе «Олександрія», де відбулась надзвичайно яскрава святкова вечірка в українському стилі.

Студенти-правники, одягнуті у вишиванки, веселились під українські
національні мотиви. Організаційний
комітет підготував розважальну програму, яка включала пісні, танці та
активні ігри.
Наступного дня курс лекцій із
земельного права продовжив Володимир Устименко, доктор юридичних
наук, заслужений юрист України, заступник директора з наукової роботи
Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Доповідь Володимира Анатолійовича була присвячена особливостям регулювання
земельних відносин в Україні.
Останньою темою Всеукраїнської
правничої школи з земельного права,
яка викликала жваву дискусію, була
«Правовстановлюючі документи на
земельну ділянку». Її у своїй доповіді висвітлила Юлія Єгорова, старший спеціаліст юридичного сектора
Управління Держкомзему України у
м. Донецьку.
По закінченню заходу Ярослав
Максименко вручив учасникам сертифікати та подякував всім за участь і
допомогу у проведенні Всеукраїнської
правничої школи з земельного права.
Останнім пунктом програми заходу
була екскурсія містом Донецьк, яка
закінчилась біля найкращого стадіону
країни — «Донбас-арени».
www.uba.ua
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Ліга студентів 

Міжнародний комерційний арбітраж
для студентів
21 листопада 2010 року Лігою студентів Асоціації правників України (АПУ) за підтримки керуючого
партнера юридичної фірми ЕNGARDE Ірини Назарової було організовано зустріч з експертами у сфері
міжнародного комерційного арбітражу
Цього недільного вечора щасливчики з Ліги мали можливість поспілкуватися з представниками міжнародної юридичної еліти, а мова
йшла про міжнародний комерційний арбітраж та сучасну практику у
цій сфері.
Унікальність зустрічі була зумовлена присутністю у якості експертів
міжнародних aрбітрів, які люб’язно
погодилися поділитися своїм досвідом із підростаючим поколінням
правників України. Семінар проводився англійською мовою. Гостями
цього вечора були:
Ергард Бьом (Erhard Böhm), партнер австрійської юридичної фірми
BAIER BOHM, міжнародний арбітр.
Пан Ергард неодноразово брав участь
у арбітражних процесах в якості одноособового арбітра, співарбітра, головного арбітра. У своїй практиці йому
доводилось проводити арбітражні
процеси згідно правил багатьох постійно діючих арбітражних інституцій,
а також так званих арбітражів ad-hoc.
Сотеріс Піттас (Soteris Pittas), керуючий партнер кіпрської юридичної фірми. Пан Піттас спеціалізується на корпоративному, фінансовому, міжнародному торговому праві,
злиттях та поглинаннях та інших
галузях права. Одночасно він уже
протягом багатьох років є практикуючим міжнародним арбітром.
Тривалий час міжнародний комерційний арбітраж (МКА) відіграє
основну роль серед різноманітних
способів розв’язання спорів і розбіжностей, що виникають із зовнішньоекономічних контрактів, тому
актуальність цієї теми не потребує
підтвердження.
У межах семінару студенти мали
можливість задати питання та отримати ґрунтовні відповіді на них, а також почути цікаву та як ніколи актуальну інформацію про міжнародний
комерційний арбітраж.
Експерти розповіли про переваги міжнародного комерційного
арбітражу перед будь-якими іншиwww.uba.ua

Мар’яна Легоцька та інші учасники зустрічі з експертами з міжнародного
комерційного арбітражу
ми
способами
вирішення спорів,
поділилися
з учасниками інформацією щодо
суттєвих
вимог,
обов’язкових для
дійсності
арбітражних угод, і
розказали
про
остаточність
та
відсутність апеляційного і касаційного оскарження рішень МКА.
Водночас обговорення конфіденІрина Назарова та Ергард Бьом на зустрічі зі студентами
ційного характеру арбітражного
провадження викликало суперечли- збалансувати усі сфери життя.
ві думки у експертів.
Спілкування пройшло у дружЗустріч завершилась розмовою ній та приємній атмосфері, з непро особливості професії юриста. терпінням чекаємо на подальші
Шановні гості, підсумовуючи сказа- такі зустрічі.
не, відверто зізнались, що найбільша
Від імені Ліги студентів АПУ виактивність клієнтів спостерігається словлюємо вдячність Ірині Назаровій
у період відпусток, а тому частень- за сприяння у розвитку найбільшого
ко доводиться працювати тоді, коли молодіжного об’єднання студентівінші відпочивають. Вони вже вкотре правників.
підтвердили, що досягнення успіху
Легоцька Мар’яна,
у професії, яку ми обрали, передкерівник напряму «Міжнародна
бачає постійне самовдосконалення
освіта та міжнародні відносини»
і самопожертву. Саме тому, на жаль,
Ліги студентів АПУ
будучи успішним юристом, важко
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Нові члени

Знайомтеся! Нові члени АПУ
Члени

1. Балтакса Ірина В’ячеславівна — приватна практика, нотаріус, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
2. Беспалов Олексій Юрійович — ТОВ «Аудиторська фірма «Еккаунт», юрист, м. Київ, Відділення АПУ
в м. Києві;
3. Бойченко Олександр Вікторович — ТОВ «ТескоСервіс», помічник юрисконсульта, м. Київ, Відділення
АПУ в м. Києві;
4. Буряк Олександр Віталійович — юридичне агентство «Юридична допомога», юрист, м. Полтава, Полтавське відділення;
5. Горпинюк Ігор Євгенович — ПП «ЮФ «Гринчук,
Горпинюк та партнери», партнер, м. Львів, Львівське відділення;
6. Гульчук Світлана Володимирівна — АТ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group, провідний юрисконсульт,
м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
7. Дідковська Ірина Олександрівна — Корпорація
UBQ, начальник відділу аналітики і корпоративного
права, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
8. Дробот Олена Олександрівна — ТОВ «Компанія фінансово-правового аутсорсингу «Віза», директор,
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
9. Завальнюк Олег Анатолійович — ТОВ «Телекомунікаційні Системи-Менеджмент», юрисконсульт відділу корпоративних відносин, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
10. Євдокимов Дмитро Андрійович — ТОВ «Міжнародна юридична служба», асоційований партнер, м. Київ,
Відділення АПУ в м. Києві;
11. Каленський Андрій Андрійович — ТОВ «Астеліт»,
юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
12. Карєва Галина Валеріївна — ТОВ «ДСС глобал
трейдінг», помічник юрисконсульта, м. Київ, Відділення
АПУ в м. Києві;
13. Качмар Олег Йосипович — АО «ЮФ «Василь
Кісіль і Партнери», юрист, м. Київ, Відділення АПУ
в м. Києві;
14. Конта Марина Петрівна — Регіональне відділення
Фонду державного майна України по м. Києву, головний
спеціаліст — юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ
в м. Києві;
15. Косткіна Ольга Олександрівна — Вищий господарський суд України, відповідальний секретар судової
палати, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
16. Кошман Андрій Сергійович — Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву,
провідний спеціаліст — юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
17. Мартин Андрій Геннадійович — Національний університет біоресурсів та природокористування України,
докторант, доцент; АО «С.Т. Партнерс», радник з питань
земельного права, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
18. Нуралін Микита В’ячеславович — ТОВ «ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери», молодший юрист, м. Київ,
Відділення АПУ в м. Києві;
19. Олицький Тарас Миколайович — АО «Олицький, Яценко та партнери», керуючий партнер, адвокат,
м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
20. Разінькова Тетяна Олександрівна — ТОВ «Хюпо
Альпе-Адріа-Лізинг», заступник начальника юридичного відділу, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
www.uba.ua

21. Руженцева Євгенія Олександрівна — АО «С.Т. Партнерс», виконавчий директор, м. Київ, Відділення АПУ
в м. Києві;
22. Сегеда Марія Анатоліївна — ПАТ «Фінростбанк»,
юрисконсульт, м. Одеса, Одеське відділення;
23. Сінічкіна Лана Володимирівна — ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна», юрисконсульт,
м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
24. Стеценко Андрій Вікторович — ЮФ CMS Cameron
Mc Kenna, помічник юриста, м. Київ, Відділення АПУ в
м. Києві;
25. Тимошенко Андрій Геннадійович — Регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву, провідний спеціаліст — юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
26. Червонний Євген Андрійович — ТОВ «Лаурус», заступник директора з правових питань, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
27. Черних Юлія Сергіївна — ЮФ «Арбітрейд», партнер, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
28. Шевчишина Вікторія Вікторівна — ТОВ «Телесвіт»,
юрисконсульт, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
29. Шестак Ярослав Васильович — ТОВ «Ремторгпобуттехніка», юрисконсульт, м. Чернігів, Чернігівське відділення;
30. Яценко Віктор Владиславович — АО «Олицький,
Яценко та партнери», партнер, адвокат, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві.
Кандидати

1. Асанова Лілія Асанівна — Національна юридична
академія України ім. Я. Мудрого, 3 курс, м. Сімферополь, Відділення АР Крим;
2. Валеєва Євгенія Робертівна — Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 3 курс, м. Сімферополь, Відділення АР Крим;
3. Василюк Марина Миколаївна — Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2 курс,
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
4. Ватаманюк Любов Василівна — Львівський національний університет ім. І. Франка, 2 курс, м. Львів,
Львівське відділення;
5. Вінник Сергій Сергійович — Національний університет «Одеська юридична академія», 2 курс, м. Одеса,
Одеське відділення;
6. Вишневська Христина Андріївна — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 3 курс, м. Київ,
Відділення АПУ в м. Києві;
7. Войчишин Віталій Борисович — Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2010 р., Академія адвокатури України, 5 курс, м. Заліщики, Тернопільське відділення;
8. Гамуляк Назар Орестович — Прикарпатський
юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Івано-Франківськ, ІваноФранківське відділення;
9. Глазиріна Катерина Олександрівна — Одеський національний університет ім. І. Мечникова, 2010, Академія
адвокатури України, 5 курс, ТОВ «Правовий Дім Контролінг Груп», начальник юридичного відділу, м. Одеса,
Одеське відділення;
10. Грибан Ілона Володимирівна — Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
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11. Гринь Інна Валеріївна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 1 курс, с. Крупське, Черкаське відділення;
12. Дервіш Едем Рустемович — Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 3 курс,
м. Сімферополь, Відділення АР Крим;
13. Десятник Альона Дмитрівна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 1 курс,
м. Черкаси, Черкаське відділення;
14. Додукевич Денис Олександрович — Чернівецький
національний університет ім. Ю. Федьковича, 3 курс,
м. Чернівці, Чернівецьке відділення;
15. Долуденко Анатолій Юрійович — Національний університет «Одеська юридична академія», 5 курс,
м. Одеса, Одеське відділення;
16. Дюкіна Катерина Вікторівна — Міжрегіональна
академія управління персоналом, 2 курс, м. Львів, Львівське відділення;
17. Забудський Володимир Олегович — Національний
авіаційний університет, 4 курс, АО «С.Т. Партнерс», молодший юрист, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
18. Закала Назар Ігорович — Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Івано-Франківськ, ІваноФранківське відділення;
19. Залозна Анна Юріївна — Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 3 курс, м. Сімферополь, Відділення АР Крим;
20. Захарчук Руслан Володимирович — Житомирський
кооперативний коледж бізнесу і права, 4 курс, с. Катеринівка, Житомирське відділення;
21. Євтушенко Тетяна Сергіївна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 1 курс,
м. Черкаси, Черкаське відділення;
22. Єнгоян Самвел Артурович — Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 3 курс,
м. Сімферополь, відділення АР Крим;
23. Іоненко Анна Анатоліївна — Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 3 курс,
м. Сімферополь, Відділення АР Крим;
24. Кармаліта Юлія Анатоліївна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 1 курс,
м. Новомиргород, Черкаське відділення;
25. Ковба Єлизавета Володимирівна — Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 5 курс, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
26. Когут Богдан Борисович — Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права, 3 курс, с. Карпівці,
Житомирське відділення;
27. Ковач Софія Іванівна — Львівський національний
університет ім. І. Франка, 2 курс, м. Львів, Львівське відділення;
28. Кравченок Інна Сергіївна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 1 курс,
м. Черкаси, Черкаське відділення;
29. Лаба Ірина Романівна — Львівський національний
університет ім. І. Франка, м. Львів, Львівське відділення;
30. Лавренчук Ірина Вікторівна — Київський університет права НАН України, 2 курс, м. Київ, Відділення
АПУ в м. Києві;
31. Лактіонова Нонна Володимирівна — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 3 курс, м. Київ,
Відділення АПУ в м. Києві;
32. Литвинчук Антоніна Вікторівна — Житомирський
кооперативний коледж бізнесу і права, 4 курс, м. Коростень, Житомирське відділення;
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33. Макогон Ірина Володимирівна — Львівський національний університет ім. І. Франка, 1 курс, м. Самбір,
Львівське відділення;
34. Митрохін Юрій Олександрович — Національний
технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», 2 курс, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
35. Нагірна Марія Тарасівна — Міжрегіональна академія управління персоналом, 2 курс, м. Стрий, Львівське
відділення;
36. Наконечний Андрій Богданович — Національний університет «Одеська юридична академія», 3 курс,
м. Одеса, Одеське відділення;
37. Орел Інна Миколаївна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 1 курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
38. Павлишин Андрій Ярославович — Прикарпатський
юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Рахів, Закарпатське відділення;
39. Ребриш Богдан Юрійович — Національна юридична академія України, 2 курс, смт. Поляна, Закарпатське
відділення;
40. Рубащенко Микола Анатолійович — Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 5 курс,
с. Миронівка, Харківське відділення;
41. Рубенян Гоар Давидівна — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 1 курс, м. Черкаси, Черкаське відділення;
42. Сокольвак Юрій Юрійович — Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», 2 курс, м. Київ, Відділення АПУ в м. Києві;
43. Стахів Ольга Володимирівна — Міжрегіональна
академія управління персоналом, 2 курс, с. Милощовичі, Львівське відділення;
44. Тимчак Зоряна Володимирівна — Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 4 курс,
м. Харків, Харківське відділення;
45. Тихомиров Віктор Олександрович — Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права, 4 курс,
смт. Жовтневе, Житомирське відділення;
46. Усольцев Антон Олегович — Дніпропетровський
національний університет ім. О. Гончара, 4 курс, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
47. Харкава Олеся Миколаївна — Національна академія внутрішніх справ, 2 курс, м. Київ, Відділення АПУ в
м. Києві;
48. Черня Дарина Юріївна — Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права, 3 курс, м. Житомир,
Житомирське відділення;
49. Чиркіна Оксана Павлівна — Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 3 курс,
м. Феодосія, Відділення АР Крим;
50. Шевелєва Анна Андріївна — Дніпропетровський
національний університет ім. О. Гончара, 4 курс, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровське відділення;
51. Шморгун Ольга Володимирівна — Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана,
4 курс, м. Бердичів, Житомирське відділення;
52. Шпак Олександр Олегович — Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 3 курс,
м. Канів, Черкаське відділення;
53. Ярмольчук Анастасія Валеріївна — Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 3 курс,
м. Сімферополь, Відділення АР Крим.
www.uba.ua
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Продовження на звороті

www.uba.ua

19

Асоціація правників України
№ 12 (60) грудень 2010 року

ЗАЯВА

� Банківського та фінансового права
� ЗМІ
� Зовнішньоекономічної діяльності
� Інтелектуальної власності та рекламного права
� Конкуренційного права
� Конкурсного права
� Конституційного права, адміністративного права та прав людини
� Корпоративного права
� Кримінального та кримінально-процесуального права
� Медичного права
� Міжнародного права
� Нерухомості та будівництва

� Оподаткування
� Природних ресурсів
� Процесуального права
� Сімейного та спадкового права
� Спортивного права
� Страхового права
� Телекомунікацій
� Транспортного права
� Трудового права
� Фармацевтичного права
� Фондового ринку
� Цивільного права
� Юридичної практики

Благодійний внесок у «Фонд безкоштовної правової допомоги»
Ви також можете надати Асоціації добровільний благодійний внесок на «Фонд безкоштовної правової допомогии.
Розмір внеску визначте за бажанням.

(Е) СУМА БЛАГОДІЙНОГО ВНЕСКУ
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КВИТАНЦІЯ

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 документа 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 2011 рік, а також для погашення
заборгованості за 2010 рік, у разі її наявності.
Розмір щорічного членського внеску Асоціації правників України на 2011 рік встановлений наступним чином:
Категорія правників

До сплати, грн.

Для всіх правників, крім категорій, вказаних нижче

350,00

Для суддів, державних службовців, науковців, освітян, працівників прокурорських та слідчих органів, органів МВС та СБУ

100,00

Для молодих правників (не більше 3 років після закінчення ВНЗ)

150,00

Для правників пенсійного віку, що не працюють

25,00

Для студентів-правників (кандидати у члени)

50,00

Для всіх інших осіб, які беруть участь у діяльності АПУ (учасники)

450,00

КВИТАНЦІЯ ДЛЯ СПЛАТИ ВСТУПНИХ ТА щорічних ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ АПУ

ВГО «Асоціація правників України»
26004501024426

26334715

КРД «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ

322904

річний членський внесок

ВГО «Асоціація правників України»
26004501024426

КРД «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ

26334715

322904

річний членський внесок

www.uba.ua
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English SUMMARY

The International Dispute Resolution Gathered
Lawyers From All Over Europe and the USA

The ІВА President Fernando Peláez-Pier; Management partner with
«EnGarde» Iryna Nazarova; Partner with BAIER BOHM, Erhard Böhm
and the UBA President Sergei Konnov at the UBA reception
On 23 November 2010 in Kiev the first Ukrainian International Conference «International Dispute Resolution:
Ukraine, Russia and CIS countries» gathered leading experts
from different countries in Radisson Blu hotel.
The conference was organized by the International Bar
Association (IBA) Arbitration Committee and the IBA European Regional Forum in liaison with the Ukrainian Bar Association (UBA). This Conference has become the first IBA
event in Ukraine, unique in its topics and scope.
The IBA President Fernando Peláez-Pier, the President of
the Ukrainian Bar Association (IBA) Sergei Konnov, the IBA
Arbitration Committee Co-Chair Mark Friedman and the
IBA European Forum Co-Chair Vasiliy Rudomino opened the
Conference with welcoming words.
Vasiliy Rudomino pointed out that since last year the IBA
and the UBA have been endeavoring to establish close cooperation, and the participation of Ukrainian lawyers in the IBA
activities gradually rose. According to Mr. Rudomino, such
conferences are necessary not only because international arbitration is of particular interest nowadays, but also because it is
necessary for the leading professionals to come to a common
legal opinion on the most difficult practice issues.
The first working session was dedicated to the crash points

of the international
dispute resolution. It
was decided to discuss
a real case, and participants were encouraged to put forward
their suggestions and
ideas on how to deal
with the situation. The
discussion included 4
components: recognition and execution of contracts, the role of evidence in the
arbitration, risk of corruption and the influence of bankruptcy
and insolvency proceedings on the arbitration.
During the second session the role of State as a litigant in
the international commercial arbitration was discussed, this
issue being of special interest in Ukraine and the CIS countries, where the State traditionally plays an important role in
the economy. The third session was dedicated to the peculiarities of enforcement of arbitral awards in the CIS countries and
related issues.
After the third session a round table rhetorically named
“East or West — home the best?” addressed the peculiarities
of different arbitration institutions practice. During the round
table the arbitration courts chairmen shared the information
on the case work load for the last 10 years, arbitration fees and
costs, time and language, place of arbitration, procedure for
appointment of arbitrators and so on.
The Ukrainian Bar Association expresses its highest gratitude to the law firm Arzinger, the special event partner of the
first Ukrainian International Conference «International Dispute Resolution: Ukraine, Russia and CIS countries».
On the cover of UBA
Newsletter
in December:

The Ukrainian Bar
Association is ready
to meet New Year with
inspiration and new
achievements

Other Headlines:
On 30 November 2010 in
Kiev the Ukrainian Bar Association (UBA) celebrated its 8th
anniversary with a set of formal
events — meeting of the UBA
Board and Supervisory Council
and a karaoke contest “Association’s got talent!”. The UBA
Board Member Valentyn Zagariya won the first price with
his perfect musical voice.
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On 9 November 2010 the
UBA Committee on enforcement, bankruptcy, and arbitrage together with the Parliamentarian Committee on European Integration discussed
the unification of the Ukrainian bankruptcy law. The round
table launched a set of the UBA
events directed at reforming the
bankruptcy law in Ukraine.

On 12 November 2010 in Sevastopol (AR of Crimea) the UBA
Crimean branch hold a round
table dedicated to the practical
issues of implementation of the
Law of Ukraine on Prevention
and Counteraction of the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, namely the
requirements on financial monitoring of attorneys and notaries.

On 26-27 November 2010
in Donetsk the UBA League
of Students organized the AllUkrainian law school on land
law at the premises of Donetsk National University. The
school was aimed at revealing
problematic issues of land law
application and means of directing theoretical knowledge
to field practice.

www.uba.ua
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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. Кудрявська 23-А, м. Київ, 04053
тел.: 0 (44) 272-12-42, lena.sotnik@solodko.kiev.ua
Голова Ради відділення
Олена Сотник

у Сумській області
вул. Кірова, 127/2, м. Суми, 40021,
тел. 0 (542) 619-757, rekta@ua.fm
Голова відділення
Павло Кравченко

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

у Харківській області
вул. Скрипника, 14-а, м. Харків, 61057
тел.: 0 (57) 714-28-31, selivanova@inyurpolis.com
Голова відділення
Ірина Селіванова

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 Житомирській області
пров. Рівний, 24, м. Житомир,
тел. 0 (412) 22-03-10, oleg_zt@bigmir.net
Голова відділення
Олег Лосіхін

у Львівській області
площа Міцкевича, 8, м. Львів, 79008
Тел. 0 (322) 720-7036, kravets.nazar@gmail.com
Голова відділення
Назар Кравець

у Хмельницькій області
майдан Незалежності, 1 Будинок Рад,
м. Хмельницький, 29000
тел. 0 (382) 792-469, lawyer@oblrada.km.ua
Голова відділення
Віталій Шишко

у Одеській області
вул. Успенська, 11/13, оф. 16, м. Одеса, 65014
тел.: 0 (48) 738-08-93, R.Molodetsky@jurline.com.ua
Голова відділення
Ростислав Молодецький

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

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

ОФІЦІЙНий медіа-партнер

Інформаційно-правова
підтримка

Транспортний партнер
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РОЗВИТОК РИНКУ
ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ – 2011
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Генеральні партнери Асоціації правників України в 2010 році

Партнери 2010 року

Транспортний
партнер

З питань участі звертайтеся до Секретаріату Асоціації правників України.
Tел./факс: +380 (44) 492-88-48, e-mail: conference@uba.ua. Контактна особа — Ія Савченко

Генеральний правовий
медіа-партнер

