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Шановні члени Асоціації правників України!
Пропонуємо Вашій увазі звіт про роботу Асоціації правників України, в
якому ми традиційно підводимо підсумки та фіксуємо найбільш значущі
досягнення нашої організації. Рік, що минув, пройшов натхненно, зростання та розвиток торкнулися усіх напрямів діяльності АПУ. Серед ключових завдань, які ми ставили перед собою, було не тільки збереження вже налагоджених процесів, продовження промоції і розвитку професійних інтересів
представників юриспруденції, але й розширення тематик заходів, їх кількості та залучення до Асоціації якомога більшого числа правників. Відзначимо,
що тільки конференції та форуми за звітний період відвідало понад 1,500
фахівців галузі.
Відтак, вперше були проведені I Третейський форум, І Податковий форум, І Судовий форум та І Конференція з нерухомості та будівництва. Нові
майданчики були створені для обговорення актуальних питань, що постають перед фахівцями цих галузей
права. Зазначимо, що всі заходи АПУ перетворилися у своєрідні робочі майстерні, які дозволяють присутнім
брати активну участь в обговоренні, переймати досвід один одного та робити свій внесок у формування
громадської думки. Цьому сприяє і відкриття нових регіональних відділень АПУ, зокрема у Вінницькій та Луганській областях, створення нових комітетів (Комітет з аграрного права).
Серед досягнень АПУ — проведення низки заходів спільно з національними та іноземними організаціями, серед яких — Міжнародна асоціація юристів (International Bar Association), Асоціація адвокатів Грузії,
Асоціація адвокатів Естонії, Польський Арбітражний суд Левіатан та багато інших, які дозволили нам поділитися власними досягненнями та перейняти досвід колег.
Хочемо відзначити синергію, яка притаманна співпраці АПУ з представниками державних органів,
зокрема спільно з Антимонопольним комітетом України був проведений круглий стіл «Розгляд справ про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції: практичні проблеми та шляхи вирішення».
В процесі підготовки до І Судового форуму АПУ була налагоджена співпраця з низкою судових інстанцій
різного рівня. Комітет з банківського та фінансового права регулярно запрошує представників Національного банку України, Міністерства юстиції України та Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для участі у засіданнях комітетів та виступів із доповідями.
В межах такого співробітництва були підписані меморандуми із українським комітетом ICC та Лігою
страхових організацій України.
Підтримка сучасного курсу на розвиток АПУ підтверджує і активність в соціальній мережі Facebook, яка
дозволяє оперативно інформувати широкий загал користувачів, залучати до обговорення тих юристів, які не
присутні безпосередньо на заходах, а також колег із ближнього зарубіжжя.
За звітний період до лав АПУ приєднались 555 нових членів, 433 кандидати та 6 учасників.
Рік промайнув надзвичайно швидко, відзначившись активністю та низкою знаменних подій. Аналізуючи
досягнення нашої команди, ми з наполегливістю прагнемо ще більшого розвитку, залучення нових колег до
співпраці, розширення досвіду.
Щиро дякуємо усім, хто був не байдужим та ініціативним в реалізації нових заходів, залучався до активної
роботи та разом з нами формував плацдарм актуальних подій для підвищення кваліфікації представників
правничої професії.

З повагою,
Валентин Загарія,
Президент
[
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1.1. Декілька слів про Асоціацію
За десять років діяльності ми стали найдинамічнішою та найактивнішою організацією правників
в Україні, заявили про себе за межами країни та
зайняли ак-тивну позицію з багатьох питань юридичного життя України.
Наразі членами АПУ є понад дві тисячі правників з усіх регіонів нашої країни, серед яких юристи, нотаріуси, адвокати, судді, державні службовці, народні депутати та визнані вчені у галузі права.
Студентське крило Асоціації налічує майже півтори тисячі майбутніх юристів з більш ніж півсотні
навчаль-них закладів України.
Пріоритетними напрямами роботи Асоціації
правників України визначені такі:
1. Лобіювання професійних інтересів правників через постійний моніторинг законодавства та
підготовку зауважень до законопроектів, що мають визначальний вплив на професію, та її активну
участь в обговорені зазначених законопроектів на
стадії їх підготовки.
2. Посилення регіональної присутності АПУ,
розвиток та активізація дільності відділень АПУ.
Асоціація правників України (АПУ) — всеук-

3. Популяризація діяльності АПУ за кордоном.

раїнська громадська організація, заснована у

4. Розвиток міжнародної співпраці з правничи-

2002 році з метою об’єднання правників для ство-

ми організаціями світу, проведення виїздних кон-

рення сильної та впливової професійної спільноти,

ференцій та зустрічей.

яка би стала потужним голосом правничої грома-

5. Реагування на резонансні події правничого
життя країни.

ди нашої країни.
Поряд із загальною метою впровадження вер-

6. Подальший розвиток та популяризація Тре-

ховенства права, формування правової держави

тейського Суду АПУ, як альтернативної незалеж-

та підвищення правосвідомості і правової культу-

ної платформи для вирішення спорів.

ри суспільства Асоціація правників України ста-

Асоціація правників України є членом Між-

вить перед собою завдання розвитку юридичної

народної асоціації юристів (ІВА), підтримує тісні

професії, удосконалення законодавства, впрова-

зв’язки з Радою правничих співтовариств та адво-

дження етич-них стандартів, захисту професійних

катур Європи (ССВЕ) та Американською асоціа-

прав членів АПУ та прав людини загалом.

цією юристів (АВА).

З моменту заснування Асоціація невпинно роз-

Асоціація правників України радо вітає всіх од-

ширює масштаби своєї діяльності, а також кількість

нодумців і запрошує приєднуватися до нашої ор-

завдань. При такому стрімкому розвитку наша ор-

ганізації, щоб разом втілювати свої задуми у життя.

ганізація залишилася на принципових постулатах

Сподіваємося, що наші принципи і завдання від-

її існування: незалежність, відкритість, аполітичність,

повідають Вашим уявленням про майбутнє укра-

демократичність, рівноправність членів тощо.

їнської правничої професії.

Робота Асоціації правників України ґрунтується

Ми будемо щиро вдячні за будь-які пропозиції

на особистій ініціативі та зацікавленості її членів.

та ідеї і готові врахувати думку кожного правника.

[
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За 10 років роботи
— Ми об’єднали понад три тисячі юристів різних спеціальностей з різних куточків України.
— У структурі АПУ успішно працюють відділення практично у всіх регіонах країни.
— У нас успішно функціонують 27 комітетів з різних галузей та підгалузей права.
— Ми провели близько тисячі заходів, з них з півсотні — всеукраїнського масштабу.
— М
 и відкрили Україну для правників з різних країн світу та провели більше десяти масштабних заходів за кордоном.
— У
 межах АПУ було розроблено більше 20 законопроектів та пропозицій щодо удосконалення
законодавства.
— У структурі АПУ працювало більше 10 робочих груп з різних питань та сфер права.
— М
 и започаткували унікальні ініціативи та проекти: Відкриття року права, Почесна відзнака АПУ «За
честь та професійну гідність», Нагорода у галузі журналістики, літератури та мистецтв Pravissimo,
Народний депутат в гостях в АПУ, прийоми для нових членів «Ласкаво просимо в АПУ», День безоплатної правової допомоги тощо.
— Л
 іга студентів АПУ за 10 років роботи стала найпотужнішою організацією для студентів-правників
в Україні.

Ми в авангарді змін, тенденцій та явищ!
Ми — Асоціація правників України

1. Загальна інформація
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1.2. Структура
Асоціації правників України
Станом на 1 травня 2013 року Асоціація правників України об’єднує 3810 правників.
Вищим органом АПУ є Правнича Асамблея,
яка скликається не рідше одного разу на рік. До
участі у Асамблеї можуть запрошуватись усі чле-

 сприяння професійному розвитку членів
підрозділу;

 створення умов для спілкування та обміну
думками між членами підрозділу;

ни АПУ або делегати, які обираються зборами

 участь у законопроектній діяльності;
 організація та проведення конференцій,

секцій та регіональних відділень АПУ. Постій-но

семінарів та інших інформаційно-освітніх

діючим колегіальним органом управління АПУ є
Правління, до складу якого входять Президент, Віце-президент, Президент у відставці, а також 14 виборних посадових осіб — членів Асоціації.
Вищою виборною посадовою особою, яка координує діяльність АПУ та представляє її у відно-

заходів;

 випуск власного електронного інформаційного бюлетеня;

 співробітництво з іншими організаціями.
Асоціація правників України має таку структуру професійної співпраці:

синах із третіми особами, є Президент Валентин
Загарія. Допомогу у реалізації повноважень Пре-

СЕКЦІЇ:

зидента АПУ надає інша виборна посадова осо-

 судді;
 науковці та освітяни;
 державні службовці;
 нотаріуси;
 працівники прокурорських, слідчих органів,

ба Асоціації — Віце-президент Олексій Резніков.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю АПУ здійснюється Ревізійною комісією у складі
3 виборних посадових осіб — членів Асоціації.
Сек-ретаріат забезпечує щоденне функціонування Асоціації.

органів МВС та СБУ;

 юрисконсульти;
 адвокати та практикуючі правники.

Структура професійної співпраці
Програма діяльності АПУ передбачає розгалужену структуру професійної співпраці. Основу
цієї структури становлять, зокрема:

 секції — підрозділи АПУ, які формуються з
представників різних напрямів юридичної
про-фесії;

 комітети — підрозділи АПУ, які створюються
за правовою спеціалізацією;
з метою об’єднання певних груп правників
за інтересами.
Вказані підрозділи створюються за рішенням
Правління на необмежений термін для виконання
постійних функцій відповідно до ступеня зацікавленості членів АПУ у відповідному структурному
об’єднанні. Завдання підрозділів, що входять до
структури професійної співпраці в межах АПУ з
урахуванням їх фахової спрямованості, зокре-

[
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 Комітет з аграрного права;
 Комітет з альтернативних вирішень спорів;
 Комітет з банківського та фінансового права;
 Комітет з енергетики;
 Комітет з зовнішньоекономічної діяльності;
 Комітет з інтелектуальної власності
та рекламного права;

 форуми — підрозділи АПУ, які створюються

ма, полягають у наступному:

КОМІТЕТИ:

 Комітет з конкуренційного права;
 Комітет з конкурсного права;
 Комітет з конституційного права, адміністративного права та прав людини;

 Комітет з корпоративного права;
 Комітет з кримінального
та кримінально-процесуального права;

 Комітет з медичного права;
 Комітет з міжнародного права;
 Комітет з нерухомості та будівництва;
 Комітет з оподаткування;

1. Загальна інформація

РІЧНИЙ ЗВІТ ’12/13 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
 Комітет з питань ЗМІ;
 Комітет з природних ресурсів;
 Комітет з процесуального права;
 Комітет з сімейного та спадкового права;
 Комітет зі спортивного права;
 Комітет з телекомунікацій;
 Комітет з транспортного права;
 Комітет з трудового права;
 Комітет з фармацевтичного права;
 Комітет з фондового ринку;

 Комітет з цивільного права;
 Комітет з юридичної практики.
ФОРУМИ:

 Форум партнерів юридичних фірм;
 Форум здоров’я правника;
 Форум жінок-юристів;
 Форум молодих правників;
 Центр кар’єри;
 Центр правничих досліджень.

ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД СЕКЦІЙ АПУ
станом на 1 травня 2013 р.
Секції

Кількість членів

1

Адвокати та практикуючі правники

1 376

2

Державні службовці

155

3

Науковці та освітяни

126

4

Нотаріуси

48

5

Працівники прокурорських, слідчих органів, органів МВС та СБУ

26

6

Судді

9

7

Юрисконсульти

524

Разом

2 264
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КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
ПРАВНИКІВ АСОЦІАЦІЇ

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
ПРАВНИКІВ АСОЦІАЦІЇ

Дата

Членів
(осіб)

Кандидатів
(осіб)

05.2012 р.

49

12

Членів АПУ

2 264

06.2012 р.

19

5

Кандидатів АПУ

1 489

07.2012 р.

23

15

Учасників АПУ

47

08.2012 р.

54

18

Почесних членів

10

09.2012 р.

36

30

Разом

10.2012 р.

63

77

11.2012 р.

45

76

12.2012 р.

30

60

01.2013 р.

30

26

02.2013 р.

48

27

03.2013 р.

96

54

04.2013 р.

62

35

Станом на 1 травня 2013 року

3 810

СКЛАД правників АПУ
1 489 — Кандидатів АПУ

10 — Почесних
членів

47 — Учасників
АПУ

2 264 — Членів АПУ

ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ЧЛЕНСТВА АПУ
120

Членів (осіб)

Кандидатів (осіб)

100

80
60
40

20

[
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ПРЕДСТАВНИЦТВО АПУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ*
№
з/п

Регіон

Кількість
членів

Кількість
учасників

Кількість
кандидатів

1

Автономна Республіка Крим

59

1

62

2

Вінницька область

11

-

-

3

Волинська область

4

-

25

4

Дніпропетровська область

86

2

57

5

Донецька область

51

-

50

6

Житомирська область

21

1

35

7

Закарпатська область

10

-

21

8

Запорізька область

18

-

36

9

Івано-Франківська область

32

-

19

10

Кіровоградська область

3

-

11

11

Київська область

28

-

30

12

м. Київ

1527

41

580

13

Луганська область

20

1

-

14

Львівська область

80

1

77

15

Миколаївська область

3

-

3

16

Одеська область

72

-

127

17

Полтавська область

17

-

31

18

Рівненська область

16

-

43

19

Сумська область

5

-

20

20

Тернопільська область

20

-

20

21

Харківська область

104

-

128

22

Херсонська область

8

-

-

23

Хмельницька область

22

-

22

24

Черкаська область

12

-

61

25

Чернівецька область

14

-

31

26

Чернігівська область

3

-

-

27

м. Севастополь

18

-

-

2264

47

1489

РАЗОМ
*Станом на 01 травня 2013 року
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1.3. Керівництво АПУ

Валентин
Загарія

Президент АПУ

ЮФ «Спенсер і Кауфманн»,
керуючий партнер

Тімур Бондарєв

Віце-президент АПУ

ЮБ «Єгоров, Пугінскій,
Афанасьєв і партнери», партнер

Денис Бугай

АО Arzinger,
керуючий партнер

ЮК «Ващенко, Бугай та
Партнери», партнер

Андрій Журжій

Олена Кібенко

FOZZY GROUP,
керівник юридичного департаменту

[

Олексій
Резніков
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ЮФ «Кібенко, Оніка
і партнери», керуючий партнер

1. Загальна інформація

Сергій
Коннов

Президент у відставці

АК «Коннов і Созановський»,
старший партнер

Ігор Головань

АФ «Головань і партнери»,
голова

Леся Ковтун

Міністерство юстиції України,
заступник директора
департаменту — начальник
управління

РІЧНИЙ ЗВІТ ’12/13 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Олег Макаров

АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»,
керуючий партнер

Олег Олійник

Приватна практика, адвокат

Володимир
Марченко

Олексій Муравйов

Микола Очкольда

Вадим Самойленко

Приватний нотаріус Харківського
міського нотаріального округу

АК «Легітимус», керуючий партнер

Олена Сотник

АО «АГ «Солодко та Партнери»,
партнер

Вищий адміністративний
суд України, суддя

ЮФ Asters, партнер

Сергій Тюрін
АО «С.Т. Партнерс»,
партнер

1. Загальна інформація
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1.4. Партнери АПУ у 2013 році
Генеральні партнери у 2013 році
У 2011 та 2012 роках за результатами щорічного дослідження «50 провідних юридичних фірм
України», що проводиться газетою «Юридична

Адвокатське об’єднання Arzinger

практика» спільно з «Комерсант Україна» , Астерс
визнано Юридичною Фірмою №1 в Україні.

Рік заснування — 2002.

Компанія налічує налічує 6 партнерів та 90 співробітників серед яких 60 досвідчених юристів, в
тому числі сертифіковані патентні повірені, арбітражні керуючі та професійні учасники фондового ринку.
Спеціалізація: широке коло юридичних практик, у тому числі в області корпоративного права
і M&А, нерухомості і будівництва, антимонополь-

Юридична фірма «Василь Кісіль
і Партнери»
Рік заснування — 1992

«Василь Кісіль і Партнери» є однією з провідних

ного права і конкуренції, судового і арбітражного

багатопрофільних юридичних фірм з сильною

представництва, права інтелектуальної власнос-

міжнародною й національною практикою. Ми

ті, фінансового і банківського права, державно-

супроводжуємо знакові трансграничні й локаль-

приватного партнерства, державних закупівель,

ні проекти, консультуючи великих вітчизняних і сві-

трудового права, адміністративного права, фон-

тових корпоративних клієнтів, включаючи багато

дового ринку і IPO.

компаній з Fortune 500.
До складу команди талановитих фахівців входять 60 досвідчених і кваліфікованих юристів, які
неухильно дотримуються міжнародних професійних та етичних стандартів.

Юридична фірма «Астерс»

Репутація «Василь Кісіль і Партнери» підтверджена авторитетними міжнародними юридични-

Рік заснування — 1995.

ми рейтингами, в тому числі Chambers, Legal 500,

Астерс є однією з найбільших юридичних

IFLR 1000, PLC Which Lawyer, Who’s Who Legal.

фірм України, що надає клієнтам повний спектр
правових послуг. Команда Астерс налічує понад
100 працівників, серед яких 65 юристів. Дев’ятеро
партнерів відповідають за злагоджену роботу всього колективу.
Багаторічний досвід талановитої та динамічної
команди дозволяє надавати високоякісні послуги з банківського та фінансового права, ринків
капіталу, антимонопольного, конкуренційного та
корпоративного права, злиттів та поглинань, міжнародної торгівлі, вирішення спорів, криміналь-

[

Юридичне бюро
«Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв
і партнери» в Україні
Рік заснування — 1997.

ного право, трудових відносин, сімейного права,

Юридичного бюро «Єгоров, Пугінскій, Афа-

нерухомості та будівництва, оподаткування та те-

насьєв і партнери» в Україні (ЄПАП Україна) є

лекомунікацій.

однією з провідних національних юридичних
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фірм, надаючи повний комплекс юридичних послуг та консультуючи провідні світові та вітчизняні
компанії.
Команда юристів Бюро складається з найбільш відомих професіоналів в юридичній галузі
та практикуючих адвокатів в Україні, які володіють
великим досвідом роботи на ринках, що розви-

Юридична група LCF

ваються, використовуючи міжнародні професійні

Рік заснування — 2009.

стандарти.

Фірма спеціалізується і розвивається в трьох

Наша репутація підтверджена авторитетними

ключових напрямах бізнесу: судовий процес, кор-

міжнародними юридичними рейтингами, серед

поративне та фінансове право. За рахунок більш

яких Chambers, Legal 500, IFLR 1000, PLC Which

вузької, ніж у великих фірм, спеціалізації група на-

Lawyer, Who’s Who Legal та інші.

дає допомогу набагато швидше, зберігаючи при
цьому найвищу якість. Завдяки досвіду успішного
вирішення спорів і бездоганної репутації серед
національних, міжнародних компаній і колег Юридична група LCF гідно названа провідною фірмою
з судової практики України, рекомендована Legal
500 EMEA у сфері судової практики, корпоратив-

Міжнародний правовий центр
EUCON
Рік заснування — 2006.

Компанія надає послуги в сегменті представ-

ного права, злиттів і поглинань, IFLR1000 — у сфері банківського, фінансового права та M&A, PLC
Which lawyer? — у сфері податкового права.
Найголовнішим для фірми є думка клієнта і чітке бачення його цілей і способів їх реалізації.

ництва інтересів та аутсорсінгу нерезидентів та
резидентів, які здійснюють господарську діяльність
в Україні, а також за кордоном.
Визначальною ознакою послуг, які надаються
нашою компанією, є комплексність вивчення проблем, з якими до нас звертаються клієнти . Йдеться, зокрема, про залучення аудиторів, фінансових
радників, податкових радників, глибоке доктринальне дослідження поставлених завдань.

Юридична фірма Sayenko Kharenko
Рік заснування — 2004.

Фірма нараховує понад 100 співробітників, 65 з
яких — юристи.

Такий підхід в роботі зумовив структуру нашої

Sayenko Kharenko є однією з провідних юридич-

компанії, до складу якої входить адвокатський сек-

них фірм повного циклу в Україні. Фірма корис-

тор, аудиторський сектор, податковий сектор та

тується високою репутацією серед клієнтів за на-

сектор наукових радників, які комбінованими зу-

дання інноваційних юридичних рішень у всіх осно-

силлями знаходять не тільки ефективні, але і гра-

вних галузях права (конкурентне, корпоративне

мотні рішення.

право та M&A, міжнародна торгівля, міжнародний

Інтелектуальним центром компанії є група

арбітраж, оподаткування, нерухомість, вирішення

наукових радників, яка в своєму доробку має

судових спорів, реструктуризація заборгованості,

наукові праці в галузі інвестиційної політики, зе-

трудове право, фінансове право).

мельного права, податкового права, права ін-

Лідерство Sayenko Kharenko в усіх основних

телектуальної власності, господарського права,

галузях права зумовлене досвідом і репутаці-

а також у сфері державно-приватного парт

єю унікальних спеціалізованих практик фірми.

нерства.

У 2012 році Sayenko Kharenko була визнана №1
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в основних сферах юридичної практики згідно з

кращого бізнес-центру в регіоні, який надає змогу

рейтингами Who’s Who. Ukrainian Law Firms і The

інвесторам будь-якого походження та сфери бізнесу безперешкодно отримати доступ до прива-

International Who’s Who.

бливих пропозицій ринків, що розвиваються.
Компанія добре відома у регіоні завдяки своїм простим та зручним для клієнтів процедурам.
Клієнти RAK FTZ користуються широким спектром
додаткових послуг, отримуючи низку переваг від
співробітництва:

Юридична фірма
«Спенсер і Кауфманн»

• 100% звільнення від податку.
• 100% іноземний капітал.

Рік заснування — 2006.

• Прозорі закони та нормативні акти.

Компанія об’єднує 30 професіоналів, які спе-

• Відсутність обмежень на капітал і репатріа-

ціалізуються на різних галузях права і раніше обі-

цію прибутку.

ймали ключові посади в юридичних фірмах, між-

• Стратегічне розташування неподалік Дубаю.

народних корпораціях і інвестиційних фондах.

• Сучасні засоби комунікації.

Основні напрями діяльності компанії — це струк-

• Швидкий доступ до аеропорту Рас-Аль-

турування трансграничних трансакцій у сфері

Хайма і морських портів.

злиття і поглинань, формування і структурування

За детальнішою інформацією про компа-

міжнародних корпорацій і інвестиційних фондів,

нію та її послуги відвідайте офіційний веб-сайт

а також надання юридичних послуг у сфері пря-

www.rakftz.com

мих інвестицій, корпоративного і антимонопольного права, банківської діяльності і фінансів, нерухомості, морського, страхового, державного і
адміністративного права, а також представлення
інтересів клієнтів в судах.

Партнер Комітету
з альтернативних вирішень спорів

Ексклюзивний
міжнародний партнер
Адвокатська фірма ENGARDE
Рік заснування — 2009.

Основними сферами спеціалізації фірми є
практики вирішення спорів, міжнародного арбітражу, корпоративного права, злиттів і поглинань,

Ras al Khaimah Free trade zone —
вільна економічна зона Рас-Аль-Хайм (скорочено

[

банкрутства та реструктуризації, податкового
права.
Фірма надає юридичні консультації провід-

RAK), що була заснована в 2000 році і на сьогод-

ним міжнародним і українським компаніям, що

нішній день є однією з найбільш динамічних віль-

здійснюють свою діяльність в різних галузях еконо-

них економічних зон в ОАЕ. На її території зареє-

міки, фінансовим інститутам та фізичним осо-

стровано вже більше 6000 компаній.

бам.

Користуючись репутацією доступної та гнучкої

Фірма має багатий досвід надання консульта-

юрисдикції з широким географічним охоплен-

ції клієнтам з різних міжнародних питань та супро-

ням, RAK FTZ швидкими темпами займає позицію

водження транскордонних трансакцій.
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Партнер Комітету з банківського
та фінансового права

ром проекту «Юридична премія року», проводить
заходи на правову тематику (форуми, конференції, круглі столи), серед яких — щорічний цикл
заходів до Дня юридичної практики, що відзначається 15 березня, а також випускає регулярні
редакційні дослідження «50 провідних юридичних
фірм України», «Юристи 100 найбільших підпри-

Gryphon Investment
Consulting Group

ємств України» та інші.
На сторінках наших видань Ви можете озна-

Рік заснування — 2011.

йомитися з актуальною правовою інформацією

До складу команди входять досвідчені юристи,

України та зарубіжжя: новини, практичні статті та

адвокати, консультанти з оподаткування, аудитори.
Компанія спеціалізується на правовому, податковому та інвестиційному консалтингу учасників

коментарі авторитетних фахівців, судова практика, а також експертні думки провідних гравців
юридичного ринку.

інвестиційної діяльності в сферах кредитування,
страхування, будівництва, нерухомості, цінних паперів.

Інформаційно-правова підтримка

Компанія займається побудовою правового
фундаменту здійснення інвестиційної діяльності,
структуризації операцій фінансування інвестицій, податковому плануванні, супроводі проектів в
державних органах влади та представленні інтересів в судах.
Особливістю Gryphon IC Group є скоординова-

Компанія «ЛІГА:ЗАКОН»
Рік заснування — 1991.

на робота команди, яка надає всебічний аналіз і

Компанія «ЛІГА:ЗАКОН» більше 20 років займа-

не залишає без уваги жоден аспект вирішуваного

ється правовою підтримкою бізнесу і є лідером з

питання.

розробки інформаційно-правових систем в Україні, найбільш потужних і повних з представлених на
ринку. Якість продукту підтверджено міжнародни-

Генеральний медіа-партнер

ми стандартами ISO 9001-2009.
Системи ЛІГА:ЗАКОН встановлені у всіх судах,
податкових і митних службах України. Кількість користувачів — бухгалтерів, юристів та інших фахівців — перевищує 160 тис.
Компанія має низку спеціалізованих великих ділових інтернет-проектів, розвинену мережу

Видавництво «Юридична практика»

практикумів. Головний правовий портал України
ligazakon.ua наразі об’єднує 6 сайтів, у тому чис-

Рік заснування — 1995.

лі профільний юридичний проект ЮРЛІГА і спеці-

Видавництво «Юридична практика» — лідер

алізований бухгалтерський сайт БУХГАЛТЕР ПРАВ.

ринку юридичних друкованих ЗМІ, є видавцем

Портал ligazakon.ua — найтоповіший ресурс в гру-

газети «Юридическая практика», журналів «Укра-

пі «ЗАКОНИ» рейтингу Bigmir.net.

їнський юрист», «Український адвокат» і The
Ukrainian Journal of Business Law, виступає ініціато-

1. Загальна інформація
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2.1. Основні заходи АПУ
IІ Західноукраїнський юридичний форум
18 травня 2012 року
Готель «Дністер», м. Львів

ІХ Щорічна правнича конференція
Асоціації правників України
31 травня — 2 червня 2012 року
Готель «Буковина», м. Чернівці

«Ласкаво просимо до Асоціації».
Прийом для нових членів АПУ
19 липня 2012 року
Ресторан «Пивна бочка», м. Київ

Круглий стіл, присвячений виборчому
процесу-2012
6 вересня 2012 року
Готель «Київ», м. Київ

I Україно-естонський круглий стіл
з корпоративних та податкових аспектів
ведення бізнесу. Реформа адвокатури
в Україні та Естонії
21 вересня 2012 року
Swissotel Tallinn, м. Таллінн, Естонія

І Податковий форум
28 вересня 2012 року
Готель Radisson BLU, м. Київ

І Судовий форум Асоціації правників України
4 жовтня 2012 року
Президент Готель, м. Київ

[
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Повторне засідання Правничої Асамблеї АПУ
5 жовтня 2012 року
Готель «Київ», м. Київ

Святкування Дня юриста —
вечірка «Парад зірок АПУ»
5 жовтня 2012 року
Клуб SkyBar, м. Київ

Урочистий обід з нагоди святкування
Дня юриста та Відкриття Року Права
8 жовтня 2012 року
Готель HYATT Regency Kiev, м. Київ

VI Щорічний форум з корпоративного права
26 жовтня 2012 року
Готель «Прем’єр Палац», м. Київ

«Ласкаво просимо до Асоціації».
Прийом для нових членів АПУ
30 жовтня 2012 року
Ресторан «Пивна бочка», м. Київ

KIЕV ARBITRATION DAYS 2012:
мислити глобально
15 — 16 листопада 2012 року
Готель Radisson BLU, м. Київ

IІ Східноукраїнський юридичний форум
Асоціації правників України
23 листопада 2012 року
Конференц-зал стадіону «Дніпро-арена», м. Дніпропетровськ

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках
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Святкування 10-річчя
Асоціації правників України
30 листопада 2012 року
Галерея М17, м. Київ

«Ласкаво просимо до Асоціації».
Прийом для нових членів АПУ
22 січня 2013 року
Ресторан «Пивна бочка», м. Київ

«Народний депутат України в гостях в АПУ».
Обід з парламентарем Валерієм Писаренком
12 лютого 2013 року
Ресторан «Старе Запоріжжя», м. Київ

ІХ Щорічний юридичний форум «Розвиток
ринку юридичних послуг в Україні — 2013»
22 лютого 2013 року
InterContinental Kyiv, м. Київ

Круглий стіл «Розгляд справ
про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції:
практичні проблеми та шляхи вирішення»
11 березня 2013 року
Готель «Дніпро», м. Київ

I Конференція
з нерухомості та будівництва АПУ
22 березня 2013 року
Торгово-промислова палата України, м. Київ

Україно-грузинський круглий стіл
«Заробляємо більше:
нові ідеї для юридичних фірм та їх клієнтів»
29 — 31 березня 2013 року
Готель Holiday Inn, м. Тбілісі, Грузія

[

18 ]

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках

РІЧНИЙ ЗВІТ ’12/13 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

ІІІ Щорічний форум з фармацевтичного права
5 квітня 2013 року
Готель «Русь», м. Київ

«Ласкаво просимо до Асоціації».
Прийом для нових членів АПУ
9 квітня 2013 року
Ресторан «Пивна бочка», м. Київ

II Третейський форум
«Третейський розгляд: час для вдосконалення»
12 квітня 2013 року
Торгово-промислова палата України, м. Київ

Застосування Нью-Йоркського права
в міжнародних транзакційних угодах
та при вирішенні міжнародно-правових спорів
18 квітня 2013 року
Готель Radisson Blu Podol, м. Київ

VI Щорічна конференція корпоративних
юристів (юрисконсультів)
19 квітня 2013 року
Президент Готель, м. Київ

Спільна польсько-українська конференція
«Міжнародний комерційний арбітраж»
26 квітня 2013 року
Інститут міжнародних відносин Київського національного
університету імені Т. Шевченка, м. Київ

Україно-арабський круглий стіл
«Бізнес в Еміратах: нові ідеї, нові можливості»
28 — 30 квітня 2013 року
Hilton Ras Al Khaimah Resort & SPA, Рас Аль Хайма,
Об’єднані Арабські Емірати

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках
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2.2. Заходи форумів АПУ
Форум партнерів
1

23 травня 2012 року

Засідання Форуму в Києві

2

7 вересня 2012 року

Засідання Форуму в Балаклаві

Форум жінок-юристів
1

26 вересня 2012 року

Практичний тренінг із сучасного ділового етикету

2

21 листопада 2012 року

Спільне засідання Форуму та Комітету з сімейного
та спадкового права з питань насильства в сім’ї

3

20 березня 2013 року

Засідання Форуму
«Жінка-адвокат в цивільному та кримінальному процесах»

Форум молодих юристів АПУ
1

10 серпня 2012 року

Неформальна зустріч Форуму

2

6 вересня 2012 року

Перша зустріч з Олексієм Резніковим

3

25 вересня 2012 року

Друга зустріч з Олексієм Резніковим

4

27 вересня 2012 року

Перегляд фільму «Нюрнберзький процес»

5

3 жовтня 2012 року

Зустріч Форуму на тему: «Короткий екскурс по Проекту
Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю»

6

18 жовтня 2012 року

Майстер-клас «Робота у сучасній юридичній фірмі:
взаємодія у команді та з керівництвом»

7

14 листопада 2012 року Legal English Speaking Club

8

21 листопада 2012 року Зустріч на тему: «Процесуальні аспекти укладення мирової угоди»

9

23 листопада 2012 року Відкрита робоча зустріч Форуму молодих юристів

10

24 листопада 2012 року Інтелектуальна дискусія в межах проекту «3 С»

11

20 грудня 2012 року

Legal English Speaking Club

12

27 лютого 2013 року

Зустріч на тему: «Захист честі, гідності та ділової репутації»

13

28 березня 2013 року

Зустріч на тему: «Як знайти баланс між успішним кар'єрним ростом
та особистим щастям? Основні перепони на шляху до гармонії»

Форум здоров’я правника

[

1

15 липня 2012 року

Сплав по Дністру

2

12 серпня 2012 року

Похід в Карпати
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2.3. Робота комітетів АПУ
Наразі в Асоціації правників України працює 27 комітетів. За рішенням Правління АПУ від 1 листопада
2012 року було створено Комітет з аграрного права. На засіданні Правління АПУ 11 квітня 2013 року було
вирішено приєднати Комітет зі страхового права до Комітету з банківського та фінансового права.

№
з/п

Назва комітету АПУ

Дата
проведення

Тема засідання

1

Комітет з аграрного права

25 квітня
2013 року

Актуальні питання антимонопольного
законодавства в аграрному секторі
України

2

Комітет з альтернативного
вирішення спорів спільно
з Комісією з питань
міжнародного арбітражу
ICC Ukraine

14 березня
2013 року

Нові договори України у сфері
міжнародної торгівлі та оподаткування:
що очікує бізнес?

3

Комітет з банківського
та фінансового права

21 травня
2012 року

Переказ коштів. Електронні гроші як валюта
майбутнього: українські реалії світового
тренду

4

Комітет з банківського
та фінансового права

14 червня
2012 року

Придбання товарів в групах: новий погляд
на фінансову послугу з історією

5

Комітет з банківського
та фінансового права

18 вересня
2012 року

6

Комітет з банківського
та фінансового права

01 листопада
2012 року

7

Комітет з банківського
та фінансового права

20 березня
2013 року

Угоди M&A 2013: істотна участь, злиття
та поглинання на фінансовому ринку

8

Комітет з банківського
та фінансового права спільно
із Асоціацією фінансових
установ

23 квітня
2013 року

Переказ коштів: нові правила та вимоги
до професійних учасників ринку
фінансових послуг

9

Комітет з енергетики

25 жовтня
2012 року

10

Комітет з енергетики

20 лютого
2013 року

11

12

13

Комітет
з зовнішньоекономічної
діяльності
Комітет з інтелектуальної
власності та рекламного
права (Проект «Варта
справа»)
Комітет з інтелектуальної
власності та рекламного
права (Проект «Варта справа»)

12 червня
2012 року

Виведення неплатоспроможних банків
з ринку та ліквідація банків: реформа
системи гарантування вкладів фізичних
осіб
Страхування сільськогосподарських
ризиків з державною підтримкою: нові
«гарантовані» можливості та перспективи

Обговорення та внесення пропозицій
до проекту Методики щодо стимулюючого
регулювання тарифів на передачу
та постачання електричної енергії
Нові Правила приєднання
електроустановок споживачів
до електричних мереж. Позитивні
нововведення та невирішені питання
Вступ Росії у СОТ та його вплив
на економічні відносини між Україною
та Росією

10 жовтня
2012 року

Правовий захист об’єктів дизайну

17 жовтня
2012 року

Договірні відносини, що виникають
у сфері дизайну

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках
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Комітет з інтелектуальної
власності та рекламного
права (Проект «Варта
справа»)

22 листопада
2012 року

Ліцензійне програмне забезпечення
для дизайнерів

15

Комітет з інтелектуальної
власності та рекламного
права (Проект «Варта
справа»)

29 листопада
2012 року

Правове регулювання рекламної діяльності
і захисту від недобросовісної конкуренції
в сфері дизайну
Шляхи вдосконалення програми
звільнення від відповідальності:
що може стримувати від добровільного
викриття картелю його учасниками —
теорія без практики»
Новації в законодавстві про банкрутство:
зміна статусу арбітражних керуючих
та системи допуску до професії
Принцип верховенства права у діяльності
вищих судових органів України: людинаправник-суспільство
Новітній законопроект
«Про товариства з обмеженою
та додатковою відповідальністю»:
радять і сперечаються практики
Ініціативи з реформування законодавства
про товариства з обмеженою
відповідальністю: чи одного поля ягоди?

16

Комітет з конкуренційного
права

12 грудня
2012 року

17

Комітет з конкурсного права

3 квітня
2013 року

18

Комітет з конституційного
права, адміністративного
права та прав людини

26 червня
2012 року

19

Комітет з корпоративного
права

27 липня
2012 року

20

Комітет з корпоративного
права спільно із ЦКП

20 лютого
2013 року

21

Комітет з корпоративного
права

5 березня
2013 року

Установче засідання Комітету

22

Комітет з кримінального та
кримінально-процесуального
права

07 вересня
2012 року

Права слідчоарештованого
під час досудового слідства

23

Комітет з кримінального та
кримінально-процесуального
права

21 лютого
2013 року

Установче засідання Комітету
з кримінального та кримінальнопроцесуального права з приводу діяльності
Комітету у 2013 році

24

Комітет з кримінального та
кримінально-процесуального
права

12 березня
2013 року

Проблематика застосування норм КПК
при розслідуванні податкових злочинів

25

Комітет з медичного права

30 травня
2012 року

Юридична підтримка медичного бізнесу:
штатний юрист чи аутсорсинг послуг?

26

Комітет з медичного права

25 червня
2012 року

Юридичний аналіз реклами медичних
послуг

27

Комітет з медичного права

01 серпня
2012 року

Захист ділової репутації медичних установ

28

Комітет з медичного права

10 вересня
2012 року

Страхування професійних ризиків
в медичній сфері

29

Комітет з медичного права

06 грудня
2012 року

Матеріальний еквівалент моральної шкоди
в медицині

30

Комітет з медичного права

13 лютого
2013 року

Ліцензування та акредитація медичних
та фармацевтичних (аптечних) закладів:
новели зими 2013 року
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31

Комітет з міжнародного права

21 листопада
2012 року

Структурування активів за участю
іноземних елементів

32

Комітет з нерухомості
і будівництва

19 вересня
2012 року

Земельна реформа в Україні:
стан і перспективи

33

Комітет з нерухомості
і будівництва

25 вересня
2012 року

Земельна реформа в Україні: що нас
чекає в 2013 році?

34

Комітет з нерухомості
і будівництва

13 грудня
2012 року

Новий порядок реєстрації речових прав
на нерухомість та їх обмежень

35

Комітет з нерухомості
і будівництва

16 лютого
2013 року

Новації в реєстрації речових прав
на нерухоме майно 2013

36

Комітет з оподаткування

24 вересня
2012 року

Судова практика розгляду спорів
про застосування спрощеної системи
оподаткування

37

Комітет з оподаткування

06 листопада
2012 року

Корпоративні та інвестиційні аспекти
ведення бізнесу в Австрії

38

Комітет з оподаткування

24 квітня
2013 року

Трансферне ціноутворення та звичайні
ціни

39

Комітет з процесуального
права

10 травня
2012 року

Особливості розгляду спорів,
що виникають з кредитних правовідносин

40

Комітет з процесуального
права

18 липня
2012 року

41

Комітет з процесуального
права

20 грудня
2012 року

42

Комітет з процесуального
права

19 лютого
2013 року

Правовий статус прокурора
в господарському та адміністративному
судочинствах
Особливості застосування строку позовної
давності за зобов’язаннями, строк виконання яких не встановлений договором
Феміда збита з пантелику:
плюралізм чи невизначеність?

43

Комітет з процесуального
права

23 квітня
2013 року

Нікчемні угоди як предмет судового спору
у галузі податкового права

44

Комітет з сімейного
та спадкового права

24 травня
2012 року

Гостра проблема сьогодення: де та з ким
проживатиме дитина, коли згоди між
батьками про це не досягнуто

21 листопада
2012 року

Відповідальність за вчинення насильства
в сім’ї. Попередження насильства в сім’ї

24 січня
2013 року

Компенсація моральної шкоди в сімейних
спорах: досвід експерта-психолога

9 квітня
2013 року

Правові аспекти застосування допоміжних
репродуктивних технологій

45
46

47

Комітет з сімейного
та спадкового права спільно
з Форумом жінок-юристів
Комітет з сімейного
та спадкового права
Комітет з сімейного
та спадкового права спільно
із Комітетом з медичного
права

48

Комітет з транспортного
права

22 червня
2012 року

49

Комітет з транспортного
права

22 лютого
2013 року

50

Комітет з трудового права

18 жовтня
2012 року

Закон України «Про морські порти
України»: на які зміни очікувати в портовому
секторі?
Судова практика у сфері вантажних
залізничних перевезень та транспортного
експедирування на прикладі case study
Фріланс в Україні:
проблеми та перспективи розвитку

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках
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51

Комітет з трудового права

03 грудня
2012 року

Інформаційні технології та штучний інтелект
на службі у юриста
Захист трудових прав найманих
працівників. Проблеми незаконного
звільнення та поновлення на роботі

52

Комітет з трудового
права спільно із Секцією
юрисконсультів

26 лютого
2013 року

53

Комітет з фармацевтичного
права

19 червня
2012 року

European Pharma Law Convention:
тенденції Європейської фарми та
українські паралелі. Нотатки учасника
юридичної фармконференції в Братиславі

54

Комітет з фармацевтичного
права

55

Комітет з фондового ринку

56

Комітет з фондового ринку

57

Комітет з цивільного права

13 березня
2013 року
05 червня
2012 року
06 вересня
2012 року
23 травня
2012 року

Правові аспекти поширення зразків
лікарських засобів
Використання інсайдерської інформації
на фондовому ринку
Закон 5042-VI — наслідки «вдосконалення»
для учасників фондового ринку
Правове регулювання спільної інвестиційної
діяльності

58

Комітет з цивільного права

20 листопада
2012 року

Тенденції та актуальні приклади судової
практики з кредитних спорів

59

Комітет з цивільного права

60

Комітет з юридичної практики

61

Комітет з юридичної практики

62

Комітет зі спортивного права

Нормативно-правове регулювання
інноваційної діяльності
Проведення оцінки персоналу в юридичній
фірмі
Побудова ефективних внутрішніх
комунікацій в юридичних фірмах
Регулювання діяльності спортивних агентів
в Україні

63

Комітет зі спортивного права

64

Комітет зі спортивного права

65

Комітет зі спортивного права

27 лютого
2013 року
06 листопада
2012 року
2 квітня
2013 року
05 липня
2012 року
05 грудня
2012 року
18 грудня
2012 року
19 березня
2013 року

Спортивний арбітраж
Особливості статусу неповнолітніх
спортсменів
Установче засідання Комітету

Кількість засідань, проведених комітетами у період
з травня 2012 року по квітень 2013 року:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
[

Комітет з аграрного права — 1.
Комітет з альтернативних
вирішень спорів — 1.
Комітет з банківського
та фінансового права — 6.
Комітет з енергетики — 2.
Комітет з зовнішньоекономічної
діяльності — 1.
Комітет з інтелектуальної власності
та рекламного права — 4.
Комітет з конкуренційного права — 1.
Комітет з конкурсного права — 1.
Комітет з конституційного права,
адміністративного права та прав людини — 1.
Комітет з корпоративного права — 3.
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11. К
 омітет з кримінального та кримінальнопроцесуального права — 3.
12. Комітет з медичного права — 7.
13. Комітет з міжнародного права — 1.
14. Комітет з нерухомості та будівництва — 4.
15. Комітет з оподаткування — 3.
16. Комітет з процесуального права — 5.
17. Комітет з сімейного та спадкового права — 4.
18. Комітет з транспортного права — 2.
19. Комітет з трудового права — 3.
20. Комітет з фармацевтичного права — 2.
21. Комітет з фондового ринку — 2.
22. Комітет з цивільного права — 3.
23. Комітет з юридичної практики — 2.
24. Комітет зі спортивного права — 4.
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2.4. Регіональні відділення АПУ
Чернігівська обл.
Волинська обл.

Сумська обл.

Рівненська
обл.
Житомирська обл.
Київ
Харківська обл.

Полтавська обл.

Луганська обл.

Київська обл.
Львівська обл.
Тернопільська
обл.

Черкаська обл.

Хмельницька
обл.

Дніпропетровська обл.
Кіровоградська обл.

Вінницька обл.

Івано-Франківська обл.

Донецька обл.

Закарпатська обл.
Чернівецька обл.
Запорізька обл.

Миколаївська обл.

Мапа України
Регіональних відділень
АПУ

Херсонська обл.

Одеська обл.
АРК

Севастополь

Заходи відділень
№
з/п

Дата

Назва відділення АПУ

Назва заходу

1

10 травня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Круглий стіл «Особливості збирання доказів
і проведення слідчих дій в контексті нового
Кримінального процесуального кодексу»

2

11 травня
2012 року

Відділення у Рівненській
області

Тренінг «Секрети ефективної комунікації»

3

12 травня
2012 року

Відділення у
Тренінг з ораторського мистецтва
Дніпропетровській області

4

18 травня
2012 року

Відділення у АРК

Семінар з питань нотаріату

5

19 травня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Екологічна акція «Бізнес за чисте довкілля»

6

22 травня
2012 року

Відділення у Хмельницькій
області

Круглий стіл
«Аналіз вироків у справах економічних злочинів»

7

25 травня
2012 року

Відділення у Житомирській
День безоплатної правової допомоги
області

8

25 травня
2012 року

Відділення у
День безоплатної правової допомоги
Дніпропетровській області

9

26 травня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Пейнтбол серед членів Відділення АПУ
у Львівській області

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках
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10

29 травня
2012 року

Відділення у
Соціальна ініціатива до Дня захисту дітей
Дніпропетровській області

11

7 червня
2012 року

Відділення у м. Києві

12

13 червня
2012 року

Круглий стіл з обговорення Закону України «Про
Відділення у
внесення змін до деяких законодавчих актів України»
Дніпропетровській області у зв'язку з прийняттям Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції»

13

14 червня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Засідання Ради Відділення

14

16 червня
2012 року

Відділення у Харківській
області

Зустріч з Ярославом Зейканом

15

18 червня
2012 року

Відділення в Одеській
області

Круглий стіл з проблемних питань орендних
правовідносин у розрізі Закону України
«Про морські порти»

16

26 червня
2012 року

Відділення у Хмельницькій
області

Круглий стіл «Аналіз вироків у справах проти
власності»

17

12 липня
2012 року

Відділення в Полтавській
області

Круглий стіл на тему: «Комерційна таємниця
в умовах загострення конкуренції на ринку»

18

20 липня
2012 року

Відділення у м. Києві

Турнір з риболовлі

19

12 вересня
2012 року

Науково-практична конференція «Актуальні
Відділення в
питання впровадження положень Кримінального
Дніпропетровській області процесуального кодексу України у практичну
діяльність»

20

17 — 21
вересня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Тиждень безоплатної правової допомоги

21

25 вересня
2012 року

Відділення в Одеській
області

Розширене засідання Комітету з нерухомості
та будівництва в межах Відділення

22

20 вересня
2012 року

Відділення у Хмельницькій
області

23

20 вересня
2012 року

Відділення у м. Києві

24

25 вересня
2012 року

Відділення у Львівській
області

25

3 жовтня
2012 року

Відділення у Львівській
області

26

5 — 6 жовтня
2012 року

Відділення у Львівській
області

27

13 жовтня
2012 року

Відділення в
Кубок з футболу
Дніпропетровській області

28

23 жовтня
2012 року

Відділення в Хмельницькій
області

Круглий стіл на тему: «Корпоративні відносини
у АТ та ТОВ»

29

24 жовтня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Семінар на тему: «Звернення до Європейського
суду з прав людини: правила оформлення
та критерії прийнятності»
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Засідання Ради Відділення

Спільний круглий стіл АПУ та Хмельницького
університету управління та права на тему
реформи адвокатури та КПК
Спільне засідання Відділення Асоціації
правників України у м. Києві та Секції адвокатів
та практикуючих правників
Навчальний семінар «Актуальні аспекти правового
захисту та представництва в спорах, пов’язаних
з ДТП»
Майстер-клас для студентів «Legal Due Diligence:
правові аспекти підготовки до купівлі корпоративних
прав, активів»
Форум про захист прав юридичних осіб
в Європейському суді з прав людини (спільно
з Львівським осередком Ліги студентів АПУ)
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30

25 жовтня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Зустріч зі студентами

31

31 жовтня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Лекція — майстер-клас Наталії Анохіної на тему:
«Конкурентне право. Загальний огляд і актуальні
аспекти»

32

6 листопада
2012 року

Відділення в Харківській
області

Обговорення проекту Закону «Про товариства
з обмеженою та додатковою відповідальністю»

33

7 листопада
2012 року

Відділення у Львівській
області

Лекція — майстер-клас Антона Подільчака на тему:
«Юрист повинен знати…»

34

23 листопада Відділення в
Лекція на тему: «Кар'єра юриста у ВНЗ та після ВНЗ,
2012 року
Дніпропетровській області професійний підхід до професійного розвитку»

35

30 листопада Відділення у Львівській
2012 року
області

Міжнародний форум з практики Європейського
суду з прав людини

36

30 листопада
Відділення в АРК
2012 року

Проблеми господарського судочинства/Нове
законодавство про банкрутство

37

5 грудня
2012 року

Відділення в Одеській
області

Круглий стіл, присвячений обговоренню нової
редакції Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника чи визнання його
банкрутом»

38

8 грудня
2012 року

Відділення в м. Києві

ІV Щорічний турнір зі стендової стрільби

39

11 грудня
2012 року

Відділення в Рівненській
області

Круглий стіл на тему: «Стан та перспективи розвитку
земельного законодавства України»

40

13 грудня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Майстер-клас на тему: «Практичні проблеми
правового забезпечення здійснення прямих
іноземних інвестицій»

41

18 грудня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Підтримка благочинної акції «Миколай про тебе не
забуде» спільно з Академією Української Молоді

42

26 грудня
2012 року

Відділення в Харківській
області

Святкова новорічна вечірка в японському стилі

43

19 січня
2013 року

Відділення в м. Києві

Купання у Хрещенські морози

44

25 січня
2013 року

Відділення в Харківській
області

Круглий стіл «Новий порядок реєстрації прав
на нерухомість»

45

8 лютого
2013 року

Відділення в ІваноФранківській області

Виїзне засідання в м. Яремче

46

15 лютого
2013 року

Відділення в Харківській
області

Круглий стіл «Розвиток медичного права в Україні»

47

15 лютого
2013 року

Відділення у Львівській
області

Круглий стіл: «Вирішення спорів за кавою»:
обговорення питань професійної етики в арбітражі

48

16 лютого
2013 року

Відділення в Черкаській
області

Виїзне засідання Комітету з нерухомості
та будівництва «Новації в реєстрації речових прав
на нерухоме майно 2013»

49

16 лютого
2013 року

Відділення в
Турнір з більярду серед юристів
Дніпропетровській області

50

20 лютого
2013 року

Відділення в Рівненській
області

Спільне засідання Відділення та Комітету
з енергетики «Нові Правила приєднання
електроустановок споживачів до електричних
мереж. Позитивні нововведення та невирішені
питання»

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках
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51

22 лютого
2013 року

Відділення в Одеській
області

Спільне засідання з Комітетом з транспортного
права «Судова практика у сфері вантажних
залізничних перевезень та транспортного
експедирування на прикладі case study»

52

24 лютого
2013 року

Відділення у Львівській
області

Круглий стіл з права Світової організації торгівлі

53

25 лютого
2013 року

Відділення у Львівській
області

Майстер-клас для студентів

54

26 лютого
2013 року

Відділення в Луганській
області

Круглий стіл на тему:
«Зовнішньоекономічна діяльність»

55

28 лютого
2013 року

Відділення в АР Крим

Круглий стіл на тему: «Новели в законодавстві
про банкрутство»

56

14 березня
2013 року

Відділення в Харківській
області

Круглий стіл «2013 — час розкидати чи збирати
каміння на регіональному ринку»

57

15 березня
2013 року

58

15 березня
2013 року

59

22 березня
2013 року

60

29 березня
2013 року

61

4 квітня 2013
року

62

18 квітня 2013
року

63

19 квітня 2013
року

Відділення в Харківській
області

64

23 квітня 2013
року

День надання безоплатної правової допомоги
Відділення в
громадянам, постраждалим внаслідок
Дніпропетровській області
Чорнобильської катастрофи

65

26 квітня 2013
року

Відділення в Луганській
області

Турнір зі стрільби

66

27 квітня 2013
року

Відділення в м. Києві

Турнір з риболовлі

Круглий стіл «Реєстрація права власності
Відділення в
на нерухоме майно, спрощення процедури
Дніпропетровській області
і перспективи розвитку»
Круглий стіл з питань правового регулювання
Відділення в Хмельницькій
відносин щодо застосування допоміжних
області
репродуктивних технологій
Круглий стіл з питань застосування нового
законодавства, зокрема ЗУ «Про безоплатну
правову допомогу», ЗУ «Про адвокатуру
Відділення у Вінницькій
та адвокатську діяльність», нового КПК України
області
та проблемні питання нового порядку реєстрації
прав на нерухоме майно»
Відділення в АР Крим

Круглий стіл
«Новели та практичне застосування КПК»

Семінар на тему: «Новий Кримінальний
процесуальний кодекс України: перші 135 днів —
практичні аспекти застосування»
Науково-практична конференція «Актуальні
Відділення в
питання досудового розслідування слідчими органів
Дніпропетровській області
внутрішніх справ: проблеми теорії та практики»
Відділення у Львівській
області

Круглий стіл «Практика розслідування економічних
злочинів за новим КПК»

Відділення, створені за звітний період:
Відділення у Вінницькій області.
Відділення в Луганській області.
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2.5. Діяльність та заходи,
що плануються у 2013 році
Час
проведення

травень

червень

вересень

жовтень

листопад

Назва заходу

Місце проведення заходу

Зустріч членів АПУ з кандидатами на посади членів
Правління, Президента та Віце-президента Асоціації
правників України

м. Київ

IІІ Західноукраїнський юридичний форум

м. Львів

Х Щорічна правнича конференція
Асоціації правників України

м. Ялта, АР Крим

Х Чергове засідання Правничої Асамблеї
Асоціації правників України

м. Ялта, АР Крим

Круглий стіл
«Новітнє вчення про тлумачення правових актів»

м. Київ

Семінар «Кримінально-правові
та інші ризики ведення бізнесу в Україні»

м. Київ

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

м. Київ

ІI Податковий форум

м. Київ

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

м. Київ

ІІ Судовий форум АПУ

м. Київ

Урочистий обід з нагоди святкування
Дня юриста та Відкриття Року Права

м. Київ

Святкування Дня юриста — вечірка

м. Київ

VII Щорічний форум з корпоративного права

м. Київ

KIEV ARBITRATION DAYS 2013: мислити глобально

м. Київ

ІІІ Східноукраїнський юридичний форум

м. Київ

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках
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2.6. Окремі проекти Асоціації
правників України
2.6.1. Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги
За ініціативою Асоціації правни-

людини та Українська фундація

ків України (АПУ) та за підтримки

правової допомоги, Київська місь-

численних юристів і адвокатських

ка Кваліфікаційно-дисциплінарна

об’єднань з усієї країни пройшов

комісія адвокатури, а також вели-

Третій всеукраїнський день без-

ка кількість юридичних фірм та ад-

оплатної правової допомоги гро-

вокатських об’єднань.
За даними, що надійшли до

мадянам та юридичним особам.

Асоціації правників України, до

Цього року ініціативу АПУ підтримали також і профільні гро-

надання

безкоштовної

правової

мадські організації: Асоціація ад-

допомоги долучилися близько 80

вокатів України, Союз адвокатів України, Рада

юридичних компаній з різних міст України., які

адвокатів України, Міжнародний фонд «Відро-

надали консультації 600 людям, загалом витра-

дження», Українська Гельсінська спілка з прав

тивши на це близько 424 години роботи.

2.6.2. Реєстр боржників юридичних фірм
За рішенням засновників — Форуму партнерів юридичних фірм Асоціації правників Укра-

[

дичних фірм без наміру подальшої оплати цих
послуг.

їни (АПУ) до оперативного управління та віда-

Для того, щоб ознайомитись із реєстром не-

ння Секретаріату АПУ було передано Реєстр

добросовісних боржників та надати наймену-

боржників юридичних фірм.

вання недобросовісного боржника, будь-яка

Зазначений Реєстр створений на веб-сайті

юридична фірма може зареєструватись на

www.lawfirmdebtor.com.ua та містить інфор-

вказаному вище сайті. Реєстрація передбачає

мацію про осіб, які невмотивовано відмовились

прийняття юридичною фірмою Правил реєстра-

від оплати послуг юридичних фірм. Основною

ції, введених та погоджених на Форумі партне-

метою створення цього ресурсу стала необ-

рів АПУ з метою запобігання недобросовісному

хідність запобігання звернень недобросовісних

використанню нового ресурсу та розміщенню

осіб за юридичними послугами до різних юри-

на ньому неправдивої інформації.
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2.7. Законопроектна робота
Протягом звітного періоду в межах Асоціації
було продовжено роботу 2 робочих груп:
1) з питань розробки законодавства щодо
обов’язкового

страхування

цивільної

відпові-

дальності правників;
2) з питань розробки змін до законодавства
про захист персональних даних.

компаній) страховими компаніями України;
2) погодження та напрацювання єдиної позиції АПУ за участі професійних асоціацій
страховиків України щодо необхідності: а) вдосконалення чинного страхового законодавства
України в частині добровільного страхування
професійної відповідальності юристів; б) виро-

Крім того, в комітетах Асоціації велась робо-

блення типових правил та стандартів добровіль-

та над пропозиціями до проекту Закону Укра-

ного страхування професійної відповідальності

їни про внесення змін до Закону України «Про

юристів; в) здійснення актуальних розрахунків

захист економічної конкуренції» щодо забезпе-

та вироблення економічно обґрунтованих тари-

чення доказів у справах, що розглядаються ор-

фів страхування професійної відповідальності

ганами Антимонопольного комітету України, а

юристів. За період свого існування робоча гру-

також робота над пропозиціями щодо впрова-

па провела 2 засідання, результатом яких було

дження стимулюючого регулювання в електро-

затвердження проекту Концепції страхуван-

енергетиці України.

ня цивільної відповідальності правників. Також

Також було ухвалено рішення щодо створен-

було розпочато опитування юридичних компа-

ня на базі ВГО «Асоціація правників України»

ній щодо потреби в обов’язковому страхуванні

сайта з обговорення та опрацювання законо-

цивільної відповідальності правників. Робота в

проектів.

групі на даний момент продовжується.

Робочу групу з питань розробки змін до зако-

КИЇВ — 09 липня 2012 року. В межах електрон

нодавства про захист персональних даних було

ного опитування членів Правління АПУ прийнято

створено рішенням Правління АПУ від 23 лютого

рішення про затвердження проекту звернення

2012 року. Метою створення групи була підго-

до Голови Верховної Ради України Литвина В.М.

товка проекту змін до Закону України «Про за-

стосовно

хист персональних даних». За період свого існу-

Ради України під час голосування проекту Зако-

вання (від 23 лютого 2012 року по 19 липня 2012)

ну України «Про засади державної мовної по-

робоча група провела 3 засідання, результатом

літики» (реєстр. №9073 від 26.08.2011 року), що

яких було створення та затвердження Концепції

відбулось 03 липня 2012 року. Асоціація прав-

внесення змін до Закону України «Про захист

ників України висловила занепокоєння фактом

персональних даних» фахівцями у сфері за-

прийняття зазначеного вище проекту Закону з

хисту персональних даних, які є членами Асо-

порушенням встановленої Регламентом Вер-

ціації правників України. Концепція передбачає

ховної Ради України процедури, а також ви-

внесення близько десяти поправок до Закону

словила думку про те, що такі грубі порушення

України «Про захист персональних даних».

Регламенту ВРУ при прийнятті законопроектів в

Робочу групу з питань розробки законодав-

порушень

Регламенту

Верховної

разі набуття ними системного характеру мо-

ства щодо обов’язкового страхування цивільної

жуть становити загрозу парламентаризму та

відповідальності правників також було створено

конституційному ладу країни взагалі. Було ви-

рішенням Правління АПУ від 23 лютого 2012 року.

словлено прохання не підписувати зазначений

Основними завданнями робочої групи є:

законопроект.

1) вивчення практики добровільного страху-

КИЇВ — 19 липня 2012 року. На черговому за-

вання професійної відповідальності адвокатів

сіданні Правління Асоціації правників України

(юристів), адвокатських об’єднань (юридичних

було вирішено затвердити Концепцію внесення
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змін до Закону України «Про захист персональ-

вільної відповідальності правників та пропозицій

них даних», розроблену в межах діяльності Ро-

щодо унормування питання страхування цивіль-

бочої групи АПУ з цього питання, та звернутися

ної відповідальності правників.

до народних депутатів України з проханням ви-

Також на цьому засіданні було затверджено

ступити із законодавчою ініціативою та врахува-

пропозиції Комітету з енергетики щодо впрова-

ти запропоновані пропозиції до Закону України

дження стимулюючого регулювання в електрое-

«Про захист персональних даних».

нергетиці України та вирішено направити про-

Крім того, на цьому засіданні Правлінням

позиції регулятору. Пропозиції Комітету містять

АПУ було вирішено затвердити текст звернення

близько десяти зауважень до проекту Порядку

до народних депутатів України з пропозиціями

визначення необхідного доходу від здійснення

до проекту Закону України про внесення змін

діяльності з передачі електроенергії місцеви-

до Закону України «Про захист економічної кон-

ми (локальними) електромережами, чотири

куренції» щодо забезпечення доказів у справах,

пропозиції до проекту Порядку визначення ре-

що розглядаються органами Антимонопольно-

гуляторної бази активів суб’єктів природних

го комітету України. У зверненні АПУ висловила

монополій у сфері електроенергетики та одну

свою підтримку правової позиції, викладеної в

пропозицію до проекту Порядку розрахунку

проекті Закону України про внесення змін до

роздрібних тарифів на електричну енергію, та-

Закону України «Про захист економічної кон-

рифів на передачу електричної енергії місце-

куренції», та запропонувала свої зауваження

вими (локальними) електричними мережами,

щодо поліпшення тексту семи статей законо-

тарифів на постачання електричної енергії за

проекту.

регульованим тарифом у разі застосування

КИЇВ — 02 серпня 2012 року. В межах елек-

[

стимулюючого регулювання.

тронного опитування Правління АПУ вирішило

КИЇВ — 17 квітня 2013 року. В межах елект

звернутися до Президента України Янукови-

ронного опитування Правління АПУ прийняло

ча В.Ф. стосовно проекту Закону України «Про

рішення про затвердження та направлення до

засади державної мовної політики» з прохан-

Комітету з питань економічної політики, а та-

ням ветувати його.

кож до інших профільних комітетів пропозицій

КИЇВ — 30 листопада 2012 року. Правління

Ради Комітету АПУ з корпоративного права

АПУ на своєму черговому засіданні затверди-

про підтримку законопроекту № 2011-1 «Про

ло проект Концепції страхування цивільної від-

товариства з обмеженою та додатковою відпо-

повідальності правників. У Концепції висвітлені

відальністю», внесеного народними депутата-

питання актуальності страхування цивільної від-

ми Ляпіною К.М. та Горіною І.А., як такого, що

повідальності правників в Україні, стану зако-

спрямований на досягнення важливих систем-

нодавчого врегулювання проблеми страхуван-

них зрушень у підходах до регулювання ТОВ та,

ня цивільної відповідальності правників, досвіду

одночасно, пропонує вдалі рішення для бага-

іноземних країн у врегулюванні цього питання,

тьох проблем, що часто виникають у практичній

невирішених та спірних питань страхування ци-

діяльності.
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2.8. Співробітництво
з державними органами.
Діяльність у сфері лобіювання
Асоціація правників України активно розвиває

Не залишаючись осторонь актуальних тенден-

співробітництво з державними органами та уста-

цій у сфері законотворення, члени Асоціації прав-

новами, представниками законодавчої влади та

ників України брали активну участь в обговоренні

профільними організаціями задля реалізації од-

та розробці пропозицій у процесі прийняття ново-

ного з найважливіших пріоритетів нашої органі-

го Закону України «Про адвокатуру та адвокатську

зації — представництво та відстоювання прав та

діяльність», надавали свої зауваження до нового

інтересів правників як тих, які пов’язані із безпосе-

Кримінально-процесуального кодексу, врахову-

реднім виконанням своїх функцій у

ючи інтереси захисників та їх клієнтів,

якості представника, захисника або

та готували своє бачення такого не-

юриста, так і тих, які пов’язані із роз-

обхідного для тисяч компаній України

витком професії та ринку юридичних

Закону України «Про товариства з об-

послуг загалом.

меженою відповідальністю».

Діяльність у цьому напрямі здій-

Асоціація правників України також

снюється через відповідні робочі гру-

не залишилася осторонь процесів,

пи, зустрічі, особисті ініціативи юрис-

що проходили на шляху формуван-

тів, які реалізуються через участь у

ня системи адвокатського само-

громадських радах, в процесі пу-

врядування. Так, з прийняттям нового

блічного обговорення законопроек-

Закону України «Про адвокатуру та

тів тощо.  

адвокатську діяльність» представники

Уже декілька років у межах АПУ реалізується

Асоціації були обрані до органів самоврядуван-

ініціатива «Народний депутат в гостях в АПУ» — не-

ня адвокатури усіх рівнів та навіть очолили деякі

формальні зустрічі народних депутатів України з

з них.

членами Асоціації правників України, під час яких

З кожним роком робота у напрямі побудови

учасники мають змогу обговорити актуальні пи-

ефективної співпраці з державними органами та

тання законотворення та запропонувати свої ідеї

розвитку діяльності у сфері лобіювання все більше

та проекти. І ця ініціатива має досить конкретні

розширюється, Асоціація отримує конкретні ре-

результати. Так, чимало депутатів приймають до

зультати та зворотній зв’язок від представників дер-

розгляду пропозиції правників, їх зауваження і про-

жавних органів і законотворців, таким чином ро-

екти та залучають у якості експертів до процесу

блячи голос правничої спільноти країни все більш

розробки нових законопроектів.

гучним та впливовим.
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2.9. Звіт про діяльність
Правління АПУ
Протягом звітного періоду було проведено 7
засідань Правління, під час яких прийнято близько 80 важливих рішень для удосконалення діяль-

Прийняті рішення:

ності Асоціації правників України.

 Затвердити Протокол засідання Правління

Було проведено 24 електронних голосувань
Правління Асоціації правників України та прийнято 22 відповідних рішення.

від 24 травня 2012 року № 83, поданий виконавчим
директором Олександрою Егерт.
 Затвердити текст звернення до народних депутатів України з пропозиціями до проекту Закону

Засідання Правління № 83
(24 травня 2012 року)

України про внесення змін до ЗУ «Про захист економічної конкуренції» щодо забезпечення доказів

Прийняті рішення:

у справах, що розглядаються органами Антимо-

 Затвердити Протокол засідання Правління

нопольного комітету України.

від 23 лютого 2012 року № 82, поданий виконавчим
 Затвердити

Концепцію

розвитку

 Делегувати Ігоря Свечкаря, як представника
АПУ та експерта з питань конкуренційного пра-

директором Олександрою Егерт.
жінок-

ва на засідання Комітету Верховної Ради з питань
економічної політики, на якому буде розглядатись

правників АПУ.
 Доручити членам Правління Сергію Коннову,
Олені Сотник, Миколі Очкольді доопрацювати Положення та подати на наступне засідання Прав-

проект Закону України «Про захист економічної
конкуренції».
 Звернутись до народних депутатів України з
проханням виступити із законодавчою ініціативою

ління.
 Доручити Олександрі Егерт спільно з Сергі-

та врахувати запропоновані пропозиції до ЗУ «Про

єм Конновим та Валентином Загарія підготувати

захист персональних даних», які були розроблені

та винести на наступне засідання Правління Осно-

членами робочої групи з питань розробки змін до

ви здійснення інформаційної підтримки заходів з

законодавства про захист персональних даних.

юридичної тематики та винести документ на наступне засідання Правління.

 Делегувати Олексія Шевчука, як представника АПУ та експерта з питань захисту персональ-

 Затвердити наступний склад Ради Відділення

них даних на засідання Комітету Верховної Ради з

АПУ в Харківській області: Олена Кібенко, Оксана

питань науки і освіти, на якому буде розглядатись

Кобзар, Руслан Мірошниченко, Володимир Мар-

проект ЗУ «Про захист персональних даних».

ченко, Ірина Селіванова, Максим Селіванов, Єв-

 Затвердити

такі

санкції

для

компаній-

боржників партнерської програми 2012 року з ве-

ген Старіков.
 Затвердити головою Відділення АПУ в Харківській області Олену Кібенко.

ресня 2012 року:
— скасовуються знижки на участь у заходах

 Направити звернення до Вищої кваліфіка-

АПУ для представників компаній-боржників;

ційної комісії суддів з проханням делегувати пред-

— скасовується можливість безкоштовної учас-

ставника АПУ, Віце-президента АПУ Олексія Резні-

ті у заходах АПУ представниками компаній-

кова на іспит кандидатів на посаду судді, що від-

боржників.

будеться 05 червня 2012 року.

 Створити Відділення АПУ у Луганській області.

 Доручити Денису Бугаю, Олегу Макарову та

 Затвердити головою Відділення АПУ у Луган-

Олексію Резнікову разом із Секретаріатом розро-

ській області директора АКБ «Євсютін, Мілованов

бити відповідний меморандум та подати його на

та Партнери».

наступне засідання Правління.

[

Засідання Правління № 84
(19 липня 2012 року)
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 Затвердити головою Відділення АПУ у Вінницькій області Андрія Кадочнікова, юриста, викладача Вінницького міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів «Поділля» Міністерства
соціальної політики України.
 Затвердити Дмитра Мельниковича, керуючого партнера ЮФ «Лексест» на посаді координатора Форуму здоров’я правника.
 Призначити Позачергове засідання Правничої Асамблеї ВГО «Асоціація правників України»
на 5 жовтня 2012 року, початок о 12:00, місце проведення — місто Київ.

Засідання Правління № 85
(27 вересня 2012 року)
Прийняті рішення:
 Затвердити Протокол засідання Правління
від 19 липня 2012 року № 84, поданий виконавчим
директором Олександрою Егерт.
 Затвердити резолюцію семінару «Юридичний аналіз реклами медичних послуг», проведеного Комітетом з медичного права Асоціації
правників України 25 червня 2012 р. у м. Києві.
 Взяти до уваги проект Концепції страхування
цивільної відповідальності правників та затвердити

 Затвердити наступний план проведення що-

після доопрацювання Робочою групою з питань

річних правничих конференцій АПУ: 2013 рік —

розробки законодавства про добровільне страху-

Ялта, 2014 рік — Дніпропетровськ, 2015 рік — Ужго-

вання професійної відповідальності правників.

род/Тернопіль.

 Затвердити звернення ВГО «Асоціація правни-

 Затвердити зміни до Положення «Про Третейський суд при ВГО «Асоціація правників України».
 Затвердити наступний склад Третейських

ків України» до Державної служби України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва.
 Затвердити лауреатом Відзнаки АПУ «За

суддів Постійно діючого Третейського суду при

честь і професійну гідність» у 2012 році Володими-

Всеукраїнській громадській організації «Асоціа-

ра Андрійовича Василенка.

ція правників України»: Альошин Олег Юрійович,

 Затвердити головою Відділення АПУ у Дніпро-

Войтович Сергій Адамович, Грищенко Дмитро

петровській області Євгена Смирнова, керуючого

Іванович, Дідковський Олексій Володимирович,

партнера ЮФ «Легарт».

Довгерт Анатолій Степанович, Дубинський Ми-

 Затвердити склад тендерної комісії з визна-

хайло Ілліч, Кифак Олександр Миколайович,

чення медіа-партнерів ВГО «Асоціація правників

Козьяков Сергій Юрійович, Коннов Сергій Воло-

України» на 2013 рік: Олександра Егерт, виконав-

димирович, Кубко Євген Борисович, Лукомський

чий директор АПУ, Оксана Кожухівська, редактор

Валерій Станіславович, Падалка Олександр Бо-

«Вісника АПУ», Олег Макаров, член Правління АПУ,

рисович, Рижий Володимир Іванович, Самойлен-

керуючий партнер АО «ЮФ «Василь Кісіль і Парт-

ко Вадим Вікторович, Свириба Сергій Степано-

нери», Ірина Стройко, голова Комітету з питань

вич, Сліпачук Тетяна Володимирівна, Хачатурян

ЗМІ, юрисконсульт ТОВ «Телерадіокомпанія «Сту-

Армен Григорович, Цірат Ганна Віталіївна, Цірат

дія «1+1», Сергій Тюрін, член Правління АПУ, парт-

Геннадій Артурович.

нер АО «С.Т. Партнерс».

 Затвердити наступний склад Номінацій-

 Запросити згоду у Ірини Стройко бути членом

ної комісії Почесної відзнаки Асоціації правників

тендерної комісії з визначення медіа-партнерів

України «За честь і професійну гідність»: голова

ВГО «Асоціація правників України» на 2013 рік.

Піклувальної ради АПУ, старший партнер АО «Ва-

 Затвердити заступником голови Комітету з

силь Кісіль та Партнери» Василь Кисіль, член Пі-

міжнародного права АПУ Артура Ялового, юрис-

клувальної ради АПУ, президент АО «УКРІНЮРКО-

та МЮГ «Інтегрітес».

ЛЕГІЯ» Данило Курдельчук, суддя Верховного суду

 Затвердити Олену Сотник відповідальним чле-

України Микола Гусак, голова Комітету з юридич-

ном Правління за питання участі та представництва

ної практики АПУ, старший партнер ЮФ «Сергій

інтересів АПУ в громадських радах державних ор-

Козьяков та Партнери» Сергій Козьяков та партнер

ганів влади та органів місцевого самоврядування.

ЮФ «Астерс» Армен Хачатурян.
 Доручити Секретаріату зібрати згоду кандидатів бути членами Номінаційної комісії.

 Припинити повноваження голови Комітету з
корпоративного права Олени Щербини та голови
Комітету з природних ресурсів Андрія Мартина.

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках
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Засідання Правління № 86
(1 листопада 2012 року)
Прийняті рішення:

на наступне засідання Правління.
 Затвердити бюджет ВГО «Асоціація правників

 Затвердити протокол засідання Правління

України» на 2013 рік. Доручити Секретаріату подати

№ 85 від 27 вересня 2012 року, поданий виконав-

на наступне засідання Правління зміни до Положен-

чим директором Олександрою Егерт.

ня про членство та Положення про членські внески.

 Взяти до уваги звіт за результатами діяльності

 Підтримати ініціативу Михайла Можаєва

відділень ВГО «Асоціація правників України», крім

щодо створення в Україні Інтернет-ресурсу з об-

Відділення АПУ в м. Києві. Доручити Олені Сотник,

говорення законопроектів та доручити Секрета

голові Відділення АПУ в м. Києві, підготувати звіт про

ріату підготовку документів для отримання гранту

діяльність Відділення АПУ в м. Києві та подати на

від фонду МВФ «Відродження».

наступне засідання Правління. Доручити Денису

 Затвердити наступний склад організацій-

Бугаю, Валентину Загарія, Олесі Холопік та Секре-

ного комітету ІХ Щорічного юридичного форуму

таріату спільно розробити спрощену процедуру

«Розвиток ринку юридичних послуг в Україні —

переходу кандидатів у члени ВГО «Асоціація прав-

2013»:

ників України» та подати відповідний документ на
наступне засідання Правління.
 Створити Комітет з аграрного права ВГО
«Асоціація правників України».
 Затвердити Положення про участь та представництво АПУ у громадських радах. Доручити
Олені Сотник, Олександрі Егерт та Валентину За-

1. Тімур Бондарєв, керуючий партнер, АО «Арцінгер», член Правління АПУ.
2. Олександра Егерт, виконавчий директор АПУ.
3. Олег Макаров, керуючий партнер «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», член Правління АПУ.
4. Валентин Загарія, керуючий партнер ЮФ
«Спенсер і Кауфманн», президент АПУ.

гарія доопрацювати Положення про робочі групи

 Затвердити наступний склад організаційно-

ВГО «Асоціація правників України» та подати По-

го комітету I Конференції з нерухомості та будів-

ложення на наступне засідання Правління.

ництва ВГО «Асоціація правників України»:

 Делегувати голову Комітету з банківського та фінансового права, керуючого партнера
Gryphon Investment Consulting Group Олену Чепур
до Громадської ради при Національній комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 Затвердити Робочу групу з питань розробки
Положення з етичних правил у складі: Ілля Костін,
Олексій Резніков, Микола Очкольда, Валентин Загарія та Володимир Марченко. Доручити Робочій
групі підготувати Положення про Етичні правила до
січня 2013 року, у якому прописати процедуру обрання Етичної комісії.

1. Бондарєв Тімур, АО «Арцінгер», керуючий
партнер, член Правління АПУ.
2. Вдовичен Олег, АО «АФ «Столичний адвокат», керуючий партнер.
3. Герасименко Станіслав, АО «Арцінгер»,
старший юрист, голова Комітету з нерухомості та будівництва.
4. Журжій Андрій, ЗАТ «Фоззі» керівник юридичного департаменту, член Правління АПУ.
5. Левтерова Тетяна, ТОВ «Метро Кеш Енд Кері
Україна», провідний юрисконсульт.
6. Прокопович Ольга, представництво «Чадборн енд Парк ЛЛП», старший юрист.

 Взяти до уваги представлену партнерську

7. Титикало Роман, Будівельна компанія ТОВ

програму ВГО «Асоціація правників України» на

«Контакт-Інвест», директор з юридичних пи-

2013 рік. Доручити Валентину Загарія та Олександрі Егерт повідомити потенційним генеральним
партнерам АПУ 2013, а саме: Олексію Резнікову, Тімуру Бондарєву та Миколі Гречківському
про підвищення цін на партнерську пропозицію

[

АПУ». Подати оновлену партнерську пропозицію

тань, голова Комітету з цивільного права.
8. Щербатько Сергій, ТОВ «Європейська юридична служба України», юрисконсульт.
9. Яреськовська Інна, ВГО «Жива планета»,
юрисконсульт.

2013 року. Секретаріату доручити додати до парт-

 Доручити Секретаріату внести зміни до По-

нерської програми пункт «Партнер Ліги студентів

ложення про комітети АПУ щодо можливості об-
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рання декількох заступників комітетів та винести

VI Щорічної конференції корпоративних юристів

його на наступне засідання Правління.

(юрисконсультів):
1. Оксана Дягілєва, ТОВ «Метро Кеш Енд Кері

Засідання Правління № 87
(30 листопада 2012 року)

Україна», керівник юридичного департаменту.
2. Андрій Журжій, ЗАТ «Фоззі», керівник юри-

Прийняті рішення:
 Затвердити протокол засідання Правління

дичного департаменту.

№ 86 від 1 листопада 2012 року, поданий виконав-

3. Дмитро Кисіль, ТОВ «Компас», юрист.

чим директором Олександрою Егерт.

4. Наталя Лиса, ЗАТ «АЕС Київобленерго», ди-

 Затвердити

Партнерську

програму

ВГО

«Асоціація правників України» на 2013 рік.
 Затвердити нову редакцію Положення про
Лігу студентів ВГО «Асоціація правників України».
 Збільшити розмір щорічного членського внеску до 400 гривень.

ректор з юридичних питань.
5. Олена Панченко, підприємство холдингового типу з виробництва буд. матеріалів, спеціаліст з договірної роботи (юридичний відділ).
6. Ірина Стройко, юрисконсульт, ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія «1+1».

 Затвердити нову редакцію Положення про

 Делегувати Дмитра Грищенка до Громад-

членські внески ВГО «Асоціація правників України».

ської ради при Національній комісії, що здійснює

 Затвердити Концепцію страхування цивільної

державне регулювання у сфері зв’язку та інфор-

відповідальності правників.
 Опублікувати інформацію щодо оприлюднення Концепції страхування цивільної відповідальності правників на інформаційних ресурсах АПУ.
 Затвердити нову редакцію Положення про
комітети ВГО «Асоціація правників України».
 Затвердити заступником голови Комітету з
кримінального та кримінально-процесуального
права АПУ Сергія Гребенюка.
 Делегувати члена Правління ВГО «Асоціація

матизації.

Засідання Правління № 88
(24 січня 2013 року)
Прийняті рішення:
 Затвердити протокол засідання Правління
№ 87 від 30 листопада 2012 року, поданий виконавчим директором Олександрою Егерт.
 Взяти до уваги звіт виконання бюджету ВГО
«Асоціація правників України» за 2012 рік.

правників України», партнера АО «АГ «Солодко

 Взяти до уваги ідеї щодо подальшого розви-

та партнери» Олену Сотник до Громадської ради

тку діяльності Форуму партнерів юридичних фірм

при Держфінмоніторингу України.

та повернутись до цього питання під час ІХ Щоріч-

 Затвердити пропозиції Комітету з енергетики

ного юридичного форуму «Розвиток ринку юри-

щодо впровадження стимулюючого регулювання

дичних послуг в Україні — 2013», який відбудеться

в електроенергетиці України. Прийняти рішення

22 лютого 2013 року.

щодо направлення пропозицій регулятору.
 Затвердити склад організаційного комітету III
Щорічного форуму з фармацевтичного права АПУ:
1. Андрій Горбатенко, радник ЮК «Правовий
Альянс».

 Затвердити призначення голів комітетів:
1). Комітет з корпоративного права — Максим
Черкасенко, партнер АО «Арцінгер».
2). Комітет з

медичного права

—

Олена

Беденко-Зваридчук, директор ЮК «МедАд-

2. Борис Даневич, керуючий партнер Danevych
law firm.

вокат».
3). Комітету з природних ресурсів — Інна

3. Олександр Мамуня, партнер АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери».
4. Лана Сінічкіна, радник АО «Арцінгер».
5. Олена Смольнікова, юрисконсульт ТОВ «Конарк Інтелмед».
 Затвердити склад організаційного комітету

Яреськовська, юрисконсульт ВГО «Жива
планета».
 Затвердити зміни до Положення про комітети ВГО «Асоціація правників України».
 Затвердити наступний склад Ради Відділення
АПУ у місті Києві:

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках
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1. Сергій Гребенюк, заступник голови Комітету з кримінального та кримінальнопроцесуального права, старший юрист

на Правничій Асамблеї:
— Обирається 1 (один) делегат Правничої

кримінально-правової практики ЮБ «Єгоров,

Асамблеї від 100 (ста) членів секції, але не

Пугінскій, Афанасьєв і партнери»;

менше 1 (одного) делегата від секції;

2. Андрій Манорик, юрист ЮФ «Саєнко Харен3. Олексій Случ, старший юрист АО «ЮФ «Ва-

менше 1 (одного) делегата від Відділення.
 Призначити дату проведення X Чергово-

силь Кісіль і Партнери»;
4. Олена Сотник, член Правління, партнер АО

го засідання Правничої Асамблеї АПУ 31 травня
2013 року, початок о 14:00, місто Ялта.

«АГ «Солодко та Партнери»;
5. Роман Титикало, голова Комітету з цивільного
права, член Виборчої Комісії, приватний ад-

 Затвердити попередній порядок денний
X Чергового засідання Правничої Асамблеї АПУ:
1. Про річний звіт Асоціації правників України,

вокат;
6. Руслан Шевчук, партнер ЮФ «Спенсер і

включаючи звіт Президента та Правління Асоціації правників України.

Кауфманн»;
7. Максим Ярина, приватна практика.

2. Про річний звіт Ревізійної комісії Асоціації

 Затвердити головою Відділення АПУ у місті
Києві Олену Сотник, члена Правління, партнера

правників України.
3. Про

затвердження

резолюцій

Правничої

Асамблеї Асоціації правників України.

АО «АГ «Солодко та Партнери».
 Затвердити наступний склад Ради Відділення

4. Про обрання Виборчої комісії Асоціації правників України.

АПУ у Одеській області:
1. Володимир Зубар, керуючий партнер ЮФ

5. Про обрання Президента та Віце-президента
Асоціації правників України.

«Юрлайн»;
2. Олександр Кифак, голова Правління, ЮФ

6. Про обрання Правління Асоціації правників
України.

«АНК»;
3. Артур

— Обирається 1 (один) делегат Правничої Асамблеї від 50 (п’ятдесяти) членів відділення, але не

ко»;

Ніцевич,

«МЮС

7. Про обрання Ревізійної комісії Асоціації

4. Артем Скоробогатов, асоційований парт-

 Делегувати Сергія Гребенюка, заступника

партнер

ТОВ

правників України.

«Interlegal»;
нер ТОВ «МЮС «Interlegal»

голови Комітету з кримінального та кримінально-

 Затвердити головою Відділення АПУ у Одесь-

процесуального права, радника кримінально-

кій області Артема Скоробогатова, асоційовано-

правової практики ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афана-

го партнера ТОВ «МЮС «Interlegal».

сьєв і партнери» до Громадської ради при Службі

 Затвердити наступний склад Ради Відділення
АПУ у Хмельницькій області:

безпеки України.
 Затвердити «Юридичну практику» генераль-

1. Аля Аббасова, приватна практика;

ним медіа-партнером ВГО «Асоціація правників

2. Роман Гавриленко, керуючий партнер ЮФ

України» на 2013 рік.

«Гавриленко та Партнери»;
3. Олег Омельчук, ректор Хмельницького університету управління та права.
 Затвердити головою Відділення АПУ у Хмельницькій області Олега Омельчука, ректора Хмельницького університету управління та права.
 Призначити датою виборів делегатів від сек-

[

 Затвердити наступні квоти представництва

Засідання Правління № 89
(11 квітня 2013 року)
Прийняті рішення:
 Затвердити протокол засідання Правління
№ 88 від 24 січня 2013 року, поданий виконавчим
директором Олександрою Егерт.

цій і відділень Правничої Асамблеї 24 травня 2013

 Затвердити положення Про етичну комісію

року, у разі якщо Виборча комісія проведе заочне

ВГО «Асоціація правників України» з урахуванням

голосування згідно з процедурою.

озвучених правок.

38 ]

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках

РІЧНИЙ ЗВІТ ’12/13 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
 Затвердити наступний Порядок денний X
Чергового засідання Правничої Асамблеї ВГО

2. Денис Бугай, член Правління АПУ, партнер
ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери».
3. Сергій Гребенюк, заступник голови Коміте

«Асоціація правників України»:
1. Про річний звіт Асоціації правників України,

ту з кримінального та кримінально-проце

включаючи звіт Президента та Правління Асо-

суального права, старший юрист практики

ціації правників України.

правових аспектів злочинів у сфері бізнесу ЮБ

2. Про річний звіт Ревізійної комісії Асоціації

4. Віталій Дацюк, генеральний директор АК

правників України.
3. Про

затвердження

«Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери».

резолюцій

Правничої

Асамблеї Асоціації правників України.
4. Про затвердження складу Етичної комісії.
5. Про обрання Виборчої комісії Асоціації правників України.
6. Про обрання Президента та Віце-президента
Асоціації правників України.
7. Про обрання Правління Асоціації правників
України.

«Статус».
5. Олена Кібенко, член Правління АПУ, доктор
юридичних наук, керуючий партнер ЮФ «Кібенко, Оніка та партнери».
6. Артем Пепа, керуючий партнер АК «Статус».
7. Вадим Самойленко, член Правління АПУ,
партнер ЮФ «Астерс».
8. Олена Чепур, голова Комітету з банківського
та фінансового права АПУ, керуючий парт-

8. Про обрання Ревізійної комісії Асоціації
правників України.

нер Gryphon Investment Consulting Group.
9. Максим Черкасенко, голова Комітету АПУ з

 Затвердити наступний склад Ради Відділен-

корпоративного права, партнер АО Arzinger.

ня ВГО «Асоціація правників України» у Львівській

10. Володимир Яремко, голова Відділення АПУ

області:

у Львівській області, юрист АО Arzinger.

1. Сергій Горніцький, виконавчий директор
АО «Козаков і партнери».
2. Дмитро Гудима, доцент кафедри теорії та
філософії права, Львівський національний
університет ім. І. Франка.
3. Маркіян Мальський, керівник Західноукраїнської філії, адвокат, АО «Арцінгер».
4. Антон Подільчак, генеральний директор,
ТзОВ «Едвайс Груп».
5. Володимир Яремко, юрист АО «Арцінгер».
 Затвердити головою Відділення ВГО «Асоціація правників України» у Львівській області Володимира Яремка, юриста АО «Арцінгер».
 Затвердити пропозиції до нормативних
документів стосовно ліцензування і акредитації
медичних закладів Комітету з медичного права
ВГО «Асоціація правників України».
 Затвердити меморандум про співпрацю
між ВГО «Асоціація правників України» та Іриною
Назаровою щодо організації KIЕV ARBITRATION
DAYS: мислити глобально!
 Затвердити наступний склад організаційного комітету Х Щорічної правничої конференції
Асоціації правників України:
1. Влас Басюл, директор ЮФ «ЮФК».

 Затвердити наступний склад організаційного комітету II Податкового форуму:
1. Денис Бугай, член Правління АПУ, партнер
ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери».
2. Лариса Врублевська, керуючий партнер
«Міжнародний аудиторський союз».
3. Дмитро Івануса, радник ЮФ «Саєнко Харенко».
4. Арсен Мілютін, старший юрист, співкерівник
практики податкових та митних спорів ЮБ
«Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери».
5. Микола Очкольда, член Правління АПУ, керуючий партнер АК «Легітимус».
6. Ярослав Романчук, керуючий партнер МПЦ
Eucon.
7. Владислав Соколовський, керуючий партнер, АО «АК «Соколовський і Партнери».
8. Артем Стоянов, старший партнер ЮГ LCF.
9. Руслан Шевчук, партнер ТОВ «ЮФ «Спенсер
і Кауфманн».
 Затвердити наступний склад організаційного комітету II Судового форуму ВГО «Асоціація
правників України»:
1. Тімур Бондарєв, член Правління АПУ, керуючий партнер АО «Арцінгер».
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2. Гліб Бялий, радник судово-арбітражної прак
тики ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і
партнери».
3. Ганна Вронська, координатор Форуму жі
нок-юристів АПУ, керуючий партнер ЮФ

 Призначити головою Відділення АПУ у Львівській області Володимира Яремка.

Електронне голосування Правління
від 17 травня 2012 року
Прийняте рішення:

«Вронський, Вронська та Партнери».
4. Ганна Огренчук, керуючий партнер ЮГ LCF.
5. Юрій Петренко, партнер ЮФ «Спенсер і Кауфманн».
6. Ольга Просянюк, голова Комітету з процесуального права АПУ, керуючий партнер АО

 Призначити головою Секції адвокатів та практикуючих правників Дмитра Кухнюка.

Електронне голосування Правління
від 9 липня 2012 року
Прийняте рішення:

AVER LEX.
7. Олена Сотник, член Правління АПУ, партнер
АО «АГ «Солодко та Партнери».

 Затвердити та направити звернення до Голови Верховної Ради України Литвина В.М. стосов-

 Приєднати Комітет зі страхового права до

но порушень Регламенту Верховної Ради Укра-

Комітету банківського і фінансового права ВГО

їни під час голосування проекту Закону України

«Асоціація правників України».

«Про засади державної мовної політики» (№ 9073

 Затвердити Мар’яну Легоцьку, помічника
юриста ЮФ «Астерс», координатором Форуму
молодих юристів Асоціації правників України.

Електронне голосування Правління
від 7 травня 2012 року
Прийняте рішення:

від 26.08.2011 р.), що відбулось 03 липня 2012 р.

Електронне голосування Правління
від 13 липня 2012 року
Прийняте рішення:
 Призначити склад рад наступних комітетів
АПУ:

 Затвердити текст звернення Правління АПУ
до народних депутатів України з приводу доціль-

Рада Комітету з альтернативних вирішень спо-

ності прийняття проекту Закону України «Про това-

рів:
Ірина Назарова, голова Комітету АПУ з альтер-

риства з обмеженою відповідальністю».

Електронне голосування Правління
від 7 травня 2012 року
Прийняті рішення:

нативних вирішень спорів, керуючий партнер
АФ ENGARDE
Альошин Олег, АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», партнер;

 Затвердити у номінації «відеорепортаж» кан-

Бєлоусов Павло, АО «ЮФ «Василь Кісіль і Парт-

дидатуру Ігоря Колтунова, кореспондента телека-

нери», старший юрист;

налу НТН.

Блінов Євген, Міжнародна юридична група

 Затвердити

у

номінації

«стаття»

канди-

AstapovLawyers, радник;

датуру Андрія Уманця, кореспондента газети

Гришко Сергій, ЮФ CMS Cameron McKenna,

«Экономические известия».

юрист;

Електронне голосування Правління
від 14 травня 2012 року

Савчук Мирослава, АО «ЮФ «Василь Кісіль і
Партнери», юрист;
Черних Юлія, ЮФ «Арбітрейд», партнер.

Прийняті рішення:
 Затвердити наступний склад Ради Відділення АПУ у Львівській області: Сергій Горніцький,

[

Рада Комітету з інтелектуальної власності та рекламного права:

Андрій Гринчук, Дмитро Гудима, Артем Мазур,

Наталія Мещерякова, голова Комітету з інте-

Маркіян Мальський, Антон Подільчак, Володимир

лектуальної власності та рекламного права,

Яремко.

партнер DD&IIP Agency;
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Кокот Катерина, ТОВ «Медіа Група Україна»,

Рада Комітету з нерухомості і будівництва:

директор юридичного департаменту;

Станіслав Герасименко, голова Комітету з не-

Мамуня Олександр, АО «ЮФ «Василь Кісіль і

рухомості та будівництва, старший юрист АО

Партнери», адвокат;

«Арцингер»;

Огнев’юк Ярослав, ТОВ «Дубинський і Ошаро-

Бірюк Дмитро, ТОВ «Шонхерр Україна», стар-

ва», партнер;

ший юрист;

Охромєєв Юрій, Науково-дослідний центр су-

Зоря Анна, ЮФ Ulysses, партнер;

дової експертизи з питань інтелектуальної влас-

Колесников Дмитро, представництво в Україні

ності, завідувач лабораторії;

«Агрофертранс ЛТД», начальник юридичного

Потоцький Микола, приватна практика, патент-

департаменту;

ний повірений України;

Лук’яненко Олександр, ТОВ «ЮК «Ващенко, Бу-

Стройко Ірина, ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія

гай та партнери», юрист;

«1+1», старший юрисконсульт.

Мазнов Олександр, ArtBuilt Hotel Group, головний юрисконсульт;

Рада Комітету з корпоративного права:
Олена Щербина, голова Комітету з корпора-

Шевченко Дмитро, АО «Арцінгер», старший
юрист.

тивного права, к.ю.н., радник ЮФ «Саєнко ХаРада Комітету з оподаткування:

ренко»;
Альошин Олег, АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партне-

Іван Юрченко, голова Комітету з оподаткуван-

ри», партнер;

ня, старший юрист АО «Василь Кісіль і Парт-

Бабич Анна, АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партне-

нери»;

ри», радник;

Ващенко Володимир, ЮК «Ващенко, Бугай та

Журжій Андрій, ЗАТ «Фоззі», керівник юридично-

Партнери», партнер;

го департаменту;

Гвоздій Валентин, ЮФ «Гвоздій та Оберкович»,

Кучма Олена, ТОВ «Юридична компанія «СА-

керуючий партнер;

ЛЮС», генеральний директор;

Грищенко Володимир, науковий співробітник

Новичкова Євгенія, АО «Арцінгер», старший

Науково-дослідного центру з проблем оподат-

юрист;

кування Національного університету державної

Федосін Артем, ЮК «Ващенко, Бугай та парт-

податкової служби України;

нери», юрист.

Журжій Андрій, ЗАТ «Фоззі», керівник юридичного департаменту;

Рада Комітету з міжнародного права:

Очкольда Микола, Адвокатська компанія «Легі-

Олена Балбекова, голова Комітету з міжна-

тимус», керуючий партнер;

родного права, керівник групи міжнародних

Солдатенко Оксана, Науково-дослідний інсти-

проектів ЮФ «Воропаєв та партнери»;

тут фінансового права, директор.

Альошин Олег, АО «ЮФ «Василь Кісіль і ПартнеРада Комітету з питань ЗМІ:

ри», партнер;
Бєлоусов Павло, АО «ЮФ «Василь Кісіль і Парт-

Ірина Стройко, голова Комітету з питань ЗМІ,

нери», старший юрист;

старший юрисконсульт ТОВ «Телерадіокомпа-

Грядущий Артьом, АО «ЮФ «Василь Кісіль і

нія «Студія «1+1»;

Партнери», юрист;

Відді Тетяна, ТОВ «Медіа Інвест Груп», директор

Махінова Анжела, ЮФ «Саєнко Харенко»,

юридичного департаменту;

юрист;

Тарновецька Леся, Асоціація «Індустріальний

Микольська Наталія, ЮФ «Саєнко Харенко»,

телевізійний комітет», старший юрисконсульт.

старший юрист;
Черних Юлія, ЮФ «Арбітрейд», партнер.

Рада Комітету з фармацевтичного права:
Андрій Горбатенко, голова Комітету з фар-
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мацевтичного права, радник ЮК «Правовий
Альянс»;

АПУ, голову Відділення АПУ у м. Києві, партнера

Ігнатов Євген, ДП «Український фармацевтич-

АО «АГ «Солодко та Партнери», до складу органі-

ний інститут якості», начальник юридичного від-

заційного комітету IІ Східноукраїнського юридич-

ділу;

ного форуму Асоціації правників України, який

Костін Ілля, ТОВ «Правовий Альянс», партнер.

відбудеться 23 листопада 2012 року у Дніпропе-

Електронне голосування Правління
від 2 серпня 2012 року
Прийняте рішення:
 Направити звернення до Президента України Януковича В.Ф. стосовно проекту Закону України «Про засади державної мовної політики».

Електронне голосування Правління
від 10 серпня 2012 року

тровську.

Електронне голосування Правління
від 28 серпня 2012 року
Прийняте рішення:
 Делегувати Євгенія Солодка (голову Комітету
з кримінального та кримінально-процесуального
права АПУ, старшого партнера АО «АГ «Солодко
і партнери») до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового скла-

Прийняте рішення:

ду Громадської ради при Міністерстві внутрішніх

 Затвердити наступний склад організаційно-

справ України.

го комітету IІ Східноукраїнського юридичного форуму Асоціації правників України, який відбудеться 23 листопада 2012 року у Дніпропетровську:
1. Бугай Денис, партнер, ЮК «Ващенко, Бугай
та Партнери», член Правління ВГО «Асоціація
правників України»;

Електронне голосування Правління
від 31 серпня 2012 року
Прийняте рішення:
 Асоціації правників України приєднатись до
колективного світового звернення Міжнародної

2. Житченко Дмитро, юрист, ПП «ЮФ «Фелікс»;

асоціації юристів (IBA), ініційованого The Nippon

3. Загарія Валентин, керуючий партнер, ЮФ

Foundation, з метою припинення дискримінації

«Спенсер і Кауфманн», президент ВГО «Асо-

та упередженості по відношенню до людей, які

ціація правників України»;

страждають на проказу.

4. Егерт Олександра, виконавчий директор
ВГО «Асоціація правників України»;
5. Євсютін Олександр, АБ «Євсютін, Мілованов
і партнери», голова Відділення АПУ в Луганскій області;

Електронне голосування Правління
від 8 листопада 2012 року
Прийняте рішення:
 Делегувати заступника голови Комітету з тру-

6. Кобзар Оксана, заступник директора, ПП
«ЮФ «Фелікс»;

дового права ВГО «Асоціація правників України»,
заступника голови Федерації морських профе-

7. Скоробогатов Артем, асоційований парт-

сійних спілок України Олену Степаненко для участі

нер, ТОВ «Міжнародна юридична служба»;

в установчих зборах з обрання Громадської ради

8. Смирнов Євген, керуючий партнер, ЮФ «Легарт», голова Відділення АПУ в Дніпропетровській області;
9. Тарасевич Сергій, приватна практика.
10. Шевердін Максим, ЮФ «Кібенко, Оніка і
партнери».

Прийняте рішення:
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при Державній інспекції України з питань праці.

Електронне голосування Правління
від 5 грудня 2012 року
Прийняте рішення:
 Затвердити склад організаційного комітету

Електронне голосування Правління
від 15 серпня 2012 року

[

 Включити Олену Сотник, члена Правління

IІІ Західноукраїнського юридичного форуму, який
відбудеться 17 травня 2013 року:
1. Денис Бугай, партнер, ЮК «Ващенко, Бугай
та Партнери»;
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2. Андрій Гринчук, керуючий партнер, ЮФ
«Гринчук, Горпинюк та Партнери»;
3. Дмитро Гудима, доцент, ЛНУ, юридичний
факультет;

Електронне голосування Правління
від 1 березня 2013 року
Прийняте рішення:
 Делегувати члена ВГО «Асоціація правників

4. Маркіян Мальський, партнер, керівник Західноукраїнської філії, АО Arzinger;

України», партнера АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Ярослава Теклюка до складу Громадської

5. Максим Шевердін, партнер, ЮФ «Кібенко,
Оніка и партнери»;
6. Володимир Яремко, юрист, АО Arzinger.

Електронне голосування Правління
від 16 січня 2013 року

ради при Міністерстві юстиції України.

Електронне голосування Правління
від 15 квітня 2013 року
Прийняте рішення:
 Делегувати Олександра Євсютіна, голову

Прийняте рішення:

Відділення АПУ у Луганській області, до Громад-

 Делегувати голову Комітету з криміналь-

ської ради при Луганському обласному терито-

ного та кримінально-процесуального права,

ріальному відділенні Антимонопольного комітету

керуючого партнера АО «Адвокатська гру-

України.

па «Солодко і партнери» Євгенія Солодка для
участі в установчих зборах з обрання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ

Електронне голосування Правління
від 17 квітня 2013 року
Прийняте рішення:

України.

Електронне голосування Правління
від 5 лютого 2013 року
Прийняте рішення:

 Затвердити та направити пропозиції Ради
Комітету АПУ з корпоративного права про підтримку законопроекту № 2011-1 «Про товариства
з обмеженою та додатковою відповідальністю»,

 Делегувати Олексія Шевчука, голову Коміте-

внесеного народними депутатами Ляпіною К.М.

ту з трудового права АПУ, директора ТОВ «Юри-

та Горіною І.А., до Комітету з питань економіч-

дичне агентство «Шевчук та Партнери», до складу

ної політики, а також до інших профільних ко

експертної ради з питань дотримання трудових

мітетів.

прав при представникові Уповноваженого з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав.

Електронне голосування Правління
від 13 лютого 2013 року

Електронне голосування Правління
від 25 квітня 2013 року
Прийняті рішення:
 Прийняти до розгляду рішення номінаційної
комісії нагороди АПУ у галузі журналістики, літе-

Прийняте рішення:

ратури та мистецтва PRAVISSIMO!, що було при-

 Делегувати Інну Яреськовську, голову Комі-

йнято з порушенням строків, передбачених відпо-

тету з природних ресурсів АПУ, юрисконсульта
ВГО «Жива планета», до Громадської ради при

Електронне голосування Правління
від 20 лютого 2013 року
Прийняте рішення:
суму

 Затвердити запропонованих номінаційною
комісією нагороди АПУ у галузі журналістики, лі-

Мінприроди України.

 Зменшити

відним положенням.

тератури та мистецтва PRAVISSIMO! кандидатур
на отримання нагороди:
1. Затвердити у номінації «стаття» кандидатуру
Олени Геди.

щомісячного

партнер-

ського внеску генеральних партнерів з 01 лютого

2. Затвердити у номінації «відеорепортаж» кандидатуру Костянтина Усова.

2013 року з 15 000 грн до 12 000 грн.

[
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2.10. Діяльність Третейського суду
при ВГО «Асоціація правників України»
Завданням Третейського суду

У період з 01 червня 2011

є захист майнових та немайно-

року по 30 квітня 2012 року

вих прав та охоронюваних за-

було винесено два Рішення

коном інтересів сторін (як членів

Третейського суду, які пере-

Асоціації правників України, так

дані Сторонам справ. По

і інших осіб), що звернулися до

цим справам відбулись від-

Третейського суду, шляхом все-

криті засідання та прийняті

бічного, повного і об’єктивного

рішення

розгляду та вирішення спорів від-

позовів двох Позивачів. Тре-

повідно до законодавства Укра-

тейський суд по справам

їни.

працював у складі наступних

задоволення

осіб: Грищенко Д.І., Коннов

Згідно з Рішення Правління

С.В., Самойленко В.В.

АПУ від 19 липня 2012 року, були

За звітний період було роз-

затверджені зміни до Положення
«Про Третейський суд при ВГО

глянуто та завершене прова-

«Асоціація правників України»

дження 2 справ, одна з яких

та затверджений склад Третей-

була завершена Мировою

ських суддів Постійно діючого
Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації
«Асоціація правників України».

Дмитро
Грищенко

Голова Третейського суду

Головою Третейського суду при АПУ є Грищен-

[

про

угодою. Третейський суд по
справам працював у наступному складі: Грищенко Д.І.,
Козьяков

С.Ю.,

Самойлен-

ко В.В.

ко Дмитро Іванович — партнер-засновник, дирек-

Наразі планується оновлення регламентних до-

тор юридичної та патентної фірми «Грищенко та

кументів «Третейського суду при Асоціації прав-

партнери».

ників України».
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2.11. Діяльність
Ліги студентів АПУ
І. Загальна інформація про Лігу студентів АПУ
Голова Ліги студентів АПУ

Ганна Глущенко

Члени Правління Ліги студентів АПУ

Наталія Стоцька — голова Ліги студентів АПУ у відставці
Ігор Савчук — заступник голови Ліги студентів АПУ
Павлина Ратушняк — фандрейзер Ліги студентів АПУ
Віталій Дмитрук — медіа-менеджер Ліги студентів АПУ
Юлія Григоренко — в.о. голови осередку у м. Києві
Ганна Старченко — керівник Центру правничої кар’єри
Дар'я Сєдих — керівник напряму «Семінари, конференції,
юридичні змагання та конкурси»
Вікторія Герасименко — керівник напряму «Міжнародна освіта
та міжнародні відносини»
Вікторія Пустовойт — керівник Центру соціальних програм
Вадим Годованюк — керівник Центру корпоративних програм
Андріана Фозекош — координатор Західноукраїнського
регіону
Андрій Трапізонян —- координатор Північноукраїнського
регіону
Марія Хоменко — координатор Східноукраїнського регіону
Ольга Якимлюк — координатор Південноукраїнського регіону

Куратор Ліги студентів АПУ

Денис Володимирович Бугай (член Правління АПУ, адвокат,
партнер ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери»)

Кількість членів Ліги

1 488

Кількість обласних осередків

20 (Волинський, Дніпропетровський, Донецький, Закарпатський,
Запорізький, Житомирський, Івано-Франківський, Київський,
Львівський, Одеський, Полтавський, Рівненський, Сумський,
Тернопільський,
Черкаський,
Харківський,
Хмельницький,
Чернівецький обласні осередки, а також осередок у м. Києві, в
Автономній Республіці Крим, м. Кривий Ріг, Кіровоградський)

Кількість новостворених осередків
за звітний період

1 (Кіровоградський обласний осередок)

Кількість обласних осередків,
реєстрація та створення яких
триває

5 (Вінницький, Луганський, Миколаївський, Чернігівський,
Херсонський обласні осередки)

Кількість навчальних закладів,
де представлена Ліга

56

Кількість Всеукраїнських проектів
за звітний період

34

Кількість локальних заходів
за звітний період

255

Кількість залучених членів
за звітний період

402
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II. Заходи Ліги студентів АПУ, проведені на всеукраїнському рівні
за звітний період
№
з/п

Час проведення

ВЕРЕСЕНЬ
31 серпня — 1, 2
1
вересня 2012 р.
вересень —
2
листопад 2012 р.

Місце проведення
заходу

3

8 — 9 вересня
2012 р.

4

22 — 23 вересня
2012 р.

Табір з навчання громадській діяльності
(ЮК «Ващенко, Бугай і партнери»)
Стипендіальний конкурс Ліги студентів АПУ
за ініціативи ЮФ «Лавринович і партнери»
ІІ Всеукраїнська правнича школа
з сімейного права
(ЮФ «Вронський, Вронська і партнери»)
І Всеукраїнська правнича школа
з цінних паперів і фондового ринку

5

28 вересня 2012 р.

Вебінар

Україна в мережі
Інтернет

6

29 — 30 вересня
2012 р.

І Всеукраїнська правнича школа
з фінансового права
(ЮФ «Грифон», Асоціація фінансових установ)

м. Чернівці

ЖОВТЕНЬ
7
5 жовтня 2012 р.
8

6 — 7 жовтня
2012 р.

9

12 — 14 жовтня
2012 р.

10

12 жовтня 2012 р.

11

20 — 21 жовтня
2012 р.

12

27 — 28 жовтня
2012 р.

13

30 жовтня 2012 р.

жовтень — грудень
2012 р.
ЛИСТОПАД
2 листопада
15
2012 р.
3 — 4 листопада
16
2012 р.
14

[

Назва заходу

17

17 — 18 листопада
2012 р.

18

24 — 25 листопада
2012 р.
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м. Київ
Україна
м. Одеса
м. Львів

І Школа кар’єрного росту юриста
ІІІ Всеукраїнська правнича школа
із земельного права
(Правнича фірма «Софія»)
VII Модель Верховної Ради України
(ЮФ «АНК», ЮФ «Юрлайн»,
Міжнародна юридична служба)
Вебінар

м. Київ
м. Донецьк

м. Одеса
Україна в мережі
Інтернет

Всеукраїнська правнича школа з кримінального
права та процесу
(ЮФ «Шевчук і партнери»)
II Всеукраїнська правнича школа
з медичного та фармацевтичного права
(АО «Арцінгер»)
Ярмарка правничих вакансій
та міжнародної освіти
Стипендіальний конкурс Ліги студентів АПУ
за ініціативи ЮФ «Спенсер і Кауфманн»
Вебінар

м. Харків

м. Київ
м. Київ
Україна
Україна в мережі
Інтернет

ІІ Всеукраїнська інтелектуально-розважальна гра
«Знавець права»
IІ Всеукраїнський правничий форум
з податкового права
(ЮФ «КМ Партнери», ЮФ DLA Piper)
Х Всеукраїнські судові дебати з цивільного права
та процесу ім. С. Дністрянського
(ЮФ «Василь Кісіль і партнери»)

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках

м. Кривий Ріг
м. Київ

м. Львів
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ГРУДЕНЬ
19

1 — 2 грудня 2012 р.

20

8 грудня 2012 р.

21

15 грудня 2012 р.

I Всеукраїнська правнича школа
із спортивного права
(ЮФ «Астерс»)
IІ Конкурс наукових робіт з конституційного
права «Актуальні проблеми конституційного
будівництва в Україні»
ІV Всеукраїнська наукова конференція
«Сучасний стан і перспективи розвитку держави
і права в Україні очима студентів»

м. Київ

м. Ужгород

м. Дніпропетровськ

ЛЮТИЙ
22

16 — 17 лютого
2013 р.

23

лютий 2013 р.

24

16 — 17 лютого
2013 р.

25

23 — 24 лютого
2013 р.

БЕРЕЗЕНЬ
Березень — квітень
26
2013 р.

ІІІ Всеукраїнська школа
з права інтелектуальної власності
(ЮФ «Василь Кісіль і партнери»)
Всеукраїнський конкурс з корпоративного права
(PLP LAW GROUP)
Всеукраїнська правнича школа
з питань нерухомості та будівництва
(ЮФ «Хоменко, Піта та партнери»)
V Всеукраїнська школа
із господарського судочинства
(PLP LAW GROUP)

м. Київ
м. Івано-Франківськ
м. Черкаси

м. Львів

Стипендіальний конкурс Ліги студентів АПУ
за ініціативи ЮФ «Василь Кісіль і партнери»

Україна
Україна в мережі
Інтернет

27

Березень 2013 р.

Вебінар

28

2 — 3 березня
2013 р.

29

9 — 10 березня
2013 р.

ІХ Всеукраїнські змагання з кримінального права
та процесу «Майстерність судової промови»
ІІ Всеукраїнська правнича школа
з питань злиття та поглинання
(ЮФ «Саєнко Харенко»)

м. Донецьк
м. Київ

КВІТЕНЬ
30
31
32

20 — 21 квітня
2013 р.
24 — 25 квітня
2013 р.
26 — 28 квітня
2013 р.

33

Всеукраїнська школа з аграрного права
(АО «Арцінгер»)
IV Всеукраїнська науково-практична
конференція «Закарпатські правові читання»

м. Одеса
м. Ужгород

ІІІ Правнича Асамблея Ліги студентів АПУ

м. Львів

І Всеукраїнські змагання зі слідчих дій
імені Георгія Михайловича Рудого

м. Хмельницький

ІІІ. Партнери річної діяльності
2012 — 2013 н.р.:

Інформаційні партнери:
 Генеральний партнер — «Закон і бізнес»;

Генеральні партнери:

 Інформаційний юридичний портал Pravotoday;

 ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери»;

 Всеукраїнська мережа «Ліга: закон»;

 АО «Аверлєкс».

 Вісник Асоціації правників України;
 HH Hunter;

ІТ-партнер:

 Legalans;

 SV Solutions.

 Univer TV.

2. Діяльність Асоціації у 2012 — 2013 роках
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IV. Партнери проектів
у 2012 — 2013 рр.:
1.

АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;

2.

ЮФ «Спенсер і Кауфманн»;

3.

ЮФ «Саєнко Харенко»;

4.

Бюро примирення Ірини Калінської;

5.

АО «С.Т.Партнерс»;

6.

ЮФ «Астерс»;

7.

ЮК Apriori Lex;

8.

адвокат Денис Бугай;

9.

ЮФ Legart;

Засідання Правління Ліги студентів АПУ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дата засідання
8 квітня 2012 р.
15 травня 2012 р.
30 серпня 2012 р.
6 жовтня 2012 р.
28 жовтня 2012 р.
24 листопада 2012 р.
24 січня 2013 р.
16 березня 2013 р.

Місце засідання
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Київ

Інформаційна діяльність

10. Запорізький національний університет;
11. ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери»;

Друковані засоби масової інформації, які

12. ЮФ «Юрлайн»;

були партнерами Ліги студентів АПУ у 2012 —

13. ЮФ «КМ Партнери»;

2013 рр.

14. ЮФ «Лавринович і Партнери»;

1.

«Вісник Асоціації правників України»;

15. АО «Династія»;

2.

«Правовий тиждень»;

16. приватний нотаріус Віктор Дацко;

3.

«Юстініан»;

17. приватний нотаріус Оксана Чорна;

4.

«Юридична газета»;

18. Видавничий дім «ІнЮре»;

5.

«Судебно-юридическая газета»;

19. ЮК «Колегіум»;

6.

«Закон і бізнес»;

20. ЮФ «АНК»;

7.

«Студентський юридичний журнал»

21. ЮК «Моріс Груп»;

(інформаційний партнер);

22. ЮФ «Лавринович і Партнери»;

8.

газета «Високий замок»;

23. ЮФ «Юрлайн»;

9.

«Юридична практика».

24. ЮФ «Міжнародна юридична служба»;
25. ЮФ «Вронський, Вронська і партнери»;

Зовнішні зв’язки з іншими громадськими

26. PLP LAW GROUP;

організаціями

27. Правнича фірма «Софія»;

1.

28. АО «Арцінгер»;

Координаційна рада молодих юристів
України при Міністерстів юстиції України;

29. ЮФ «Грифон»;

2.

30. Асоціація фінансових установ;
31. ЮФ «Хоменко, Піта та партнери».

V. Засідання керівних органів

Всесвітня організація молодих лідерів
та підприємців JCI Youth;

3.

ВМГО «Союз обдарованої молоді»;

4.

Бізнес-клуб «Young Stars»;

5.

Школа молодих лідерів
«Покоління 2020. UA»;

6.

AEGEE-KYIV;

Засідання Розширеної Ради Ліги студентів АПУ

7.

Центр міжнародного права і правосуддя;

№
1.
2.

8.

Наука при каві;

9.

AEGEE;

Дата засідання
8 квітня 2012 р.
9 лютого 2013 р.

Місце засідання
м. Київ
м. Київ

10. Центр політико-правових реформ;
11. Студентські наукові товариства ВНЗ по всій
Україні;
12. Організація студентів правників.
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2.12. «Вісник
Асоціації правників України»
«Вісник Асоціації правників України» — офіційне друковане видання Асоціації, яке розповсюджується безкоштовно серед членів АПУ, а також на заходах АПУ та заходах наших партнерів.
Мета видання — розповісти про діяльність Асоціації правників України, її новини, заходи, проекти та
ініціативи. У кожному номері публікується список нових членів та передбачена англомовна сторінка
для учасників АПУ та гостей з-за кордону. Також ми публікуємо аналітичні статті наших правників з тематики проведених заходів чи реалізованих проектів.
У 2012 році вісники комітетів та відділень АПУ стали виходити у друкованому форматі двічі на рік. У
кожному випуску, який охоплює результати діяльності комітетів чи відділень, розміщуються новини та
заходи структурних підрозділів АПУ, їх проекти та ініціативи, а також практичні аналітичні статті для правників.
Усі друковані видання Асоціації правників України поширюються безкоштовно серед членів АПУ,
а їх електронні варіанти розміщені у вільному доступі на офіційному сайті АПУ www.uba.ua.

Номер

№6(78)
червень
2012 р.
Підписано
до друку
12.06.2012

№7 — 8
(79 — 80)
липень —
серпень
2012 р.
Підписано
до друку
22.08.2012

Обкладинка

Тема
номера

Також у номері

Реклама

ІХ Щорічна
правнича
конференція в Чернівцях

ІХ Щорічна правнича
конференція АПУ.
ІІ Західноукраїнський
юридичний форум АПУ.
День безоплатної правової допомоги — 2012.
Травневі засідання комітетів та відділень АПУ.
Вручення нагороди
«Pravissimo!».
Всеукраїнський вебінар
з сімейного права.
Результати ІІІ Стипендіального конкурсу.
Ліги студентів АПУ

—

2500

Юридичне
літо АПУ —
заходи Асоціації влітку

Виїзне засідання Комітету з корпоративного
права.
Придбання товарів
у групах.
Юридичний аналіз реклами медичних послуг.
Регулювання діяльності спортивних агентів
в Україні.
Сплав по Дністру
та юридична риболовля.
10 причин, чому я люблю
Лігу

Gryphon ICG

2700
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№9(81)
вересень
2012 р.
Підписано
до друку
14.09.2012

№10(82)
жовтень
2012 р.
Підписано
до друку
19.10.2012

№11(83)
листопад
2012 р.
Підписано
до друку
09.11.2012

Святковий
Вісник
до 10-річчя
АПУ
Підписано
до друку
26.11.2012

№12(84)
грудень
2012 р.
Підписано
до друку
07.12.2012

[
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АПУ взяла
нову висоту — правники підкорили
Карпати

Виборчий процес 2012.
Похід в Карпати разом
з Форумом здоров’я
правника.
Захист ділової репутації
медичних установ.
Вечірка Форуму молодих юристів.
Засідання Комітету
з фондового ринку.
«Успішні лігівці»: продовження

Урочиста
церемонія
«Відкриття
Року Права»

Урочиста церемонія
«Відкриття Року Права».
І Судовий форум АПУ.
І Податковий форум.
Круглий стіл АПУ в Естонії.
Святкування Дня юриста.
IV Школа кар’єрного
росту Ліги студентів АПУ.
ІІ Всеукраїнська правнича школа з сімейного
права

Saenko
Kharenko
Clifford
Chance
Arzinger

2700

Результати
VI Щорічного форуму
з корпоративного права АПУ

Етичні правила правника.
VI Щорічний форум
з корпоративного права
АПУ.
Пивна вечірка Секції
юрисконсультів АПУ.
І Всеукраїнська школа
з фінансового права.
Всеукраїнський вебінар
Ліги студентів АПУ.
Нові члени АПУ

«Кібенко, Оніка і партнери»
«ВКП»
«ЄПАП»
«Фарго»
«Династія»
«Легарт»
«Астерс»
«Фелікс»

2700

Спеціальний
випуск, присвячений
святкуванню
10-ї річниці
Асоціації
правників
України

Основні події в історії
АПУ за 10 років,
фотозвіти

—

400

Асоціація
правників
України відсвяткувала
10-річчя з дня
заснування

Святкування 10-річчя АПУ.
Kiev Arbitration Days2012.
ІІ Східноукраїнський
юридичний форум.
Структурування активів
за участі іноземних
компаній.
Інтелектуальні заходи Форуму молодих юристів

«Юридична
газета»
Engarde
Specht Bohm
«ЄПАП»

2900

«КМ Партнери»
LCF Law Group
«Актіо»
Moris Group
«Павленко і Побережнюк»
Eucon
«Міжнародний
аудиторський
союз»
Legitimus

2700
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«Вісник
комітетів»,
1 (3) 2012
Підписано
до друку
12.06.2012

«Вісник
відділень»,
1 (2) 2012
Підписано
до друку
12.08.2012

«Вісник
комітетів»,
1 (4) 2013
Підписано
до друку
09.01.2013

«Вісник
відділень»,
2 (3) 2013
Підписано
до друку
18.01.2013

№1 — 2
(85 — 86)
січень —
лютий 2013 р.
Підписано
до друку
28.01.2013

Результати роботи
комітетів
за І півріччя
2012 року

Новини та заходи комітетів.
Звернення очільників комітетів.
Аналітичні статті

—

2600

Результати роботи
відділень
за І півріччя
2012 року

Новини та заходи відділень.
Звернення очільників відділень.
Аналітичні статті

—

2800

Результати роботи
комітетів
за ІІ півріччя
2012 року

Новини та заходи комітетів.
Звернення очільників комітетів.
Аналітичні статті

—

2700

Результати роботи
відділень
за ІІ півріччя
2012 року

Новини та заходи відділень.
Звернення очільників відділень.
Аналітичні статті.
ІІ Східноукраїнський форум

—

3000

Події початку
2013 року,
анонси головних заходів року

Рішення 88-го засідання
Правління АПУ.
Майбутнє арбітражу.
Особливості статусу неповнолітніх спортсменів.
Нове керівництво відділень.
Зимові традиції Відділення АПУ у м. Києві.
І Всеукраїнський конкурс з корпоративного
права.
Скайп–конференція
з актуальних питань
процесу

Engarde
«Алексєєв
Боярчуков
і партнери»

3100
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№ 3(87)
березень
2013 р.
Підписано
до друку
06.03.2013

№ 4(88)
квітень
2013 р.
Підписано
до друку
17.04.2013

[
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Березневі
заходи АПУ.
ІХ Щорічний
юридичний
форум

ІХ Щорічний юридичний
форум.
Реформа адвокатури
та КПК у Карпатах.
Вирішення спорів за кавою.
Реформа корпоративного законодавства.
І Всеукраїнська школа
з питань нерухомості
та будівництва.
V Всеукраїнська школа
з господарського
судочинства

Нові галузеві заходи
Асоціації
правників
України

І Конференція з нерухомості та будівництва АПУ.
Україно- грузинський
круглий стіл.
ІІІ Щорічний форум
з фармацевтичного
права АПУ.
Зустрічі Форуму молодих юристів та Форуму
жінок–юристів.
ІІІ Всеукраїнська школа
з морського права.
ІХ Всеукраїнські змагання з кримінального права та процесу

День ЮП
Avellum
Partners
Legitimus
Arzinger

3400

ЄПАМ
Arzinger
«КМ Партнери»
«Ващенко,
Бугай
і партнери»

3400
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2.13. Фінансовий звіт

Надходження коштів Асоціації правників України
за 2012 — І кв. 2013 рр.
№
з/п

НАЗВА

1

Залишок грошових коштів на початок періоду:

2

Надходження від:

2012 р.,
тис. грн

І кв. 2013 р.,
тис. грн

Разом,
тис. грн

312,7

232,8

545,5

1 023,6

207,5

1 231,1

355,5

236,0

591,5

1 990,1

717,3

2 707,4

2.1

партнерської програми АПУ

2.2

членських внесків АПУ

2.3

заходів АПУ

2.4

проектів Ліги студентів АПУ

90,8

29,0

119,8

2.5

пасивні доходи

0,5

0,0

0,5

3

Усього надходжень:

3 460,5

1 189,8

4 650,3

4

РАЗОМ (рядок 1+3):

3 773,2

1 422,6

5 195,8

Надходження коштів АПУ за 2012 рік, тис. грн
Проекти Ліги студентів АПУ

Заходи АПУ

Пасивні доходи
Залишок грошових коштів (2011 р.)

Партнерська
програма АПУ

Членські внески АПУ

Надходження коштів за I кв. 2013 року, тис. грн
Проекти Ліги студентів АПУ

Заходи АПУ

Залишок грошових коштів (2011 р.)

Партнерська
програма АПУ

Членські внески АПУ
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Видатки Асоціації правників України
за 2012 — І кв. 2013 рр.
№
з/п
1

НАЗВА

І кв. 2013 р.,
тис. грн

Разом,
тис. грн

1 344,5

380,1

1 724,6

316,0

79,0

395

1 741,1

668,6

2 409,7

138,8

41,0

179,8

3 540,4

1 168,7

4 709,1

Витрати на:

1.1

поточні витрати Секретаріату АПУ

1.2

роботу з членами АПУ

1.3

заходи АПУ

1.4

проекти Ліги студентів АПУ

2

2012 р.,
тис. грн

Усього витрат:

Видатки АПУ за 2012 рік, тис. грн
Проекти Ліги студентів АПУ

Заходи АПУ

Поточні витрати
Секретаріату АПУ

Робота з членами АПУ

Видатки АПУ за I кв. 2013 року, тис. грн
Проекти Ліги студентів АПУ

Поточні витрати
Секретаріату АПУ
Заходи АПУ

Робота з членами АПУ

[
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Інформація про контрагентів, з якими за період 2012 — І кв. 2013 рр.
укладено договори на суму, що перевищує 50 тис. грн
№
з/п

НАЗВА

2012 р.,
тис. грн

І кв. 2013 р.,
тис. грн

Разом,
тис. грн

1

ПРАТ «Нові Інжинірингові Технології»

50,0

50,0

2

ТОВ «Будівельна компанія «Квадр»

206,7

206,7

3

ТОВ «Готельний комплекс «Русь»

70,4

70,4

4

ТОВ «САССК»

617,4

617,4

5

ТОВ «Готель Менеджмент»

74,0

6

ТОВ «СКАЙ БАР»

90,4

7

ТОВ «Скай Тревел Холдінг ЛТД»

67,3

8

ТОВ «Український центр обслуговування
конференцій»

74,8

9

ФОП Москаленко Р.Г.

874,2

10

ФОП Павлик І.Г.

156,8

156,8

11

ФОП Паламар В.В.

81,7

81,7

за період 2012 — І кв. 2013 рр.

РАЗОМ:

2 363,7

81,7

ФОП Паламар В.В.

156,8

ФОП Павлик І.Г.

1 011,1

ФОП Москаленко Р.Г.

74,8

ТОВ «Український центр обслуговування конференцій»

299,1

ТОВ «Скай Тревел Холдінг ЛТД»

90,4

ТОВ «СКАЙ БАР»

279,6

ТОВ «Готель Менеджмент»

617,4

ТОВ «САССК»

70,4

ТОВ «Готельний комплекс «Русь»

206,7

ТОВ «Будівельна компанія «Квадр»

50,0

ПРАТ «Нові Інжинірингові Технології»

205,6

279,6
90,4

231,8

299,1
74,8

136,9

574,3
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1 011,1

2 938,0

2 938,0
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ПРАВНИКІВ
УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»

Організація

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України»

Юридична адреса

04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А

Поштова адреса

04071, м. Київ, вул. Межигірська, 5, оф. 15

Країна

Україна

Тел./Факс

+380 44 492 88 48

Веб-сайт

http://www.uba.ua
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