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Шановні члени Асоціації правників України!
До

Вашої

уваги

пропонуємо

звіт

про

звернутися

кожен

роботу нашої організації за рік, що минув.

правник, професій-

Ознайомившись з цим документом, Ви отримає-

ні права якого були

те максимум інформації щодо результативності та

порушені.

успішності всіх напрямків роботи Асоціації прав-

У процесі роботи

ників України, ключових проектів, нових ініціа-

над реформуванням

тив та основних змін, які відбулися в організації

адвокатури

за останній час. Дозвольте нагадати, що на засі-

розроблена концеп-

данні Правничої Асамблеї рік тому було обрано

ція нового компро-

новий склад Правління Асоціації, а Президента

місного законопро-

АПУ переобрано на повторний строк.

екту, який поклика-

була

Після вступу на посаду Президентом АПУ

ний суттєво просу-

були озвучені пріоритетні напрямки роботи на

нути реформування

2009-2011 роки. Серед них: (1) вдосконален-

адвокатури. Також від імені Асоціації було пода-

ня організаційної моделі функціонування АПУ;

но цілий ряд законопроектів, покликаних усу-

(2) подальша інтеграція українських юристів у

нути прогалини в правовому регулюванні діяль-

світове правниче співтовариство та, зокрема,

ності судів, забезпечити гарантії професійних

забезпечення реального виконання Угоди між

прав адвокатів тощо.

Україною та Європейським Співтовариством про

Паралельно розвивається міжнародний век-

спрощення видачі віз та (3) забезпечення про-

тор діяльності Асоціації. Так, минулої осені

фесійних прав юристів (адвокатів, юрискон-

був проведений черговий закордонний захід

сультів тощо) як представників сторін у судових

АПУ — міжнародний семінар на Кіпрі, який стає

процесах.

щорічним, а Україну вперше з офіційним візи-

Метою реалізації цих пріоритетів є стимулювання розвитку Асоціації, підвищення міжнарод-

том відвідало керівництво Міжнародної асоціації
юристів (ІВА).

ного авторитету АПУ, забезпечення українським

За сім років діяльності ми спромоглися стати

правникам вільного доступу до міжнародних

найдинамічнішою та найактивнішою правничою

правничих асоціацій та вільне пересування у

організацією в Україні, заявили про себе за меж-

справах країнами ЄС, що гарантоване Угодою

ами країни та зайняли активну позицію з бага-

між Україною та Європейським Співтовариством

тьох питань юридичного життя України.

про спрощення видачі віз, а також активізація

Тому, перш за все, ми чекаємо від Вас нових

реформи українського судочинства у напрямку

ідей, пропозицій, конструктивної критики. І ми

світових стандартів.

завжди раді вітати тих, хто має бажання працю-

За рік, що минув, нам вдалося досягти чималих успіхів на шляху реалізації цих цілей. Так,

вати разом задля розбудови правничої професії
в нашій країні.

при Секретаріаті Асоціації вже створено інструмент захисту професійних прав членів АПУ —
«Гаряча лінія» з питань захисту від протиправних
дій державних органів та третіх осіб, куди може

З повагою,
Сергій Коннов,
Президент

1. Загальна інформація
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1.1 Керівництво Асоціації правників України

Сергій
Коннов

Президент АПУ,

Максим
Лавринович

АК «Коннов і Созановський»,
старший партнер, адвокат

Денис Бугай

ЮК «Ващенко, Бугай
та Партнери»,
адвокат, партнер

Віце-президент АПУ,

ЮФ «Лавринович та Партнери»,
керуючий партнер, адвокат

Юрій Вахель

Noble Resources Ukraine
LLC,
заступник генерального
директора з юридичних
питань та розвитку
бізнесу

Ігор
Шевченко

Президент у відставці,
Почесний Президент АПУ

Валентин
Загарія

ЮФ «Спенсер і
Кауфманн»,
керуючий партнер

Адвокат

Олексій
Іванов

АК «Коннов
і Созановський»,
керуючий партнер,
адвокат
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1. Загальна інформація

Олена Кібенко
Національна юридична
академія України імені
Ярослава Мудрого,
професор кафедри
господарського права,
ЮФ ILF,
старший партнер

Олексій
Муравйов

Вищий господарський
суд України,
суддя

Ілля Костін
ТОВ «Правовий
Альянс»,
старший партнер

Микола
Очкольда

АК «Легітимус»,
керуючий партнер

Олег Макаров
ЮФ «Василь Кісіль і
Партнери»,
керуючий партнер

Олексій
Резніков

ЮФ Magisters,
партнер

Володимир
Марченко

Нотаріальна контора
Володимира Марченка,
приватний нотаріус

Сергій
Тюрін

АО «С.Т. Партнерс»,
адвокат, партнер

1. Загальна інформація
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1.2 Декілька слів про
Асоціацію правників України
Асоціація правників України (АПУ) —
всеукраїнська громадська організація,
заснована у 2002 році з метою об’єднання
правників для створення сильної та впливової професійної спільноти, яка б стала
потужним голосом правничої громади
нашої країни.
Поряд із загальною метою впровадження верховенства права, формування правової держави та підвищення правосвідомості та правової культури суспільства
Асоціація правників України ставить перед
собою завдання розвитку юридичної професії, удосконалення законодавства,
впровадження етичних стандартів, захисту професійних прав членів АПУ та прав
людини загалом.
З моменту заснування Асоціація невпинно розширює масштаби своєї діяльності, а
також рівень завдань. При такому стрімкому розвитку організація спромоглася
залишитися на принципових постулатах її
діяльності: незалежність, відкритість, аполітичність, демократичність, рівноправність членів тощо.
Робота Асоціації правників України
побудована на особистій ініціативі та
зацікавленості її членів. За сім років
діяльності ми спромоглися стати найдинамічнішою та найактивнішою правничою
організацією в Україні, заявили про себе
за межами країни та зайняли активну
позицію з багатьох питань юридичного
життя України.
Наразі членами АПУ є близько півтори
тисячи правників з усіх регіонів нашої краї-

ни, серед яких юристи, нотаріуси, адвокати, судді, державні службовці, народні
депутати та визнані вчені у галузі права.
Студентське крило Асоціації налічує ще
понад тисячу майбутніх юристів з більш ніж
сімдесяти навчальних закладів України.
Пріоритетними напрямками роботи
Асоціації правників України були визначені такі:
□ реформування законодавства про
адвокатуру;
□ сприяння втіленню в життя судової
реформи;
□ моніторинг виконання Європейським
союзом Угоди про спрощення візового
режиму;
□ розвиток міжнародної співпраці з
правничими організаціями світу, проведення виїзних конференцій та зустрічей;
□ розвиток та активізація діяльності
відділень Асоціації правників України в
регіонах;
□ захист професійних прав членів АПУ
та моніторинг дотримання прав людини;
□ реагування на резонансні події
правничого життя нашої країни.
Асоціація правників України є членом
Міжнародної асоціації юристів (IBA) та
Американської асоціації юристів (АВА).
Асоціація правників України радо вітає
всіх однодумців та запрошує приєднуватись до нашої організації, щоб разом втілювати свої задуми у життя. Сподіваємося,
що наші принципи і завдання відповідають Вашим уявленням про майбутнє
української правничої професії.
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Станом на 1 травня 2010 року Асоціація
правників України об’єднує 2720 правників, причому спостерігається постійне
зростання цього показника.
Вищим органом АПУ є Правнича Асамблея,
яка скликається не рідше двох разів на рік.
До участі в Асамблеї можуть бути запрошені
усі члени АПУ або делегати, які обираються
зборами секцій та регіональних відділень
АПУ. Постійно діючим колегіальним органом управління АПУ є Правління, до складу
якого входять Президент, Віце-президент
АПУ, а також 14 виборних посадових осіб
— членів Асоціації.
Вищою виборною посадовою особою,
яка координує діяльність АПУ та представляє її у відносинах із третіми особами, є Президент Сергій Коннов. Допомогу
в реалізації повноважень Президента
АПУ надає інша виборна посадова особа
Асоціації — Віце-президент Максим
Лавринович. Контроль за фінансовогосподарською діяльністю АПУ здійснює
Ревізійна комісія у складі 3-х виборних посадових осіб — членів Асоціації.
Секретаріат забезпечує щоденне функціонування Асоціації.

Структура професійної
співпраці
Програма діяльності АПУ передбачає
розгалужену структуру професійної співпраці. Основу цієї структури складають,
зокрема:
□ Секції — підрозділи АПУ, які формуються з представників різних напрямів
юридичної професії;

□ Комітети — підрозділи АПУ, які створюються за правовою спеціалізацією;
□ Форуми — підрозділи АПУ, які створюються 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 рамках АПУ, з урахуванням їх фахової спрямованості, зокрема, полягають у
такому:
□ сприяння професійному розвитку
членів підрозділу;
□ створення умов для спілкування та
обміну думками між членами підрозділу;
□ участь у законопроектній діяльності;
□ організація та проведення конференцій, семінарів та інших інформаційноосвітніх заходів;
□ випуск власного електронного
інформаційного бюлетеню;
□ співробітництво з іншими організаціями.
Окрім вищеперерахованого, перед цими
підрозділами ставляться завдання, обумовлені специфікою потреб їх членів.
Наприклад, серед цілей діяльності секції
науковців та освітян — створення та підтримка системи незалежної добровільної
громадської акредитації вищих навчальних заходів, які надають вищу юридичну
освіту в Україні.

1. Загальна інформація
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Асоціація правників України має таку
структуру професійної співпраці:

СЕКЦІЇ:
□
□
□
□
□

□
□

Судді;
Науковці та освітяни;
Державні службовці;
Нотаріуси;
Працівники прокурорських та
слідчих органів, органів
МВС та СБУ;
Корпоративні юристи
(юрисконсульти);
Приватні правники (адвокати
та юристи).

КОМІТЕТИ:
□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□

Комітет з банківського
та фінансового права;
Комітет із зовнішньоекономічної
діяльності;
Комітет з інтелектуальної власності
та рекламного права;
Комітет з конкурентного права;
Комітет з конституційного права,
адміністративного права
та прав людини;
Комітет з корпоративного права;
Комітет з кримінального та
кримінально-процесуального
права;
Комітет з медицини та фармації;
Комітет з міжнародного права;
Комітет з нерухомості
та будівництва;
Комітет з оподаткування;
Комітет з природних ресурсів;

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

Комітет з сімейного
та спадкового права;
Комітет зі страхового права;
Комітет з телекомунікацій;
Комітет з питань ЗМІ;
Комітет з трудового права;
Комітет з фондового ринку;
Комітет з цивільного права;
Комітет з процесуального права;
Комітет з юридичної практики;
Комітет з виконавчого
провадження, банкрутства
та арбітражного керування;
Комітет з транспортного права.

ФОРУМИ:
□
□
□
□

Форум партнерів юридичних фірм;
Форум здоров`я правника;
Центр правничої кар`єри;
Центр правничих досліджень.

МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ:
АПУ займає офіс у центральному районі
Києва з достатнім комп’ютерним забезпеченням та сучасним офісним обладнанням. Для
здійснення статутної діяльності АПУ отримує
кошти та майно з наступних джерел:
□ членські внески (передбачена
гнучка система знижок для
державних службовців, молодих
працівників, студентів тощо);
□ партнерська програма АПУ;
□ кошти або майно, які надходять
безоплатно або у вигляді
благодійних внесків від членів АПУ;
□ надходження від основної
діяльності Асоціації.
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Секції

Кількість членів

1

Приватні правники (адвокати та юристи)

998

2

Державні службовці

105

3

Науковці та освітяни

86

4

Нотаріуси

90

5

Працівники прокурорських та слідчих
органів, органів МВС та СБУ

17

6

Судді

21

7

Корпоративні юристи (юрисконсульти)

Разом:

365
1682

ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД СЕКЦІЙ АПУ
Корпоративні юристи
(юрисконсульти)
Судді
Приватні правники
(адвокати та юристи)

Працівники прокурорських
та слідчих органів,
органів МВС та СБУ
Нотаріуси
Науковці та освітяни
Державні службовці

1. Загальна інформація

ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД СЕКЦІЙ АПУ
станом на 1 травня 2010 р.
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1.4 Динаміка зростання членів
у 2009-2010 роках
КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
ПРАВНИКІВ АСОЦІАЦІЇ

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
ПРАВНИКІВ АСОЦІАЦІЇ

Дата

Членів
(осіб)

Кандидатів
(осіб)

04. 2009 р.

12

41

Членів АПУ

1682

05. 2009 р.

15

17

Кандидатів АПУ

1004

06. 2009 р.

12

10

Учасників АПУ

24

07. 2009 р.

10

3

Почесних членів АПУ

10

08. 2009 р.

20

5

Разом

09. 2009 р.

24

13

10. 2009 р.

21

22

11. 2009 р.

26

41

12. 2009 р.

18

7

01. 2010 р.

14

13

02. 2010 р.

33

11

03. 2010 р.

45

25

04. 2010 р.

23

29

Станом на 1 травня 2010 року

2720

ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ЧЛЕНСТВА АПУ
Членів (осіб)

50

Кандидатів (осіб)

40
30
20
10
р.

01
0

р.
04

.2

10

р.
20

03
.

01

0

р.
02

.2

р.

01
0
.2

01

00
9

р.
.2

12

00

9

р.
11

.2

00
9

р.
10

.2

00
9

р.
09

.2

р.
08
.

20
09

р.

20
09

07
.

.2

00

9

р.
09
06

20

05
.

20
09

р.

0
04
.
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№

Область

Кількість
членів АПУ

Кількість
учасників АПУ

Кількість
кандидатів

1

Автономна Республіка Крим

35

-

45

2

Вінницька область

8

-

-

3

Волинська область

5

-

48

4

Дніпропетровська область

40

-

29

5

Донецька область

97

-

66

6

Житомирська область

12

1

2

7

Закарпатська область

7

-

13

8

Запорізька область

18

-

89

9

Івано-Франківська область

7

-

27

10

Кіровоградська область

3

-

2

11

Київська область

18

-

38

12

місто Київ

1100

22

410

13

Луганська область

41

1

-

14

Львівська область

29

-

45

15

Миколаївська область

7

-

1

16

Одеська область

76

-

49

17

Полтавська область

8

-

3

18

Рівненська область

8

-

2

19

Сумська область

4

-

14

20

Тернопільська область

14

-

7

21

Харківська область

62

-

63

22

Херсонська область

8

-

-

23

Хмельницька область

7

-

4

24

Черкаська область

13

-

41

25

Чернівецька область

9

-

3

26

Чернігівська область

8

-

3

27

місто Севастополь

38

-

-

1682

24

1004

РАЗОМ

*Станом на 1 травня 2010 року
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1.5 Партнери у 2010 році
Генеральні партнери у 2010 році

Юридична компанія
«Arzinger»
Рік заснування: 2002.
Компанія налічує 7 партнерів та 70
співробітників, серед яких 40 досвідчених юристів, у тому числі сертифіковані
патентні повірені, арбітражні керуючі та
професійні учасники фондового ринку.
Для підтримки динаміки розвитку в
січні 2009 р. компанія розробила нову
стратегію, що передбачає перехід у статус незалежної національної юридичної
компанії, вихід на нові ринки і розширення напрямків юридичної практики,
приєднання до міжнародних асоціацій
незалежних юридичних фірм. У рамках
стратегії була розроблена нова організаційна структура і систематизовані бізнеспроцеси у сфері управління знаннями,
IT, роботи з персоналом і маркетингових
комунікацій.
Спеціалізація: широке коло юридичних практик, у тому числі в області корпоративного права і M&А, нерухомості
і будівництва, антимонопольного права
і конкуренції, судового і арбітражного
представництва, права інтелектуальної власності, фінансового і банківського
права, державно-приватного партнерства,
державних закупівель, трудового права,
адміністративного права, фондового ринку
і IPO.

Юридична фірма «Астерс»
Рік заснування: 1995.
Фірма зараз нараховує понад 100 співробітників, 59 з яких — юристи.
Зосереджує увагу на наданні послуг
іноземним клієнтам, які займаються бізнесом в Україні. Для забезпечення найвищих
міжнародних стандартів обслуговування
клієнтів розроблена юридична практика
західного зразка, яка базується на орієнтованому на клієнта підході, всебічному
знанні права, значному досвіді, глибокому
розумінні місцевого ділового середовища
та застосуванні новітніх технологій. Фірма
надає швидкі, ефективні та високоякісні юридичні послуги, чутливо реагує на
різносторонні потреби клієнтів, завершує
роботу в короткі строки з найменшими для
клієнта витратами.

Юридична фірма
«Василь Кісіль і Партнери»
Рік заснування: 1992.
До складу команди талановитих фахівців увійшли 65 досвідчених і кваліфікованих юристів, які неухильно дотримуються
міжнародних професійних та етичних
стандартів.
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Міжнародна юридична
компанія INTEGRITES
Рік заснування: 2005.
Міжнародна
юридична
компанія
INTEGRITES була створена в 2005
році командою професійних юристів.
Сфокусувавши свою діяльність на таких
напрямках як: судова практика і вирішення спорів, міжнародна торгівля і міжнародний арбітраж, банківське та фінансове
право, компанія обрала курс розвитку на
розширення спектра послуг і поєднання
юридичної та фінансової експертиз.
INTEGRITES є лідером ринку у сфері міжнародної торгівлі та структурування зовнішньоекономічних угод. Це пов’язано з тим,
що більшість клієнтів фірми — компанії,
які здійснюють господарську діяльність на
території України, та, разом з тим, ведуть
активну міжнародну торгівлю.
Компанія займає провідні позиції на
українському ринку юридичних послуг,
що підтверджують дані різних міжнародних та національних досліджень.
Сьогодні INTEGRITES — компанія, що динамічно розвивається, спеціалізується у ключових галузях права та нараховує 72 юриста.

Адвокатська контора
«Коннов і Созановський»
Рік заснування: 1992.
Практика адвокатської контори охоплює
надання юридичних послуг клієнтам у таких
секторах економіки як алкогольна промисловість, банківська діяльність, виробництво ветеринарних препаратів, видавнича справа, інвестиції та ринок капіталу,
легка промисловість, медіа й телекомунікації, нерухомість і будівництво, харчова
промисловість, приватизація, програмне
забезпечення, реклама і дизайн, сільське
господарство, страхування, тютюнова промисловість, торгівля й дистрибуція, фармацевтика, енергетика тощо.
Спеціалізація: юридичні послуги українським та іноземним клієнтам у багатьох
галузях права, включаючи авторське право
та медіа-право, конкурентне право, корпоративне право, податкове право, нерухомість, будівництво й земельне право, представництво в судах, право інтелектуальної
власності (торгові марки, патенти і т.д.),
податкове право, господарське й договірне
право, цінні папери та фінансові установи.

Юридична фірма
«Лавринович
і Партнери»
Рік заснування: 2004.
Фахівці «Лавринович і Партнери» добре
відомі на ринку юридичних послуг, і їх запро-
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Фірмою надається юридична підтримка
як українським корпораціям, що працюють
за кордоном, так і іноземним компаніям,
які здійснюють свою діяльність в Україні.
Спеціалізація фірми охоплює широке коло питань, які потребують зважених
рішень, значного досвіду та особистої уваги
партнерів, що працюють разом із командою
визнаних професіоналів.
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шують на провідні світові конференції та
самміти як експертів і доповідачів. Фірма є
членом численних міжнародних та українських професійних організацій, спілок і асоціацій, зокрема таких, як Асоціація правників
України, Європейська Бізнес Асоціація (EBA)
та Міжнародна фіскальна асоціація (IFA).
Юристи і партнери є визнаними спеціалістами на ринку юридичних послуг з
досвідом роботи в провідних міжнародних
та вітчизняних юридичних компаніях.

Юридична фірма
Magisters
Рік заснування: 1997.
Юридична фірма Magisters (раніше
«Магістр & Партнери») з дня заснування
спеціалізувалася у галузі міжнародного
торговельного права. Сьогодні Magisters
є міжнародною юридичною фірмою і консультує провідні міжнародні й національні
компанії в Україні та СНД.
Magisters співпрацює з державними органами та міжурядовими організаціями, у тому
числі з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), Міжнародним арбітражним судом
(ICC, Париж) і Світовим банком. Magisters
є членом Globalaw, Lex Mundi, Taxand і
FraudNet. Членство в цих організаціях, а
також співробітництво з міжнародними юридичними фірмами дозволяє Magisters обслуговувати інтереси своїх клієнтів у транскордонних угодах в СНД та у всьому світі.
Magisters об’єднує близько 100 юристів,
які одержали освіту за кордоном і здобули
значний досвід роботи в Україні та СНД.

Офіси фірми знаходяться в Астані, Києві,
Лондоні, Мінську та Москві.

Юридична фірма
«Спенсер і Кауфманн»
Рік заснування: 2006.
Компанія об'єднує 30 професіоналів, які
спеціалізуються на різних галузях права
і раніше обіймали ключові посади в юридичних фірмах, міжнародних корпораціях
та інвестиційних фондах. Основні напрями діяльності компанії — це структуризація
зовнішньоекономічних трансакцій у сфері
злиття і поглинань, заснування і структуризація міжнародних корпорацій та інвестиційних
фондів, а також надання юридичних послуг
у сфері прямих інвестицій, корпоративного і антимонопольного права, банківської
діяльності і фінансів, нерухомості, морського,
страхового, державного і адміністративного
права, експедиторської діяльності, а також
представлення інтересів клієнтів в судах.
Клієнти компанії представлені іноземними інвестиційними фондами та іншими
інституційними інвесторами, страховими
компаніями, банками, компаніями з управління активами, організаціями кредитування та фінансування, державними морськими портами, експедиторськими компаніями, промисловими підприємствами та
приватними компаніями.
ЮФ «Спенсер і Кауфманн» надає повний
спектр юридичних послуг не тільки в
Україні, але й у тих іноземних юрисдикціях, де традиційно присутній український і
російський бізнес.
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Журнал «Український
юрист»
Рік заснування: 2003.
Журнал читають українські правники
провідних юридичних фірм України, відомі адвокати та нотаріуси, юрисконсульти
великих підприємств та іноземних компаній,
що працюють в Україні, а також представники влади. «Український юрист» висвітлює
широке коло питань юридичного характеру, аналізує найактуальніші проблеми юриспруденції і тенденції розвитку професії.

Інформаційно-правова
підтримка

Правові системи НаУ
Рік заснування: 1991.
Правові системи НаУ — це інноваційне
програмне забезпечення, що завдяки своїм
високим технологічним якостям, актуальності та надійності інформації, а також зручному
та зрозумілому інтерфейсу займає провідне
місце на ринку комп’ютерних технологій.
Головними програмними продуктами, які
вже зарекомендували себе серед постійних користувачів, є: База судових рішень
МЕГА-НаУ — інтегрований банк судової та
правової інформації обсягом понад 4 млн.
документів. НаУ-Експерт — база законодавчої, довідкової та аналітичної інформації

для широкого кола користувачів. USB-НаУ
— мобільна законодавча база, що записана
та оновлюється на USB-носії (флешці або
вінчестері). NAU-English — база перекладів законів і нормативних актів України на
англійську мову.

Транспортний партнер

Budget Car Rental
Компанія Budget об‘єднує в собі досвід
найсильнішого світового бренду, що пропонує прокат автомобілів у більш ніж 3800
локаціях у 128 країнах світу. Budget надає
послуги прокату авто, оренди авто з водієм,
трансфери, резервації авто по всьому світі.
Широка мережа покриття та партнерів
в Україні: Київ, Донецьк, Одеса, Львів,
Дніпропетровськ, Харків, Крим.
Budget пропонує скористатися найновішими автомобілями в Україні. Ми співпрацюємо з відомими та перевіреними
виробниками, що дозволяє гарантувати
нашим клієнтам найвищий рівень якості
обслуговування. Для Вашого комфорту
перед кожним прокатом Budget перевіряє
технічний стан автомобілів. Як говорить
наша назва — ми є синонімом ефективного вкладення коштів. Budget пропонує
ряд універсальних тарифів, можливостей
передплати та знижок, розроблених для
того, щоб Ви мали можливість контролювати та заощаджувати разом із Budget.
Ви будете управляти найновішими моделями автомобілів за найкращими тарифами.
Budget: відмінні авто — розумні ціни!

1. Загальна інформація

Офіційний медіа-партнер
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2.1 Звіт про діяльність Президента
Асоціації правників України
За період з червня 2009 року по травень 2010 року Президент Асоціації правників України:
□ організовував та проводив засідання Правління АПУ;
□ організовував та брав участь у щорічних правничих конференціях АПУ та засіданнях Правничої Асамблеї АПУ (2009 — 2010);
□ брав участь у зустрічах з керівниками відділень та комітетів АПУ;
□ проводив регулярні робочі наради з виконавчим директором та Секретаріатом АПУ;
□ брав участь у конференції «Майбутнє адвокатури в Україні», де підтримав
проект нової редакції Закону України «Про
адвокатуру» (11 березня 2010 р.);
□ брав участь у засіданнях Громадської
ради при Державній судовій адміністрації
України. Президента АПУ було включено
до складу колегії Державної судової адміністрації України 10 лютого 2009 року;
□ брав участь у підготовці ключових
щорічних заходів АПУ;
□ брав участь у залученні генеральних
партнерів АПУ та бізнес-партнерів АПУ;
□ брав участь у зустрічах з представниками громадських правничих організацій багатьох країн світу у Києві та за кордоном, зокрема:
● мав робочу зустріч з представниками Ради Європи, яких цікавила позиція
АПУ у питаннях реформування української
адвокатури (22 червня 2009 р.);
● мав зустріч з представниками Шведського відділення Міжнародної юридичної
комісії, де були визначені можливі напрямки співробітництва (26 червня 2009 р.);

● взяв участь у Щорічних зборах Американської асоціації юристів (5 серпня
2009 р.);
● керівництво Міжнародної асоціації
юристів вперше з офіційним візитом відвідало Україну на запрошення АПУ (17 листопада 2009 р.);
● брав участь у Щорічній конференції
Міжнародної асоціації юристів (ІВА) в Мадриді (2009), де був влаштований традиційний прийом для українських учасників
конференції;
● провів зустріч з представниками
Агентства США з міжнародного розвитку в
Україні (2 лютого 2010 р.);
□ давав інтерв’ю вітчизняним та закордонним ЗМІ;
□ брав участь у вітальних заходах для
нових членів АПУ «Ласкаво просимо до
Асоціації», зустрічах з народними депутатами України «Обід з парламентарем», у
різноманітних заходах Ліги студентів АПУ;
□ брав участь в організації системи невідкладної правової допомоги членам АПУ;
□ виступав із зверненнями до Президента України, зокрема, стосовно вдосконалення порядку організації діяльності
кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій адвокатури в Україні та стосовно
змін до Положення про кваліфікаційнодисциплінарну комісію адвокатури (КДКА)
(29 січня 2010 року);
□ виступив з ініціативою прийняти
законопроект щодо надання виключного права адвокатам на представництво
клієнтів у судовому процесі (25 березня
2010 року).
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2.2 Звіт про діяльність Правління
Асоціації правників України
Протягом звітного періоду було
проведено 8 засідань Правління.
На засіданнях розглядались та
були прийняті наступні рішення:
□ визначені напрямки діяльності членів Правління. Затверджено «Розподіл
між членами Правління Асоціації правників України обов’язків (кураторства напрямків) на 2009/2010 роки»;
□ затверджено новий склад робочої
групи АПУ з питань етики;
□ затверджено річний бюджет АПУ
на 2010 рік;
□ затверджено бюджет «Гарячої лінії» з питань захисту членів ВГО «Асоціація правників України» на 2010 рік;
□ затверджена кандидатура Мамутова В.К. для нагородження Відзнакою АПУ
«За честь і професійну гідність»;
□ затверджена кандидатура Олександри Егерт на посаду Виконавчого директора АПУ;
□ проведена робота щодо стану
партнерської програми АПУ, затверджено привілеї Партнерів на 2010 рік;
□ створено Робочу групу з питань
розробки пропозицій щодо змін до Статуту;
□ затверджені голови структурних
підрозділів АПУ — голови комітетів;
□ підтримано заяву Правління АПУ
щодо відставки Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та вирішено
оприлюднити її через засоби масової інформації;

□ створені нові відділення АПУ (у Хмельницькій та Закарпатській областях);
□ прийняті рішення з ключових питань
організації важливих заходів Асоціації;
□ обговорені перспективні напрямки
роботи Асоціації, можливості її розвитку.
Затверджено ряд нових документів:
□ Положення «Про Форум партнерів
Асоціації правників України»
□ Положення «Про «Гарячу лінію»
з питань захисту членів ВГО «Асоціація
правників України»
□ Положення «Про Секретаріат» ВГО
«Асоціація правників України»
□ Положення «Про Виборчу комісію
ВГО «Асоціація правників України»
Затверджено внутрішні документи
АПУ в новій редакції:
□ Положення «Про секції ВГО «Асоціація правників України»
□ Положення «Про відділення ВГО
«Асоціація правників України»
□ Положення «Про Лігу студентів ВГО
«Асоціація правників України»
На засіданнях Правління неодноразово
обговорювалися питання реформування
адвокатури та можливості роботи з інших
напрямків удосконалення чинного законодавства.
Окрім регулярних засідань члени Правління брали активну участь у громадському житті, представляли інтереси Асоціації
за кордоном.
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2.3 Основні заходи
Асоціації правників України
1. ІІ щорічна конференція корпоративних юристів

Дата та місце проведення:
23 квітня 2009 року,
Президент Готель, м. Київ

2. Семінар «Бізнес-планування у юридичній фірмі: як діють найбільші успішні фірми?» (АПУ спільно з ЄВРОЮРІС УКРАЇНА)

Дата та місце проведення:
24 квітня 2009 року,
Києво-Могилянська Бізнес Школа, м. Київ

3. Міжнародний семінар «Юридичні фірми: секрети успіху»

Дата та місце проведення:
24-25 квітня 2009 року,
м. Прага (Чехія)

4. Круглий стіл «Зустріч та обговорення ініціативи Анатолія Гриценка —
Конституція порядку»

Дата та місце проведення:
27 квітня 2009 року,
Президент Готель, м. Київ
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Дата та місце проведення:
27-28 травня 2009 року,
м. Санкт-Петербург, РФ

6. VI щорічна правнича конференція АПУ

Дата та місце проведення:
10-13 червня 2009 року,
Готель «Дністер», м. Львів

7. Міжнародна конференція «Використання європейських юрисдикцій для
структурування бізнес-проектів в Україні»

Дата та місце проведення:
22-23 вересня 2009 року
м. Лімасол, Кіпр

8. «Народний депутат України в гостях в АПУ». Обід з парламентарем
(Владислав Лук’янов)

Дата та місце проведення:
06 жовтня 2009 року,
Ресторан «Царське село», м. Київ

9. День юриста — Відкриття року права

Дата та місце проведення:
08 жовтня 2009 року
Готель Hyatt Regency, м. Київ

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

5. Міжнародний семінар «Актуальні питання реформування адвокатури:
досвід країн СНД»
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10. День юриста — Святкова вечірка

Дата та місце проведення:
08 жовтня 2009 року,
Клуб «Петрович», м. Київ

11. ІІІ щорічний форум з корпоративного права АПУ

Дата та місце проведення:
30 жовтня 2009 року,
Готель Hyatt Regency, м. Київ

12. Офіційний візит ІВА до України

Дата та місце проведення:
15-17 листопада 2009 року
м. Київ

13. Святкова вечірка на честь 7-ї річниці АПУ

Дата та місце проведення:
27 листопада 2009 року,
Паб «Сліпий П’ю», м. Київ

14. Зустріч з Сергієм Головатим

Дата та місце проведення:
04 грудня 2009 року,
Готель «Русь», м. Київ
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Дата та місце проведення:
07 грудня 2009 року,
Ресторан «Царське село», м. Київ

16. «Народний депутат України в гостях в АПУ». Обід з парламентарем
(Костянтин Бондарєв)

Дата та місце проведення:
08 лютого 2010 року,
Ресторан «Корона-Клуб», м. Київ

17. VI щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг в
Україні — 2010»

Дата та місце проведення:
26 лютого 2010 року,
Готель Radisson Blu, м. Київ

18. «Народний депутат України в гостях в АПУ».
Обід з парламентарем (Сергій Власенко)

Дата та місце проведення:
22 березня 2010 року,
Ресторан «Первак», м. Київ

19. ІІІ щорічна конференція корпоративних юристів АПУ

Дата та місце проведення:
23 квітня 2010 року,
Готель Radisson Blu, м. Київ

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

15. «Народний депутат України в гостях в АПУ».
Обід з парламентарем (Володимир Стретович)
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2.4 Заходи у 2009-2010 роках
Дата проведення

Назва заходу

Організатор

Місце
проведення

23 квітня
2009 року

ІІ щорічна конференція корпоративних юристів

АПУ

Президент Готель,
м. Київ

24 квітня
2009 року

Міжнародний семінар «Юридичні
фірми: секрети успіху»

АПУ

м. Прага, Чехія

24 квітня
2009 року

Семінар «Бізнес-планування у
юридичній фірмі: як діють найбільші успішні фірми?»

Євроюріс Україна
АПУ

м. Київ

27 квітня
2009 року

Зустріч та обговорення
ініціативи Анатолія Гриценка —
Конституція порядку

АПУ

Президент Готель,
м. Київ

19 травня
2009 року

Зустріч учасників Етичних
правил

АПУ

Ресторан
«Пінотакі», м. Київ

21 травня
2009 року

Форум партнерів юридичних
фірм

Міжнародний семінар «Актуальні
27-28 травня
питання реформування
2009 року
адвокатури: досвід країн СНД»
28 травня
2009 року

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

10-13 червня VI щорічна правнича
2009 року
конференція
12 червня
2009 року

Засідання Правничої Асамблеї
АПУ

25 червня
2009 року

Форум партнерів юридичних
фірм

23 липня
2009 року

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

5 вересня
2009 року

Форум партнерів
юридичних фірм

Форум партнерів
АПУ
АПУ

м. Санкт-Петербург,
Російська Федерація

АПУ

Боулінг-клуб
«Ультрамарин»,
м. Київ

АПУ

Готель «Дністер»,
м. Львів

АПУ

м. Львів

Форум партнерів
АПУ

Ресторан «Липський
особняк», м. Київ

АПУ

Боулінг-клуб
«Ультрамарин»,
м. Київ

Форум партнерів
АПУ,
ЮФ «Правовий
Альянс»

м. Алушта, АР Крим
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Назва заходу

Організатор

Місце
проведення

22 вересня
2009 року

Міжнародна конференція
«Використання європейських
юрисдикцій для структурування
бізнес-проектів в Україні»

АПУ

м. Лімасол, Кіпр

24 вересня
2009 року

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

АПУ

Beer Club «Бабай»,
м. Київ

6 жовтня
2009 року

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

АПУ

Ресторан «Царське
село», м. Київ

8 жовтня
2009 року

Святкування Дня юриста —
Відкриття Року Права

АПУ

Готель Hyatt
Regency, м. Київ

8 жовтня
2009 року

День юриста —
Святкова вечірка

АПУ

Клуб «Петрович»,
м. Київ

9 жовтня
2009 року

Святкування Дня юриста
Донецьким відділенням АПУ

Відділення АПУ у
Донецькій області

Готель «Атлас»,
м. Донецьк

30 жовтня
2009 року

ІІІ щорічний форум
з корпоративного права

АПУ

Готель Hyatt
Regency, м. Київ

31 жовтня
2009 року

Кінні прогулянки на ранчо
«Болівар»

АПУ

Ранчо «Болівар»,
с. Здорівка,
Київська обл.

«Ласкаво просимо
19 листопада
до Асоціації!». Прийом
2009 року
для нових членів АПУ

АПУ

Beer Club «Бабай»,
м. Київ

25 листопада І Східноукраїнський форум
2009 року
з корпоративного права

АПУ

Готель «Атлас»,
м. Донецьк

27 листопада Святкова вечірка на честь
2009 року
7-ї річниці АПУ

АПУ

Паб «Сліпий П’ю»,
м. Київ

4 грудня
2009 року

Зустріч з Сергієм Головатим

АПУ

Готель «Русь»,
м. Київ

7 грудня
2009 року

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

АПУ

Ресторан «Царське
село», м. Київ

10 грудня
2009 року

ІІ Східноукраїнський форум з
корпоративного права

АПУ

Конференццентр «ILFCommunication»,
м. Харків

11 грудня
2009 року

Правнича Асамблея Асоціації
правників України

АПУ

Президент Готель,
м. Київ
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Дата проведення

Назва заходу

Організатор

Місце
проведення

23 грудня
2009 року

Новорічне засідання Форуму
партнерів АПУ

Форум партнерів
АПУ

Ресторан
«Петрович»,
м. Київ

19 січня
2010 року

«Купання в Хрещенські морози»

Відділення АПУ у
м. Києві

Жуковий острів,
м. Київ

8 лютого
2010 року

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

АПУ

Ресторан «Коронаклуб», м. Київ

12 лютого
2010 року

Правнича Асамблея Асоціації
правників України

АПУ

Готель «Русь»,
м. Київ

13 лютого
2010 року

Захід, присвячений річниці
створення Відділення АПУ
в Тернопільській області

Відділення АПУ
у Тернопільській
області

Тернопільський
національний економічний університет,
м. Тернопіль

26 лютого
2010 року

VІ Щорічний юридичний форум
«Розвиток ринку юридичних
послуг в Україні — 2010»

АПУ

Готель Radisson Blu,
м. Київ

27 лютого
2010 року

Змагання з картингу

Відділення АПУ
у м. Києві

м. Бровари

3 березня
2010 року

Семінар на тему: «Практичні
аспекти написання дисертаційного дослідження»

АПУ

Готель «Домус»,
м. Київ

12 березня
2010 року

Семінар-тренінг «Практичні
аспекти приведення емітентів
згідно з Законом України «Про
акціонерні товариства»

Відділення АПУ
у Донецькій області

Готельний
комплекс
«Вікторія»,
м. Донецьк

17 березня
2010 року

Публічна лекція Станіслава
Шевчука на тему:
«Верховенство права: міфи та
реальність»

АПУ

Київський інститут
міжнародних відносин, м. Київ

22 березня
2010 року

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

АПУ

Ресторан «Первак»,
м. Київ

25 березня
2010 року

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

АПУ

Ресторан «Пивна
бочка», м. Київ

20 квітня
2010 року

Засідання Форуму партнерів
АПУ

Форум партнерів
АПУ

Ресторан «Дежавю»,
м. Київ

23 квітня
2010 року

ІІІ щорічна конференція
корпоративних юристів АПУ

АПУ

Готель Radisson Blu,
м. Київ
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Дата проведення

Назва комітету

13 травня
2009 року

Комітет з кримінального та
кримінально-процесуального
права

14 травня
2009 року

Комітет з корпоративного права

Тема комітету

Обговорення Роз’яснення ДКЦПФР №3
від 17.02.2009р.

Комітет з виконавчого прова10-13 червня
дження, банкрутства та арбі2009 року
тражного керування

Виконавче провадження і банкрутство:
колізії Законів — конфлікти процесів.

10-13 червня Комітет з нерухомості і будівни2009 року
цтва

Вплив світової фінансової кризи на
ринок землі в Україні.

10-13 червня
Комітет з конкурентного права
2009 року

Актуальні питання захисту від недобросовісної конкуренції: останні законодавчі
зміни.

Комітет з конституційного
10-13 червня
права, адміністративного права
2009 року
та прав людини

Тактика дій адвоката у спорах з митними органами.

Тимчасова адміністрація в банку — необхідний засіб стабілізації банку чи треба
10-13 червня Комітет з банківського та фінанготуватись до гіршого? Дії банку, вклад2009 року
сового права
ників і позичальників: правові схеми і
судова практика.
10-13 червня
Комітет з трудового права
2009 року

Колективні трудові спори: сучасні реалії
та перспективи.

10-13 червня
Комітет з цивільного права
2009 року

Повернення заборгованості в умовах
економічної кризи: тенденції та перспективи.

10-13 червня
Комітет з корпоративного права
2009 року

Актуальні питання застосування корпоративного законодавства. Судова практика.

10-13 червня Комітет з інтелектуальної влас2009 року
ності та рекламного права

Реєстрація торговельних марок в зарубіжних країнах. Актуальні питання.

10-13 червня
Комітет з процесуального права
2009 року

Актуальні питання застосування норм
процесуальних кодексів: аналіз судової
практики та правових позицій.

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках
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Дата проведення

Назва комітету

Тема комітету

10-13 червня Комітет з міжнародного права
2009 року
та з оподаткування

Різноманітні аспекти оподаткування
експортно-імпортних операцій резидентів з використанням іноземних юридичних осіб.

10-13 червня Комітет з медицини
2009 року
та фармації

Проблеми та перспективи розвитку приватної медицини в Україні.

24 червня
2009 року

Комітет з конституційного
права, адміністративного права
та прав людини

23 вересня
2009 року

Комітет з цивільного права

Проблемні питання захисту прав орендарів.

29 вересня
2009 року

Комітет з процесуального права

Актуальні питання процесуального законодавства.

6 жовтня
2009 року

Комітет з корпоративного права

Перегляд Концепції розвитку корпоративного законодавства.

28 жовтня
2009 року

Комітет з цивільного права

Проблемні питання відшкодування
шкоди.

Комітет з трудового права

Державний департамент нагляду за
дотриманням законодавства про працю
та його територіальні відділення:
завдання та функції, перспективи розвитку.

29 жовтня
2009 року

25 листопада
Комітет з цивільного права
2009 року

Правові ризики кредитування
в іноземній валюті.

26 листопада Комітет з нерухомості
2009 року
і будівництва

Проблеми, що виникають при вилученні
земель для суспільних та інших потреб.
Судова практика.

3 грудня
2009 року

Комітет з конституційного
права, адміністративного права
та прав людини

Обговорення внесення змін до
Конституції України.

15 грудня
2009 року

Комітет з конкурентного права

Практика застосування ст. 15-1 ЗУ
"Про захист від недобросовісної конкуренції" органами АМКУ.

26 січня
2010 року

Комітет з конкурентного права

Концепція сумісного контролю у правозастосовній практиці АМКУ.

27 січня
2010 року

Комітет з юридичної практики

Перспективи та проблеми розвитку юридичних практик у 2010 році.

4 лютого
2010 року

Комітет з кримінального та
кримінально-процесуального
права

Обговорення проекту нового КПК.

Комітет з цивільного права

Проблемні питання укладання і виконання договору позики та розписка як
належний доказ на підтвердження укладення договору позики.

10 лютого
2010 року
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Назва комітету

Тема комітету

11 лютого
2010 року

Комітет з питань ЗМІ

Передвиборча агітація в аудіовізуальних
ЗМІ під час виборів Президента України
в 2010 році: підсумки, проблемні аспекти, пропозиції до врегулювання у світлі
наступних виборчих кампаній.

17 лютого
2010 року

Комітет з корпоративного права

Визнання недійсними рішення керівних
органів товариств.

19 лютого
2010 року

Комітет з медицини і фармації

Актуальні медико-правові проблеми
репродуктивної медицини.

24 лютого
2010 року

Комітет з виконавчого провадження, банкрутства та арбітражного керування

Обговорення Постанови Пленуму
Верховного Суду України від 18 грудня
2009 року № 15 «Про судову практику
в справах про банкрутство».

25 лютого
2010 року

Комітет з оподаткування

Естонські компанії-резиденти ЄС.
Особливості податкової системи,
пільги і переваги.

2 березня
2010 року

Комітет з трудового права

Виконання рішень судів з трудових
спорів.

3 березня
2010 року

Комітет з сімейного
та спадкового права

4 березня
2010 року

Комітет з конкурентного права

Ризики оспорювання договорів з підстав
невідповідності антимонопольному законодавству.

10 березня
2010 року

Комітет з питань ЗМІ спільно
з Індустріальним телевізійним
комітетом та Асоціацією кінопродюсерів України

Проблемні аспекти тимчасового ввезення носіїв звуку та зображення із записом
фільмів та іншого програмного продукту
на митну територію України. Включення
роялті до митної вартості товарів.
Особливості проведення митними органами пост-аудитів.

16 березня
2010 року

Комітет зі страхового права
спільно з Лігою страхових організацій України

Правові особливості формування справ
про стягнення заборгованості за регресними вимогами. Аналіз основних недоліків формування справ.

17 березня
2010

Комітет з фондового ринку
спільно з Комітетом з корпоративного права та Комітетом з
оподаткування

Можливості та переваги корпоративних
інвестиційних фондів для структурування бізнесу.

18 березня
2010 року

Комітет з інтелектуальної власності та рекламного права

Захист прав на торговельні марки та
фірмові (комерційні) найменування.

24 березня
2010 року

Комітет з міжнародного права

Роль юридичного радника в торговельних розслідуваннях.

Актуальні питання спадкування.

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках
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Дата проведення

Назва комітету

25 березня
2010 року

Комітет з корпоративного права

30 березня
2010 року

Комітет з банківського та фінан- Деякі проблемні питання задоволення
сового права
вимог іпотекодержателя.

Тема комітету
Заходи протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств:
огляд останніх законодавчих ініціатив.

7 квітня
2010 року

Комітет з корпоративного права

Загальноприйняті умови угоди між акціонерами: можливості реалізації за законодавством України.

8 квітня
2010 року

Комітет з конституційного
права, адміністративного права
та прав людини

Депутатський імунітет в Україні.

20 квітня
2010 року

Комітет з процесуального права

Верховний Суд України в системі судочинства України: до і після 11.03.2010р.

20 квітня
2010 року

Комітет з фондового ринку та
Комітет з корпоративного права

Дематеріалізація випусків акцій АТ:
перспективи українського ринку.

26 квітня
2010 року

Комітет з корпоративного права
та Комітет з виконавчого провадження, банкрутства та арбітражного керування

Звернення стягнення на майно.

27 квітня
2010 року

Комітет з питань ЗМІ

Інноваційні технології. Особливості
колективного управління майновими
правами суб’єктів авторського права і
суміжних прав в телерадіомовному секторі. Європейський досвід.

28 квітня
2010 року

Комітет з юридичної практики

Особливості підбору персоналу в провідну юридичну фірму.

29 квітня
2010 року

Комітет з трудового права

Конфіденційна інформація на підприємстві: практичний та судовий аспект.

Комітет з інтелектуальної власності та рекламного права

Практичні аспекти визнання недійсними свідоцтв та міжнародних реєстрацій
на торговельні марки, ролі Державного
департаменту інтелектуальної власності
МОН України у судовому процесі, проведенні судових експертиз.

30 квітня
2010 року
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Місяць та дата
проведення

Назва заходу

Місце проведення заходу

ЧЕРВЕНЬ

15

Святкування Дня Конституції України

ЛИПЕНЬ

22

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

м. Київ

СЕРПЕНЬ

02

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

м. Київ

15

Круглий стіл на тему «Юридичний ринок
Тернопілля: сучасний стан та перспективи».

м. Тернопіль

Форум з процесуального права

м. Київ

21

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

м. Київ

23

Міжнародна конференція.

04

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

м. Київ

08

Святкування Дня юриста

м. Київ

15

Святкування Дня юриста

м. Тернопіль

21

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

29

ІV щорічний форум з корпоративного права

Готель Hyatt
Regency,
м. Київ

15

Зустріч з студентами-правниками з нагоди Дня
студента

м. Тернопіль

25

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

м. Київ

27

Святкування Дня Народження АПУ — 8 років.

м. Київ

ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

м. Тернопіль

м. Лімасол
(Кіпр)

Готель Radisson
Blu, м. Київ
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2.7 Законопроектна робота
Пропонуємо Вашій увазі деякі події,
пов’язані з законопроектною роботою
Асоціації правників України.
КИЇВ — 3 червня 2009 року. Президент Асоціації правників України (АПУ)
Сергій Коннов направив листа Голові
Комітету Верховної Ради України з питань
правової політики Сергію Міщенку та
заступникові Голови Комітету, Голові підкомітету з питань організації та діяльності
органів юстиції, нотаріату, адвокатських
об’єднань та надання правової допомоги громадянам Юрію Мирошниченку
стосовно прискорення розгляду законопроектів щодо реформи адвокатури.
«Асоціація правників України звертає
увагу Комітету з питань правової політики
на те, що протягом тривалого часу не розглядаються ініціативи щодо реформування
адвокатури України», — йдеться у листі.
За словами Президента Асоціації правників України, «на сьогодні на розгляді Комітету знаходяться чотири законопроекти,
участь у підготовці яких взяли, зокрема,
представники правничої громадськості».
«Наступний крок зараз за парламентом. Швидкий розгляд законопроектів має
забезпечити запровадження сучасних засад побудови української адвокатури, розширення професійних прав адвокатів та
створити належні умови для захисту прав
та інтересів громадян України», — заявив
Сергій Коннов.
Враховуючи міжнародний досвід побудови адвокатури, Асоціація правників
України закликає Комітет Верховної Ради

України з питань правової політики взяти за основу проект нової редакції Закону
України «Про адвокатуру» № 4353 від 14
квітня 2009 року.
ЛЬВІВ — 12 червня 2009 року. На
своєму засіданні у Львові Правнича Асамблея (найвищий орган) Асоціації правників
України (АПУ) прийняла Етичні правила
юриста і схвалила Етичний кодекс поведінки Європейських юристів — основний документ, що регулює питання етики адвокатів країн Європейського Союзу (прийнятий
Радою адвокатських асоціацій та юридичних товариств Європи (ССВЕ 28 жовтня
1988 року (зі змінами та доповненнями).
За словами Президента Асоціації правників
України Сергія Коннова, «практично одностайне прийняття Правничою Асамблеєю
АПУ двох найважливіших документів, що регулюють етичні питання діяльності юристів,
є свідченням передових позицій Асоціації».
Не зважаючи на те, що питання професійної етики правників належать до пріоритетних напрямків діяльності АПУ, Етичні
правила Асоціації були затверджені тільки
з другої спроби: багато членів АПУ мали
зауваження до запропонованого тексту,
однак, у результаті, проект був прийнятий
переважною більшістю голосів.
КИЇВ — 18 червня 2009 року. Асоціація правників України (АПУ) виступила з ініціативою запровадження на законодавчому рівні необхідності створення в
усіх судах України кабінетів для роботи
прокурорів та адвокатів.
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КИЇВ — 23 червня 2009 року. Президент Асоціації правників України (АПУ)
Сергій Коннов та член Правління Олег
Макаров взяли участь у конференції «Майбутнє адвокатури в Україні», яка пройшла в рамках Спільної програми Європейської комісії та Ради Європи «Прозорість та
ефективність судової системи України».
У своєму виступі Сергій Коннов надав
підтримку проекту нової редакції Закону
України «Про адвокатуру», поданому до
Верховної Ради України народними депутатами Сергієм Власенком та Іриною Бережною, та звернув увагу на недоліки інших законопроектів з реформи адвокатури,
які знаходяться на розгляді у парламенті.
На думку Президента Асоціації правників України, злиття професій адвоката та
приватного юриста має відбуватися у недискримінаційний спосіб, на засадах рівності двох професій та збереження всіх
притаманних цим професіям рис та практичних досягнень (зокрема, широкий вибір організаційно-правових форм адвокатської діяльності).
Олег Макаров висловив особисту думку,
що в адвокатській діяльності не має місця
підприємницьким ознакам та заперечив

можливість укладання трудових угод між
адвокатами.
У конференції взяли участь представники Ради Європи, українських громадських
правничих організацій, народні депутати
України, експерти та фахівці.
КИЇВ — 22 липня 2009 року. Президент Асоціації правників України (АПУ)
Сергій Коннов та член Правління Асоціації Олег Макаров взяли участь у черговому засіданні Громадської ради при
Державній судовій адміністрації України
(ДСА), яке відбулося під головуванням Голови Верховного Суду України у відставці
Віталія Бойка.
Члени Громадської ради розглянули
та затвердили Орієнтовний план роботи
Громадської ради на друге півріччя 2009
року, заслухали інформацію ДСА про стан
нормативно-правової роботи в системі
державної судової адміністрації, про створення та функціонування Єдиної інформаційної системи та стан виконання Закону
України «Про доступ до судових рішень»,
а також звіт про діяльність Академії суддів України у сфері забезпечення судових
органів висококваліфікованими кадрами у
першому півріччі 2009 року.
Представники Асоціації правників України
піддали критиці роботу Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР), який є
дуже неефективним інструментом для доступу до судової практики. Реєстр містить не всі
судові рішення, йому бракує багато функцій
(зокрема, різноманітний пошук, який був би
зручним для користувача тощо).
У своєму рішенні стосовно ЄДРСР Громадська рада рекомендувала Державній
судовій адміністрації України підготувати
пропозиції для модернізації роботи реє-
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Про це заявив Президент Асоціації правників України Сергій Коннов.
Асоціація правників України запропонувала доповнити чинний Закон України
«Про судоустрій» положенням, що в кожному суді мають бути створені окремі кабінети для роботи прокурорів та адвокатів.
Проект відповідного закону надіслано
на розгляд суб’єктів законодавчої ініціативи — народних депутатів України — для
офіційного подання до Верховної Ради
України.
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стру з розробкою, за необхідності, пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про доступ до судових рішень».
КИЇВ — 16 вересня 2009 року. V З’їзд
адвокатів України (запланований на 5 лютого 2010 року) має включити до переліку
претендентів на посади членів Вищої ради
юстиції кандидатів, які будуть спільно запропоновані громадськими правничими
організаціями. З такою пропозицією виступив Президент Асоціації правників України
(АПУ) Сергій Коннов.
«Це єдина можливість забезпечити заміщення трьох членів Вищої ради юстиції,
повноваження яких закінчуються у березні 2010 року, новими гідними кандидатами», — йдеться у зверненні Президента
Асоціації правників України до керівників
Асоціації адвокатів України, Союзу юристів
України та Спілки адвокатів України.
Як відомо, з вересня 2009 року регіональні конференції адвокатів почали обрання делегатів майбутнього З’їзду, але
учасники цих конференцій не обговорюють можливі кандидатури на посади у Вищій раді юстиції. Наслідком цього буде те,
що кількасот делегатів, які зберуться у
лютому 2010 року на З’їзд, не будуть мати
спільного уявлення, хто з адвокатів є гідним претендентом на зайняття високих
посад. Тому фактично призначати нових
членів Вищої ради юстиції З’їзд адвокатів
України буде з кандидатур, запропонованих в останню мить прямо на З’їзді «з голосу», або з переліку, «доведеного» делегатам Оргкомітетом З’їзду, до складу якого
увійшли всі члени Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури (ВККА) та чинні члени
Вищої ради юстиції, призначені З’їздом адвокатів України у 2003 році.

«Проте очікувати на неупередженість
Оргкомітету у питанні висування кандидатур дуже важко, адже члени Оргкомітету
вже встигли дискредитувати себе, коли
рішенням ВККА №V-4 від 19 червня 2009
року самі «призначили» себе делегатами
З’їзду без жодної процедури виборів», —
зазначає Сергій Коннов. — «До речі, лише
після того, як правнича громадськість висловила своє обурення таким фактом, Голова ВККА публічно визнав, що всі члени
Оргкомітету (крім тих, що не є адвокатами) обов’язково пройдуть процедуру виборів на регіональних конференціях, щоб
стати делегатами З’їзду».
«Подібні рішення ВККА та поведінка її
керівника Володимира Висоцького,
останнім «досягненням» якого на цій посаді була відмова надати представникам
ЗМІ примірник розробленого ВККА Порядку обрання делегатів V З’їзду адвокатів
України (див. відкритий лист пана Висоцького від 7 вересня 2009 року, розміщений на сайті ВККА www.vkka.gov.ua), залишають небагато надій на те, що Вища
кваліфікаційна комісія адвокатури (вона ж
одночасно — Оргкомітет) здатна забезпечити прозорий та демократичний порядок
обрання делегатів V З’їзду адвокатів України та його проведення без тих чи інших
«маніпуляцій».
«Я закликаю всіх делегатів майбутніх регіональних конференцій адвокатів з обрання делегатів З’їзду не обирати на цей З’їзд
членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, які взяли на себе виконання функцій Оргкомітету V З’їзду адвокатів України.
Це дасть їм можливість, як членам Оргкомітету, зосередитися на організаційних питаннях З’їзду та позбавитися «спокуси» використати своє службове становище членів
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КИЇВ — 9 жовтня 2009 року. Конституційний суд України виніс рішення

по справі за зверненням члена Асоціації
правників України.
Як повідомлялося раніше, член асоціації
правників України, керуючий партнер Адвокатської фірми «Головань і партнери»,
адвокат Ігор Головань звернувся з конституційним зверненням щодо офіційного
тлумачення положень статті 59 Конституції
України щодо права свідка користуватися
послугами адвоката під час допиту.
Необхідність в офіційному тлумаченні
автор клопотання пояснював неоднозначністю розуміння і застосування положень
Конституції щодо надання правової допомоги посадовими особами органів прокуратури, зокрема слідчими, при проведенні
допитів свідків у кримінальному процесі.
У своєму Рішенні від 30 вересня 2009
року Конституційний суд України підтвердив конституційне право свідків під час допиту користуватися правовою допомогою
адвоката. До того ж КСУ підтвердив право
всіх без винятку громадян користуватися
правовою допомогою у всіх випадках за їх
бажанням.
Так, у Рішенні КСУ зазначається, що положення частини першої статті 59 Конституції України «кожен має право на правову
допомогу» треба розуміти як гарантовану
державою можливість будь-якій особі, незалежно від характеру її правовідносин з
державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами,
вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує.
КИЇВ — 23 жовтня 2009 року. Правління Асоціації правників України (АПУ)
виступило зі зверненням, в якому застері-
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Оргкомітету для свого обрання делегатами
З’їзду», — йдеться у зверненні Президента
Асоціації правників України.
Але найголовніше, на думку Сергія Коннова, це — висування адвокатською громадськістю кандидатур, з яких делегати
V З’їзду адвокатів України могли б обрати
та призначити трьох нових членів Вищої
ради юстиції.
«У наявних умовах, за відсутності законодавчо встановленої системи органів
адвокатського самоврядування, лише незалежні громадські правничі організації
мають можливість діяти неупереджено та
здатні запропонувати З’їзду адвокатів перелік гідних претендентів на посади членів
Вищої ради юстиції», — підкреслює Президент Асоціації правників України.
«Авторитет таких організацій, як Асоціація адвокатів України, Асоціація правників
України, Союз юристів України та Спілка
адвокатів України є запорукою того, що їх
рекомендації будуть взяти V З’їздом адвокатів України до уваги і будуть проголосовані», — впевнений Сергій Коннов.
Президент Асоціації правників України
також вважає, що призначення до Вищої
ради юстиції має відбуватися на альтернативній основі. «На три посади, що стануть вакантними у березні 2010 року, громадські організації мають запропонувати
принаймні шість кандидатів, кожен з яких
буде гідний високої посади, проте при цьому буде збережено елемент змагальності.
Звичайно, це мають бути абсолютно нові
кандидати — в українській адвокатурі не
може бути пожиттєвих посад», — підкреслює Сергій Коннов.

33

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

34

РІЧНИЙ ЗВІТ ’09/10 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

гає Міністерство внутрішніх справ України
від тиску на адвокатів.
Останнім часом Міністр внутрішніх справ
України Юрій Луценко зробив кілька заяв
про можливість притягнення до кримінальної відповідальності адвокатів, які представляють інтереси потерпілих у справі
про педофілію, серед фігурантів якої є народні депутати України.
Зазначена справа має великий суспільний резонанс, але попри це для правоохоронних органів та адвокатів вона має залишатися перш за все кримінальною справою, яку необхідно розслідувати відповідно до норм Кримінально-процесуального
кодексу України з дотриманням прав
підозрюваних, потерпілих, їх захисників
та представників.
Асоціація правників України заявляє, що
у випадку виведення адвокатів потерпілих
з цієї справи з будь-яких підстав, АПУ готова безкоштовно забезпечити їх іншими
адвокатами (представниками), щоб гарантувати професійне та компетентне представництво інтересів постраждалих дітей.
Асоціація правників України вже має згоду
більше десяти адвокатів безоплатно вступити в цю справу у разі необхідності на
запрошення потерпілих.
Правління Асоціації правників України
закликає правоохоронні органи забезпечити досудове розслідування зазначеної
справи відповідно до чинного законодавства та не порушувати права адвокатів,
які, як і слідчі, сумлінно виконують в цій
справі свої професійні обов’язки.
«Жодні спроби «штучного» виведення
адвокатів з цієї справи, тим більше шляхом їх затримання, не «полегшать життя» слідчих та можливих обвинувачених.
Замість одного чи двох адвокатів до цієї

справи будуть долучені десять або більше
адвокатів, які готові взяти на себе представництво потерпілих дітей та їх матері», — йдеться у заяві Правління Асоціації
правників України.
Асоціація правників України також нагадує Міністру внутрішніх справ України про
встановлені законом гарантії адвокатської
діяльності. Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої
відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв’язку з поданням юридичної
допомоги громадянам та організаціям згідно з законом.
У випадку будь-якого порушення професійних прав адвокатів та незаконних дій
щодо них, у тому числі через організацію
кримінальних справ, Асоціація правників
України забезпечить захист своїх членів та
притягнення до відповідальності порушників закону, незалежно від рівня їх посад.
КИЇВ — 3 листопада 2009 року. Асоціація правників України запрошувала всіх
небайдужих взяти участь у розробці пропозицій щодо реформування корпоративного законодавства України.
Пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства»,
розроблені партнером ЮФ «Астерс» Вадимом Самойленком за результатами
роботи ІІІ Щорічного форуму з корпоративного права, були розміщені на сайті
АПУ у розділі Проекти.
Остаточний проект змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням наданих пропозицій був переданий до ДКЦПФР, суб’єктів законодавчої
ініціативи та всіх органів, які виступають
регуляторами у сфері корпоративних відносин.
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КИЇВ — 17 лютого 2010 року. Секретаріат Президента України відреагував на
ініціативу Асоціації правників України стосовно термінового розгляду питання вдосконалення порядку організації діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури в Україні.
З метою забезпечення вироблення узгодженого підходу до вирішення порушеного питання, Секретаріатом Президента
України надіслано до Міністерства юстиції
України та Вищої кваліфікаційної комісії
адвокатури при Кабінеті Міністрів України
листи для висловлення пропозицій.
У зв’язку з цим 16 лютого голова ВККА
Володимир Висоцький звернувся до керівників трьох громадських юридичних організацій: Тетяни Варфоломєєвої (Президент
Спілки адвокатів України), Валерія Євдокимова (Президент Союзу юристів України)
та Ольги Дмитрієвої (Президент Асоціації
адвокатів України); з листом, яким напра-

вив для термінового опрацювання та внесення пропозицій проект відповідного указу
з пояснювальною запискою до нього.
На засіданні 19 лютого 2010 року Вища
кваліфікаційна комісія адвокатури (ВККА)
при Кабінеті Міністрів України має намір обговорити проект указу Президента України про деякі заходи щодо вдосконалення
роботи кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, розроблений Асоціацією
правників України (АПУ).
КИЇВ — 1 березня 2010 року. Президент Асоціації правників України (АПУ) Сергій Коннов звернувся від імені Асоціації до
новообраного Президента України Віктора
Януковича з проханням якнайскоріше вжити заходів щодо вирішення цілої низки наболілих проблем правничого життя країни.
У своєму зверненні Президент АПУ
окреслив основні проблеми, які мають
бути вирішені найближчим часом.
На думку Сергія Коннова, термінового розгляду вимагає питання вдосконалення порядку організації діяльності
кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій
адвокатури в Україні. Адже відсутність
демократичного
порядку
формування
кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій
адвокатури негативно впливає на розвиток та незалежність адвокатури, на здатність цього інституту виконувати конституційні завдання із захисту прав, свобод
та інтересів громадян України.
Вирішити це питання пропонується шляхом внесення змін та доповнень до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури, яке затверджується
Президентом України.
«Інше питання адвокатури стосується
неконституційного, на нашу думку, поло-
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КИЇВ — 29 січня 2010 року. Президент Асоціації правників України (АПУ)
Сергій Коннов звернувся до Президента
України з листом, в якому просить Голову
держави внести зміни до Положення про
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (КДКА).
Пропозиції керівника АПУ направлені
на усунення антидемократичних начал в
діяльності КДКА, які, зокрема, проявляються у кулуарному характері виборів цих
комісій, а також у багаторічній незмінності
членів її керівництва.
«Якщо чинний Президент України Віктор
Ющенко не прийме моїх пропозицій, я знову звернуся до новообраного Президента
країни з тими ж самими вимогами», — заявив Сергій Коннов.
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ження Закону України «Про адвокатуру»,
яке надає Спілці адвокатів України право
обирати своїх представників до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при
Кабінеті Міністрів України та до складу регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій адвокатури (КДКА). Вважаємо, що
жодна громадська організація не може
мати виключного права на формування
частини складу ВККА та КДКА», йдеться у
зверненні Асоцації правників України.
Також у зверненні Асоціації наголошується на необхідності термінового відновлення роботи та скликання засідання
Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.
Національна комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства
права є постійно діючим консультативнодорадчим органом при Президентові України, утвореним з метою сприяння досягненню Україною відповідності Копенгагенським критеріям 1993 року щодо набуття
членства в Європейському Союзі в частині
забезпечення стабільності та ефективності функціонування відповідних інститутів,
які гарантують демократію, верховенство
права, додержання прав людини і захист,
виконанню відповідних положень Плану
дій «Україна — Європейський Союз».
На сьогодні питання призначення на
адміністративні посади в судах не має
законодавчого регулювання, що має негативні наслідки для функціонування
судової системи. Саме тому Асоціацією
правників України був розроблений законопроект, покликаний врегулювати
порядок призначення на адміністративні
посади в судах, який пропонується внести на розгляд Верховної Ради України як
невідкладний.

Окрім того, Асоціація правників України звернулася до Президента України з
проханням внести на розгляд Верховної
Ради України як невідкладний проект Закону України «Про внесення змін до статті
124 Конституції України», схвалений на
восьмому пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та
утвердження верховенства права 11 липня 2006 року.
Адже, як ідеться у Пояснювальній записці до згаданого проекту Закону України, участь нашої держави у Римському
Статуті означатиме, що Україна приєднується до спільноти держав, які визнають
необхідність існування постійного Міжнародного кримінального суду як важливого
засобу боротьби з безкарністю та забезпечення дотримання гуманітарного права
і основоположних прав людини.
КИЇВ — 11 березня 2010 року. Президент Асоціації правників України (АПУ)
Сергій Коннов вважає, що компромісний
варіант нового Закону України «Про адвокатуру» має бути підготовлений на основі
законопроекту, поданого до Верховної Ради
України народними депутатами України Сергієм Власенком та Іриною Бережною.
Про це Сергій Коннов заявив за наслідками обговорення подальших кроків у
реформуванні адвокатури, яке відбулося
9 березня 2010 року в рамках круглого
столу «Законопроекти про адвокатуру:
поточна ситуація та можливі рішення» за
участі народного депутата Юрія Мірошниченка (автора одного з наявних законопроектів), представників Спілки адвокатів України та Асоціації адвокатів України, європейських експертів, адвокатів та
представників засобів масової інформації.
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Відповідні пропозиції Президента Асоціації правників України були надіслані
суб’єктам законодавчої ініціативи для визначення можливості їх подання до Верховної Ради України.
КИЇВ — 12 березня 2010 року. Ініційовані Президентом Асоціації правників
України (АПУ) Сергієм Конновим пропозиції щодо компромісного варіанту нового
Закону України «Про адвокатуру» надіслано керівництву Асоціації адвокатів України
(ААУ) та Спілки адвокатів України (САУ).
З огляду на відсутність у громадських
правничих організацій єдиного бачення деяких підходів до реформування адвокатури, Президент Асоціації правників
України пропонує тимчасово залишити
дискусійні питання поза законопроектом,
та об’єднати зусилля задля просування
у Верховній Раді України змін, які конче
потрібні українській адвокатурі. Насамперед, йдеться про посилення гарантій адвокатської діяльності та професійних прав
адвокатів.
Відповідні пропозиції містяться у проекті Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», надісланого Президентом Асоціації правників України керівникам ААУ та САУ для розгляду.
«Ухвалення запропонованого законопроекту в якості Закону України стане
першим практичним кроком в реформі адвокатури України, в її піднесенні на новий
якісний рівень», — зазначає в своїх листах
президентам двох адвокатських організацій Сергій Коннов.
КИЇВ — 25 березня 2010 року. Президент Асоціації правників України (АПУ)
Сергій Коннов пропонує прийняти зако-
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Народний депутат України Юрій Мірошниченко запропонував відновити роботу робочої групи з реформи адвокатури за участі
громадських організацій та знайти шляхи
для розробки єдиного законопроекту.
Цю пропозицію було підтримано учасниками круглого столу, однак Сергій Коннов
висловив заперечення проти того, щоб робочою групою керувала Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, адже цей орган
та його голова, по-перше, останнім часом
зарекомендували себе як «жандарми адвокатури», а, по-друге, ВККА має виконувати свої прямі обов’язки та не відволікатися на реформу адвокатури, на яку вона
не має ні часу, ні повноважень.
Крім того, Президент Асоціації правників України вважає, що робоча група повинна взяти за основу найбільш вдалий
законопроект, а саме проект, поданий народними депутатами Власенком та Бережною, який пропонує прагматичний підхід
до вирішення багатьох важливих питань
адвокатської діяльності.
На думку Сергія Коннова, щоб швидше
просунутися уперед, поза законопроектом можна тимчасово залишити ті питання, на які правничі громадські організації
мають діаметрально протилежні погляди.
Насамперед, це питання уніфікації правничої професії, використання господарських товариств як однієї з організаційноправових форм адвокатської діяльності та
побудова адвокатського самоврядування,
до яких доцільно повернутися на другому етапі реформи адвокатури. «Зараз адвокатська спільнота має консолідуватися
для вирішення більш насущних питань,
таких як, наприклад, посилення гарантій
адвокатської діяльності», — зазначає Сергій Коннов.
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нопроект щодо надання виключного права адвокатам на представництво клієнтів у
судовому процесі.
Чинне процесуальне законодавство
України фактично не обмежує сторони
та третіх осіб у виборі своїх представників, що, з одного боку, нібито виглядає як
вільний вибір захисника своїх прав, а з іншого боку, в чисельних випадках фактично призводить до надання громадянам некомпетентного представництва та захисту
їхніх прав та інтересів, а також має наслідком неефективне здійснення правосуддя
через відсутність у представників сторін
належної освіти, кваліфікації та досвіду.
Єдиною професією, яка гарантує належний рівень правової та практичної
підготовки є адвокатура, діяльність якої
регулюється Законом України «Про адвокатуру». І саме адвокатам закон надає
певні професійні права та гарантії — право на адвокатську таємницю, право на
адвокатський запит тощо, які є додатковим інструментом захисту прав та інтересів громадян.
Поруч з адвокатами представництво в
судах здійснюють також юристи, які не є
адвокатами, — особисто або за дорученням
юридичної особи (як правило, юридичної
фірми). Такі юристи не проходять перевірки якості їх знань та досвіду, не мають
етичних правил своєї діяльності, не гарантують збереження клієнтської таємниці та
не несуть дисциплінарної відповідальності
у випадку порушення своїх обов’язків перед клієнтами.
Законопроект передбачає внесення змін
до ряду процесуальних кодексів: Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу
України, Господарського процесуального

кодексу України та двох Законів України
— «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності» та «Про підприємництво» (стаття 4).
Законопроект надає адвокатам виключне право на представництво осіб в судових
процесах (крім випадків, коли інтереси
юридичної особи представляє її керівник
або працівник по довіреності).
Така система представництва в судах
забезпечить підвищення рівня захисту
прав громадян та сприятиме ефективності здійснення правосуддя в Україні.
Прийняття Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України» (щодо адвокатів як представників у
судовому процесі) буде дієвою гарантією
захисту прав та свобод громадян України,
іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб, державних органів та держави —
йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Законопроект також містить «Прикінцеві та перехідні положення», які спрямовані на забезпечення професійних інтересів юристів, які не є адвокатами, але
протягом останніх п’яти років систематично здійснювали діяльність, пов’язану з
наданням правової допомоги особисто чи
за дорученням юридичної особи в цивільному, адміністративному, господарському або кримінальному процесі, а також
при провадженні дізнання, досудового
слідства. Такі особи зможуть отримати свідоцтва про право на зайняття адвокатською
діяльністю без складання кваліфікаційного іспиту та стати адвокатами.
Наразі законопроект був переданий на
розгляд суб’єктам законодавчої ініціативи, а
також надісланий до відома Асоціації адвокатів України та Союзу адвокатів України.
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КИЇВ — 22 червня 2009 року. Президент Асоціації правників України (АПУ)
Сергій Коннов мав робочу зустріч з експертами та представниками Ради Європи,
яких цікавила позиція АПУ у питаннях реформування української адвокатури.
Сергій Коннов розповів про підходи
Асоціації правників України до вирішення
нагальних питань української адвокатури, охарактеризував законопроекти про
адвокатуру, подані на розгляд Верховної
Ради України та відповів на чисельні питання учасників зустрічі.
Президент Асоціації правників України
заявив про підтримку АПУ проекту нової редакції Закону України «Про адвокатуру», поданого народними депутатами України Сергієм Власенком та Іриною
Бережною, який базується на проекті,
схваленому Асоціацією. Серед важливих
рис цього законопроекту Сергій Коннов
назвав пропозиції щодо створення ефективної системи адвокатського самоврядування (колегії адвокатів в регіонах та
Національної адвокатської палати на загальнодержавному рівні), запровадження
сучасних організаційно-правових форм
адвокатської діяльності, підсилення професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та запровадження
багатьох корисних для професії новел.
Раду Європи на зустрічі в АПУ представляли
радник
програми
Оскар
Аларкон-і-Жіменес, експерти Ральф
Аллєвельдт, Ритіс Йокубаускас, Іва-

на Роанья та радник з правових питань
Олексій Гоцул.
КИЇВ — 26 червня 2009 року. Сьогодні Віце-президент Асоціації правників
України Максим Лавринович зустрівся з
Еріком Петерссоном та Пером Ларссоном — представниками Шведського відділення Міжнародної юридичної Комісії
(International Commission of Jurists).
Під час зустрічі сторони обговорили
такі важливі питання, як існуючі проблеми судової системи в Україні у галузі захисту прав людини, необхідність укріплення україно-європейських юридичних
зв’язків задля обміну досвідом, підвищення рівня знань українських юристів про
Європейський суд з прав людини тощо.
Також були визначені можливі напрямки співробітництва Міжнародної юридичної Комісії та АПУ, зокрема:
□ проведення в Україні міжнародних
юридичних семінарів;
□ відбір юристів та суддів, які проходитимуть стажування в Швеції;
□ обмін досвідом щодо безкоштовної
юридичної консультації;
□ участь українських правників та суддів у програмах стажування Міжнародного комерційного арбітражу в Стокгольмі;
□ інше.
Наприкінці обговорення сторони проінформували одна одну про подальші плани
своїх організацій на найближчий період
та домовилися про майбутні зустрічі.
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2.8 Міжнародні проекти
та міжнародна інтеграція
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КИЇВ — 5 серпня 2009 року. На запрошення Президента Американської
асоціації юристів (АВА) Томаса Уелса
(H. Thomas Wells, Jr.) Президент Асоціації
правників України (АПУ) Сергій Коннов
взяв участь у Щорічних зборах АВА, які
проходили у Чикаго (США) з 30 липня по
4 серпня 2009 року.
Щорічні збори Американської асоціації
юристів є головним заходом АВА, який
включає велику кількість різноманітних
семінарів та круглих столів, а також засідання керівних органів АВА, комітетів та
інших структурних підрозділів Асоціації.
Під час візиту до Чикаго Президент
Асоціації правників України мав зустрічі з
керівниками правничих асоціацій та юридичних товариств країн Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки.
Так, Сергій Коннов мав розмову з Президентом Ради адвокатур та правничих
товариств Європи (ССВЕ) Анне Біргітт
Гаммельорд (Anne Birgitte Gammeljord)
стосовно продовження співпраці АПУ з
ССВЕ з питань реформування української
адвокатури.
Президент Асоціації правників України обговорив з генеральним секретарем
Міжнародної асоціації прокурорів (ІАР)
Хенком Марквартом Шольцем (Henk
Marquart Scholtz) практичні питання діяльності об’єднань юристів різних професій.
Також Президент Асоціації правників
України передав Президенту Міжнародної асоціації юристів (ІВА) Фернандо
Пелез-Піеру (Dr Fernando Peláez-Pier)
офіційне запрошення відвідати Україну
для зустрічі з українськими юристами та
представниками правничих громадських
організацій.

КИЇВ — 17 листопада 2009 року. Керівництво Міжнародної асоціації юристів
(ІВА) вперше з офіційним візитом відвідало Україну на запрошення Асоціації правників України (АПУ).
У перший день візиту делегація ІВА на
чолі з Президентом Фернандо ПелазП’єром зустрілася з партнерами провідних
юридичних фірм та взяла участь у пресконференції з журналістами профільних
юридичних видань. Увечері керівництво
ІВА знайомилося з членами АПУ під час
прийому, що пройшов у столичному готелі
Radisson SAS.
Другого дня візиту делегація ІВА під
час робочого сніданку зустрілася з керівництвом провідних організацій правників
— Асоціації адвокатів України, Асоціації
правників України, Союзу юристів України
та Спілки адвокатів України. Зустріч була
присвячена обговоренню реформування
адвокатури та можливих напрямків співробітництва між організаціями.
Цього ж дня гості також зустрілися з
Міністром юстиції України Миколою Оніщуком. У ході зустрічі обговорювалися питання реформування адвокатури,
роль громадських організацій правників у
ствердженні верховенства права в Україні,
можливі напрямки співпраці. Микола Оніщук подякував керівництву ІВА за інтерес,
який вони проявляють до правничого життя нашої країни та висловив сподівання,
що перший офіційний візит покладе початок довготривалій та плідній співпраці за
участі Міністерства юстиції України.
Під час візиту до Верховного суду України делегація ІВА ознайомилася з особливостями функціонування судової системи
України, проблемами, з якими доводиться
мати справу під час провадження судо-
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КИЇВ — 2 лютого 2010 року. Президент Асоціації правників України (АПУ)
Сергій Коннов провів зустріч з представниками Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) в Україні.
У зустрічі взяли участь фахівець з питань
демократії та врядування Лора ПалмерПавловіч та керівник програм розвитку
демократії та врядування Олександр Піскун. Представники USAID розповіли про
мету та завдання проекту «Україна: верховенство права», що є спільним проектом їх організації та корпорації «Виклики
тисячоліття» (МСС).
Програма діяльності проекту складається з шести основних компонентів: правова
основа судової системи; адміністрування
судів та вдосконалення діловодства; добір
суддів; етика та дисциплінарна відповідальність; підвищення кваліфікації суддів;
співвідношення судів та суспільства, а також судів та медіа.

У свою чергу, Сергій Коннов наголосив
на тому, що робота над вдосконаленням
системи судочинства є одним з пріоритетних завдань Асоціації. «Асоціація правників України не залишатиметься осторонь
реформування судочинства в нашій країні
і разом з іншими громадськими організаціями буде сприяти активізації роботи над
внесенням змін до відповідного законодавства», — запевнив Президент АПУ.
За результатами зустрічі сторони домовилися про співпрацю у рамках впровадження проекту Верховенства права та вдосконалення системи судочинства в Україні.
КИЇВ — 5 лютого 2010 року. Президент Асоціації правників України (АПУ)
Сергій Коннов закликає підтримати ініціативу Міжнародної асоціації юристів (IBA) та
надати допомогу правникам Гаїті — країни, яка постраждала внаслідок руйнівного
землетрусу.
Міжнародна асоціація юристів, членом
якої є Асоціація правників України, звернулася до міжнародної правничої спільноти із закликом надати посильну допомогу
у відбудові юридичних інститутів Гаїті. Збір
добровільних пожертвувань проводить
створений при IBA фонд з прав людини.
Президент Асоціації правників України
Сергій Коннов зробив свій особистий символічний внесок в Фонд IBA з відбудови
судової системи Гаїті у розмірі 100 фунтів
стерлінгів (1280 гривень).
Президент Асоціації правників України
звертається до всіх членів АПУ та українських юристів з закликом підтримати ініціативу IBA та допомоги нашим закордонним
колегам у відбудові правничих інститутів,
знищених навіть не суспільними катаклізмами, а самою природою.

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

чинства та процесом проходження реформування законодавства.   
Делегацію ІВА у Верховній Раді України
приймав голова Комітету з питань правової політики ВРУ Сергій Міщенко. Під час
зустрічі гості запевнили у своїй готовності
та бажанні співпрацювати з профільними
комітетами Верховної Ради в процесі розробки ключових законопроектів, використовуючи значний досвід Міжнародної асоціації юристів у співпраці з різними країнами, органами та інституціями.
На завершення візиту делегація ІВА під
час обіду зустрілася з партнерами провідних юридичних фірм України, а також відвідала виставку картин українського художника Володимира Товкайла в приміщенні офісу юридичної фірми «Астерс».
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2.9 Діяльність Третейського суду при
ВГО «Асоціація правників України»
36 правників — керуючих
У 2006 році при Асоціапартнерів юридичних фірм,
ції правників України був
суддів загальних та спеціастворений
Третейський
лізованих судів, освітян та
суд, затверджене Полонауковців.
ження про Третейський
Головою
Третейськосуд, Регламент його рого суду при АПУ є Гриботи, а також затверджещенко Дмитро Іванович
ний перелік третейських
— партнер-засновник, дисуддів.
ректор юридичної та паТретейський суд при
тентної фірми «Грищенко
Асоціації правників Україта Партнери».
ни — це недержавний неПротягом квітня 2009 —
залежний орган, утвореквітня 2010 року до Третейний для вирішення споського суду при АПУ було
рів, що виникають із циподано 3 справи, яким привільних та господарських
своєно номери: 01/2009,
правових відносин.
Грищенко
02/2009 та 03/2009.
Завданням
ТретейДмитро
По цим справам відбуського суду є захист
Голова Третейського суду
лись відкриті засідання та
майнових та немайнових
прийняті рішення про заправ та охоронюваних
доволення позовів трьох Позивачів.
законом інтересів сторін (як членів АсоціаТретейський суд по справам 01/2009,
ції правників України, так і інших осіб), що
02/2009 та 03/2009 працював у складі назвернулися до Третейського суду, шляхом
ступних осіб:
всебічного, повного і об’єктивного розгляГолова складу Третейського суду — Сліду та вирішення спорів відповідно до запачук Т.В.
конодавства України.
Третейські судді: Коннов С.В. та ГриПравлінням АПУ був затверджений
щенко Д.І.
перелік третейських суддів, що налічує
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Наприкінці 2009 року Асоціація правників України розпочала реалізацію нового проекту — створення постійно діючої «Гарячої лінії» з питань захисту прав
членів АПУ від протиправних дій державних органів і третіх осіб.
Мета проекту — створити в межах Асоціації дієві превентивні, а також ефективні механізми реагування на випадки порушення прав членів АПУ з боку державних
органів та третіх осіб з метою одержання
інформації про факти порушень, систематизації, аналізу й вживання заходів для
припинення таких порушень.
Основною причиною впровадження даного проекту стало збільшення останнім
часом випадків грубого порушення прав
юристів у різних регіонах України. Стала
очевидною необхідність створення при
Асоціації механізму «протистояння» таким
деструктивним проявам, який би дозволяв
негайно реагувати на повідомлення членів Асоціації, вживати заходів і надавати широкому розголосу факти порушень
прав юристів, узагальнювати, систематизувати й аналізувати інформацію про такі
випадки.

Таким механізмом покликана стати
«Гаряча лінія» — своєрідний телефон довіри, яким міг би скористатися кожний
юрист, права якого порушені.
Проект паралельно розвивається у
двох напрямках:
1. надання «швидкої юридичної допомоги» членам Асоціації, які мають таку
потребу, а також в екстренному втручанні громадськості;
2. регулярна систематизація й аналіз відомостей, які дозволять побачити
масштаб і глибину проблеми, її основні
аспекти і почати боротьбу з «видимим»
ворогом.
Керівником проекту є Ілля Костін,
член Правління АПУ, старший партнер
ЮК «Правовий Альянс».
З метою реалізації проекту було розроблене та затверджене рішенням Правління
АПУ від 30 листопада 2009 року Положення «Про «Гарячу лінію» з питань захисту
членів ВГО «Асоціація правників України»
від протиправних дій державних органів і
третіх осіб», а також додаток до вказаного
Положення — Методику Проекту «Гаряча
лінія» з питань захисту прав членів АПУ».

Телефон «Гарячої лінії» з питань захисту прав членів АПУ
від протиправних дій державних органів і третіх осіб: 0 (44) 229 10 29,
e-mail: dopomoga@uba.ua. Контактна особа: Андрій Максімов.

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

2.10 «Гаряча лінія»
з питань захисту прав членів

43

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

44
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2.11 Діяльність Ліги студентів Асоціації
правників України
І. Загальна інформація про Лігу студентів АПУ
Куратор Ліги студентів
АПУ

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

Кількість членів Ліги

1100

Кількість обласних
осередків

16 (осередок в Автономній Республіці Крим, Волинський обласний, Дніпропетровський обласний, Донецький обласний, Закарпатський обласний, Запорізький
обласний, Івано-Франківський обласний, Київський
обласний, осередок у м. Києві, Одеський обласний,
Львівський обласний, Черкаський обласний, Сумський
обласний, Харківський обласний, Хмельницький обласний, Чернівецький обласний осередки)

Кількість новостворених
осередків за звітний період

1 (Чернівецький обласний осередок)

Кількість обласних осередків, реєстрація та створення яких триває

1 (Тернопільський обласний осередок)

Кількість навчальних закладів, де представлена
Ліга

70

Кількість Всеукраїнських
заходів за звітний період

17

Кількість локальних заходів за звітний період

118

Кількість залучених членів
за звітний період

141
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1. Всеукраїнський навчальний табір для членів Ліги студентів АПУ, присвячений святкуванню 4-річчя створення Ліги студентів АПУ
Дата та місце проведення:

13-14 вересня 2009 р., м. Одеса,
«Кароліна Бугаз» (база відпочинку)

Кількість учасників:

60

Партнери:

Генеральний партнер
ЮФ «Прайм Юріс»

2. Всеукраїнський футбольний чемпіонат Ліги студентів АПУ, присвячений 4-річчю
Ліги студентів АПУ
Дата та місце проведення:

13-14 вересня 2009 р., м. Одеса,
«Кароліна Бугаз» (база відпочинку)

Кількість учасників:

60

Партнери:

ЮФ «ФАРГО»

3. Всеукраїнська правнича школа з господарського судочинства
Дата та місце проведення:

26-27 вересня 2009 р., Львівський національний
університет ім. Івана Франка, м. Львів

Кількість учасників:

35

Партнери:

Генеральний партнер заходу:
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

4. Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Адвокатура в Україні», присвячений святкуванню Дня юриста
Дата та місце проведення:

10 жовтня 2009 р., м. Київ

Кількість учасників:

30

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

II. Заходи Ліги студентів АПУ, проведені на національному рівні за
звітний період

45

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

46
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5. ІV Національна модель Верховної Ради України
Дата та місце проведення:

16-18 жовтня 2009 р., Одеська національна юридична академія, м. Одеса

Кількість учасників:

45

Партнери:

ЮАФ «Чернявський, Калінська та Партнери», ЮК «Arzinger», Одеське відділення
Асоціації правників України, Одеська
національна юридична академія,
Наукове студентське товариство ОНЮА

6. VIІ Всеукраїнські судові дебати з цивільного права та процесу ім. Станіслава Дністрянського
Дата та місце проведення:

23-24 листопада 2009 р., Львівський національний
університет ім. Івана Франка, м. Львів

Кількість команд:

22

Партнери:

Адвокатське об’єднання «ЮФ «Василь
Кісіль і Партнери»

7. Табір лідерів для членів Ліги студентів АПУ «Студент-правник»
Дата та місце проведення:

27-28 листопада 2009 р., м. Київ

Кількість учасників:

35

Партнери:

Ексклюзивний партнер заходу:
ЮФ «Ващенко, Бугай та Партнери»

8. ІI Всеукраїнські змагання з адміністративного права та процесу ім. В.С. Стефанюка
Дата та місце проведення:

18-19 грудня 2009 р., Запорізький національний
університет, м. Запоріжжя

Кількість учасників:

30

Партнери:

Запорізький національний університет

9. Національний раунд конкурсу з міжнародного публічного права імені Бена Телдерса
Дата та місце проведення:

19-20 лютого 2010 р., м. Одеса

Кількість учасників:

50

Партнери:

ЮФ «Asters»
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Дата та місце проведення:

19-20 лютого 2010 р., м. Київ

Кількість учасників:

100

Партнери:

АК «Василик & Євстігнєєв»,
Фундація юридичних клінік України
та ЮАФ «Чернявський, Калінська
та Партнери»

11. IІ Всеукраїнський конкурс з теорії та історії держави та права України
Дата та місце проведення:

5-6 березня 2010 р., Прикарпатський національний університет, м. Івано-Франківськ

Кількість учасників:

30

Партнери:

Прикарпатський національний
університет

12. V Всеукраїнські змагання з кримінального права та процесу «Майстерність судової
промови»
Дата та місце проведення:

5-6 березня 2010 р., Донецький національний
університет, м. Донецьк

Кількість команд:

12

Партнери:

ЮФ «Чернявський, Калінська
та Партнери», АГ «Солодко та Партнери»

13. Всеукраїнська студентська наукова конференція «Сучасний стан і перспективи
розвитку держави і права в Україні очима студентів»
Дата та місце проведення:

12 березня 2010 р., м. Дніпропетровськ

Кількість учасників:

100

14. Всеукраїнська правнича школа з медіа права
Дата та місце проведення:

19 — 20 березня 2010 р., м. Київ

Кількість учасників:

40

Освітній партнер:

Компанія HobbyTour Ukraine

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

10. Всеукраїнська правнича школа «Альтернативні методи вирішення спорів»

47

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

48
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15. Всеукраїнська правнича школа з адміністративного права та судочинства
Дата та місце проведення:

25-26 березня 2010 р., м.Запоріжжя

Кількість учасників

25

Партнери:

Запорізький національний університет

16. XІ Всеукраїнські змагання з господарського права та процесу ім. професора
С.З. Михайліна
Дата та місце проведення:

26-27 березня 2010р. м. Донецьк

Кількість учасників:

20

Партнери:

ЮФ «Правовое содействие»,
ЮФ «Априори-Лекс», ЮФ «Юст Украина»,
відділення АПУ в Донецькій області

17. Всеукраїнська правнича школа з корпоративного права
Дата та місце проведення:

16-17 квітня 2010 р., м. Дніпропетровськ

Кількість учасників:

27

Партнери:

ЮФ «ФАРГО», ЮФ «Юрченко і Купрієнко»,
ЮФ «ІНЮРПОЛІС»

Започатковано Щорічний стипендіальний конкурс
1 березня — 20 травня 2010 року — Конкурс Ліги студентів Асоціації правників України за ініціативи та фінансової підтримки адвоката Дениса Бугая серед
студентів-правників України
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Протягом звітного періоду партнерами заходів Ліги студентів АПУ ви- Генеральний партнер Ліги студентів
ступили наступні юридичні фірми та АПУ у 2009-2010 навчальному році
інші установи:
1. АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»,
2. АК «Коннов і Созанавський»
3. ЮФ «Asters»,
4. ЮФ «Ващенко, Бугай та Партнери»,
5. ЮФ «ФАРГО»,
6. ЮФ «Чернявський, Калінська
та Партнери»,
7. АГ «Солодко та Партнери»,
8. Фундація юридичних клінік України АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
9. ЮФ «Прайм Юріс»,
10. АК «Василик & Євстігнєєв»,
11. ЮК «Arzinger»,
12. ЮФ «Юрченко і Купрієнко»,
13. ЮФ «ІНЮРПОЛІС»
14. ЮФ «Правовое содействие»,
15. ЮФ «Априори-Лекс»,
16. ЮФ «Юст Украина»
ІТ-партнер Ліги студентів АПУ у 2009-2010 навчальному році —
SV Solutions
Генеральний медіа-партнер у 2009-2010 році — PravoToday
V. Інформаційна діяльність
1. За звітний період був оновлений
дизайн сайту Ліги студентів АПУ

www.ligauba.org.ua

2. Здійснювався випуск журналу Ліги
студентів АПУ «Студент правник»

2 номери

3. Діяльність Ліги студентів АПУ висвітлювалась в наступних друкованих
виданнях:

Газета «Юридична практика»,
«Юридична газета»,
«Правовий тиждень»,
«Судово-юридична газета»,
Вісник АПУ

4. Щотижнево здійснювалась електронна розсилка по базі членів Ліги
студентів АПУ

Близько 1000 електронних адрес

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

ІІІ. Залучення фінансування від партнерів

49

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

50
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Діяльність Ліги студентів АПУ
висвітлювалась на сайтах:

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Юридична газета
Юридическая практика
Правовий тиждень
Судебно-юридическая газета
Міністерство юстиції України
Координаційна рада молодих
юристів при Мін’юсті
Ресурсний центр «ГУРТ»
Osvita.ua
Освітній портал
Unistudy
Молодежный журнал «СТЕНА»
Edumagazine.net
Pravotoday
Громадський простір
Всеукраїнський
Студентський портал
Молодіжна правда
Студреспубліка
Молодіжна ініціатива «КОЛО»
Студентська рада Києва
Демократичний Альянс
(Київський міський осередок)

VІ. Встановлення та підтримка зовнішніх зв’язків

Протягом звітного періоду Лігою студентів АПУ були встановлені та підтримані зв’язки з наступними організаціями:

1. Посольство США в Україні,
2. Координаційна Рада молодих юристів
при Міністерстві юстиції України,
3. ВГО «Демократичний альянс»,
4. ГО «Ліга політологів міжнародників
«Дипкорпус»,
5. ВГО «Міжнародна організація міграції»,
6. ГО «Об’єднання студентів правників»,
7. Фундація правових клінік України,
8. ГО «Молодіжний центр правових
досліджень»,
9. Наукове студентське товариство ОНЮА,
10. ГО «Кримська ліга студентів-правників»,
11. ELSA

VІІ. Проект Ліги студентів АПУ: «Всеукраїнський професійний журнал
для студентів юристів «Студент-правник»
Ексклюзивний партнер №6 АО «ЮФ «Василь Кісіль та Партнери», — 2000 екз.
Ексклюзивний партнер №7 АК «Коннов і Созановський» — 2000 екз.
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Проведені зустрічі з
керівними органами
АПУ

Зустрічі з Президентом АПУ Сергієм Конновим;
Зустріч з членами Правління;
Щотижневі наради з виконавчим директором АПУ —
Олександрою Егерт

Участь Голови Ліги студентів АПУ в засіданнях Правління АПУ

Голова Ліги студентів АПУ тричі брав участь у засіданнях
Правління АПУ

Участь членів Ліги студентів АПУ у наступних
заходах АПУ:

Святкування Дня юриста;
Святкування 7-ї річниці АПУ;
ІІІ Щорічний форум корпоративного права;
Форум з юридичного бізнесу;
ІІІ Щорічна конференція корпоративних юристів;
Постійна участь у засіданнях різноманітних комітетів
АПУ.

ІX. Засідання Розширеної Ради Ліги студентів АПУ
№

Дата засідання

Місце засідання

1

24 квітня 2009 р.

м. Київ

2

29 серпня 2009 р.

м. Київ

3

6 лютого 2010 р.

м. Київ

4

24 квітня 2010 р.

м. Харків

X. Нормотворча діяльність Ліги студентів АПУ

№

Розроблені та прийняті Розширеною Радою Ліги студентів АПУ важливі
документи Ліги студентів АПУ

1

Положення про Лігу студентів АПУ (внесення змін). Затверджено рішенням
Правління від 8 березня 2010 р.

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

ІІІ. Розширення напрямків співпраці з Асоціацією правників України

51

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

52
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2.12 Фінансовий звіт
Надходження коштів за 2009 р. — І кв. 2010 р.
№

НАЗВА

1

Залишок грошових коштів
на початок періоду:

2

Надходження від:

2009 р.,
тис. грн.

І кв. 2010 р.,
тис. грн.

РАЗОМ,
тис. грн.

12,6

0,8

13,4

2.1

партнерської програми

684,0

204,0

888,0

2.2

членських внесків

209,8

113,6

323,4

2.3

заходів (внески учасників та
спонсорська підтримка)

886,0

378,0

1 264,0

2.4

проектів (внески учасників та
спонсорська підтримка)

164,1

29,5

193,6

2.5

пасивні доходи

0,4

0

0,4

3

Усього надходжень:

1 944,3

725,1

2 669,4

4

РАЗОМ (рядок 1+3):

1 956,9

725,9

2 682,8

Видатки Асоціації правників України за 2009 р. — І кв. 2010 р.
№
1
1.1

НАЗВА

2009 р.,
тис. грн.

І кв. 2010 р.,
тис. грн.

РАЗОМ,
тис. грн.

816,7

80,6

897,3

Витрати на:
поточні витрати Секретаріату

1.2

роботу з членами

218,5

117,2

335,7

1.3

заходи АПУ

756,8

312,3

1 069,1

1.4

проекти АПУ

164,1

25,4

189,5

1 956,1

535,5

2 491,6

2

Усього витрат:
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№

НАЗВА

2009 р.,
тис. грн.

І кв. 2010 р.,
тис. грн.

РАЗОМ,
тис. грн.

55,4

-

55,4

1

ВАТ «Дністер»

2

ЗАТ «Нові Інжинірингові Технології»

158,2

-

158,2

3

ТОВ «САССК»

129,7

147,5

277,2

4

ФОП Клименко Ю.Я.

111,3

-

111,3

5

ФОП Павлик І.Г.

131,3

-

131,3

585,9

147,5

733,4

РАЗОМ:

Надходження коштів за 2009 рік
Членські внески
209,8
Заходи АПУ
886
Партнерська програма
684

Проекти АПУ
164,1
Пасивні доходи
0,4

Залишок грошових
коштів (2008 р.)
12,6

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках

Інформація про контрагентів, з якими за період 2009 р. — І кв. 2010 р.
укладено договори на суму, що перевищує 50 тис. грн.

2. Діяльність АПУ у 2009-2010 роках
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Надходження коштів за 1 кв. 2010 року
Залишок
грошових
коштів (2008 р.)
0,8

Пасивні доходи
0

Членські внески
113,6

Партнерська програма
204
Заходи АПУ
378

Проекти АПУ
29,5

Видатки АПУ за 2009 рік
Проекти АПУ
164,1
Поточні витрати
Секретаріату АПУ
816,7

Заходи АПУ
756,8

Робота з членами АПУ
218,5

Видатки АПУ за 1 кв. 2010 року
Проекти АПУ
25,4

Заходи АПУ
312,3

Поточні витрати
Секретаріату АПУ
80,6
Робота з членами АПУ
117,2
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Організація

Всеукраїнська громадська організація
«Асоціація правників України»

Юридична адреса:

вул. Костянтинівська, 2А

Поштова адреса

вул. Межигірська, 5, оф. 15

Індекс

04071

Місто

Київ

Країна

Україна

Тел.

+380 44 492 88 48

Факс

+380 44 492 88 48

Веб-сайт

http://www.uba.ua

Ім’я та Прізвище

Сергій Коннов

Посада

Президент

Ел.пошта

skonnov@uba.ua
Виконавчий директор
Олександра Егерт

oegert@uba.ua

Відповідальний секретар/Секретар Третейського суду
Леся Фесенко

info@uba.ua

Секретар з питань членства
Юліана Дмитренко

members@uba.ua

Координатор структурних підрозділів
Євген Левіцький

branches@uba.ua

Редактор Вісника Асоціації правників України
Оксана Кожухівська

visnyk@uba.ua

Координатор комітетів та секцій
Ганна Сухоставець

komitet@uba.ua

Заступник Виконавчого директора з фінансових питань
Віктор Шелест

vshelest@uba.ua

Координатор заходів Асоціації правників України
Ія Савченко

conference@uba.ua

Координатор заходів АПУ/Координатор Гарячої лінії АПУ
Андрій Максімов

event@uba.ua

Контактна інформація

Контактна інформація
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