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Шановні члени
Асоціації правників України!
Дозвольте привітати Вас на черговому засіданні Правничої
Асамблеї Асоціації правників України та висловити вдячність за
Вашу активну участь у роботі нашої організації. Сподіваюся, що час,
проведений в Одесі разом з Асоціацією правників України, стане
приємним та цікавим початком літа.
Ви тримаєте в руках звіт про роботу Асоціації правників України
за рік, що минув з часу останньої Щорічної правничої конференції,
яка відбулась у Харкові у червні 2010 року. За цей час ми спромоглися досягти значних результатів з усіх пріоритетних напрямів діяльності. Серед них — залучення нових членів, розвиток регіональних
відділень організації, підтримка молодіжного крила — Ліги студентів
АПУ, участь у законотворчій роботі та впровадження сучасних технологій в роботу з членами АПУ. Чимало досягнень було і в сфері
міжнародної співпраці — ми відкривали Україну для іноземних правників, вкотре успішно заявили про себе і за кордоном.
За час, що минув, ми оновили базу членів Асоціації та їх контакти,
намагаючись налагодити зв’язок з кожним членом АПУ особисто.
З радістю можемо констатувати, що потік нових членів не припиняється — щомісяця до лав АПУ приєднується в середньому більше півсотні правників та студентів. Секретаріат АПУ наразі використовує для спілкування зі своїми членами також і ресурси соціальних мереж та порталів.
За цей рік активізували свою роботу відділення Асоціації, проводячи велику кількість засідань, семінарів та
круглих столів. Також були створенні відділення АПУ в Івано-Франківській, Полтавській та Рівненській областях.
Приємно спостерігати за тим, як все більше правників, зокрема і у регіонах, починають об’єднуватися та
долучатися до активної та сучасної когорти професіоналів.
Асоціація провела декілька нових масштабних заходів, серед яких — Щорічний форум з фармацевтичного права та Західноукраїнський юридичний форум. Окрім того, вперше у листопаді 2010 року
Міжнародна асоціація юристів (International Bar Association) провела в Україні міжнародну конференцію
з арбітражу за локальної підтримки Асоціації правників України. Також минулої осені ми провели спільно
з Інститутом міжнародної дистрибуції першу конференцію з дистрибуції та франчайзингу в Україні, яка
зібрала провідних експертів з багатьох країн світу.
Принагідно хотілося б висловити щиру вдячність нашим генеральним та інформаційним партнерам,
партнерам заходів, благодійникам, які підтримували ініціативи і проекти АПУ, та, звичайно ж, нашим членам, які беруть участь у наших заходах і проектах, надсилають свої пропозиції та ідеї, надають інтелектуальну та організаційну допомогу — саме завдяки Вам Асоціація розвивається, міцнішає та докладає всіх
зусиль задля захисту прав і задоволення інтересів своїх членів.

З повагою,
Сергій Коннов,
Президент
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1.1. Декілька слів про Асоціацію
Асоціація правників України (АПУ) — всеукраїнська громадська організація, заснована у
2002 році з метою об’єднання правників для створення сильної та впливової професійної спільноти, яка би стала потужним голосом правничої
громади нашої країни.  
Поряд із загальною метою впровадження верховенства права, формування правової держави
та підвищення правосвідомості і 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 кількість
завдань. При такому стрімкому розвитку наша організація залишилася на принципових постулатах
її існування: незалежність, відкритість, аполітичність,
демократичність, рівноправність членів тощо.
Робота Асоціації правників України ґрунтується
на особистій ініціативі та зацікавленості її членів.

ми організаціями світу, проведення виїзних кон-

За сім років діяльності ми стали найдинамічні-

ференцій та зустрічей;

шою та найактивнішою організацією правників в
Україні, заявили про себе за межами країни та
зайняли активну позицію з багатьох питань юри-

— розвиток та активізація діяльності відділень
Асоціації правників України в регіонах;
— захист професійних прав членів АПУ та
моніторинг дотримання прав людини;

дичного життя України.
Наразі членами АПУ є близько трьох тисяч
правників з усіх регіонів нашої країни, серед яких

— реагування на резонансні події правничого
життя нашої країни.

юристи, нотаріуси, адвокати, судді, державні

Асоціація правників України є членом Між-

службовці, народні депутати та визнані вчені у га-

народної асоціації юристів (ІВА), підтримує тісні

лузі права. Студентське крило Асоціації налічує

зв’язки з Радою правничих співтовариств та адво-

ще понад тисячу майбутніх юристів з більш ніж

катур Європи (ССВЕ) та Американською асоціа-

півсотні навчальних закладів України.

цією юристів (АВА).
Асоціація правників України радо вітає всіх

Пріоритетними напрямами роботи Асоціації

організації, щоб разом втілювати свої задуми у

правників України визначені такі:
— реформування законодавства про адвока— сприяння проведення судової реформи;
— моніторинг виконання Європейським союзом Угоди про спрощення візового режиму;
— розвиток міжнародної співпраці з правничи-
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життя. Сподіваємося, що наші принципи і завдання відповідають Вашим уявленням про майбутнє

туру;

[

однодумців і запрошує приєднуватися до нашої

української правничої професії.
Ми будемо щиро вдячні за будь-які пропозиції та ідеї і готові врахувати думку кожного правника.
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1.2. Структура
Асоціації правників України
Станом на 1 травня 2011 року Асоціація правників України об’єднує 3004 правника.
Вищим органом АПУ є Правнича Асамблея,
яка скликається не рідше одного разу на рік.
До участі у Асамблеї можуть запрошуватись усі
члени АПУ або делегати, які обираються збора-

 сприяння професійному розвитку
членів підрозділу;

 створення умов для спілкування та обміну
думками між членами підрозділу;

 участь у законопроектній діяльності;
 організація та проведення конференцій,

ми секцій та регіональних відділень АПУ. Постій-

семінарів та інших інформаційно-освітніх

но діючим колегіальним органом управління АПУ

заходів;

є Правління, до складу якого входять Президент,

 випуск власного електронного

Віце-президент, Президент у відставці а також

інформаційного бюлетеню;

14 виборних посадових осіб — членів Асоціації.

 співробітництво з іншими організаціями.

Вищою виборною посадовою особою, яка координує діяльність АПУ та представляє її у відносинах із третіми особами, є Президент Сергій Коннов.

Асоціація правників України має таку структуру професійної співпраці:

Допомогу у реалізації повноважень Президента
АПУ надає інша виборна посадова особа Асоціа-

СЕКЦІЇ:

ції — Віце-президент Максим Лавринович. Контроль

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

за фінансово-господарською діяльністю АПУ здійснюється Ревізійною комісією у складі 3 виборних
посадових осіб — членів Асоціації. Секретаріат забезпечує щоденне функціонування Асоціації.

органів МВС та СБУ;
Структура професійної співпраці
Програма діяльності АПУ передбачає розга-

 юрисконсульти;
 адвокати та практикуючі правники.

лужену структуру професійної співпраці. Основу
цієї структури становлять, зокрема:

 секції — підрозділи АПУ, які формуються з
представників різних напрямів юридичної професії;

 комітети — підрозділи АПУ, які створюються
за правовою спеціалізацією;

 Комітет з банківського та фінансового
права;

 Комітет з енергетики;
 Комітет з зовнішньоекономічної
діяльності;

 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 межах АПУ
з урахуванням їх фахової спрямованості, зокрема, полягають у наступному:

КОМІТЕТИ:

 Комітет з інтелектуальної власності та
рекламного права;

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

 Комітет з корпоративного права;
 Комітет з кримінального та кримінальнопроцесуального права;

 Комітет з медичного права;
 Комітет з міжнародного права;

1. Загальна інформація
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 Комітет з нерухомості та будівництва;
 Комітет з оподаткування;
 Комітет з питань ЗМІ;
 Комітет з природних ресурсів;
 Комітет з процесуального права;
 Комітет з сімейного та спадкового права;
 Комітет зі спортивного права;
 Комітет зі страхового права;
 Комітет з телекомунікацій;
 Комітет з транспортного права;
 Комітет з трудового права;

 Комітет з фармацевтичного права;
 Комітет з фондового ринку;
 Комітет з цивільного права;
 Комітет з юридичної практики.
ФОРУМИ:

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

ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД СЕКЦІЙ АПУ
станом на 1 травня 2011 року
Секції

Кількість членів

1

Приватні правники (адвокати та юристи)

935

2

Державні службовці

103

3

Науковці та освітяни

78

4

Нотаріуси

83

5

Працівники прокурорських та слідчих органів, органів МВС та СБУ

17

6

Судді

14

7

Корпоративні юристи (юрисконсульти)

354

Разом

1584

ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД СЕКЦІЙ АПУ
Судді
Працівники прокурорських
та слідчих органів,
органів МВС та СБУ

Корпоративні юристи
(юрисконсульти)

Нотаріуси
Науковці та освітяни

Приватні правники
(адвокати та юристи)

Державні службовці

[
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КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
ПРАВНИКІВ АСОЦІАЦІЇ

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
ПРАВНИКІВ АСОЦІАЦІЇ

Дата

Членів
(осіб)

Кандидатів
(осіб)

05.2010 р.

33

31

Членів АПУ

1584

06.2010 р.

20

14

Кандидатів АПУ

1377

07.2010 р.

11

9

Учасників АПУ

33

08.2010 р.

19

6

Почесних членів

10

09.2010 р.

9

15

Разом

10.2010 р.

28

28

11.2010 р.

29

53

12.2010 р.

12

41

01.2011 р.

12

43

02.2011 р.

77

58

03.2011 р.

37

48

04.2011 р.

43

34

Станом на 1 травня 2011 року

3004

ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ЧЛЕНСТВА АПУ

01

.2

06

05

.2

01

0

р.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Кандидатів (осіб)

07 0 р
.
.2
01
08 0 р
.
.2
01
09 0 р
.
.2
01
10 0 р
.2
.
01
11 0 р
.
.2
01
12 0 р
.2
.
01
0
р.
01
.2
01
1
02
р.
.2
01
03 1 р
.2
.
01
04 1 р
.
.2
01
1
р.

Членів (осіб)
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ПРЕДСТАВНИЦТВО АПУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ*
№

Регіон

Кількість
членів

Кількість
учасників

Кількість
кандидатів

1

Автономна Республіка Крим

26

—

59

2

Вінницька область

8

—

1

3

Волинська область

3

—

48

4

Дніпропетровська область

37

—

45

5

Донецька область

56

—

74

6

Житомирська область

19

1

27

7

Закарпатська область

5

—

18

8

Запорізька область

12

—

96

9

Івано-Франківська область

11

—

37

10

Кіровоградська область

2

—

3

11

Київська область

21

—

38

12

м. Київ

1078

31

565

13

Луганська область

18

1

—

14

Львівська область

42

—

61

15

Миколаївська область

5

—

1

16

Одеська область

68

—

61

17

Полтавська область

15

—

30

18

Рівненська область

16

—

6

19

Сумська область

4

—

20

20

Тернопільська область

16

—

17

21

Харківська область

56

—

97

22

Херсонська область

8

—

—

23

Хмельницька область

11

—

5

24

Черкаська область

13

—

51

25

Чернівецька область

7

—

13

26

Чернігівська область

6

—

3

27

м. Севастополь

20

—

—

1584

33

1377

РАЗОМ
*Станом на 1 травня 2011 року
[
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1.3. Керівництво АПУ

Сергій
Коннов

Максим
Лавринович

АК «Коннов і Созановський»,
старший партнер, адвокат

ЮФ «Лавринович та Партнери»,
керуючий партнер, адвокат

Президент,

Володимир Богатир
МЮФ «ФІНЕКО»,
адвокат, партнер

Валентин Загарія

ЮФ «Спенсер і Кауфманн»,
керуючий партнер

Віце-президент,

Денис Бугай

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

Олексій Іванов

АК «Коннов і Созановський»,
керуючий партнер, адвокат

1. Загальна інформація

Ігор
Шевченко

Президент у відставці,

голова оргкомітету Мерітократичної
партії України, адвокат

Юрій Вахель

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

Олена Кібенко

ЮФ «Кібенко, Оніка і партнери»,
керуючий партнер
[
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Ілля Костін

Олег Макаров

ТОВ «Правовий Альянс»,
старший партнер

Олексій Муравйов

Вищий господарський суд України,
суддя

Нотаріальна контора Володимира
Марченка, приватний нотаріус

Олег Олійник

Микола Очкольда

Адвокат, приватна практика

Олексій Резніков
ЮФ Magisters,
партнер

[

10 ]

Володимир Марченко

ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»,
керуючий партнер

АК «Легітимус»,
керуючий партнер

Сергій Тюрін

АО «С.Т. Партнерс»,
адвокат, партнер
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1.4. Партнери АПУ у 2011 році
Генеральні партнери у 2011 році

Юридична компанія Arzinger

Юридична фірма «Астерс»

Рік заснування: 2002.

Рік заснування: 1995.

Компанія налічує 8 партнерів та 70 співробітни-

Фірма зараз нараховує понад 100 співробітни-

ків, серед яких 40 досвідчених юристів, в тому числі
сертифіковані патентні повірені, арбітражні керуючі та професійні учасники фондового ринку.

ків, 59 з яких — юристи.
Зосереджує увагу на наданні послуг іноземним
клієнтам, які займаються бізнесом в Україні. Для

Спеціалізація: широке коло юридичних практик,

забезпечення найвищих міжнародних стандартів

у тому числі в області корпоративного права і M&А,

обслуговування клієнтів розроблена юридична

нерухомості і будівництва, антимонопольного права

практика західного зразка, яка базується на орі-

і конкуренції, судового і арбітражного представни-

єнтованому на клієнта підході, всебічному знан-

цтва, права інтелектуальної власності, фінансового і

ні права, значному досвіді, глибокому розумінні

банківського права, державно-приватного партнер-

місцевого ділового середовища та застосуванні

ства, державних закупівель, трудового права, адміні-

новітніх технологій. Фірма надає швидкі, ефектив-

стративного права, фондового ринку та IPO.

ні та високоякісні юридичні послуги, чутливо реагує на різнобічні потреби клієнтів, виконує роботу
в короткі строки з найменшими для клієнта витратами.

Міжнародна юридична група
AstapovLawyers
Рік заснування: 2002.
Компанія надає повний спектр юридичних послуг, динамічно розвивається, орієнтована на задоволення потреб клієнтів і вироблення рішень.
На даний момент в її штаті налічується більше 60

Юридична фірма «Василь Кісіль
і Партнери»
Рік заснування: 1992.

професіоналів. Будучи юридичною компанією, що

До складу команди талановитих фахівців уві-

пропонує повний спектр послуг, в змозі професій-

йшли 65 досвідчених і кваліфікованих юристів, які

но розкрити будь-який з аспектів ведення бізнесу

неухильно дотримуються міжнародних профе-

в Україні. Надається юридичний супровід у межах

сійних та етичних стандартів. Фірмою надається

міжнародного арбітражу та ведення справ у суді,

юридична підтримка як українським корпора-

банківського та фінансового права, оподаткуван-

ціям, що працюють за кордоном, так і інозем-

ня та іноземних інвестицій, угод у сфері злиттів і

ним компаніям, які здійснюють свою діяльність в

поглинань, питань корпоративного та господар-

Україні. Спеціалізація фірми охоплює широке

ського права, працевлаштування, банківського та

коло питань, що потребують зважених рішень,

фінансового права, оподаткування та іноземних

значного досвіду та особистої уваги партнерів,

інвестицій, питань антимонопольного регулюван-

які працюють разом із командою визнаних про-

ня, митного права, міжнародної торгівлі та СОТ.

фесіоналів.

1. Загальна інформація
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Адвокатська контора
«Коннов і Созановський»
Рік заснування: 1992.

Юридична фірма Magisters
Рік заснування: 1997.
Юридична фірма Magisters (раніше — «Ма-

Практика адвокатської контори охоплює надан-

гістр & Партнери») з дня заснування спеціалізува-

ня юридичних послуг клієнтам у таких секторах

лася у галузі міжнародного торговельного пра-

економіки, як алкогольна промисловість, банків-

ва. Сьогодні Magisters є міжнародною юридич-

ська діяльність, виробництво ветеринарних препа-

ною фірмою і консультує провідні міжнародні й

ратів, видавнича справа, інвестиції й ринок капіта-

національні компанії в Україні та СНД.

лу, легка промисловість, медіа- й телекомунікації,

Magisters співпрацює з державними органа-

нерухомість і будівництво, харчова промисловість,

ми та міжурядовими організаціями, у тому числі

приватизація, програмне забезпечення, реклама й

з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC),

дизайн, сільське господарство, страхування, тютю-

Міжнародним арбітражним судом (ICC, Париж)

нова промисловість, торгівля й дистрибуція, фар-

і Світовим банком. Magisters є членом Globalaw,

мацевтика, енергетика тощо.

Lex Mundi, Taxand і FraudNet. Членство в цих орга-

Спеціалізація: юридичні послуги українським

нізаціях, а також співробітництво з міжнародними

та іноземним клієнтам у багатьох галузях права,

юридичними фірмами, дозволяє Magisters обслу-

включаючи авторське й медіа-право, конкурентне,

говувати інтереси своїх клієнтів у транскордонних

корпоративне та податкове право, нерухомість,

угодах в СНД та у всьому світі.

будівництво й земельне право, представництво
в судах, право інтелектуальної власності (торгові
марки, патенти тощо), господарське й договірне
право, цінні папери та фінансові установи.

ТОВ «Юридична компанія «Сетра»
Рік заснування: 2008.
ТОВ «Юридична компанія «Сетра» — провідна
українська компанія, яка займається юридичною
практикою в багатьох галузях права, в тому числі:

Юридична фірма 
«Лавринович і Партнери»
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господарське і цивільне право, корпоративне право,
податкове право, земельне право, процесуальне

Рік заснування: 2004.

право, міжнародне право, захист прав та інтересів

Фахівці «Лавринович і Партнери» добре відо-

клієнтів на об’єкти права інтелектуальної власності,

мі на ринку юридичних послуг, їх запрошують на

супроводження правовідносин клієнтів з фінансови-

провідні світові конференції та самміти як експер-

ми установами, вдосконалення діяльності клієнтів з

тів і доповідачів. Фірма є членом численних міжна-

випуску та обігу цінних паперів тощо.

родних та українських професійних організацій,

У своїй діяльності ТОВ «Юридична компанія «Се-

спілок і асоціацій, зокрема таких, як Асоціація

тра» не тільки розробляє для клієнта шляхи вирішення

правників України, Європейська Бізнес Асоціація

проблем, а й бере на себе відповідальність за вирі-

(EBA) та Міжнародна фіскальна асоціація (IFA).

шення цих проблем. Взаємодію з клієнтом Юридич-

Юристи і партнери є визнаними спеціалістами на

на компанія ґрунтує на індивідуальному підході до

ринку юридичних послуг з досвідом роботи в провід-

кожного клієнта, враховуючи при цьому особливості

них міжнародних та вітчизняних юридичних компаніях.

господарської діяльності та побажань клієнта.

1. Загальна інформація
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слуги, податкове консультування; реєстрація
підприємств, представництв іноземних компаній та інших організацій різних організаційних

Юридична фірма
«Спенсер і Кауфманн»

форм; процедура банкрутства та відновлення
платоспроможності; банківське право; трудо-

Рік заснування: 2006.

ве право; транспорт, зв’язок; інтелектуальна

Компанія об’єднує 30 професіоналів, які

власність; нерухомість і будівництво; страху-

спеціалізуються на різних галузях права і рані-

вання.

ше обіймали ключові посади в юридичних фір-

Фірма має великий досвід супроводження ін-

мах, міжнародних корпораціях та інвестицій-

вестиційних проектів, в тому числі за участю іно-

них фондах. Основні напрями діяльності ком-

земних компаній.

панії — це структуризація зовнішньо-економічних трансакцій у сфері злиття і поглинання, структуризація міжнародних корпорацій і
інвестиційних фондів, а також надання юри-

Підтримка Комітету
з фармацевтичного права

дичних послуг у сфері прямих інвестицій,
корпоративного і антимонопольного права,
банківської діяльності і фінансів, нерухомості,
морського, страхового, державного і адміністративного права, експедиторської діяльності, а також представництво інтересів клієнтів у
судах.

Партнер Комітету
з транспортного права

Юридична компанія
«Правовий Альянс»
Рік заснування: 1995.
Юридична компанія «Правовий Альянс» заснована в 1995 році. Сьогодні компанія має найпотужнішу практику в українському фармацевтичному праві.
«Правовий Альянс» впевнено входить до числа
50-ти провідних юридичних фірм України та неодноразово був відзначений міжнародним довідником The Legal 500.

Юридична фірма «АНК»

Компанія об’єднує досвідчених спеціалістів у

Рік заснування: 1996.

сфері фармацевтичного, податкового, корпора-

Фірма працює у сфері професійної юри-

тивного права, інтелектуальної власності та судо-

дичної практики і надає широкий спектр юридичних послуг. З 1998 по 2008 рік фірма незмінно займала одне з провідних місць у рейтингу
юридичних фірм України газети «Юридическая

вого представництва.
Компанія є членом європейської мережі юридичних фірм Eurojuris.
«Правовий Альянс» є офіційним юридичним
партнером AIPM Ukraine (Асоціації міжнародних

практика».
Основними напрямами діяльності компанії

виробників лікарських засобів). В 2011 році за ініці-

є: зовнішньоекономічна діяльність; митне, ва-

ативою компанії було засновано Комітет з фарма-

лютне регулювання; транспортне право; кор-

цевтичного права при Асоціації правників України.

поративне право; юридичне супроводження

У 2010 році «Правовий Альянс» застрахував про-

бізнесу; представництво у суді; аудиторські по-

фесійну відповідальність в інтересах клієнтів.

1. Загальна інформація
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Інформаційно-правова підтримка

ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»
Рік заснування: 2007.

Офіційний медіа-партнер

Журнал «Український юрист»
Рік заснування: 2003.
Журнал читають українські правники провідних

Унікальний бренд, симбіоз онлайн- та офлайн-

юридичних фірм України, відомі адвокати та нота-

комунікацій, що надає повний спектр законо-

ріуси, юрисконсульти великих підприємств та іно-

давчої і правової інформації, а також можливість

земних компаній, які працюють в Україні, а також

інтерактивного спілкування в межах порталу

представники влади. «Український юрист» висвіт-

www.ligazakon.ua.

лює широке коло питань юридичного характеру,

Компанія ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» це:

аналізує найактуальніші проблеми юриспруден-

— лідер інформаційно-правового забезпе-

ції і тенденції розвитку професії.

чення бізнесу в Україні з 1991 року;
— розробник провідних правових систем
«ЛІГА:ЗАКОН», які налічують більше 160 тисяч користувачів;
— творець першого спеціалізованого право-

Інформаційний партнер Комітету
з фармацевтичного права
та Комітету з медичного права

вого порталу для бізнесу www.ligazakon.ua;
— організатор спеціалізованих практикумів у
сфері управління, права, бухгалтерського та податкового обліку;
— адміністратор Єдиного державного реєстру нормативних актів України;
— організатор соціального проекту інформаційної підтримки вищих навчальних закладів
України «Вища ЛІГА».

Інформаційний портал
для професіоналів медицини
і фармацевтики MEDPHARMCONNECT
Рік заснування: 2010.
Головною метою функціонування порталу є

Офіційний Інтернет-партнер

формування інформаційного простору та міжнародного товариства лікарів, фармацевтів та
представників медичного та фармацевтичного
бізнесу України, Росії та інших країн.
MEDPHARMCONNECT пропонує стрічку міжнародних та українських новин фармацевтичної та

Юридичний портал Pravotoday

[
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медичної галузей, яка постійно оновлюється протягом дня. Портал також містить підбірку актуальних

Рік заснування: 2008.

статей та інтерв’ю на галузеві теми. На сторінках

Pravotoday — це перший в Україні юридичний

порталу регулярно публікуються результати мар-

портал, який комплексно і всебічно висвітлює ри-

кетингових досліджень на медичну та фармацев-

нок юридичних послуг і все, що з ним пов’язано.

тичну тематику.

За допомогою Pravotoday юристи мають можли-

Інформаційний ресурс створений за ініціати-

вість ефективно донести до клієнта інформацію

ви компанії UMG-International, яка представлена

про себе і свої конкурентні переваги, а клієнти —

на ринку з 1994 року та є одним з лідерів у сфе-

підібрати юридичного радника, який максималь-

рі маркетингових досліджень в Україні та країнах

но відповідає їхнім потребам.

СНД.

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках
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2.1. Основні заходи АПУ
ІІІ Щорічна конференція корпоративних
юристів АПУ
23 квітня 2010 року
Готель Radisson BLU, м. Київ

VІІ Щорічна правнича
конференція АПУ
10 — 13 червня 2010 року
Готель «Мир», м. Харків

«Народний депутат України в гостях
в АПУ». Обід з парламентарем
(Антон Яценко)
13 вересня 2010 року
Ресторан «Первак», м. Київ

Міжнародна конференція «Структурування
прибуткового бізнесу. Ефективні юридичні
поради щодо податкових та комерційних
переваг популярних юрисдикцій»
22 — 23 вересня 2010 року
м. Лімасол, Кіпр

«Народний депутат України в гостях
в АПУ». Обід з парламентарем
(Владислав Забарський)
4 жовтня 2010 року
Ресторан «Первак», м. Київ

День юриста — відкриття Року Права
8 жовтня 2010 року
Готель HYATT Regency, м. Київ

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках
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День юриста — святкова вечірка
8 жовтня 2010 року
Клуб «Петрович», м. Київ

Міжнародна конференція «Міжнародні
агентські, дистрибуційні та франчайзингові
договори: актуальні питання, європейська
практика, останні тенденції»
21 жовтня 2010 року
Готель Radisson BLU, м. Київ

ІV Щорічний форум з корпоративного права
5 листопада 2010 року
Готель HYATT Regency, м. Київ

«Народний депутат України в гостях
в АПУ». Обід з парламентарем
(Андрій Шевченко)
8 листопада 2010 року
Ресторан «Первак», м. Київ

Офіційний візит керівництва ІВА до України
22 — 23 листопада 2010 року
м. Київ

І Українська міжнародна конференція
«Міжнародний арбітраж: Україна, Росія
та країни СНД»
23 листопада 2010 року
Готель Radisson BLU, м. Київ

[
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Святкова вечірка на честь
8-ї річниці Асоціації правників України
30 листопада 2010 року
Ресторан «Мафія», м. Київ

VII Щорічний юридичний форум «Розвиток
ринку юридичних послуг в Україні — 2011»
25 лютого 2011 року
Готель Radisson BLU, м. Київ

«Народний депутат України в гостях в АПУ».
Обід з парламентарем (Гарегін Арутюнов)
4 квітня 2011 року
SKYBAR, м Київ

І Щорічний форум з фармацевтичного права
8 квітня 2011 року
Готель «Русь», м. Київ

IV Щорічна конференція корпоративних
юристів (юрисконсультів)
21 квітня 2011 року
Готель «Русь», м. Київ

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках
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2.2. Інші заходи Асоціації
№
з/п

[
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Дата проведення

Назва заходу

Місце проведення

1

18 травня 2010 року

Круглий стіл «Актуальні проблеми організації
надання безоплатної правової допомоги
в Україні»

Готель «Дніпро»,
м. Київ

2

20 травня 2010 року

Міжнародний круглий стіл «Адвокат
за трудовим наймом: як це працює?»

м. Прага, Чехія

3

20 травня 2010 року

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

Бар «Пивна бочка»,
м. Київ

4

15 липня 2010 року

Тренінг Клубу професійних перемовників

Науково-методичний
зал «Консорціум»,
м. Київ

5

22 липня 2010 року

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

Бар «Пивна бочка»,
м. Київ

6

27 серпня 2010 року

Засідання Форуму партнерів юридичних фірм Ресторан
АПУ
«Боканчино», м. Київ

7

10 вересня 2010 року

Кримське засідання Форуму партнерів
юридичних фірм АПУ

м. Ялта, АР Крим

8

21 вересня 2010 року

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

Бар «Пивна бочка»,
м. Київ

9

15 жовтня 2010 року

Круглий стіл «Реформування адвокатури:
пошук взаєморозуміння» (спільно з Союзом
адвокатів України та Радою адвокатів України)

Академія адвокатури
України, м. Київ

10

25 листопада 2010 року

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

Бар «Пивна бочка»,
м. Київ

11

10 грудня 2010 року

VІ Чергове засідання Правничої Асамблеї
Асоціації правників України

Готель «Русь», м. Київ

12

16 грудня 2010 року

Робочий сніданок «Первинний фінансовий
моніторинг юристів — що? куди? і як?»

Ресторан «Мафія»,
м. Київ

13

21 грудня 2010 року

Засідання Форуму партнерів юридичних фірм Ресторан «Дежавю»,
АПУ
м. Київ

14

14 лютого 2011 року

Круглий стіл «Організація фінансового
моніторингу спеціально визначених суб’єктів
первинного фінансового моніторингу:
адвокатів і нотаріусів»

Готель «Дніпро»,
м. Київ

15

22 березня 2011 року

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

Бар «Пивна бочка»,
м. Київ

16

20 квітня 2011 року

Круглий стіл «Закон України «Про захист
персональних даних» — карає чи захищає?»

Готель «Дніпро»,
м. Київ

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках
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2.3. Заходи комітетів та секцій АПУ
№
з/п

Дата
проведення

Назва комітету АПУ

Тема засідання

1

17 травня 2010 року

Комітет з медицини
і фармації

Судові помилки щодо визнання особи
недієздатною та шляхи їх усунення

2

18 травня 2010 року

Комітет з юридичної
практики

Як під час кризи вигадати новий напрям роботи юриста

3

19 травня 2010 року

Комітет з нерухомості
і будівництва

Останні зміни в земельне законодавство: проблематика та судова практика застосування

4

21 травня 2010 року

Комітет з виконавчого
провадження, банкрутства та арбітражного
керування

Актуальні проблемні питання банкрутства
в Україні

5

26 травня 2010 року

Комітет з оподаткування

Податкові аспекти в плануванні структури холдингу з присутністю його елементів в ЄС

6

27 травня 2010 року

Комітет з фондового
ринку

Порядок здійснення угод акціонерним товариством

7

28 травня 2010 року

Комітет з транспортного права

Актуальні питання відповідальності перевізника:
правове регулювання і практика правозастосування

8

9 — 11 червня
2010 року

Комітет з трудового
права

Прийняття нового Трудового кодексу України:
об’єктивна потреба чи удавана необхідність

9

9 — 11 червня
2010 року

Комітет з питань ЗМІ

Правові аспекти впровадження цифрового
телебачення: Україна та європейський досвід.
Погляд на проблему з точки зору телеглядачів,
телеіндустрії та операторів мобільного телефонного зв’язку

10

9 — 11 червня
2010 року

Комітет з кримінального та кримінальнопроцесуального права

Адвокатське розслідування

11

9 — 11 червня
2010 року

Комітет з цивільного
права

Проблемні питання реалізації права власності
відповідно до цивільного законодавства

12

9 — 11 червня
2010 року

Комітет з інтелектуальної власності та рекламного права

Судова експертиза в сфері інтелектуальної
власності: питання призначення та проведення

13

9 — 11 червня
2010 року

14

9 — 11 червня
2010 року

15

9 — 11 червня
2010 року

Комітет з процесуального права

Актуальні питання функціонування судової
системи в Україні: сучасний стан і перспективи

16

9 — 11 червня
2010 року

Комітет з виконавчого
провадження, банкрутства та арбітражного
керування

17

9 — 11 червня
2010 року

Комітет
з телекомунікацій

Законодавство у сфері банкрутства та виконавчого провадження, що суперечить Конституції та міжнародним зобов’язанням України:
наслідки для бізнесу, суспільства
Актуальні проблеми юридичної відповідальності користувачів всесвітньої мережі Інтернет
в Україні

Вплив останніх змін податкового законодавКомітет з оподаткування ства на інвестиційні трансакції в Україні (регуляторні та податкові аспекти)
Шлюбний договір — як спосіб захисту романКомітет з сімейного
тичних стосунків, інструмент стабілізації шлюбу
та спадкового права
та гарантія цивілізованого розлучення

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках
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18

9 — 11 червня
2010 року

Комітет з корпоративно- Корпоративні права. Підприємництво. Корупго права
ційне правопорушення

19

9 — 11 червня
2010 року

Комітет з банківського
та фінансового права

Деякі проблемні питання задоволення вимог
іпотекодержателів

20

1 липня 2010 року

Комітет з оподаткування

Обговорення основних положень Проекту Податкового кодексу

21

7 липня 2010 року

Комітет з телекомунікацій

Здійснення розрахунків через електронні канали: правове регулювання, захист прав отримувачів і платників

22

8 липня 2010 року

Комітет з корпоративного права

Виконуючий обов’язки виконавчого органу
товариства в структурі органів управління

23

9 липня 2010 року

Комітет з питань ЗМІ

Податкові пільги для кінематографії України.
Аналіз чинного Закону та проекту Податкового
кодексу України

24

14 липня 2010 року

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

Державні виконавці та державні реєстратори
на захисті корпоративних прав: співпраця
чи протидія

25

30 липня 2010 року

Комітет з корпоративного права

26

11 серпня 2010 року

Комітет з корпоративного права

27

7 вересня 2010 року

Комітет з процесуального права

28

8 вересня 2010 року

Комітет з конкурентного Обговорення рекомендаційних роз’яснень
права
АМКУ, наданих на запит АПУ

29

28 вересня 2010 року

Комітет з банківського
та фінансового права

Нові тенденції в регулюванні ринку фінансових
послуг

30

9 жовтня 2010 року

Комітет з виконавчого
провадження, банкрутства та арбітражного
керування спільно з Комітетом з питань європейської інтеграції ВРУ

Правова уніфікація законодавства про банкрутство: конкурсне право в Україні в європейському і глобальному контексті

31

12 жовтня 2010 року

Комітет з цивільного
права

Кардинальні зміни правил реєстрації права
власності на нерухомість

32

13 жовтня 2010 року

Комітет з телекомунікацій

Поточний стан наближення національного
законодавства у сфері телекомунікацій
до законодавства ЄС

33

18 жовтня 2010 року

34

26 жовтня 2010 року

35

11 листопада
2010 року

Комітет з оподаткування

Обговорення Проекту Податкового кодексу
№7101-1

1 грудня 2010 року

Комітет з банківського
та фінансового права

Проблемні питання правозастосування
у зв’язку зі вступом у дію Закону України
«Про акціонерні товариства» та посилення відповідальності на ринку цінних паперів

36
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Комітет з інтелектуальної власності та рекламного права
Комітет з кримінального та кримінальнопроцесуального права

Новели та перспективи прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю»
Концептуальні питання захисту прав інвесторів
та напрями удосконалення законодавства
про акціонерні товариства
Обговорення змін до Господарського кодексу
України

Актуальні проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні
Обговорення проекту Закону про внесення
змін до Закону України «Про застосування
амністії в Україні»
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37

2 грудня 2010 року

Комітет з кримінального та кримінальнопроцесуального права

Проблема вибору запобіжного заходу
та аспекти вирішення таких проблем

38

8 грудня 2010 року

Комітет з трудового
права

Трудові спори: зменшення стягуваних сум при
поновленні на роботі

39

10 грудня 2010 року

Комітет з питань ЗМІ

40

13 грудня 2010 року

Комітет з корпоративного права та Комітет з
процесуального права

Приведення рекламного законодавства України у відповідність до Директиви ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги. Зобов’язання України
відповідно до Порядку денного асоціації Україна — ЄС
Звернення стягнення на частку учасника ТОВ:
процесуальні аспекти та аналіз судової практики

41

23 грудня 2010 року

Комітет з юридичної
практики

Домовленості партнерів. Переговори з клієнтами

42

27 січня 2011 року

Комітет зі спортивного
права

Спортивний характер покеру: міф чи реальність?

43

28 січня 2011 року

Комітет з транспортного права

Державний контроль в роботі транспортних
підприємств

44

3 лютого 2011 року

Комітет з трудового
права

Виконання засновником юридичної особи
обов’язків директора

45

15 лютого 2011 року

Комітет з оподаткування Огляд змін податкового законодавства: ПДВ

46

16 лютого 2011 року

Комітет з фармацевтичного права

Нововведення на фармацевтичному ринку 2010:
підсумки, тенденції, перспективи на 2011 рік

47

1 березня 2011 року

Комітет з питань ЗМІ

Новели Податкового кодексу для телерадіокомпаній, кінодистриб’юторів і кінопродакшнів: оподаткування роялті, нарахованих на
користь нерезидентів, проблеми амортизації
нематеріальних активів групи 5 та оподаткування фізичних осіб-підприємців

48

4 березня 2011 року

Комітет зі спортивного
права

Спортивне право України. Проблеми. Перспективи розвитку

49

10 березня 2011 року

Комітет з трудового
права

Проблеми діючого законодавства України
щодо захисту персональних даних

50

16 березня 2011 року

Комітет з конкуренційного права

Громадська Рада при АМКУ. Перший досвід
використання електронної бази даних

51

17 березня 2011 року

Комітет з фондового
ринку

Культура прозорості і відкритості емітентів
на фондовому ринку України та за кордоном

52

23 березня 2011 року Комітет з оподаткування Податок на прибуток підприємств

53

12 квітня 2011 року

Комітет з банківського
і фінансового права

IPO по-українськи

54

13 квітня 2011 року

Комітет з медичного
права

Забезпечення права дитини бути здоровою

55

19 квітня 2011 року

Комітет з оподаткування Семінар-практикум «Податковий кодекс
спільно з РНБА
України»

56

22 квітня 2011 року

Комітет з транспортного права

57

27 квітня 2011 року

Майстер-клас «Звернення стягнення на частиКомітет з корпоративнону майна ТОВ за боргами учасника товариго права
ства»

Проблема залежалих вантажів у морських
портах та способи її вирішення

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках

[

21 ]

РІЧНИЙ ЗВІТ ’10/11 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

2.4. Діяльність відділень АПУ
—

оритетів АПУ, активно включилося в роботу. Члени

це структурні підрозділи нашої організації, які

Правління АПУ на чолі з колегою Денисом Буга-

об’єднують правників у регіонах, формуються за

єм, відповідальним за розвиток регіонів, відвідали

територіальною ознакою та є невід’ємною скла-

чимало міст із семінарами та презентаціями як

довою частиною Асоціації правників України.

власне Асоціації правників України, так і її моло-

Відділення

Асоціації

правників

України

За звітний період відбулося чимало змін у діяль-

діжного крила — Ліги студентів.

ності відділень. Як можна переконатися з низки но-

На засіданні Правління АПУ 22 березня 2011

вин, відділення АПУ по всій Україні як ніколи рані-

року було прийнято Концепцію регіонального

ше активізували свою роботу. Правники проводять

розвитку Асоціації правників України — доку-

численні заходи, збираються на формальні засі-

мент, покликаний систематизувати та організу-

дання, поширюють інформацію про АПУ серед

вати роботу відділень АПУ. Він ввів якісні та кіль-

колег, внаслідок чого зростає кількість нових членів

кісні критерії оцінки роботи керівництва відділень

саме з регіонів. Окрім того, у цьому році створено

і стане у нагоді для визначення результативності

три нових відділення АПУ — в Івано-Франківській,

впроваджених ними ініціатив. Більш того, члени

Рівненській та Полтавській областях.

Правління АПУ створили робочу групу з розвитку

З іншого боку, керівництво Асоціації, визначивши розвиток відділень одним з найважливіших прі-

відділень Асоціації та всіляко підтримують ініціативи правників з регіонів.

Заходи відділень АПУ
№
з/п

[

22 ]

Дата

Назва відділення АПУ

Назва заходу

1

27 квітня 2010 року

Відділення АПУ
в Тернопільській області

Круглий стіл «Юридична професія —
як вона є або чому я вирішив стати юристом?!»

2

30 квітня 2010 року

Відділення АПУ
в Житомирській області

Круглий стіл «Рейдерські захоплення господарських товариств та правові методи
запобігання цьому»

3

5 серпня 2010 року

Відділення АПУ у м. Києві

Legal Self-Defence

4

19 серпня 2010 року

Відділення АПУ
в Житомирській області

Круглий стіл «Відносини між державними
органами і громадянським суспільством.
Проблеми та спільні питання»

5

5 вересня 2010 року

Відділення АПУ у м. Києві

Турнір з риболовлі

6

20 вересня 2010 року

Відділення АПУ
в Одеській області

Семінар «Корпоративна реструктуризація
бізнесу й створення холдингів з використанням іноземних юрисдикцій»

7

5 жовтня 2010 року

Відділення АПУ
в Тернопільській області

Круглий стіл «Процесуальні новели згідно
закону України «Про судоустрій та статус
суддів»

8

5 жовтня 2010 року

Відділення АПУ
в Житомирській області

Круглий стіл «Професія юриста в сучасних
умовах»
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9

9 жовтня 2010 року

Відділення АПУ
в Одеській області

Турнір зі стендової стрільби на кубок Відділення АПУ в Одеській області, приурочений до Дня юриста

10

12 жовтня 2010 року

Відділення АПУ
в Житомирській області

Круглий стіл «Перші промені української
державності. Українська народна республіка як маленька надія тодішнього
суспільства і яскравий приклад того,
що українці — нація»

11

15 листопада
2010 року

Відділення АПУ
в Тернопільській області

Зустріч зі студентами-правниками з нагоди
Дня студента

12

19 листопада
2010 року

Відділення АПУ
в Житомирській області

Кущовий семінар-тренінг «Покращення
взаємодії влади і громадськості в питаннях
реалізації статутних завдань громадськими і благодійними організаціями та їх залучення до ухвалення рішень»

13

11 лютого 2011 року

Відділення АПУ
в Одеській області

Круглий стіл з питань оподаткування

14

12 лютого 2011 року

Відділення АПУ
в Тернопільській області

Святкування з нагоди ІІ річниці створення
Відділення Асоціації правників України
в Тернопільській області

15

16 лютого 2011 року

Відділення АПУ
в Хмельницькій області

Загальні збори Відділення АПУ в Хмельницькій області

16

17 лютого 2011 року

Відділення АПУ
в Хмельницькій області

«Орієнтири земельних проблем: присвоєння кадастрового номера; обмеження
права на розпорядження землею»

17

18 лютого 2011 року

Відділення АПУ в АРК

Збори Відділення Асоціації правників України в Автономній Республіці Крим

18

19 лютого 2011 року

Відділення АПУ
в Житомирській області

Загальні збори членів Відділення АПУ
в Житомирській області

19

23 лютого 2011 року

Відділення АПУ
у Львівській області

Деякі практичні аспекти застосування
Податкового кодексу України

20

25 лютого 2011 року

Відділення АПУ
в Житомирській області

Круглий стіл «Актуальні питання виконання
рішень судів. Реформа органів державної
виконавчої служби»

21

7 березня 2011 року

Відділення АПУ
в Хмельницькій області

Круглий стіл «Обговорення норм Податкового кодексу України»

22

9 березня 2011 року

Відділення АПУ
у Львівській області

Загальні збори Відділення АПУ у Львівській
області

23

10 березня 2011 року

Відділення АПУ
в Полтавській області

Круглий стіл «Актуальні питання спадкового
права»

24

10 березня 2011 року

Відділення АПУ
в Одеській області

Міні-турнір з боулінгу на кубок Одеського
відділення Асоціації правників України

25

11 березня 2011 року

Відділення АПУ
в Одеській області

Круглий стіл з питань оподаткування
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26

12 березня 2011 року

Відділення АПУ
в Рівненській області

Збори Відділення АПУ в Рівненській області

27

15 березня 2011 року

Відділення АПУ
в Хмельницькій області

Круглий стіл «Податковий кодекс України»

28

15 березня 2011 року

Відділення АПУ в ІваноФранківській області

Зустріч членів Відділення АПУ в ІваноФранківській області та осередку Ліги
студентів АПУ

29

17 березня 2011 року

Відділення АПУ в м. Києві

Запуск проекту «Незалежний науковий
консультант»

30

23 березня 2011 року

Відділення АПУ
у Львівській області

Загальні збори відділення. Вибори Ради
відділення

31

30 березня 2011 року

Відділення АПУ
в Рівненській області

Робоча зустріч голови відділення з членами
Правління АПУ

32

31 березня 2011 року

Відділення АПУ в м. Києві

Гра серед юристів у «Мафію»

33

6 квітня 2011 року

Відділення АПУ в м. Києві

Семінар для керівників юридичних фірм
«Програма MBA як новий горизонт можливостей для розвиту юридичного бізнесу»

34

7 квітня 2011 року

Відділення АПУ
в Хмельницькій області

Семінар «Антикорупційне законодавство
як засіб влади чи як правовий інструмент
для подолання явищ надання незаконних
переваг»

35

7 квітня 2011 року

Відділення АПУ
в Донецькій області

Неформальний захід «Хто вболіває
за «Шахтар?»

36

14 квітня 2011 року

Відділення АПУ в м. Києві

Круглий стіл «Адвокатура сідає за парти.
Проблемні питання та можливості в дотриманні адвокатами вимог Правил підвищення кваліфікації»

37

15 квітня 2011 року

Відділення АПУ в АРК

Останні тенденції розвитку судової практики в господарському процесі

38

16 квітня 2011 року

Відділення АПУ
в Полтавській області

Круглий стіл «Закони та практика про
будівництво та земельні відносини
у Полтавському регіоні: реалії
та перспективи»

39

22 квітня 2011 року

Відділення АПУ
у Львівській області

Засідання Відділення АПУ у Львівській області «Адвокатура в Україні: сучасний стан
та тенденції реформування»

40

27 квітня 2011 року

Відділення АПУ
в Харківській області

Загальні збори відділення

41

28 квітня 2011 року

Відділення АПУ
в Хмельницькій області

Круглий стіл, присвячений виконанню
Комплексної програми профілактики
злочинності у Хмельницькій області
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2.5. Заходи, що плануються
у 2011 році
Дата
проведення

травень

червень

Назва заходу

13

Виїзне засідання Комітету з міжнародного права АПУ

м. Прага, Чехія

16

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

м. Київ

20

І Західноукраїнський юридичний форум

м. Львів

21

Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги

По всій Україні

24

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

м. Київ

VIII Щорічна правнича конференція АПУ

м. Одеса

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

м. Київ

ІІІ Щорічна конференція з бізнес-структурування

м. Лімассол, Кіпр

22

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

м. Київ

3

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

м. Київ

7

День юриста — відкриття Року Права

м. Київ

7

Святкова вечірка до Дня юриста

м. Київ

28

V Щорічний форум з корпоративного права

м. Київ

7

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

м. Київ

Kiev Arbitration Days: мислити глобально

м. Київ

24

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

м. Київ

5

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

м. Київ

Конференція ІВА

м. Київ

9 — 10
5

вересень

жовтень

листопад

грудень

Місце проведення заходу

21 — 22

17 — 18

8—9
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2.6. Окремі проекти Асоціації
правників України

2.6.1. Всеукраїнський день безоплатної правової
допомоги
вим організаціям, а також суб’єктам

За ініціативи Асоціації правни-

малого підприємництва.

ків України 18 травня 2010 року від-

Окрім того, цього ж дня Асоціа-

бувся перший Всеукраїнський день
допомоги.

ція правників України провела кру-

Ініціатива передбачала надання в

глий стіл, присвячений актуальним

цей день адвокатами правової до-

проблемам

помоги малозабезпеченим осо-

безоплатної правової допомоги в

бам, громадським, благодійним

Україні.

безоплатної

правової

організації

надання

та іншим неприбутковим органі-

Метою проведення круглого сто-

заціям, а також суб’єктам малого

лу стало обговорення стану та перспектив надання безоплатної правової допомоги в

підприємництва.
Ініціатива АПУ була підтримана Київською міською

кваліфікаційно-дисциплінарною

комісією

адвокатури (КДКА) та правничою громадськістю.

Україні разом з пошуком шляхів організації ефективної системи безоплатної правової допомоги.
Проведення такого заходу на постійній основі

Про свою готовність підтримати цю ініціативу

планується і в подальшому та має не лише дієво

заявили близько трьох десятків юридичних фірм та

допомогти тим, хто потребує допомоги адвокатів,

приватних адвокатів України.

проте не має достатніх коштів на її оплату, але і

У цей день усі добровольці надавали безкоштов-

звернути увагу суспільства та держави на зако-

ну правову допомогу малозабезпеченим особам,

нодавчу неврегульованість питання надання безо-

громадським, благодійним та іншим неприбутко-

платної правової допомоги в Україні.

2.6.2. «Школа лідерства» Форуму
жінок-юристів АПУ
Активізував свою роботу у 2011 році один з підрозділів АПУ — Форум жінок-юристів Асоціації
правників України, ініціативною групою якого було
започатковано нову програму під назвою «Школа
лідерства». У межах цієї програми жінкам — лідерам у будь-якій сфері права: партнерам юридичних фірм, видатним науковцям та освітянам,
державним службовцям і просто «рейнмейкерам» юриспруденції, пропонується відповісти на
низку запитань. Ці інтерв’ю оприлюднюються на
сайті АПУ на сторінці Форуму жінок та покликані
допомогти жінкам вибудовувати свою кар’єру. До
участі у проекті запрошуються усі бажаючі. Умови
участі розміщені на сайті АПУ.
[
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Так, з початку року на питання відповідали:
Олена Пелипенко, здобувач кафедри господарського права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого,
знаходиться у відпустці по догляду за дитиною (до
виходу у відпустку займала посаду старшого
юриста провідної юридичної фірми), «Як не втратити кваліфікації після народження дитини у період декретної відпустки».
Оксана Кобзар, партнер Юридичної фірми
FELIX, «Рецепти успіху для Форуму жінок».
Наталія Пухальська, засновник і директор
компанії «Експі», «Як досягти успіху: практичні поради».

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках

РІЧНИЙ ЗВІТ ’10/11 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

2.6.3. «Гаряча лінія» з питань захисту прав членів
Реалізація проекту здійснюється з 2009 року.

1. Надання швидкої юридичної допомоги чле-

Основна причина його впровадження — збіль-

нам Асоціації, які мають потребу у такій допомозі,

шення останнім часом випадків грубого пору-

а також в екстренному втручанні громадськості.

шення прав юристів у різних регіонах України.

2. Регулярна систематизація й аналіз відомос-

Стала очевидною необхідність створення при

тей, які дозволять побачити масштаб і глибину

Асоціації механізму протистояння таким де-

проблеми, її основні аспекти і почати боротьбу з

структивним проявам, який би дозволяв негай-

«видимим» ворогом.

но реагувати на повідомлення членів Асоціації,

Проект анонсується на сайті Асоціації, у «Ві-

вживати заходів і надавати широкого розголосу

снику АПУ», на сайтах партнерів www.jurist.ua,

фактам порушення прав юристів, узагальнюва-

www.pravotoday.in.ua. Крім того, здійснюється пе-

ти, систематизувати й аналізувати інформацію

ріодичне анонсування проекту по базі членів Асо-

про такі випадки.

ціації правників України.

Мета проекту — створити в межах Асоціації ді-

За звітний період за «Гарячою лінією» звернулося

єві превентивні, а також ефективні механізми ре-

декілька осіб з різних питань порушення прав ад-

агування на випадки порушення прав членів АПУ

вокатів, а саме: здійснення протиправних і коруп-

з боку державних органів та третіх осіб для одер-

ційних дій посадовими особами обласної ради,

жання інформації про факти порушень, систе-

порушення прав адвоката з боку дисциплінарної

матизації, аналізу й вживання заходів для припи-

палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-

нення таких порушень. Керівником проекту є Ілля

вокатури, посадових осіб державної виконавчої

Костін, член Правління АПУ, старший партнер ЮК

служби тощо. Керівництвом Асоціації у відповідь

«Правовий Альянс».

на звернення були вчинені необхідні дії — надісла-

Проект паралельно розвивається у двох напря-

но звернення до Генеральної прокуратури України
про застосування заходів впливу до порушників.

мах:

Телефон «Гарячої лінії» з питань захисту прав членів АПУ від протиправних дій державних органів і
третіх осіб»: +380 (44) 229 10 29, e-mail: dopomoga@uba.ua. Контактна особа: Андрій Максімов.

2.6.4. Реєстр боржників юридичних фірм
За рішенням засновників — Форуму партнерів
юридичних фірм Асоціації правників України —

дичних фірм без наміру подальшої оплати цих
послуг.

до оперативного управління та відання Секрета-

Для того, щоб ознайомитись із Реєстром недо-

ріату АПУ було передано Реєстр боржників юри-

бросовісних боржників та надати найменування

дичних фірм.

недобросовісного боржника, будь-яка юридич-

Зазначений Реєстр створений на веб-сайті

на фірма може зареєструватись на вказаному

www.lawfirmdebtor.com.ua та містить інформа-

вище сайті. Реєстрація передбачає прийняття

цію про осіб, які невмотивовано відмовились

юридичною фірмою Правил реєстрації, введених

від оплати послуг юридичних фірм. Основною

та погоджених на Форумі партнерів АПУ з метою

метою створення цього ресурсу стала необ-

запобігання

хідність запобігання звернень недобросовісних

нового ресурсу та розміщенню на ньому неправ-

осіб за юридичними послугами до різних юри-

дивої інформації.

недобросовісному
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використанню
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2.7. Законопроектна робота
Одним із статутних завдань Асоціації правни-

теру, які виникали при проходженні та обговоренні

ків України є участь у розробці законів та інших

законопроекту та ставили під сумнів легітимність

нормативно-правових актів, а також організація і

і свідомість його прийняття, так і по суті багатьох

проведення громадських експертиз проектів зако-

концептуальних підходів, закладених у проекті.

нів, програм, рішень та інших документів і норма-

Члени Асоціації таким чином наполягали на вине-

тивних актів.

сенні тексту законопроекту на широке громад-

Цьому напряму своєї діяльності Асоціація при-

ське обговорення та виділення достатнього часу

діляє особливу увагу та бере активну участь у за-

для такого обговорення за участю громадськості

конопроектній роботі.

та пропонували надати всі необхідні інтелектуальні ресурси для ґрунтовного і всебічного аналізу за-

▶ У звітному періоді значна увага членів Асоціа-

конопроекту.

ції правників України була приділена новоприйнятому Податковому кодексу України. Члени Асоціа-

▶ Пожвавлення діяльності серед членів Асоціа-

ції неодноразово направляли пропозиції щодо змін

ції викликало також прийняття Верховною Радою

та доповнень проекту кодексу.

України Закону «Про внесення змін до Закону

Так, у червні 2010 року Президент Асоціації

України «Про запобігання та протидію легаліза-

правників України підписав спільне звернення ке-

ції (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

рівників Спілки адвокатів України, Асоціації прав-

шляхом».

ників України, Всеукраїнської професійної спілки

Так, 22 червня 2010 року члени Правління Де-

правників, Ліги правників, Всеукраїнської ради

нис Бугай та Олег Макаров взяли участь у ро-

адвокатів та Асоціації адвокатів України до Прези-

бочій нараді з обговорення вказаного Закону,

дента України, Верховної Ради України та Кабіне-

під час якої учасники обговорили питання ад-

ту Міністрів України про внесення конкретних по-

вокатської діяльності у зв’язку з прийняттям змін

правок до проекту Податкового кодексу України

до Закону України «Про запобігання та проти-

стосовно оподаткування адвокатської діяльності з

дію легалізації (відмиванню) доходів, отрима-

метою усунення дискримінації адвокатів у подат-

них злочинним шляхом». У ході зустрічі сторо-

кових питаннях.

ни домовилися про співпрацю щодо розробки

З цього приводу Президент АПУ заявив, що ко-

нормативно-правових актів, які будуть прийма-

дифікація податкового законодавства — це до-

тися на виконання вимог Закону в частині діяль-

бре, але держава має враховувати специфіку

ності адвокатів.

окремих видів господарської діяльності, включаючи

Крім того, Президент Асоціації Сергій Коннов

адвокатську. Правнича спільнота повинна вчасно

увійшов до складу Громадської ради при Держ-

реагувати на законодавчі ініціативи Уряду з метою

фінмоніторингу, яка була створена з метою забез-

уникнення помилок.

печення участі громадськості у формуванні та ре-

У липні 2010 року Комітетом з оподаткування

алізації державної політики у сфері запобігання та

АПУ була створена Робоча група Асоціації, яка

протидії легалізації доходів, одержаних злочинним

розробила звернення до вищих органів влади у

шляхом.

зв’язку з прийняттям нового Податкового кодексу

За повідомленням прес-служби Держфінмо-

України. Зазначене звернення було також підтри-

ніторингу, участь в установчих зборах взяли пред-

мано на засіданні Правління Асоціації правників

ставники 31 громадської інституції, що об’єднують

України.

майже півтори тисячі юридичних осіб та понад

У зверненні йшлося про занепокоєння членами
Асоціації як проблемами процесуального харак[
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дев’ятсот тисяч фізичних осіб, які представляють
практично всі сфери фінансового ринку.
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▶ У липні 2010 року Президентом АПУ були роз-

Оскільки свідоцтво про право на адвокатську

роблені та направлені пропозиції і зауваження до

діяльність мають особи, які не здійснюють адво-

проекту Положення про підвищення кваліфікації ад-

катську діяльність на постійній основі, у зверненні

вокатами у межах його публічного обговорення.

АПУ пропонувалося надати право на користу-

Серед пропозицій було: редакційно замінити

вання пістолетами, револьверами, патрони до

термін «кредити» на «бали», видалити з переліку

яких споряджені гумовими чи аналогічними за

діяльності, що зараховується як підвищення ква-

своїми властивостями метальними снарядами

ліфікації адвокатів, пункт, яким передбачається

несмертельної дії, лише адвокатам, які практи-

враховувати як підвищення кваліфікації передпла-

кують індивідуально або у складі адвокатських

ту на деякі періодичні видання, а також у деяких

об’єднань.

випадках змінити кількість балів, що нараховують-

Голові ВРУ були направлені пропозиції про вне-

ся за той чи інший вид діяльності. Проте найбільш

сення змін до проекту Закону про обіг зброї невій-

суттєвим було зауваження стосовно компетенції

ськового призначення, розроблені разом із Все-

Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Ка-

українською Радою адвокатів, яка також надіслала

бінеті Міністрів України затверджувати запропо-

до Верховної Ради України відповідне звернення.

нований Порядок підвищення кваліфікації адвокатами в якості обов’язкового документа. На думку

▶ 19 серпня 2010 року Президент Асоціації

Сергія Коннова, Вища кваліфікаційна комісія ад-

правників України висловив критичну оцінку скла-

вокатури при Кабінеті Міністрів України мала за-

ду Робочої групи з питань реформування кримі-

твердити проект Порядку підвищення кваліфікації

нального судочинства, створеної Указом Прези-

адвокатами (з врахуванням зауважень) в якості

дента України № 820/2010 від 17 серпня 2010 року.

рекомендованого, а остаточне затвердження По-

Це було викликано тим, що до складу Робочої

рядку мав здійснити компетентний орган адвокат-

групи не було включено жодного представника

ського самоврядування після внесення змін до За-

української адвокатури або правничої громад-

кону України «Про адвокатуру».

ської організації. На думку Президента Асоціації
правників України, позбавлення представників

▶ 19 липня 2010 року Президент Асоціації прав-

адвокатури участі в законодавчій роботі з рефор-

ників України направив звернення Голові Верховної

мування кримінального судочинства свідчить про

Ради України Володимиру Литвину у зв’язку з під-

неповагу до адвокатів та їхніх клієнтів — громадян

готовкою до розгляду проекту закону № 2105 «Про

України. Президент Асоціації вимагав від Пре-

обіг зброї невійськового призначення» у другому

зидента України негайно внести зміни до скла-

читанні. У зверненні йшлося про те, що заходи

ду Робочої групи та включити до нього провідних

щодо встановлення кримінальної відповідальності

українських адвокатів.

за погрозу, насильство, посягання на життя захисника (ст.ст. 398 — 400 КК України) у зв’язку з діяльніс-

▶ 2 вересня 2010 року Президент Асоціації прав-

тю, пов’язаною з наданням правової допомоги, не

ників України Сергій Коннов та Голова Ради адво-

є достатньо ефективними засобами, які б належ-

катів України (РАУ) Інна Рафальська звернулися до

но гарантували безпеку захисника. Закон України

Президента України Віктора Януковича зі спільною

«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у

заявою щодо відсутності в Україні протягом трива-

кримінальному судочинстві» значно обмежує коло

лого часу актів про амністію.

осіб, які підлягають захисту за рахунок держави.

У заяві зазначалося, що останній Закон України

Крім того, як свідчать факти, небезпека здоров’ю

«Про амністію» був прийнятий ще у 2008 році і з того

та майну адвоката виникає не тільки у зв’язку із здій-

часу протягом майже двох років держава не засто-

сненням захисту у кримінальних справах, а й при

совувала актів амністії до осіб, які вчинили злочини,

наданні правової допомоги у цивільному та госпо-

але які (особи) відносяться до категорій, що не є

дарському судочинстві.

суспільно небезпечними.
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Правники та адвокати звернулися до Президен-

сення змін до Закону України «Про заходи, спря-

та України з проханням внести законодавчі пропо-

мовані на забезпечення сталого функціонування

зиції до Верховної Ради України щодо застосуван-

підприємств паливно-енергетичного комплексу»

ня амністії у 2010 році. Асоціація правників України

(щодо скасування мораторію на погашення за-

та Рада адвокатів України направили Президенту

боргованості).

України проект Закону України «Про амністію» для

Законопроект був розроблений провідними

негайного його внесення на розгляд до Верховної

спеціалістами галузі, які входять до складу Ради

Ради України.

Комітету з конкурсного права АПУ. Робота над законопроектом проходила під керівництвом голо-

▶ У вересні 2010 року Асоціація правників України направила звернення до заступника голови Ад-

ви Комітету Віталія Титича (АО «Віталій Титич і партнери»).

міністрації Президента України Андрія Портнова з

Ще у грудні 2010 року Асоціація правників

проханням розглянути проект змін до Кримінально-

України закликала не пролонгувати дію Закону

процесуального кодексу України, який підготував

України «Про заходи, спрямовані на забезпечен-

член Правління АПУ Денис Бугай (ЮК «Ващенко,

ня сталого функціонування підприємств паливно-

Бугай та Партнери»).

енергетичного комплексу», який, на думку фахівців,

Суть законопроекту полягала у скасуванні та-

встановлює спеціальну (дискримінаційну щодо ін-

кого запобіжного заходу, як взяття під варту за під-

ших суб’єктів господарювання) процедуру пога-

озрою у вчиненні певних економічних злочинів, се-

шення заборгованості для підприємств паливно-

ред яких — шахрайство, фіктивне банкрутство, до-

енергетичного комплексу. Відповідна позиція також

ведення до банкрутства, незаконне використання

була підтримана і Президентом України.

знака для товарів і послуг, розголошення комерцій-

Під час повторного розгляду 13 січня 2011 року

ної або банківської таємниці, легалізація (відмиван-

Верховна Рада України відхилила Закон України

ня) доходів, отриманих злочинним шляхом тощо.

«Про внесення змін до Закону України «Про заходи,

Натомість пропонувалося ввести інститут застави,

спрямовані на забезпечення сталого функціону-

розширивши положення КПК щодо її предмета (за-

вання підприємств паливно-енергетичного комп-

ставного майна), розміру застави, підстав та умов

лексу» (реєстраційний № 7266).
Проте того ж дня Парламент ухвалив інші зміни

її застосування.
Як ішлося у пояснювальній записці до законо-

до Закону України «Про заходи, спрямовані на за-

проекту, недостатнє правове регулювання застави

безпечення сталого функціонування підприємств

як запобіжного заходу не сприяє повноцінній реа-

паливно-енергетичного комплексу» (законопроект

лізації цього кримінально-процесуального інститу-

народних депутатів Мартиненка, Коржа та Глущен-

ту на практиці і наразі залишаються недостатньо

ка, реєстраційний № 7557), які майже ідентичні від-

вирішеними питання щодо предмета застави, за-

хиленим кількома годинами раніше, проігнорував-

ставного майна, розміру застави, підстав та умов

ши тим самим раніше висловлені Президентом

застосування цього запобіжного заходу, розши-

України пропозиції з цього приводу.

рення та конкретизації його цілей.

У зв’язку з цим Асоціація правників України пе-

Окрім цього, застосування застави як запобіж-

редала на розгляд Президенту України проект

ного засобу замість взяття під варту дозволить ско-

Закону, прийняття якого дозволить припинити по-

ротити затрати держави на утримання обвинуваче-

рушення Конституції України і Конвенції про захист

них у слідчих ізоляторах.

прав людини та основоположних свобод, які були
зазначені у зверненні АПУ та стали основою для

▶ 2 березня 2011 року Асоціація правників
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вето Президента.

України направила листа до Президента Украї-

Через два тижні (16 березня) АПУ направила

ни з пропозицією подати на розгляд до Верховної

звернення Уповноваженому Верховної Ради Укра-

Ради України проект Закону України «Про вне-

їни з прав людини Ніні Карпачовій з проханням на-
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правити конституційне подання щодо конституцій-

ініціативою об’єднати зусилля всіх правничих орга-

ності Закону України № 2711-IV від 23.06.2005 «Про

нізацій задля розробки згаданого проекту.

заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування

підприємств

паливно-енергетичного

комплексу».

Так, 15 жовтня 2010 року Асоціація правників
України спільно із Союзом адвокатів України та Радою адвокатів України у приміщенні Академії адвокатури України провела круглий стіл, присвячений

▶ Активну законопроектну діяльність провадить
Комітет з питань ЗМІ Асоціації правників України під

пошуку взаєморозуміння в питанні реформування
адвокатури.

головуванням Ірини Стройко, старшого юрискон-

Мету та причини проведення круглого столу

сульта Телерадіокомпанії «Студія «1+1». Так, члени

озвучила Президент Спілки адвокатів України Тетя-

зазначеного Комітету разом із представниками

на Варфоломеєва. За її словами, необхідність у

телевізійної індустрії, кінодистриб’юторів, кінопро-

пошуку консенсусу з питання реформи адвока-

дакшнів України наприкінці лютого направили ко-

тури необхідна зараз як ніколи раніше. Оскільки,

лективний лист суб’єктам законодавчої ініціативи

як показує практика, деякі законопроекти можуть

на підтримку Проекту Закону про внесення змін

досить швидко проходити перше читання у Пар-

до Митного кодексу України та інших законодавчих

ламенті і містити положення, які не будуть сприй-

актів України № 8130-1 від 04.03.2011 року.

няті правничим товариством або не враховувати

Законопроект, підготовлений Кабінетом Міні-

їх думки, а перед другим читанням уже досить

стрів України, виключає роялті (ліцензійні платежі)

складно внести зміни до проекту — це можуть зро-

з митної вартості носіїв, які містять аудіовізуальні

бити лише суб’єкти законодавчої ініціативи. Як при-

твори.

клад пані Варфоломеєва навела проект закону

У зверненні ж ішлося про те, що витрати на пра-

про надання безоплатної правової допомоги, який

во відтворення оцінюваних товарів в Україні; платежі

було прийнято у першому читанні, незважаючи на

за право телевізійної трансляції/кінотеатрального

негативний відгук Венеціанської комісії.

показу аудіовізуальних творів для митних цілей; пла-

Круглий стіл став початком нового етапу роботи

тежі, здійснені покупцем за право розповсюдження

над реформуванням адвокатури та відновленням

або перепродажу імпортних товарів не повинні до-

роботи Робочої групи, яка має підготувати єди-

даватися до ціни, що була фактично сплачена або

ний погоджений законопроект та передати його

підлягає сплаті за оцінювані товари і, відповідно, не

суб’єктам законодавчої ініціативи.

можуть розглядатися як складові митної вартості.
Медійники не раз відстоювали думку про те, що
включення роялті (ліцензійних платежів) за право пу-

Асоціацію правників України представляли члени Правління АПУ Олексій Іванов та Олексій Резніков.

блічного показу та публічного сповіщення, а також

21 жовтня 2010 року Президент Асоціації Сергій

розповсюдження аудіовізуальних творів до митної

Коннов та Голова Ради адвокатів України Інна Ра-

вартості носіїв із записом таких творів призводить

фальська направили Президенту України Віктору

до необґрунтованого завищення митної вартості

Януковичу спільне звернення про необхідність по-

носіїв в Україні та порушення прав імпортерів но-

дальших кроків щодо реформи української адво-

сіїв із записом аудіовізуальних творів. Більше того,

катури, спираючись на кращий вітчизняний та між-

це завдає відчутної шкоди розвитку теле- та кіно-

народний досвід.

індустрії України і створює загрозу гарантованим
Конституцією України праву на інформацію та
свободу слова.

▶ Важливою подією для Асоціації правників України стало включення представників АПУ до складу
Комісії зі зміцнення демократії та утвердження вер-

▶ Одним зі своїх пріоритетних завдань Асоціація

ховенства права, яка є консультативно-дорадчим

правників України визначила розробку нової редак-

органом при Президентові України. Положення

ції Закону України «Про адвокатуру» та виступила з

та персональний склад Комісії зі зміцнення демо-
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кратії та утвердження верховенства права було за-

1 вересня 2010 року Президент Асоціації прав-

тверджено Указом Президента України від 9 грудня

ників України Сергій Коннов взяв участь у черговому

2010 року № 1116/2010.

33-му засіданні групи діячів, що забезпечують впро-

Зокрема, головою Комісії було затверджено дійсного члена АПУ Сергія Головатого (народний де-

вадження верховенства права, скликане в межах
проекту USAID.

путат України, Президент Всеукраїнського благодій-

Гостями засідання були: представник Адміні-

ного фонду «Українська правнича фундація», член-

страції Президента України Руслан Кирилюк та

кореспондент Національної академії правових наук

народний депутат України Валерій Писаренко, які

України, доктор юридичних наук). До складу Комісії

розповіли про завдання судової реформи та відпо-

також увійшли: Президент АПУ Сергій Коннов (стар-

віли на чисельні запитання учасників засідання.

ший партнер адвокатського об’єднання «Адвокат-

У своєму виступі на засіданні Сергій Коннов

ська контора «Коннов і Созановський», адвокат),

звернув увагу представників влади на те, що вна-

голова Комітету з юридичної практики АПУ Сергій

слідок проведеної судової реформи практично

Козьяков (доцент кафедри міжнародного приват-

було зведено нанівець роль Верховного Суду Укра-

ного права Київського інституту міжнародних від-

їни, а також виникли інші протиріччя з положеннями

носин), дійсний член АПУ Сергій Міщенко (голова

Конституції України.

Комітету Верховної Ради України з питань правової

11 листопада 2010 року Президент АПУ знову

політики), голова Піклувальної Ради АПУ Василь Ки-

зустрівся з делегацією USAID, представники якої

сіль (старший партнер адвокатського об’єднання

запросили Сергія Коннова на зустріч з метою

«Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери», ад-

аналізу діяльності проекту «Правова реформа та

вокат, доктор юридичних наук) та члени Піклуваль-

верховенство права» та обговорення можливих

ної Ради АПУ: Віталій Бойко (суддя Верховного Суду

напрямів діяльності USAID в Україні на найближчі

України у відставці, Голова Верховного Суду Украї-

три роки. На прохання Сурена Аванесяна, голов-

ни у 1994 — 2002 роках), Анатолій Довгерт (завідувач

ного консультанта проекту, Сергій Коннов висло-

кафедри міжнародного приватного і митного пра-

вив свої міркування стосовно реформи адвока-

ва Інституту міжнародних відносин Київського на-

тури та діяльності правничих громадських органі-

ціонального університету імені Тараса Шевченка,

зацій України.

член-кореспондент Національної академії право-

Президент АПУ висловив критичне ставлення до

вих наук України, доктор юридичних наук) та Петро

обіцянок Адміністрації Президента реформувати

Мартиненко (декан юридичного факультету Між-

кримінально-процесуальне законодавство. Сергій

народного Соломонового університету, суддя Кон-

Коннов зазначив, що робота над законопроектом

ституційного Суду України у відставці).

відбувається без участі адвокатів, а підготовка «дер-

Вже 13 січня 2011 року відбулося перше у цьому
році засідання зазначеної Комісії.

жавного» проекту Закону «Про адвокатуру» здійснюється непрозоро у зв’язку з відсутністю інформації про зміст та осіб, які його розробляють.
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▶ Асоціація правників України у звітному пері-

Також Сергій Коннов озвучив свою думку щодо

оді активно співпрацювала з Агентством США з

нового Закону України «Про судоустрій і статус суд-

міжнародного розвитку (USAID), яке є провідною

дів», який був визнаний як судова реформа, але по

установою Уряду Сполучених Штатів Америки з

суті таким не є. Цей закон негайно потребує доо-

виконання програм міжнародної економічної та

працювання в напрямі підвищення ролі Верховного

гуманітарної допомоги. В Україні Агентство на рів-

Суду, а також встановлення процесуальних строків

ні з іншими проектами займається здійсненням

та інших практичних питань.

правової реформи та встановленням верховен-

Представники проекту USAID «Правова рефор-

ства права, розвитком громадянського суспіль-

ма та верховенство права» повідомили Президен-

ства, зміцненням демократичного парламента-

ту про майбутнє програми і висловили зацікавле-

ризму в Україні.

ність у співпраці з АПУ.
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2.8. Міжнародні проекти
та міжнародне співробітництво
Згідно зі статутом Асоціації правників України
одним з напрямів її діяльності є взаємодія АПУ
з національними та іноземними громадськими
організаціями і міжнародними неурядовими організаціями.

В межах офіційного одноденного візиту відбулися:

 робоча зустріч делегації з керівництвом
Асоціації правників України;

 зустріч з керівництвом Інституту міжнарод-

Так, з 2006 року Асоціація правників України

них відносин Київського національного універси-

є повноправним членом Міжнародної асоціації

тету імені Тараса Шевченка та студентами стар-

правників (ІВА) — провідної всесвітньої органі-

ших курсів факультету міжнародного права;

зації, що об’єднує близько 35 000 правників, 80

● обід з керівництвом провідних правничих

юридичних фірм та близько 200 спільнот юристів

організацій України за участю Президента та

і адвокатів з усіх континентів світу та впливає на

членів Правління Асоціації правників України,

реформування міжнародного права та ок-

Президента Союзу юристів України та члена

реслює майбутнє правничої професії у світі.

Правління Асоціації адвокатів України.

У червні 2010 року АПУ долучилась до ініціа-

Увечері керівництво ІВА та учасники, допові-

тиви впровадження Антикорупційної стратегії

дачі та експерти І Української міжнародної

для правників, що проводилася Міжнародною

конференції «Міжнародний арбітраж: Украї-

асоціацією правників (IBA) спільно з Організа-

на, Росія та країни СНД» зібралися разом на

цією економічного співробітництва та розвитку

прийомі, влаштованому АПУ на честь Прези-

(OECD) та Управлінням Організації Об'єднаних

дента ІВА.

Націй з наркотиків і злочинності (UNODC). З ме-

Наступного дня, 23 листопада 2010 року, Пре-

тою реалізації зазначеної ініціативи проводилося

зидент Міжнародної асоціації правників відкрив

міжнародне дослідження, в якому членам Асо-

роботу І Української міжнародної конференції

ціації пропонувалося взяти участь.

«Міжнародний арбітраж: Україна, Росія та країни

Об’єктами дослідження були ризики та загро-

СНД», яка була організована Комітетом з арбіт-

зи для правників у світі. Нові думки та ідеї мали

ражу та Європейським регіональним форумом

допомогти майбутньому формулюванню стра-

ІВА спільно з Асоціацією правників України і ста-

тегії. Членам АПУ пропонувалося взяти участь в

ла першим та унікальним заходом ІВА в Україні.

опитуванні, заповнивши анонімну анкету. Ре-

Налагоджена співпраця Асоціації правників

зультати опитування були включені до звіту сек-

України також з Американською асоціацією

ції «Корупційні ризики та загрози для правників»,

юристів (АВА).

який був презентований на Щорічній конферен-

Так, виконавчий директор АПУ Олександра

ції Міжнародної асоціації правників (IBA), яка від-

Егерт була членом Організаційного комітету кон-

булась у Ванкувері (Канада) 4 жовтня 2010 року.

ференції АВА «Вирішення міжнародних спорів:

Крім того, наприкінці 2010 року Асоціація

перспективи для Росії та країн СНД», яка відбу-

правників України мала честь вже вдруге прий-

лась 14 вересня 2010 року у Москві (Росія).

мати делегацію Міжнародної асоціації правни-

Крім того, Президент АПУ Сергій Коннов взяв

ків (ІВА). З офіційним візитом Україну відвідали

участь у Щорічній конференції АВА, яка відбу-

Президент ІВА Фернандо Пелаз-П’єр (Венесуе-

лась 5 — 10 серпня 2010 року у Сан-Франциско

ла), співголови Європейського форуму ІВА Со-

(США).

рен Дан Йохансен (Данія) та Василь Рудоміно

У звітному періоді Президент АПУ також про-

(Росія), а також співголова Арбітражного комі-

вів зустріч з головою Асоціації адвокатів Індії

тету ІВА Марк Фрідман (США).

Адішем Агарвалою (25 червня 2010 року).
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Адіш Агарвала є Президентом Міжнародної

Члени Асоціації правників України не стоять

ради юристів, старшим адвокатом у Верховно-

також осторонь подій, які відбуваються у сусідніх

му суді Індії та Високому суді Делі, керівником

країнах.

Індійського Інституту правової інформації, а та-

Так, на початку поточного року Правління АПУ

кож членом Академічної ради Національного

у своїй заяві висловило занепокоєння тиском на

юридичного університету у м. Патна (Індія).

білоруських адвокатів з боку Міністерства юсти-

Сторони представили діяльність та основні
завдання правничих організацій, які вони очолю-

В інформації Міністерства юстиції Білорусі

ють, обговорили можливі шляхи співпраці, а та-

«Про порушення законодавства про адвока-

кож стан справ з наданням юридичних послуг в

туру», яка розміщена на офіційному сайті

Індії та Україні.

Міністерства, вказується, що «окремі адвока-

У жовтні 2010 року Сергій Коннов взяв участь

ти, які здійснюють захист осіб, що брали участь

у Позачергових Загальних зборах Національної

19 — 20 грудня 2010 року у скоєнні дій, спрямо-

ради адвокатури Франції, які відбулись у Пари-

ваних на організацію масових заворушень, які

жі. Національна рада складається з місцевих

супроводжувалися спробами захвату держав-

колегій адвокатів та разом представляє інтере-

них установ, знищення майна, озброєною про-

си понад 50 000 адвокатів.

тидією представникам влади, припускаються

Темою зборів стали гострі питання французь-

грубих порушень Правил професійної етики ад-

кої адвокатури: від визначення порядку просу-

воката, чинного законодавства, в тому числі За-

вання її діяльності та відкриття сайта для правни-

кону Республіки Білорусь «Про адвокатуру».

чого інтернет-мовлення до вирішення проблеми

юстиції

Республіки

Білорусь

зазначає, що «окремі адвокати, зловживаючи

шого допиту та запровадження нового регулю-

своїм правом на захист інших осіб, спотворюють

вання деяких аспектів адвокатської діяльності.

інформацію про хід слідства та про можливість

У розмові з Президентом Національної ради

реалізації прав своїх підзахисних на юридичну

адвокатури Франції Тері Вікерсом Сергій Кон-

допомогу, стан їхнього здоров’я і умови триман-

нов обговорив пропозиції проведення спільного

ня, тенденційно подають інформацію про робо-

заходу за участю українських та французьких

ту правоохоронних органів країни».

вокатського самоврядування.
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Міністерство

допуску адвоката до затриманої особи до пер-

адвокатів з метою вивчення досвіду побудови ад-

[

ції Республіки Білорусь.

За таких обставин Міністерство юстиції Білорусі зробило подання керівництву Мінської місь-

Налагоджували міжнародну співпрацю у по-

кої колегії адвокатів, в якому вказало на низький

точному році також і структурні підрозділи АПУ.

професійний рівень окремих адвокатів, пору-

Так, 19 січня 2011 року голова Відділення Асоціа-

шення Правил професійної етики і вимагає не-

ції правників України у Донецькій області Лю-

відкладних заходів щодо їхнього безумовного

бов Нестиренко та члени відділення зустрілися

дотримання.

з представниками німецької компанії WENDLER

На думку Правління Асоціації правників Ук-

TREMML Михаелем Вендлером та Раймундом

раїни, такі дії державного органу є втручанням

Вальхом.

в діяльність адвокатів, порушенням гарантій ад-

Німецькі гості дуже зацікавилися роботою

вокатської діяльності та свободи слова, а також

Донецького відділення АПУ. Учасники зустрічі до-

можуть мати наслідком порушення прав обви-

мовилися про подальшу співпрацю і спільні за-

нувачених на захист.

ходи як в Україні, так і в Німеччині, на яких можна

Правління Асоціації правників України висло-

буде обмінятися досвідом та ідеями, а також на-

вило надію, що Республіка Білорусь як держа-

лагодити корисні контакти. Так, німецькі колеги

ва гарантуватиме незалежність адвокатури, що

запропонували провести майстер-клас з між-

є запорукою захисту прав та свобод громадян

народного публічного права для членів АПУ.

Республіки Білорусь.
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2.9. Звіт про діяльність
Президента АПУ
За період з травня 2010 року по квітень 2011 року
Президент Асоціації правників України:
 організовував та проводив засідання Прав-

сійних прав адвоката Олега Вдовичена (1 серпня
2010 року);
 висловив критичну оцінку складу Робочої групи з питань реформування кримінального судо-

ління АПУ;
 організовував та брав участь у щорічних

чинства, створеної Указом Президента України

правничих конференціях АПУ та засіданнях Прав-

№ 820/2010 від 17 серпня 2010 року (19 серпня

ничої Асамблеї АПУ;

2010 року);

 брав участь у зустрічах з керівниками відділень і комітетів АПУ;
 проводив регулярні робочі наради з виконавчим директором та Секретаріатом АПУ;
 брав участь у залученні генеральних партне-

 висловив критичну оцінку Міністерству юстиції
України за небажання включати адвокатів до складу Робочої групи з питань реформування кримінального судочинства (18 жовтня 2010 року);
 спільно з Головою Ради адвокатів України направив Президенту України звернення про необхід-

рів АПУ;
 брав участь у вітальних заходах для нових
членів АПУ «Ласкаво просимо до Асоціації», зустрічах з народними депутатами України «Обід з
парламентарем», заходах Ліги студентів АПУ;
 брав участь в організації системи невідкладної правової допомоги членам АПУ.

ність подальших кроків щодо реформи української адвокатури (25 жовтня 2010 року);
 взяв участь у роботі круглого столу «Судова
реформа в Україні і світові стандарти незалежності правосуддя» (26 жовтня 2010 року);
 взяв участь у зустрічі з представниками USAID
з метою аналізу діяльності проекту «Правова ре-

Брав участь у зустрічах з представниками іно-

форма та верховенство права» та обговорення

земних правничих організацій та представниками

можливих напрямів діяльності USAID в Україні на

влади:

найближчі три роки (11 листопада 2010 року);

 провів зустріч з головою Асоціації адвокатів
Індії Адішем Агарвалою (25 червня 2010 року);
 взяв участь у робочому обіді керівництва
Асоціації правників України із заступником голови

 взяв участь у зустрічі з керівництвом правничих організацій України у межах офіційного візиту
Міжнародної асоціації правників (ІВА) (22 листопада 2010 року);

Адміністрації Президента України Андрієм Порт-

 взяв участь у відкритті «Всеукраїнського тижня

новим та народним депутатом України Валерієм

права», який організовано за сприяння Міністер-

Писаренком (31 серпня 2010 року);

ства юстиції України (6 грудня 2010 року);

 взяв участь у Позачергових Загальних зборах

 надіслав заяву до Апеляційного суду м. Киє-

Національної ради адвокатури Франції, які відбу-

ва з проханням змінити запобіжний захід стосовно

лись у Парижі (18 жовтня 2010 року).

тримання під вартою адвоката Євгена Корнійчука
(4 січня 2011 року);

Надсилав заяви та прохання до керівних органів
влади, зокрема:

 увійшов до складу Громадської ради при
Держфінмоніторингу (19 січня 2011 року);

 підтримав пропозиції щодо внесення змін до

 взяв участь у першому у 2011 році засідан-

проекту Податкового кодексу України стосовно

ні Комісії зі зміцнення демократії та утвердження

оподаткування адвокатської діяльності (25 червня

верховенства права (13 січня 2011 року);
 увійшов до складу Правління Всеукраїнської

2010 року);
 зробив заяву у зв’язку з повідомленнями засобів масової інформації про порушення профе-

благодійної організації «Українська фундація правової допомоги» (УФПД) (27 квітня 2011 року).
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2.10. Звіт про діяльність
Правління АПУ
Протягом звітного періоду було проведено
7 засідань Правління.

 затвердження Комісії з питань членства
АПУ у наступному складі: Іванов О.В., Егерт О.В.,
Тюрін С.Г.;

Основні результати та прийняті рішення:

 затвердження участі АПУ у заснуванні все-

 затвердження протоколів попередніх засідань;

української благодійної організації «Українська

 затвердження місць для проведення майбут-

фундація правової допомоги»;

ніх щорічних правничих конференцій;
 затвердження бюджету Ліги студентів Асоціації
правників України на 2010 — 2011 навчальний рік;
 затвердження бюджету Асоціації правників

 запровадження ініціативи створення нагороди АПУ у сфері журналістики, літератури та
мистецтва PRAVISSIMO та встановлення премії у
розмірі 5000 гривень на 2011 рік.

України на 2011 рік;
 затвердження привілеїв генеральних партнерів Асоціації правників України — 2011;

Затверджено декілька Робочих груп АПУ:
 затвердження Робочої групи з питань розвитку

 затвердження кандидатури Варфоломеєвої

відділень ВГО «Асоціація правників України» у наступ-

Т.В. на Відзнаку АПУ «За честь і професійну гід-

ному складі: Загарія В.М., Макаров О.А., Очколь-

ність» у 2010 році;

да М.Г., Шевченко І.А., координатор — Бугай В.М;

 затвердження плану роботи Правління АПУ

 затвердження Робочої групи з питань Тре-

та розподіл обов’язків між членами Правління на

тейського суду при ВГО «Асоціація правників

2011 рік;

України» у наступному складі: Костін І.П., Му-

 призначення засідання Правничої Асамблеї
на 10 червня 2011 року у м. Одесі, початок о 14:00;

равйов О.В., Назарова І.В., координатор — Очкольда М.Г.

 затвердження Порядку денного Правничої
Затверджені нові комітети АПУ:

Асамблеї;
 затвердження дати виборів до складу Правничої Асамблеї 26 травня 2011 року;

 Комітет з енергетики;
 Комітет зі спортивного права.

 затвердження наступних норм представництва на Правничій Асамблеї: один делегат від
тридцяти членів відділення АПУ, але не менше

Розподілено та перейменовано низку Комітетів АПУ:

одного делегата від відповідного відділення та

 розподіл Комітету медицини та фармації на

один делегат від секції АПУ від ста членів секції

Комітет з медичного права та Комітет з фарма-

АПУ, але не менше одного делегата від відповід-

цевтичного права;
 перейменування Комітету з виконавчого

ної секції;
інформування

провадження, банкрутства та арбітражного керу-

членів АПУ про вибори до Правничої Асамблеї

вання на Комітет з конкурсного права; створення

шляхом електронних повідомлень;

Підкомітету з виконавчого провадження;



затвердження

здійснення

 делегування члена Правління АПУ Костіна І.П.
до складу Громадської ради при Міністерстві охо-

 перейменування Комітету з конкурентного
права на Комітет з конкуренційного права.

рони здоров’я України;
 делегування в.о. голови Комітету з фармацевтичного права АПУ Горбатенка А.О. до скла-

[
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Створено низку нових відділень АПУ:
 Відділення АПУ в Рівненській області;

ду Громадської ради при Державній службі лі-

 Відділення АПУ в Івано-Франківській області ;

карських препаратів і контролю за наркотиками;

 Відділення АПУ в Полтавській області;
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Затверджено декілька голів відділень та переобрано новий склад відділень:
 затвердження головою Відділення АПУ у місті
Севастополі Сергія Погребного;
 затвердження головою Відділення АПУ у Тернопільській області Володимира Трохановського;
 затвердження головою Відділення АПУ в Івано-Франківській області Миколу Горейка;
 затвердження головою Відділення АПУ в Рів-

 у Закарпатській області;
 у Житомирській області;
 в Івано-Франківській області;
 у Львівській області;
 в Одеській області;
 у Рівненській області;
 у Тернопільській області;
 у Хмельницькій області;
 у м. Києві.

ненській області Галину Кузьмарук;
 затвердження головою Відділення АПУ в місті
Києві Олену Сотник;
 затвердження головою Відділення АПУ в
Одеській області Ростислава Молодецького;

Затверджено низку нових документів:
 Концепція регіонального розвитку АПУ;
 Положення «Про підготовку та проведення заходів ВГО «Асоціація правників України».

 затвердження головою Відділення АПУ в АР
Крим Віктора Мокрушина;
 затвердження головою Відділення АПУ в
Львівській області Маркіяна Мальського;
 затвердження головою Відділення АПУ в Полтавській області Павла Гринька;
 затвердження складу Ради Відділення АПУ в
АР Крим у наступному складі: Віктор Мокрушин,
Влас Басюл, Анатолій Меншиков, Марина Семенова, Дмитро Мосієнко;
 затвердження складу Ради Відділення АПУ в

Затверджено внутрішні документи АПУ в новій
редакції:
 Положення «Про Комітети ВГО «Асоціація
правників України»;
 Положення «Про Символіку ВГО «Асоціація
правників України»;
 Положення «Про Лігу студентів ВГО «Асоціація правників України»;
 Положення «Про членські внески ВГО «Асоціація правників України».

Львівській області у наступному складі: Маркіян
Мальський, Сергій Горніцький, Антон Подільчак,
Володимир Яремко, Дмитро Гудима.

Окрім регулярних засідань, члени Правління
брали активну участь у громадському житті, представляли інтереси Асоціації за кордоном.

Затвердження планів діяльності відділень АПУ
у регіонах:

На засіданнях Правління обговорювалося питання реформування адвокатури та можливості

 у АР Крим;

роботи в інших напрямах удосконалення чинного

 Донецькій області;

законодавства.

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках

[

37 ]

РІЧНИЙ ЗВІТ ’10/11 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

2.11. Діяльність
Третейського суду при АПУ
Третейський суд при Асоці-

на ознайомитись на сайті

ації правників України — це не-

Асоціації правників України

державний незалежний орган,

www.uba.ua
Головою

утворений для вирішення спорів,
що виникають із цивільних та гос-

суду при АПУ є Грищенко

подарських правових відносин.

Дмитро Іванович — партнерзасновник,

Завданням створеного у 2006

юри-

дичної та патентної фірми

майнових та немайнових прав

«Грищенко та партнери».

і охоронюваних законом інте-

Протягом звітного періоду

ресів сторін (як членів Асоціації

до Третейського суду надій-

правників України, так і інших

шло 2 позови про стягнення

осіб), що звернулися до Третей-

заборгованості за поставле-

ського суду, шляхом всебічного,

ну продукцію та було винесе-

повного і об’єктивного розгляду

но два Рішення Третейського

та вирішення спорів відповідно

суду, які передані Сторонам

Третейський суд при АПУ діє
на підставі Закону України «Про
третейські суди», Положення про

Дмитро
Грищенко

Голова Третейського суду

менту Третейського суду при АПУ та Положення про

у справах. По цим справам
відбулись відкриті засідання
та прийняті рішення про задоволення позовів двох Позивачів.

Третейський суд при АПУ, Регла-

Третейський суд по справам працював у складі наступних осіб: Дубинський М.І., Падалка О.Б.,

третейські витрати.
Правлінням АПУ був також затверджений перелік

Цірат Г.В.

третейських суддів, що складається з 36 правників —

Одна справа разом із копіями реєстраційних

керуючих партнерів юридичних фірм, суддів загаль-

документів Третейського суду при ВГО «Асоціація

них та спеціалізованих судів, освітян та науковців.

правників України» направлена на вимогу Гос-

З усіма зазначеними нормативними документами та переліком третейських суддів мож-
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директор

році Третейського суду є захист

до законодавства України.

[

Третейського

подарського суду міста Києва. Засідання по цій
справі відбулось 14 квітня 2011 року.
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2.12. Діяльність
Ліги студентів АПУ
Загальна інформація про Лігу студентів АПУ
Куратор Ліги студентів АПУ

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

Кількість членів Ліги

1377

Кількість обласних осередків

21 (осередок в Автономній Республіці Крим, Бердянський
осередок, Волинський обласний, Дніпропетровський обласний,
Донецький обласний, Закарпатський обласний, Запорізький
обласний, Житомирський обласний, Івано-Франківський
обласний, Київський обласний, осередок у м. Києві, Одеський
обласний, Рівненський обласний, Полтавський обласний,
Львівський обласний, Черкаський обласний, Сумський
обласний, Харківський обласний, Хмельницький обласний,
Чернівецький обласний, Тернопільський обласний осередок)

Кількість новостворених осередків
за звітний період

4 (Житомирський обласний, Острозький обласний,
Полтавський обласний, Тернопільський обласний)

Кількість навчальних закладів,
де представлена Ліга

88

Кількість всеукраїнських заходів
за звітний період

26

Кількість локальних заходів за звітний
приблизно 200
період
Кількість залучених членів за звітний
380
період
У звітному періоді було створено та затверджено брендбук Ліги студентів АПУ, оновлено сайт Ліги
(www.ligauba.org.ua) та створено гімн Ліги студентів АПУ.

Заходи Ліги студентів АПУ, проведені на національному рівні
Дата
проведення

Назва заходу

Місце
проведення

Кількість
учасників

24 — 25 квітня
2010 року

Загальні збори Ліги студентів Асоціації правників
України

м. Харків

60

29 — 30 квітня
2010 року

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
молодих вчених та студентів «Закарпатські правові
читання»

м. Ужгород

75

15 — 16 травня
2010 року

Всеукраїнська правнича школа «Договірні
зобов’язання»

м. Харків

27

21 — 22 травня
2010 року

Всеукраїнський форум «Захист прав юридичних осіб
м. Львів
України в Європейському суді з прав людини»

25

11 — 12 вересня
2010 року

Святкування п’ятиріччя Ліги студентів Асоціації правників України

м. Львів

60

24 — 26 вересня
2010 року

Внутрішній навчальний табір Ліги студентів Асоціації
правників України

м. Київ

50
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8 жовтня
2010 року

Святкування Дня юриста

м. Київ

20

15 — 17 жовтня
2010 року

V Національна модель Верховної Ради України

м. Одеса

50

12 — 13 листопада 2010 року

I Всеукраїнська школа з кримінального права

м. Харків

30

19 — 20 листопада 2010 року

IX Всеукраїнські судові дебати з цивільного права
та процесу ім. Станіслава Дністрянського

м. Львів

28

20 — 21 листопада 2010 року

Всеукраїнська правнича школа «Практика Європейського суду з прав людини»

м. Хмельницьк

25

20 — 21 листопада 2010 року

Всеукраїнська правнича школа з земельного права

м. Донецьк

32

4 — 5 грудня
2010 року

Всеукраїнська правнича школа з господарського судочинства

м. Львів

25

10 — 11 грудня
2010 року

Всеукраїнська правнича школа «Актуальні проблеми
реформування адвокатури»

м. Київ

30

10 — 11 грудня
2010 року

III Всеукраїнський конкурс з теорії та історії держави
і права

м. Івано —
Франківськ

19

11 грудня
2010 року

ІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція
«Сучасний стан і перспективи розвитку держави
і права в Україні очима студентів»

м. Дніпропетровськ

80

17 — 18 грудня
2010 року

ІІІ Всеукраїнські змагання з адміністративного права
та процесу ім. В.С. Стефанюка

м. Запоріжжя

20

21 грудня
2010 року

Конференція «Здійснення прав та виконання
обов’язків юридичними особами публічного права»

м. Ірпінь

20

18 — 19 лютого
2011 року

Всеукраїнська правнича школа з питань захисту
права інтелектуальної власності у всесвітній мережі
Інтернет

м. Київ

40

25 — 26 лютого
2011 року

VІI Всеукраїнські змагання з кримінального права
та процесу «Майстерність судової промови»

м. Донецьк

20

12 — 13 березня
2011 року

Національний раунд європейського конкурсу з міжнародного публічного права імені Бена Телдерса

м. Одеса

24

25 — 26 березня
2011 року

XII Всеукраїнські змагання з господарського права
та процесу ім. професора С.З. Михайліна

м. Донецьк

20

2 — 3 квітня
2011 року

IV Всеукраїнська правнича школа з корпоративного
права

м. Дніпропетровськ

40

8 — 9 квітня
2011 року

III Всеукраїнська правнича школа з адміністративного судочинства

м. Запоріжжя

20

16 — 17 квітня
2011 року

І Правнича Асамблея Ліги студентів АПУ

м. Одеса

65

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках

РІЧНИЙ ЗВІТ ’10/11 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
Протягом звітного періоду відбулось чотири засідання Розширеної Ради Ліги студентів АПУ — колегіального виконавчого органу Ліги, що діяв між Загальними зборами Ліги, до складу якого входили усі
члени Ради Ліги та Голови обласних осередків. Згідно з новою редакцією Положення про Лігу студентів
АПУ зазначений орган припинив своє існування.
Окрім того, у звітному періоді було започатковано та проведено низку нових заходів:

 Започатковано Щорічний стипендіальний конкурс.
 1 березня — 20 травня 2010 року — проведено конкурс Ліги студентів Асоціації правників України
за ініціативи та фінансової підтримки адвоката Дениса Бугая серед студентів-правників України.

 Започатковано проект «Школа юридичної журналістики» спільно з інформаційно-правовим порталом Pravotoday.

 Засновано новий захід — І Інтернет-конференцію на тему: «Склад злочину» спільно з Pravotoday.

Партнери Ліги студентів АПУ у звітному періоді
Генеральний партнер у 2009 — 2010
навчальному році

АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Генеральні партнери у 2010 — 2011
навчальному році

ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери»,
АО «Легітимус»

Партнер Ліги студентів АПУ у 2010 — 2011
навчальному році

ЮФ «Чернявський, Калінська та Партнери»

Протягом звітного періоду партнерами заходів Ліги студентів АПУ виступили наступні юридичні
фірми та інші установи:
АК «Полонський та Партнери».
ЮФ «ЮрЛайн».
Міжнародна юридична служба.
Центр інтелектуальної власності «Смотров,
Селіванов і Партнери».
21. ЮФ «АНК».
22. Центр правових досліджень Фурси.
23. АФ «Головань і партнери».
24. Приватбанк.
25. Приватний нотаріус Олег Юрчак.
26. ЮФ СВ «Консалтинг».
27. ПП Юрій Семків.
28. ВАТ «Івано-Франківськмолокозавод».
29. Хмельницький університет управління і права.
30. Запорізький національний університет.
31. ЮФ Legart.

1. АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери».
2. АО «С.Т. Партнерс».
3. ЮФ Asters.
4. ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери».
5. ЮФ «Саєнко Харенко».
6. ЮФ «Чернявський, Калінська та Партнери».
7. АГ «Солодко та Партнери».
8. ПФ «Софія».
9. ЮФ «Прайм Юріс».
10. ЮК Arzinger.
11. ЮФ «Правовое содействие».
12. ЮФ «Апріорі-Лекс».
13. ЮФ «Юст Україна».
14. ЮК «Козаков і партнери».
15. ЮФ «Гавриленко і партнери».
16. ЮФ «Гринчук, Горпинюк і партнери».

17.
18.
19.
20.

ІТ-партнер у 2009 — 2011 роках

SV Solutions

Генеральний Інтернет партнер
у 2010 — 2011 роках

Pravotoday

Інформаційно-правовий партнер 2010 року

ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»

Інформаційний партнер

Освітній портал

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках
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Інформаційна діяльність
За звітний період був оновлений дизайн сайта Ліги
студентів АПУ

www.ligauba.org.ua (січень 2011)

Здійснювався випуск журналу Ліги студентів АПУ
«Студент правник»

2 номери

Діяльність Ліги студентів АПУ висвітлювалась в друкованих виданнях

Газета «Юридическая практика»,
«Юридична газета», «Вісник АПУ»

Щотижнево здійснювалась електронна розсилка по
базі членів Ліги студентів АПУ

Близько 1300 електронних адрес

Діяльність Ліги студентів АПУ висвітлювалась
на сайтах

— «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;
— Молодіжний журнал «СТЕНА»;
— Edumagazine.net;
— Pravotoday;
— «Громадський простір»;
— Всеукраїнський Студентський портал;
— «Молодіжна правда»;
— «Студреспубліка»;
— Молодіжна ініціатива «КОЛО»;
— Студентська рада Києва;
— Демократичний Альянс
(Київський міський осередок);
— Одеська національна юридична академія.

Встановлення та підтримка зовнішніх зв’язків

9. Наукове студентське товариство ОНЮА.

Протягом звітного періоду Лігою студентів АПУ

10. ГО «Кримська ліга студентів-правників».

були встановлені та підтримувалися зв’язки з на-

11. ELSA.

ступними організаціями:
1. Посольство США в Україні.

Нормотворча діяльність Ліги студентів АПУ

2. Координаційна Рада молодих юристів

Протягом звітного періоду Лігою були розроб-

при Міністерстві юстиції України.
3. ВГО «Демократичний альянс».
4. ГО «Ліга політологів міжнародників
«Дипкорпус».
6. ГО «Об’єднання студентів правників».
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Ліги студентів АПУ наступні документи:

 Положення про Лігу студентів АПУ (внесення
змін і доповнень). Затверджено рішенням Прав-

5. ВГО «Міжнародна організація міграції».

[

лені та затверджені на засіданні Розширеної Ради

ління АПУ від 10 червня 2010 р.

 Положення про Лігу студентів АПУ (нова ре-

7. Фундація правових клінік України.

дакція). Затверджено рішенням Правління АПУ від

8. ГО «Молодіжний центр правових досліджень».

11 березня 2011 р.
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2.13. «Вісник
Асоціації правників України»
«Вісник Асоціації правників України» — офіційне друковане видання Асоціації, яке розповсюджується безкоштовно серед членів АПУ, а також на заходах АПУ та заходах партнерів.
Мета видання — розповісти про діяльність Асоціації правників України, її новини, заходи, проекти
та ініціативи. У кожному номері також публікується список нових членів та передбачена англомовна
сторінка для учасників АПУ та гостей з-за кордону. Також у «Віснику» публікуються аналітичні статті правників з тематики проведених заходів чи реалізованих проектів у розділі «Думка експерта».

Номер

Обкладинка

Тема
номера

Також у номері

Реклама

Тираж

№6(54)
червень
2010 р.

Перший
всеукраїнський день
безоплатної
правової допомоги

Турнір з рибної ловлі в Одесі.
Міжнародний круглий стіл
у Празі.
«Договірні зобов’язання»
Правовий гід
у Харкові.
2010
Засідання Комітету
з медицини
та фармації АПУ

2300

№7(55)
липень
2010 р.

VII Щорічна
правнича
конференція Асоціації
правників
України

Юридична відповідальність
користувачів Інтернет.
Звернення Комітету АПУ з
оподаткування щодо нового
Податкового кодексу.
ІХ Всеукраїнський
більярдний турнір серед
юристів імені С. Лавіцького

—

2400

№8(56)
серпень
2010 р.

Розрахунки через
електронні канали.
Виїзне засіАналіз нового Закону
дання Коміте- України «Про судоустрій
ту АПУ з корта статус суддів».
поративного
Ліга студентів звітує
права в Одесі за навчальний рік.
Тренінг клубу професійних
перемовників

—

2400

№9(57)
вересень
2010 р.

Анонс осінніх
заходів АПУ

Круглий стіл у Житомирі.
Спортивна риболовля
у Києві.
Конференція
у Сан-Франциско.
АПУ пропонує зміни
до Кримінальнопроцесуального кодексу
України

Анонс книг
UJBL,
«Юридична
практика» —
передплата

2400

«Коннов і Созановський»

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках
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Міжнародна
конференція
АПУ на Кіпрі зі
структурування бізнесу

АПУ вирушає в регіони.
Ліга студентів організовує
табір.
Комітети створюють
методику.
Засідання Комітету
з процесуального права

«Астерс»

2500

Другий візит делегації
Міжнародної
асоціації
правників до
України

Перша конференція АПУ/IDI.
Третя церемонія
«Відкриття Року Права».
П’ята модель ВРУ
Ліги студентів.
Інтерактивні нововведення
АПУ

Gide Loyrette
Nouel 1/4
Axept 1/2
«Ващенко, Бугай та Партнери» 1/2
ILF 1/2
Hellenic Bank
Integrites

2500

№12(60)
грудень
2010 р.

Підбиття підсумків 2010
року

Другий візит керівництва
ІВА до України.
Восьма річниця Асоціації
правників України.
Перша конференція
з міжнародного арбітражу.
Другий турнір зі стендової
стрільби.
Уніфікація законодавства
про банкрутство

Engarde 1/4
Baier Bohm 1/2
Sotteris Pittas 1/4
НАУ 1/4
Arzinger

2500

№1(61)
січень
2011 р.

Всеукраїнські змагання
з адміністративного права.
АПУ долучаАудіовізуальні медіа-послуги
ється до обгов Європі та Україні.
ворення нових
Обговорення судової
правил щодо
реформи в Донецьку.
фінансового
Адвокати та нотаріуси як
моніторингу
суб’єкти первинного фінанюристів
сового моніторингу —
думка експерта

—

2000

№2(62)
лютий
2011 р.

Визначення
статусу гри
в покер —
спорт чи
азартна гра

—

2200

№10(58)
жовтень
2010 р.

№11(59)
листопад
2010 р.

[
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Купання у Хрещенські
морози.
Плани комітетів у 2011 році.
Звіт Ліги студентів АПУ.
Інтернет-конференція між
Києвом і Тернополем
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VII Щорічний
юридичний
форум «Розвиток ринку
юридичних
послуг в
Україні-2011»

Обговорення Податкового
кодексу України.
Нові законодавчі ініціативи.
Фінансовий моніторинг
та адвокатська таємниця —
думка експерта.
Круглий стіл у Житомирі

№4(64)
квітень
2011 р.

Березневі заходи та нові
ініціативи АПУ

Заходи відділень АПУ
у березні.
Проблеми захисту
персональних даних.
Всеукраїнські змагання
з господарського права та
процесу.
Круглий стіл зі спадкового
права у Полтаві

№5(65)
травень
2011 р.

IV Щорічна конференція
корпоративних юристів.
І Щорічний
Адвокатура сідає за парти.
форум з
IV Всеукраїнська правнича
фармацевшкола з корпоративного
тичного права
права.
АПУ
Засідання Відділення АПУ
у Львівській області

№3(63)
березень
2011 р.

«Лавринович
і Партнери»

Salans 1/2
Юрпремія 1/2

2500

2400

Arzinger
«Правовий
Альянс» 1/2

2400

На восьму річницю свого Дня народження Асоціація правників України випустила обмеженим тиражем святковий випуск «Вісника АПУ» з фотографіями з вечірок Асоціації, які відбувалися протягом
року.
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2.14 Фінансовий звіт
Надходження коштів
за 2010 — І кв. 2011 рр.
№

НАЗВА

1

Залишок грошових коштів на початок періоду:

2

Надходження від:

2010 р.,
тис. грн

І кв. 2011 р.,
тис. грн

Разом,
тис. грн

0,8

101,8

102,6

2.1

партнерської програми

959,0

227,0

1 186,0

2.2

членських внесків

238,1

148,1

386,2

2.3

заходів (внески учасників та спонсорська
підтримка)

1 299,1

292,2

1 591,3

2.4

проектів (внески учасників та спонсорська
підтримка)

76,6

66,4

143,0

2.5

пасивні доходи

7,4

0,2

7,6

3

Усього надходжень:

2 580,2

733,9

3 314,1

4

РАЗОМ (рядок 1+3):

2 581,0

835,7

3 416,7

Надходження коштів за 2010 рік, Тис. грн
Членські внески
238,1

Партнерська
програма
959
Заходи АПУ
1299,1

Пасивні доходи
7,4
Залишок грошових
коштів (2009 р.)
0,8

Проекти АПУ
76,6

Надходження коштів за I кв. 2011 року, тис. грн
Залишок грошових
коштів (2010 р.)
101,8

Членські внески
148,1

Партнерська програма
227
Заходи АПУ
292,2

Пасивні
доходи
0,2

[
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Проекти АПУ
66,4
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Видатки Асоціації правників України
за 2010 — І кв. 2011 рр.
№
1

НАЗВА

І кв. 2011 р.,
тис. грн

Разом,
тис. грн

1 094,2

130,3

1 224,5

259,3

97,8

357,1

1 049,1

175,2

1 224,3

76,6

66,4

143,0

2 479,2

469,7

2 948,9

Витрати на:

1.1

поточні витрати Секретаріату

1.2

роботу з членами АПУ

1.3

заходи АПУ

1.4

проекти АПУ

2

2010 р.,
тис. грн

Усього витрат:

Видатки АПУ за 2010 рік, тис. грн
Поточні витрати
Секретаріату АПУ
1094,2

Робота з членами АПУ
259,3

Заходи АПУ
1049,1
Проекти АПУ
76,6

Видатки АПУ за I кв. 2011 року, тис. грн

Проекти АПУ
66,4

Поточні витрати
Секретаріату АПУ
130,3

Робота
з членами АПУ
97,8

Заходи АПУ
175,2

Інформація про контрагентів, з якими за період 2010 — І кв. 2011 рр.
укладено договори на суму, що перевищує 50 тис. грн
№

НАЗВА

2010 р.,
тис. грн

І кв. 2011р.,
тис. грн

Разом,
тис. грн

1

ЗАТ «Нові Інжинірингові Технології»

163,9

—

163,9

2

ТОВ «ІНФОПРІНТ»

139,1

—

139,1

3

ТОВ «САСК»

430,4

136,6

567,0

4

ФОП Павлик І.Г.

175,8

—

175,8

5

ФОП Клименко Ю.Я.

111,8

—

111,8

6

ФОП Москаленко Р.А.

409,8

—

409,8

1 430,8

136,6

1 567,4

РАЗОМ:
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Всеукраїнська громадська організація

КОННОВ
Сергій Володимирович

10 ЧЕРВНЯ
2011 РОКУ

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./Факс

+380 44 492 88 48

Веб-сайт

http://www.uba.ua

