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Шановні колеги!
Вже дев’ятий рік поспіль ми збираємося на Щорічній правничій конференції Асоціації правників України. Традиційному заході, який присвячено, передусім, підведенню підсумків та результатів роботи нашої
організації за рік, що розпочався після виборів Президента АПУ в Одесі
минулого літа, а також обговоренню наших спільних подальших планів,
завдань та кроків.
10 червня 2011 року відбулися вибори нового керівництва Асоціації. Нашим першочерговим завданням було збереження та доповнення існуючих в АПУ традицій, продовження роботи із захисту та лобіювання професійних інтересів представників правничої професії, активізації роботи з
організації різноманітних проектів, заходів та ініціатив в межах АПУ. Окрім
цього, новообрана команда поставила перед собою доволі амбіційні
цілі та завдання, серед яких — прагнення до подальшого розширення
діяльності Асоціації й залучення нових членів з усіх куточків України, підтримка майбутніх правників — представників Ліги студентів АПУ, робота із
захисту та лобіювання інтересів правників, законотворча діяльність. І протягом року, що минає, крок за кроком ми упевнено й наполегливо йшли
до їх реалізації, докладаючи максимум зусиль.
Так, завдяки організації та проведенню низки масштабних заходів, серед яких І та ІІ Західноукраїнські
юридичні форуми, І Східноукраїнський форум, Форум з медіа права, Третейський форум та І Східноукраїнський форум права інтелектуальної власності, різноманітні заходи в Івано-Франківську, Львові,
Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Хмельницькому, Чернівцях та інших містах нашої країни, щотижневі
прямі трансляції засідань комітетів Асоціації, що через сайт АПУ транслюються на всі регіони та доступні всім членам АПУ в регіонах, ми створили нові можливості для членів Асоціації з усіх регіонів України.
Співпраця та проведення спільних заходів з низкою провідних національних та іноземних організацій, серед яких: Міжнародна асоціація юристів (Іnternational Bar Association), Австрійська арбітражна
асоціація, Асоціація Адвокатів Грузії, Український національний комітет Міжнародної торгової палати,
Індустріальний Телевізійний Комітет та багато інших, дозволили нам зміцнити вже існуючі зв’язки та активізувати співпрацю.
Створення нового напряму діяльності АПУ із законотворчої діяльності дозволило надати новий поштовх та посилити роботу з моніторингу законодавства та законопроектної роботи. Так, наші експерти
в комітетах та робочих групах наполегливо працюють по всім ключовим напрямам реформування
законодавства, висувають свої пропозиції, зауваження та надають фахові коментарі щодо прийнятих
актів та існуючих законопроектів. Зокрема, профільні робочі групи Асоціації активно працювали над
змінами до проекту Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Кримінально-процесуального
кодексу, а також над змінами до законодавства про безоплатну правову допомогу та захист персональних даних.   
Ми намагаємося бути якомога ближче до кожного члена Асоціації правників України та підтримувати зворотній зв’язок не тільки за рахунок активізації роботи регіональних відділень та розширення географічної діяльності АПУ, а й за допомогою активного використання сучасних технологій та засобів зв’язку.
Так, у низці заходів Асоціації, серед яких круглі столи, зустрічі членів комітетів, вебінари, можна взяти
участь віртуально, приєднавшись до них завдяки скайп-конференціям чи прямим відеотрансляціям заходів у мережі Інтернет. Активна присутність Асоціації у соціальних мережах, зокрема, у Facebook,
створення груп, проведення публічних обговорень надають можливість кожному брати участь у всіх подіях життя АПУ. Спеціально запроваджений захід — Feedback party, який збирає разом учасників нашої
організації, дозволяє у невимушеній дружній атмосфері надати свій відгук про діяльність АПУ.
Минулий рік був насичений подіями й сповнений активної роботи. Протягом наступного року ми не
зупинятимемося на досягнутому, будемо й далі об’єднувати свої зусилля задля подальшого розвитку,
нових перемог і звершень. Хотілося б висловити величезну подяку кожному з Вас, адже саме завдяки
Вам ми маємо можливість змінити на краще майбутнє української правничої професії.

З повагою,
Валентин Загарія,
Президент
[

3]

РІЧНИЙ ЗВІТ ’11/12 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

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. За
десять років діяльності ми стали найдинамічнішою
та найактивнішою організацією правників в Україні,
заявили про себе за межами країни та зайняли активну позицію з багатьох питань юридичного життя

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

України.
Наразі членами АПУ є близько трьох тисяч правників з усіх регіонів нашої країни, серед яких юристи, нотаріуси, адвокати, судді, державні службовці,

моніторинг дотримання прав людини;
— реагування на резонансні події правничого
життя нашої країни.

народні депутати та визнані вчені у галузі права.

Асоціація правників України є членом Між-

Студентське крило Асоціації налічує ще понад ти-

народної асоціації юристів (ІВА), підтримує тісні

сячу майбутніх юристів з більш ніж півсотні навчаль-

зв’язки з Радою правничих співтовариств та адво-

них закладів України.

катур Європи (ССВЕ) та Американською асоціацією юристів (АВА).

Пріоритетними напрямами роботи Асоціації

Асоціація правників України радо вітає всіх
однодумців і запрошує приєднуватися до нашої

правників України визначені такі:
— реформування законодавства про адвокатуру;

організації, щоб разом втілювати свої задуми у

— сприяння проведення судової реформи;

життя. Сподіваємося, що наші принципи і завдан-

— моніторинг виконання Європейським сою-

ня відповідають Вашим уявленням про майбутнє

зом Угоди про спрощення візового режиму;

української правничої професії.

— розвиток міжнародної співпраці з правничи-

Ми будемо щиро вдячні за будь-які пропози-

ми організаціями світу, проведення виїзних кон-

ції та ідеї і готові врахувати думку кожного прав-

ференцій та зустрічей;

ника.

[
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1.2. Структура
Асоціації правників України
Станом на 1 травня 2012 року Асоціація правників України об’єднує 2866 правників.
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 зборами секцій та регіональних відділень АПУ. Постійно діючим колегіальним органом управління АПУ

 сприяння професійному розвитку
членів підрозділу;

 створення умов для спілкування та обміну
думками між членами підрозділу;

 участь у законопроектній діяльності;
 організація та проведення конференцій,
семінарів та інших інформаційно-освітніх
заходів;

є Правління, до складу якого входять Президент,

 випуск власного електронного

Віце-президент, Президент у відставці, а також

інформаційного бюлетеня;

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 Валентин

Асоціація правників України має таку структуру професійної співпраці:

Загарія. Допомогу у реалізації повноважень Президента АПУ надає інша виборна посадова осо-

СЕКЦІЇ:

ба Асоціації — Віце-президент Олексій Резніков.

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

Контроль 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

 юрисконсульти;
 адвокати та практикуючі правники.

Програма діяльності АПУ передбачає розгалужену структуру професійної співпраці. Основу

КОМІТЕТИ:

цієї структури становлять, зокрема:

 Комітет з банківського та фінансового

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

 комітети — підрозділи АПУ, які створюються
за правовою спеціалізацією;

 Комітет з енергетики;
 Комітет з зовнішньоекономічної
діяльності;

 Комітет з інтелектуальної власності та

 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:

права;

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;
 Комітет з нерухомості та будівництва;

1. Загальна інформація
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 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;
 Форум молодих правників;
 Центр кар’єри;
 Центр правничих досліджень.

ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД СЕКЦІЙ АПУ
станом на 1 травня 2012 року
Секції

Кількість членів

1

Адвокати та практикуючі правники

1 055

2

Державні службовці

117

3

Науковці та освітяни

97

4

Нотаріуси

46

5

Працівники прокурорських, слідчих органів, органів МВС та СБУ

15

6

Судді

9

7

Юрисконсульти

374

Разом

1 713

ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД СЕКЦІЙ АПУ
Корпоративні юристи
(юрисконсульти)
Судді
Працівники прокурорських
та слідчих органів,
органів МВС та СБУ
Нотаріуси
Науковці та освітяни
Державні службовці
Приватні правники
(адвокати та юристи)
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КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
ПРАВНИКІВ АСОЦІАЦІЇ

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
ПРАВНИКІВ АСОЦІАЦІЇ

Дата

Членів
(осіб)

Кандидатів
(осіб)

05.2011 р.

23

26

Членів АПУ

1713

06.2011 р.

49

25

Кандидатів АПУ

1101

07.2011 р.

18

8

Учасників АПУ

42

08.2011 р.

26

14

Почесних членів

10

09.2011 р.

37

25

Разом

10.2011 р.

69

94

11.2011 р.

38

92

12.2011 р.

10

35

01.2012 р.

37

25

02.2012 р.

92

35

03.2012 р.

34

39

04.2012 р.

33

33

Станом на 1 травня 2012 року

2866

ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ЧЛЕНСТВА АПУ
Членів (осіб)

100

Кандидатів (осіб)

80
60
40

р.

01

.2

06

05

.2

01

1

0

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

20
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ПРЕДСТАВНИЦТВО АПУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ*
№
з/п

Регіон

Кількість
членів

Кількість
учасників

Кількість
кандидатів

1

Автономна Республіка Крим

27

-

50

2

Вінницька область

6

-

-

3

Волинська область

4

-

13

4

Дніпропетровська область

65

2

44

5

Донецька область

43

-

50

6

Житомирська область

19

1

34

7

Закарпатська область

4

-

14

8

Запорізька область

13

-

32

9

Івано-Франківська область

26

-

18

10

Кіровоградська область

1

-

3

11

Київська область

23

-

14

12

м. Київ

1171

38

462

13

Луганська область

15

1

3

14

Львівська область

59

-

50

15

Миколаївська область

2

-

2

16

Одеська область

54

-

92

17

Полтавська область

12

-

33

18

Рівненська область

14

-

13

19

Сумська область

5

-

17

20

Тернопільська область

16

-

21

21

Харківська область

74

-

75

22

Херсонська область

6

-

-

23

Хмельницька область

16

-

4

24

Черкаська область

8

-

38

25

Чернівецька область

9

-

19

26

Чернігівська область

3

-

-

27

м. Севастополь

18

-

-

1713

42

1101

РАЗОМ
*Станом на 1 травня 2012 року
[
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1.3. Керівництво АПУ

Валентин
Загарія

Президент АПУ

ЮФ «Спенсер і Кауфманн»,
керуючий партнер

Тімур Бондарєв

Олексій
Резніков

Віце-президент АПУ

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

Денис Бугай

АО Arzinger,
керуючий партнер

ЮК «Ващенко, Бугай та
Партнери», партнер

Андрій Журжій

Олена Кібенко

FOZZY GROUP,
керівник юридичного департаменту

ЮФ «Кібенко, Оніка
і партнери», керуючий партнер

1. Загальна інформація

Сергій
Коннов

Президент у відставці

АК «Коннов і Созановський»,
старший партнер

Ігор Головань

АФ «Головань і партнери»,
партнер

Леся Ковтун

Міністерство юстиції України,
заступник директора
департаменту — начальник
управління

[
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Олег Макаров

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

Олег Олійник
Приватна практика,
адвокат

Володимир
Марченко

Олексій Муравйов

Микола Очкольда

Вадим Самойленко

Нотаріальна контора Володимира
Марченка, приватний нотаріус

АК «Легітимус»,
керуючий партнер

Олена Сотник

АО «АГ «Солодко та Партнери»,
партнер

[
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Вищий Господарський
Суд України, суддя

Сергій Тюрін
АО «С.Т. Партнерс»,
партнер
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ЮФ Asters,
партнер
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1.4. Партнери АПУ у 2012 році
Генеральні партнери у 2012 році

Адвокатське об’єднання Arzinger
Рік заснування: 2002.

Компанія налічує 8 партнерів та 70 співробітників, серед яких 40 досвідчених юристів, в тому числі
сертифіковані патентні повірені, арбітражні керуючі та професійні учасники фондового ринку.

Юридична фірма «Астерс»
Рік заснування: 1995.

Фірма зараз нараховує понад 100 співробітників, 59 з яких — юристи.
Зосереджує увагу на наданні послуг іноземним
клієнтам, які займаються бізнесом в Україні. Для

Спеціалізація: широке коло юридичних практик, у

забезпечення найвищих міжнародних стандартів

тому числі в галузі корпоративного права і M&А, не-

обслуговування клієнтів розроблена юридична

рухомості і будівництва, антимонопольного права і

практика західного зразка, яка базується на орі-

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

Юридична фірма «Василь Кісіль
і Партнери»

60 професіоналів. Будучи юридичною компані-

Рік заснування: 1992.

єю, що пропонує повний спектр послуг, в змозі

До складу команди талановитих фахівців уві-

професійно розкрити будь-який з аспектів веден-

йшли 65 досвідчених і кваліфікованих юристів, які

ня бізнесу в Україні. Надається юридичний супро-

неухильно дотримуються міжнародних профе-

від у межах міжнародного арбітражу та ведення

сійних та етичних стандартів. Фірмою надається

справ у суді, банківського та фінансового пра-

юридична підтримка як українським корпора-

ва, оподаткування та іноземних інвестицій, угод у

ціям, що працюють за кордоном, так і інозем-

сфері злиттів і поглинань, питань корпоративного

ним компаніям, які здійснюють свою діяльність в

та господарського права, працевлаштування,

Україні. Спеціалізація фірми охоплює широке

банківського та фінансового права, оподаткуван-

коло питань, що потребують зважених рішень,

ня та іноземних інвестицій, питань антимонополь-

значного досвіду та особистої уваги партнерів,

ного регулювання, митного права, міжнародної

які працюють разом із командою визнаних про-

торгівлі та СОТ.

фесіоналів.

1. Загальна інформація
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мою в СНД з офісами в Москві, Санкт-Петербурзі,
Києві, Мінську, Астані і асоційованими офісами в
Лондоні та Вашингтоні. Бюро надає повний спектр
юридичних послуг національному та іноземному

Адвокатське об’єднання
«Гарантія»
Рік заснування: 2005.

бізнесу, органам державної влади, міжнародних
організацій і фінансових інститутів на всій території СНД.
Для вирішення завдань клієнтів Адвокатське

Адвокатське об’єднання «Гарантія» є вузько-

бюро «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партне-

спеціалізованою компанією, яка надає послуги

ри» пропонує комплексний підхід, що поєднує

фізичним та юридичним особам переважно у

судовий арбітраж, міжнародний комерційний

сфері цивільного та корпоративного права, що

арбітраж, представлення інтересів клієнтів у

в основному стосується захисту права власнос-

федеральних органах державної влади з питань

ті, розробки та супроводу договорів, правового

формування державної політики, взаємодію із

супроводу створення юридичних осіб та регулю-

засобами масової інформації та громадськіс-

вання їх внутрішніх корпоративних відносин, пред-

тю та ін.

ставництва фізичних та юридичних осіб у судах,
включаючи питання стягнення проблемної заборгованості.

Адвокатська контора
«Коннов і Созановський»
Рік заснування: 1992.
Практика адвокатської контори охоплює на-

Адвокатське бюро
Гречківського

дання юридичних послуг клієнтам у таких сек-

Рік заснування: 2010.

торах економіки, як: алкогольна промисловість,

Юридична фірма-бутік. Бюро надає юридич-

банківська діяльність, виробництво ветеринар-

ний супровід господарських спорів по всій тери-

них препаратів, видавнича справа, інвестиції й

торії України, команда має багаторічний досвід

ринок капіталу, легка промисловість, медіа— й

роботи по дуже вузькій спеціалізації, що дозво-

телекомунікації, нерухомість і будівництво, хар-

ляє швидко та ефективно справлятися з задача-

чова промисловість, приватизація, програмне

ми клієнтів.

забезпечення, реклама й дизайн, сільське господарство, страхування, тютюнова промисловість, торгівля й дистрибуція, фармацевтика,
енергетика тощо.
Спеціалізація: юридичні послуги українським
та іноземним клієнтам у багатьох галузях права,
включаючи авторське й медіа-право, конкурент-

Юридичне бюро «Єгоров,
ПугінскІй, Афанасьєв і партнери»

мість, будівництво й земельне право, представництво в судах, право інтелектуальної власності

Рік заснування: 1993.

(торгові марки, патенти тощо), господарське

Адвокатське бюро «Егоров, Пугінскій, Афана-

й договірне право, цінні папери та фінансові

сьєв і партнери» є провідною юридичною фір-

[

не, корпоративне та податкове право, нерухо-
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установи.
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Ексклюзивний партнер — Банк

Юридична компанія «Сетра»
українська компанія, яка займається юридичною

Представництво Банку Кіпру
Публічної Компанії з Обмеженою
Відповідальністю в м. Києві, Україна

практикою в багатьох галузях права, в тому числі:

Отримало акредитацію Національного банку

Рік заснування: 2008.

ТОВ «Юридична компанія «Сетра» — провідна

господарське і цивільне право, корпоративне право,

України у 2008 році.

податкове право, земельне право, процесуальне

Представництво надає консультаційну підтрим-

право, міжнародне право, захист прав та інтересів

ку та інформацію щодо міжнародних банківських

клієнтів на об’єкти права інтелектуальної власності,

послуг, які надає Банк Кіпру Публічна Компанія з

супроводження правовідносин клієнтів з фінансови-

Обмеженою Відповідальністю (Кіпр).

ми установами, вдосконалення діяльності клієнтів з
випуску та обігу цінних паперів тощо.

Банк Кіпру заснований в 1899 році та є провідною банківською і фінансовою установою на

У своїй діяльності ТОВ «Юридична компанія

Кіпрі, що надає повний спектр послуг. Зокрема,

«Сетра» не тільки розробляє для клієнта шляхи

основними сферами обслуговування є роздріб-

вирішення проблем, а й бере на себе відпові-

ний, корпоративний та міжнародний бізнес, а

дальність за вирішення цих проблем. Взаємодію

також спеціалізовані послуги: інвестиційне об-

з клієнтом Юридична компанія ґрунтує на індиві-

слуговування, управління приватним капіталом,

дуальному підході до кожного клієнта, враховуючи

брокерські та кастодіальні послуги, послуги щодо

при цьому особливості господарської діяльності

проведення операцій на міжнародному фінан-

та побажань клієнта.

совому ринку, послуги ескроу агента.
Представництво не надає банківських або фінансових послуг.

Партнер Комітету
з транспортного права

Юридична фірма
«Спенсер і Кауфманн»
Рік заснування: 2006.
Компанія

об’єднує

30

професіоналів,

які

спеціалізуються на різних галузях права і раніше обіймали ключові посади в юридичних фірмах, міжнародних корпораціях та інвестиційних фондах. Основні напрями діяльності компанії

—

це

структуризація

Юридична фірма «АНК»
Рік заснування: 1996.
Фірма працює у сфері професійної юридич-

зовнішньоеконо-

ної практики і надає широкий спектр юридичних

мічних трансакцій у сфері злиття і поглинання,

послуг. З 1998 по 2008 рік фірма незмінно займа-

структуризація міжнародних корпорацій і інвес-

ла одне з провідних місць у рейтингу юридичних

тиційних фондів, а також надання юридичних по-

фірм України газети «Юридическая практика».

слуг у сфері прямих інвестицій, корпоративного

Основними напрямами діяльності компанії є: зо-

і антимонопольного права, банківської діяльності

внішньоекономічна діяльність; митне, валютне регу-

і фінансів, нерухомості, морського, страхового,

лювання; транспортне право; корпоративне право;

державного і адміністративного права, експеди-

юридичне супроводження бізнесу; представництво

торської діяльності, а також представництво інте-

у суді; аудиторські послуги, податкове консуль-

ресів клієнтів у судах.

тування; реєстрація підприємств, представництв

1. Загальна інформація
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іноземних компаній та інших організацій різних

ризаціею операцій фінансування інвестицій, податко-

організаційних форм; процедура банкрутства та

вим плануванням, супроводом проектів в державних

відновлення платоспроможності; банківське право;

органах влади та представництвом інтересів в судах.

трудове право; транспорт, зв’язок; інтелектуальна
власність; нерухомість і будівництво; страхування.
Фірма має великий досвід супроводження інвестиційних проектів, в тому числі за участю іноземних компаній.

Партнер Комітету з альтернативних
вирішень спорів

Особливістю Gryphon IC Group є скоординована
робота команди, яка надає всебічний аналіз і не залишає без уваги жоден аспект вирішуваного питання.

Генеральні медіа-партнери

Закон і Бізнес
Рік заснування: 1991.
Тижневик правової спрямованості.
Головною метою творчої політики редакції визна-

Адвокатська фірма ENGARDE
Рік заснування: 2009.

чено сприяння становленню України як демократичної, правової, соціально спрямованої держави.
На шпальтах «ЗіБ» регулярно вміщуються ана-

Основними сферами спеціалізації фірми є

літичні матеріали правової та економічної темати-

практики вирішення спорів, міжнародного арбітра-

ки, ведеться моніторинг законотворчого процесу,

жу, корпоративного права, злиттів і поглинань, бан-

нормативних актів міністерств та відомств, судової

крутства та реструктуризації, податкового права.

практики від місцевого до Верховного судів, а та-

Фірма надає юридичні консультації провідним

кож рішень Європейського суду з прав людини.

міжнародним і українським компаніям, що здійснюють свою діяльність в різних галузях економіки,
фінансовим інститутам та фізичним особам.
Фірма має багатий досвід надання консультацій клієнтам з різних міжнародних питань та супроводження транскордонних трансакцій.

Партнер Комітету з банківського
та фінансового права

Юридична Газета 
Рік заснування: 2003.
Всеукраїнське щотижневе юридичне видання.
Видання містить аналітичні та актуальні матеріали
з правової тематики; судові рішення та узагальнення
судової практики; моніторинг законодавства та аналіз нових законопроектів; новини юридичного світу;
економічні огляди та консультації; податки; фондо-

Gryphon Investment Consulting
Group
Рік заснування: 2007.
До складу команди входять досвідчені юристи,

вий ринок та цінні папери; поради бухгалтера; рейтинги та детальний аналіз ринку юридичних послуг.

Інформаційно-правова підтримка

адвокати, консультанти з оподаткування, аудитори.
Компанія спеціалізується на правовому, податковому та інвестиційному консалтингу учасників інвестиційної діяльності у сферах кредитування, страхування, будівництва, нерухомості, цінних паперів.
Компанія займається побудовою правового фундаменту здійснення інвестиційної діяльності, структу-
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ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»
Рік заснування: 2007.
Унікальний

бренд,

симбіоз

онлайн—

та

офлайн-комунікацій, що надає повний спектр за-
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конодавчої і правової інформації, а також можли-

Інформаційний ресурс створений за ініціати-

вість інтерактивного спілкування в межах порталу

ви компанії UMG-International, яка представлена

www.ligazakon.ua.

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

Компанія ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» це:

рі маркетингових досліджень в Україні та країнах

— лідер інформаційно-правового забезпе-

СНД.

чення бізнесу в Україні з 1991 року;
— розробник провідних правових систем

Офіційний Інтернет-партнер

«ЛІГА:ЗАКОН», які налічують більше 160 тисяч користувачів;
— творець першого спеціалізованого правового порталу для бізнесу www.ligazakon.ua;
— організатор спеціалізованих практикумів у
сфері управління, права, бухгалтерського та по-

Юридичний портал Pravotoday
Рік заснування: 2008.

даткового обліку;
— адміністратор Єдиного державного реєстру нормативних актів України;

Pravotoday — це перший в Україні юридичний
портал, який комплексно і всебічно висвітлює ри-

— організатор соціального проекту інфор-

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

маційної підтримки вищих навчальних закладів

За допомогою Pravotoday юристи мають можли-

України «Вища ЛІГА».

вість ефективно донести до клієнта інформацію

Інформаційний партнер Комітету
з фармацевтичного права
та Комітету з медичного права

про себе і свої конкурентні переваги, а клієнти —
підібрати юридичного радника, який максимально відповідає їхнім потребам.

Інтернет-партнер заходів

«ЮРЛІГА»
Інформаційний портал
для професіоналів медицини
і фармацевтики MEDPHARMCONNECT

Рік заснування: 2011.
«ЮРЛІГА» — це перший незалежний онлайнінформаційний
чик

для

ринку

та

комунікаційний

юридичних

послуг

майданУкраїни.

Рік заснування: 2010.

«ЮРЛІГА» — перший національний каталог учас-

Головною метою функціонування порталу є

ників ринку юридичних послуг та суміжних ринків.

формування інформаційного простору та між-

Місія «ЮРЛІГИ»:

народного товариства лікарів, фармацевтів та

Ми розвиваємо правову культуру, а також етику

представників медичного і фармацевтичного біз-

надання та споживання юридичних послуг в Укра-

несу України, Росії та інших країн.

їні. Ми об’єднуємо ринок юридичних та суміжних

MEDPHARMCONNECT пропонує стрічку міжна-

послуг з його клієнтами, робимо його прозорим

родних та українських новин фармацевтичної та

і пропонуємо учасникам інноваційні інструменти

медичної галузей, яка постійно оновлюється протя-

і можливості для розвитку їх бізнесу. Головна цін-

гом дня. Портал також містить підбірку актуальних

ність проекту — його учасники. Ми безперервно

статей та інтерв’ю на галузеві теми. На сторінках

удосконалюємо ефективність присутності кож-

порталу регулярно публікуються результати мар-

ного учасника проекту на нашому майданчику

кетингових досліджень на медичну та фармацев-

і створюємо умови для сталого розвитку ринку

тичну тематику.

профільних онлайн-медіа в Україні.

2. Діяльність Асоціації у 2010 — 2011 роках
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2.1. Основні заходи АПУ
ІV Щорічна конференція корпоративних
юристів (юрисконсультів)
21 квітня 2011 року
Готель «Русь», м. Київ

I Західноукраїнський юридичний форум
20 травня 2011 року
Готель «Дністер», м. Львів

VIII Щорічна правнича конференція Асоціації
правників України
9 — 10 червня 2011 року
Готель «Одеса», м. Одеса

«Народний депутат України в гостях в АПУ».
Обід з парламентарем (Сергій Власенко)
5 вересня 2011 року
Ресторан «Старе Запоріжжя», м. Київ

ІІІ Міжнародна конференція «Структурування
прибуткового бізнесу. Ефективні юридичні
поради щодо податкових та комерційних
переваг популярних юрисдикцій»
16 — 17 вересня 2011 року
Atlantica Miramare Beach Hotel, м. Лімассол, Кіпр

Feedback party — перша вечірка осені
21 вересня 2011 року
Ресторан «Петрович», м. Київ

[
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День юриста — Відкриття Року Права
8 жовтня 2011 року
Готель HYATT Regency, м. Київ

Святкування Дня юриста — неформальна
вечірка
8 жовтня 2011 року
Клуб Mai Tai Lounge, м. Київ

V Щорічний форум з корпоративного права
28 жовтня 2011 року
Готель «Прем’єр Палац», м. Київ

«Народний депутат України в гостях в АПУ».
Обід з парламентарем (Микола Катеринчук)
7 листопада 2011 року
Ресторан «Старе Запоріжжя», м. Київ

I Східноукраїнський юридичний форум
Асоціації правників України
11 листопада 2011 року
Готель «Харків», м. Харків

Міжнародна конференція «KIЕV ARBITRATION
DAYS 2011: мислити глобально»
17 — 18 листопада 2011 року
Готель Radisson BLU, м. Київ

2. Діяльність Асоціації у 2011 — 2012 роках
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Святкова вечірка на честь 9-ї річниці Асоціації
правників України
30 листопада 2011 року
Liquor Cafe, м. Київ

І Східноукраїнський форум права
інтелектуальної власності (спільно
з Українським національним комітетом
Міжнародної торгової палати)
30 листопада 2011 року
Готель «Донбас-Палас», м. Донецьк

Спільна конференція ІВА/АПУ.
I Конференція з конкуренційного
права країн СНД
8 — 9 грудня 2011 року
«Президент Готель», м. Київ

Конференція «Медіа право»
27 січня 2012 року
Готель «Київ», м. Київ

«Народний депутат України в гостях в АПУ».
Обід з парламентарем (Святослав Олійник)
13 лютого 2012 року
Ресторан «Старе Запоріжжя», м. Київ

Засідання керівників структурних
підрозділів АПУ
17 лютого 2012 року
Готель «Русь» м. Київ

[
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VIII Щорічний юридичний форум «Розвиток
ринку юридичних послуг в Україні — 2012»
24 лютого 2012 року
Готель Radisson BLU, м. Київ

Третейський форум «Розвиток недержавних
судів в Україні»
2 березня 2012 року
Готель «Київ», м. Київ

ІІ Щорічний форум з фармацевтичного права
6 квітня 2012 року
Готель «Русь», м. Київ

І Україно-грузинський круглий стіл «Податкові
та корпоративні реформи: законодавство,
практичний досвід»
6 квітня 2012 року
м. Тбілісі, Грузія

V Щорічна конференція корпоративних
юристів (юрисконсультів)
20 квітня 2012 року
«Президент Готель», м. Київ

2. Діяльність Асоціації у 2011 — 2012 роках
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2.2. Інші заходи Асоціації
№
з/п

[

Дата проведення

Назва заходу

Місце проведення

1

24 травня 2011 року

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

2

31 травня 2011 року

Зустріч членів АПУ з кандидатами на посади
Ресторан «Старе
членів Правління, Президента та ВіцеЗапоріжжя», м. Київ
президента Асоціації правників України

3

12 липня 2011 року

Засідання Форуму партнерів юридичних
фірм

Ресторан «Дежавю»,
м. Київ

4

10 вересня 2011 року

Кримське засідання Форуму партнерів
юридичних фірм АПУ

Ресторан «Старий
Крим», м. Алушта

5

27 вересня 2011 року

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

Кафе «Масандра»,
м. Київ

6

16 грудня 2011 року

VIII Чергове засідання Правничої Асамблеї
Асоціації правників України

Бізнес-центр «Арена»,
м. Київ

7

18 січня 2012 року

Засідання Форуму партнерів юридичних
фірм АПУ

Ресторан «Старе
Запоріжжя», м. Київ

8

28 лютого 2012 року

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

Бар «Пивна бочка»,
м. Київ

9

24 квітня 2012 року

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

Бар «Пивна бочка»,
м. Київ
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Кафе «Масандра»,
м. Київ
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2.3. Заходи комітетів та секцій АПУ
№
з/п

Дата
проведення

Назва комітету АПУ

Тема засідання

1

13 травня 2011 року

Комітет з міжнародного
права

Виїзне засідання Чехія-Україна:
законодавчі особливості для інвесторів

2

18 травня 2011 року

Комітет з юридичної
практики

Майстер-клас «Що заважає юристам
та діловим ЗМІ бути корисними один
одному»

3

19 травня 2011 року

Комітет з процесуального
права

Реформування судової системи України:
перші підсумки змін 2010 року

4

7 червня 2011 року

Комітет з енергетики

Національний план дій із впровадження
енергетичних реформ на 2010 — 2014
роки: статус, перспективи, очікування

5

16 липня 2011 року

Комітет з конкуренційного
права

Обговорення спірних питань Положення
про концентрацію
Тенденції фармацевтичного права
очима фармацевтичних юристів країн
ЄС: нотатки з Pharmaceutical Law Forum
2011, Brussels. Паралелі з ситуацією
в Україні
Недобросовісність при використанні
права на об’єкти інтелектуальної
власності
Особливості правового захисту
страховиків від скарг, претензій і позовів
з боку страхувальників

6

4 липня 2011 року

Комітет з фармацевтичного
права

7

11 липня 2011 року

Комітет з інтелектуальної
власності та рекламного
права

8

15 липня 2011 року

Комітет зі страхового права

9

19 липня 2011 року

Комітет з медичного права

Ліцензування медичної практики в Україні.
Нові ліцензійні умови 2011 року

10

21 липня 2011 року

Комітет з фондового ринку
та Комітет з оподаткування

Побудова холдингів після прийняття
Податкового кодексу. Порівняльний
аналіз можливостей кіпрської
холдингової компанії та корпоративного
інвестиційного фонду: відсотки, роялті,
дивіденди

11

28 липня 2011 року

Комітет зі страхового права

Підписання Меморандуму

12

28 липня 2011 року

Комітет з
зовнішньоекономічної
діяльності

Переслідування боржників у США

13

29 липня 2011 року

Комітет з корпоративного
права

Модельні статути: для кого, які та навіщо?

14

29 серпня 2011 року

Комітет з сімейного
та спадкового права

Медіація в сімейних спорах

8 вересня 2011 року

Комітет з медичного
права та Комітет з
фармацевтичного права

Юридичне забезпечення клінічних та
постклінічних досліджень лікарських
засобів в контексті дотримання прав
пацієнтів

15
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Комітет з сімейного
та спадкового права

«Попередній договір» у дошлюбних
стосунках

16

14 вересня 2011 року

17

Комітет з інтелектуальної
власності та рекламного
22 вересня 2011 року
права та Комітет з питань
ЗМІ

18

23 вересня 2011 року

Комітет з транспортного
права

Втрата документів на вантаж: способи
захисту прав перевізника
та вантажовласника

19

29 вересня 2011 року

Комітет зі спортивного
права

Контракти в спортивному праві

20

4 жовтня 2011 року

Комітет з нерухомості
і будівництва

Дозвіл на виконання будівельних робіт з
реконструкції будівлі та права на землю:
проблеми і шляхи вирішення

21

6 жовтня 2011 року

Комітет з медичного права

Експертиза «медичних справ»

22

11 жовтня 2011 року

Комітет з фармацевтичного
права

Правовий аналіз рекламної продукції
фармкомпаній. Розбір кейсів: аналіз
типових помилок

23

12 жовтня 2011 року

Комітет з конкурсного права

Перспективи реформування
законодавства про банкрутство

24

13 жовтня 2011 року

Комітет з альтернативних
вирішень спорів

Юридичні аспекти припинення
двосторонніх газових контрактів між
Україною та Росією в міжнародному
арбітражі

25

18 жовтня 2011 року

Комітет з цивільного права

Договір поруки та його застосування
в кредитних правовідносинах

26

20 жовтня 2011 року

Комітет з кримінального
та кримінальнопроцесуального права

Ефективний захист майна під час
кримінального переслідування особи
та шляхи скасування арешту на майно.
Практичне вирішення питань

27

25 жовтня 2011 року

Комітет з юридичної
практики

Ступінь залучення юристів у роботу
з розвитку бізнесу фірми

28

26 жовтня 2011 року

Комітет з інтелектуальної
власності та рекламного
права та Комітет з питань
ЗМІ

Об’єкти права інтелектуальної власності
в рекламі

29

10 листопада
2011 року

Комітет з питань ЗМІ

Законодавство про персональні дані
та ЗМІ: милує чи карає?

Договірне регулювання відносин у сфері
інтелектуальної власності

30

10 листопада
2011 року

Комітет з нерухомості
і будівництва

Правове регулювання сплати
замовником будівництва пайової участі
у створення та розвиток інфраструктури
населеного пункту та передачі інших
активів за Законом України «Про
регулювання містобудівної діяльності

31

15 листопада
2011 року

Комітет з фармацевтичного
права

Вирішення спорів у фармацевтичній
галузі

32

16 листопада
2011 року

Комітет з кримінального
та кримінальнопроцесуального права

Декриміналізація економічних злочинів:
чого слід очікувати українському бізнесу?
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Використання нерезидентних компаній
та фондів для захисту і передачі у спадок
активів приватних осіб
Матеріальна та нематеріальна мотивація
в юридичному бізнесі як компоненти
визначного успіху
Розуміння свободи — як передумова
формування відповідальної державної
політики України за принципом верховенства людини

33

17 листопада
2011 року

Комітет з сімейного
та спадкового права

34

22 листопада
2011 року

Комітет з юридичної
практики

35

23 листопада
2011 року

Комітет з конституційного
права, адміністративного
права та прав людини

36

24 листопада
2011 року

Комітет з альтернативних
вирішень спорів

37

25 листопада
2011 року

Проблеми реформування
Комітет з конкурсного права законодавства про банкрутство в умовах
українських реалій

38

25 листопада
2011 року

Комітет з трудового права

39

6 грудня 2011 року

Комітет з цивільного права

40

13 грудня 2011 року

Комітет з юридичної
практики

41

14 грудня 2011 року

Комітет з енергетики

42

14 грудня 2011 року

Комітет з корпоративного
права

Проблемні питання застосування Закону
України «Про акціонерні товариства»

43

15 грудня 2011 року

Комітет з медичного права

Захист персональних даних в медичній
сфері

44

21 грудня 2011 року

Комітет зі спортивного
права

Оформлення трансферів, особливості
трудових відносин в спорті

45

26 грудня 2011 року

Комітет з процесуального
права та Комітет з
фармацевтичного права

Судовий захист прав виробників
лікарських засобів

46

25 січня 2012 року

Спільне засідання Комітету
з енергетики та Комітету
з конкуренційного права

Зміни до Закону України «Про
захист економічної конкуренції»:
значне розширення повноважень
Антимонопольного комітету України

47

7 лютого 2012 року

Комітет з конституційного
права, адміністративного
права та прав людини

Пріоритети правників у державній політиці
України в галузі прав людини

48

10 лютого 2012 року

Комітет з корпоративного
права

Актуальні питання корпоративного права:
свіжий погляд із засніжених Карпат

49

10 лютого 2012 року

Комітет з транспортного
права

Арешт морських суден в Україні 2012:
чи є зміни та які саме?

50

28 лютого 2012 року

Комітет з альтернативного
вирішення спорів

Переваги та недоліки альтернативних
шляхів вирішення спорів

Новий регламент ІСС

Медіація в індивідуальних трудових
спорах
Новели законодавства та актуальні
тенденції судової практики за
кредитними правовідносинами
Система фінансового планування та
бюджетування в юридичній фірмі:
як прорахувати окремий проект і цілу
практику
Будівництво та реконструкція електромереж, підвищення та приєднання електропотужностей споживачів, приєднання
споживачів
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51

29 лютого 2012 року

Комітет з питань ЗМІ та
Комітет з інтелектуальної
власності та рекламного
права

52

1 березня 2012 року

Комітет з юридичної
практики

53

5 березня 2012 року

Комітет з медичного права

54

6 березня 2012 року

Комітет з інтелектуальної
власності та рекламного
права спільно з Секцією
юрисконсультів

55

13 березня 2012 року Комітет з трудового права

56

16 березня 2012 року

Комітет з нерухомості
і будівництва

Обговорення проекту Закону України
«Про ринок земель»

57

20 березня 2012 року

Комітет з процесуального
права

Закон України «Про судовий збір» —
теоретичні та практичні аспекти

Перевірки Антимонопольного комітету
України: підстави, способи реагування
і можливі наслідки
Мистецтво володіння словом для юриста:
як говорити на публіку переконливо та
викликати довіру аудиторії
Захист персональних даних осіб, що
беруть участь в клінічних випробуваннях
лікарських засобів
Захист прав інтелектуальної власності
в очікуванні ЄВРО 2012
Колективні трудові спори»

58

21 березня 2012 року

Комітет з банківського
та фінансового права

Аналіз законодавчих колізій, що
регламентують факторингові відносини,
в розрізі відступлення банками та іншими
кредитними установами права вимоги
заборгованості до фізичних осіб. Правові
аспекти вирішення. Податкові наслідки

59

22 березня 2012 року

Комітет з юридичної
практики

Автоматизація бізнес-процесів
у юридичній фірмі

60

29 березня 2012 року

Комітет з конкуренційного
права

Дослідження ринків органами АМКУ:
підстави, повноваження, процедура,
наслідки

61

10 квітня 2012 року

Комітет з оподаткування

Єдиний податок — 2012

62

19 квітня 2012 року

63

25 квітня 2012 року

64

26 квітня 2012 року

65

27 квітня 2012 року
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Нова редакція Закону України
«Про відновлення платоспроможності
Комітет з конкурсного права боржника або визнання його
банкрутом»: теорія та очікувана
практика
Угоди M&A на фінансовому ринку.
Проблематика практичної реалізації
нових норм Закону України «Про
Комітет з банківського
фінансові послуги та державне
та фінансового права
регулювання ринків фінансових послуг»
в розрізі набуття юридичною чи фізичною
особою істотної участі у фінансовій
установі
Зустрічають по одягу, а проводжають по
Комітет з юридичної
розуму — які основні вимоги сучасного
практики
бізнесу до юридичного спеціаліста
Комітет з альтернативних
вирішень спорів

Pегламент ICC 2012: зміни
та нововведення
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2.4. Заходи відділень АПУ
№
з/п

Дата

Назва відділення АПУ

Назва заходу

1

18 червня
2011 року

Відділення в Закарпатській
Круглий стіл «Виконавче провадження»
області

2

23 червня
2011 року

Відділення в Хмельницькій
області

Круглий стіл «Практика судочинства у сфері
визнання незаконними актів влади: ДПС, ОДА, РДА,
міського голови — як підсумок змін»

3

25 червня
2011 року

Відділення в Одеській
області

Турнір серед юристів з міні-футболу

4

1 липня
2011 року

Відділення в Тернопільській Загальні збори Відділення АПУ в Тернопільській
області
області

5

2 липня
2011 року

Відділення в Одеській
області

6

11 липня
2011 року

Відділення в
Повторні Загальні збори Відділення АПУ
Дніпропетровській області в Дніпропетровській області

7

14 липня
2011 року

Відділення в Хмельницькій
області

Зустріч з представниками влади з питань порядку
прийняття нормативних актів та їх оприлюднення

8

21 липня
2011 року

Відділення в Харківській
області

Круглий стіл «Закон про захист персональних
даних: практика застосування»

9

24 липня
2011 року

Відділення у Львівській
області

Юридичний пікнік

10

28 липня
2011 року

Відділення у Львівській,
Одеській, Донецькій,
Полтавській областях
та м. Києві

Круглий стіл з питань реформування адвокатури
за участі 5 регіонів України

11

31 липня
2011 року

Відділення в Харківській
області

Турнір з більярду серед юристів

12

11 серпня
2011 року

Відділення в Хмельницькій
області

Круглий стіл «Службові злочини — тенденції та реалії
захисту»

13

18 серпня
2011 року

Відділення в Харківській
області

Круглий стіл «Затягування судового процесу
та засоби протидії»

14

30 серпня
2011 року

Відділення в
День безоплатної правової допомоги
Дніпропетровській області

15

10 вересня
2011 року

Відділення в м. Києві

II Щорічний турнір з риболовлі

16

12 вересня
2011 року

Відділення в м. Києві

Перша зустріч в межах проекту «Незалежний
науковий консультант»

17

15 вересня
2011 року

Відділення в Харківській
області

Круглий стіл «Розміщення українськими компаніями
акцій за кордоном»

18

16 вересня
2011 року

Відділення в Хмельницькій
області

Круглий стіл «Експертиза як доказ та підстави її
відхилення судом»

19

16 вересня
2011 року

Відділення в ІваноФранківській області

Позачергові Загальні збори Відділення АПУ в ІваноФранківській області

Заключний етап турніру з міні-футболу серед
юристів

2. Діяльність Асоціації у 2011 — 2012 роках
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20

17 вересня
2011 року

Відділення в м. Києві

21

20 вересня
2011 року

Відділення в
Круглий стіл «Закон про захист персональних даних
Дніпропетровській області та відповідальність за його порушення»

22

23 вересня
2011 року

Відділення в Закарпатській Круглий стіл «Укладання міжнародних контрактів:
області
на що слід звернути увагу»

23

26 вересня
2011 року

Відділення в Рівненській
області

Спільне засідання Комітету з енергетики
та Відділення АПУ в Рівненській області

24

29 вересня
2011 року

Відділення в Полтавській
області

Зустріч представників Відділення АПУ в Полтавській
області та Полтавського осередку Ліги студентів

25

30 вересня
2011 року

Відділення в Харківській
області

Зустріч Відділення АПУ в Харківській області
«Запрошуємо до лав Асоціації правників України»

26

5 жовтня
2011 року

Відділення в
Матч з міні-футболу
Дніпропетровській області

27

7 жовтня
2011 року

Відділення в Одеській
області

Турнір з боулінгу серед юристів, присвячений Дню
юриста

28

7 жовтня
2011 року

Відділення в Харківській
області

Святкування Дня юриста в межах Відділення АПУ
в Харківській області

29

8 жовтня
2011 року

Відділення в м. Києві

Захід в рамках проекту Відділення АПУ в м. Києві
«Твоє право»

30

8 жовтня
2011 року

Відділення в Житомирській Святкування Дня юриста в межах Відділення АПУ
області
в Житомирській області

31

15 жовтня
2011 року

Відділення в
Другий матч з міні-футболу
Дніпропетровській області

32

19 жовтня
2011 року

Відділення в м. Києві

Практикум на тему: «Практичні аспекти написання
дисертаційного дослідження»

33

21 жовтня
2011 року

Відділення в ІваноФранківській області

Захід Відділення АПУ в Івано-Франківській області
за участі керівництва АПУ

34

24 жовтня
2011 року

Відділення в
Круглий стіл: «Проблеми реформування
Дніпропетровській області кримінального законодавства»

35

27 жовтня
2011 року

Відділення в Харківській
області

Круглий стіл «Практика перевірок та оскарження
рішень податкових органів»

36

28 жовтня
2011 року

Відділення в Рівненській
області

Екскурсія в м. Дубно

37

28 жовтня
2011 року

Відділення в Львівській
області

Круглий стіл «Сучасні тенденції юридичного бізнесу
в Києві та регіонах»

38

30 жовтня
2011 року

Відділення в Харківській
області

Турнір з боулінгу Відділення АПУ в Харківській
області

39

2 листопада
2011 року

Відділення в Полтавській
області

Благодійний захід «Діти — наше майбутнє»

40

Круглий стіл «Реформування кримінально10 листопада Відділення в
процесуального законодавства в світлі існуючих
2011 року
Дніпропетровській області
проектів нового КПК та законопроекту р. № 9221»

41

11 листопада Всеукраїнський захід
2011 року
в м. Харкові

Східноукраїнський юридичний форум

42

11 листопада Відділення в Хмельницькій
2011 року
області

Круглий стіл «Процесуальні проблеми. Судова
практика з питань визначення підсудності та
підвідомчості»

43

12 листопада Відділення в Івано2011 року
Франківській області

Mafia club в межах Відділення АПУ в ІваноФранківській області
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Перший захід в межах соціального проекту «Твоє
право»
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44

30 листопада Відділення в Полтавській
2011 року
області

Круглий стіл «Застосування кримінальнопроцесуального законодавства»

45

30 листопада Відділення в Харківській
2011 року
області

Святкування Дня народження АПУ в Харкові

46

2 грудня
2011 року

Відділення в Хмельницькій
області

Захід Відділення АПУ в Хмельницькій області
за участі керівництва АПУ

47

10 грудня
2011 року

Відділення в ІваноФранківській області

Mafia club в межах Відділення АПУ в ІваноФранківській області

48

12 грудня
2011 року

Відділення в Одеській
області

Круглий стіл «Новели закону «Про морські порти
України»

49

14 грудня
2011 року

Відділення в ІваноФранківській, Львівській,
Київській, Луганській,
Харківській областях

Скайп-конференція в межах Комітету
з корпоративного права за участі 5 регіонів
«Проблемні питання застосування Закону України
«Про акціонерні товариства»

50

18 грудня
2011 року

Відділення в Житомирській
Турнір з шахів
області

51

19 грудня
2011 року

Відділення в
Благодійна акція «Допоможи дитині»
Дніпропетровській області

52

22 грудня
2011 року

Відділення в Харківській
області

Круглий стіл «Річниця застосування Податкового
кодексу: перші підсумки»

53

23 грудня
2011 року

Відділення в Харківській
області

Святкування Нового року в Харкові —
вечірка «АПУ Hollywood Stile»

54

19 січня
2012 року

Відділення в м. Києві

Купання у Хрещенські морози

55

22 січня
2012 року

Відділення в м. Києві

Благодійна акція

56

22 січня
2012 року

Відділення в Чернівецькій
області

Створення Відділення

57

2 лютого
2012 року

Відділення в Донецькій,
Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та в м. Києві

Скайп-конференція в межах Секції юрисконсультів
«Захист персональних даних в світлі нового
законодавства і кримінальної відповідальності»
за участі 5 регіонів України

58

4 лютого
2012 року

Відділення в
Товариський матч з футболу та літературний вечір
Дніпропетровській області

59

7 лютого
2012 року

Зустріч членів АПУ Відділення в Дніпропетровській
Відділення в
області з народним депутатом України
Дніпропетровській області
Святославом Олійником

60

10 лютого
2012 року

Відділення в ІваноФранківській області

61

20 лютого
2012 року

Відділення в Житомирській Загальні збори членів Відділення АПУ
області
в Житомирській області

62

21 лютого
2012 року

Відділення в Хмельницькій
області

Круглий стіл на тему: «Оскарження постанови про
порушення кримінальної справи»

63

22 лютого
2012 року

Відділення в Одеській
області

Круглий стіл «Один рік з Податковим кодексом»

64

22 лютого
2012 року

Відділення в ІваноФранківській області

Інтелектуальна рольова гра «Мафія»

65

23 лютого
2012 року

Відділення в Полтавській
області

Зустріч з представниками Полтавського осередку
Ліги студентів АПУ

Виїзне засідання Комітету з корпоративного права
в м. Яремче
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66

1 березня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Загальні збори Відділення АПУ у Львівській області

67

6 березня
2012 року

Відділення в Харківській
області

Круглий стіл «Сучасні тенденції ринку юридичних
послуг України»

68

7 березня
2012 року

Відділення в Рівненській
області

Засідання, приурочене до 8 березня

69

12 березня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Повторні Загальні збори Відділення АПУ у Львівській
області

70

13 березня
2012 року

Відділення в
Тренінг «Ораторське мистецтво для юристів» у
Дніпропетровській області межах Відділення АПУ у Дніпропетровській області

71

15 березня
2012 року

Відділення в Харківській
області

Круглий стіл «Практика розгляду справ
Європейським судом з прав людини»

72

20 березня
2012 року

Відділення в Хмельницькій
області

Круглий стіл «Роль адвоката у кримінальній справі»
(присвячено Дню народження Клари Григорівни
Маргулян)

73

23 березня
2012 року

Відділення в Одеській
області

Семінар «Захист персональних даних фізичних
осіб»

74

27 березня
2012 року

Відділення
в Дніпропетровській
області

Тренінг «Ораторське мистецтво для юристів»

75

30 березня
2012 року

Семінар «Оренда нерухомості та землі
Відділення в
(за матеріалами судової практики господарських
Дніпропетровській області
судів)»

76

30 березня
2012 року

Відділення в АРК

77

31 березня
2012 року

Науково-практичний семінар «Пенсійна реформа
Відділення в Житомирській
в Україні: недержавне пенсійне забезпечення
області
як складова успіху»

78

5 квітня
2012 року

Відділення в м. Києві

Засідання Ради Відділення

79

11 квітня
2012 року

Відділення в Луганській
області

Загальні збори Відділення АПУ в Луганській області

80

17 квітня
2012 року

Відділення в
Круглий стіл «Що принципово змінює новий
Дніпропетровській області Кримінально-процесуальний кодекс України?»

81

23 квітня
2012 року

Відділення у Львівській
області

Засідання Ради Відділення

82

24 квітня
2012 року

Відділення в Хмельницькій
області

Круглий стіл «Господарський процес, новели
судової практики»

83

25 квітня
2012 року

Відділення в Харківській
області

Загальні збори Відділення

84

27 квітня
2012 року

Відділення в Харківській
області

Майстер-клас «Методологія проведення правового
аудиту»

85

28 квітня
2012 року

Науково-практичний семінар «Недержавне
Відділення в Житомирській
пенсійне страхування в закладах освіти та науки:
області
юридичні та фінансові аспекти»
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Семінар з питань податкового законодавства
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Заходи регіональних відділень
за участі керівництва АПУ
№
з/п

Дата

Відділення

Назва заходу

Відділення в ІваноКруглий стіл «Реформування
Франківській
адвокатури»
області

1

21 жовтня
2011 року

2

11 листопада Всеукраїнський
2011 року
захід в м. Харкові

3

2 грудня
2011 року

4

12 грудня
2011 року

5

10 лютого
2012 року

6

16 березня
2012 року

7

30 березня
2012 року

Члени Правління,
які взяли участь
Валентин Загарія, Денис
Бугай

Валентин Загарія, Денис
Східноукраїнський юридичний Бугай, Андрій Журжій,
форум
Олена Кібенко, Микола
Очкольда
Круглий стіл «Декриміналізація
Відділення в
Валентин Загарія, Денис
економічних злочинів: чого
Хмельницькій
слід очікувати українському
Бугай, Сергій Тюрін
області
бізнесу?»
Відділення в
Круглий стіл «Новели закону
Тімур Бондарєв, Микола
Одеській області «Про морські порти України»
Очкольда
Відділення в Івано- Виїзне засідання Комітету
Валентин Загарія, Денис
Франківській
з корпоративного права
Бугай, Андрій Журжій,
області
в м. Яремче
Олена Сотник
Виїзне засідання Комітету АПУ
з нерухомості та будівництва у
Валентин Загарія, Денис
Відділення у
Львові «Обговорення проекту
Бугай, Тімур Бондарєв
Львівській області
Закону України «Про ринок
земель»
Круглий стіл «Новели
Відділення в
Кримінального
Валентин Загарія, Денис
Чернівецькій
процесуального кодексу
Бугай
області
України»

Відділення, створені за звітний період
Відділення Асоціації правників України в Чернівецькій області.
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2.5. Заходи, що плануються
у 2012 році
Час
проведення

Місце проведення заходу

Назва заходу

III Професійна конференція «Актуальні питання захисту
прав інтелектуальної власності та принципів добросовісної
м. Київ
конкуренції у сфері виробництва алкогольної, харчової
та тютюнової продукції»
травень

червень

вересень

жовтень

листопад

[

30 ]

ІІ Західноукраїнський юридичний форум АПУ

м. Львів

Засідання Форуму партнерів юридичних фірм АПУ

м. Київ

ІХ Щорічна правнича конференція АПУ

м. Чернівці

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

м. Київ

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

м. Талін, Естонія

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

м. Київ

І Податковий форум АПУ

м. Київ

І Судовий форум АПУ

м. Київ

День юриста — Відкриття Року Права

м. Київ

День юриста — Святкова вечірка

м. Київ

VІ Щорічний форум з корпоративного права

м. Київ

ІІ Східноукраїнський юридичний форум

м. Харків

Міжнародна конференція «KIEV ARBITRATION DAYS — 2012» м. Київ
«Ласкаво просимо до Асоціації».
Прийом для нових членів АПУ

м. Київ

Святкування десятиріччя Асоціації правників України

м. Київ
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2.6. Окремі проекти Асоціації
правників України

2.6.1. Всеукраїнський день безоплатної правової
допомоги
За ініціативою Асоціації правни-

ших неприбуткових організацій, а

ків України (АПУ) та за підтримки

також суб’єктів малого підприєм-

численних юристів і адвокатських

ництва.

об’єднань з усієї країни пройшов

Всього до Другого всеукраїн-

Другий всеукраїнський день без-

ського дня безоплатної правової

оплатної правової допомоги гро-

допомоги приєдналися 46 юри-

мадянам та юридичним особам.

дичних фірм та приватно прак-

Ініціатива проведення Всеукра-

тикуючих адвокатів з різних міст

їнського дня безоплатної право-

України. Крім того, ініціативу під-

вої допомоги виникла у 2010 році

тримали Центри правових кон-

для того, щоб допомогти особам, які мають в

сультацій Міжнародного фонду «Відроджен-

цьому необхідність, і привернути увагу громад-

ня» по всій Україні та Київська кваліфікаційно-

ськості до неврегульованості системи надання

дисциплінарна комісія адвокатури.

безоплатної правової допомоги в Україні.

За даними, що надійшли до Асоціації прав-

У цей день адвокати надавали безкоштов-

ників України, до надання безкоштовної право-

ні консультації та брали письмові запити про

вої допомоги було залучено понад 60 юристів,

отримання правової допомоги від малозабез-

які надали консультації 273 особам, загалом

печених осіб, громадських, благодійних та ін-

присвятивши цьому близько 180 годин роботи.

2.6.2. «Гаряча лінія»
з питань захисту прав членів АПУ
У структурі Асоціації правників України функ-

Ці випадки були донесені до суспільства за допо-

ціонує цілодобова «Гаряча лінія» з питань захисту

могою Асоціації правників України та викликали

прав членів АПУ від протиправних дій державних

значний резонанс. Але, на жаль, більшість поді-

органів і третіх осіб».

бних прикрих ситуацій залишаються невідомими

Мета проекту — створити дієвий та ефективний механізм реагування на випадки порушення професійних прав адвокатів та юристів з боку
державних органів та третіх осіб.

широкому загалу, а постраждалі не мають куди
звернутися за допомогою.
Зважаючи на це, Асоціація правників України
за допомоги її членів та небайдужих організацій у

Керівник проекту — голова Комітету з кримі-

2010 році створила унікальний механізм взаємо-

нального та кримінально-процесуального права,

дії на кшталт групи «швидкого реагування» між

старший партнер АГ «Солодко і партнери» Євге-

тими членами АПУ, хто постраждав, та тими, хто в

ній Солодко.

змозі допомогти. На початку 2012 року було вста-

Факти грубого порушення прав адвокатів з

новлено співробітництво з Радою адвокатів Укра-

боку правоохоронних органів не є поодинокими.

їни задля удосконалення системи оперативного

2. Діяльність Асоціації у 2011 — 2012 роках

[

31 ]

РІЧНИЙ ЗВІТ ’11/12 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
реагування на порушення професійних прав

«Гаряча лінія» працює цілодобово та поширю-

адвокатів. А з квітня 2012 року АО «АКТІО» стало

ватиметься на всю Україну. У зв’язку з цим АПУ

партнером проекту «Гаряча лінія» з питань захисту

закликає юристів з регіонів долучатися до реалі-

прав членів АПУ від протиправних дій державних

зації проекту у якості експертів та консультантів

органів і третіх осіб».

задля забезпечення належного рівня допомоги

Телефон «Гарячої лінії» з питань захисту прав
членів АПУ від протиправних дій державних

на місцях.
Контактна

органів і третіх осіб»: 0 (97) 398 81 81, e-mail:

тел.

0

(44)

dopomoga@uba.ua.

legal@uba.ua.

особа:
492-88-48,

Анастасія

Сергеєва,

електронна

адреса

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

різних юридичних фірм без наміру подальшої
оплати цих послуг.

України (АПУ) до оперативного управління та ві-

Для того, щоб ознайомитись із реєстром не-

дання Секретаріату АПУ було передано Реєстр

добросовісних боржників та надати наймену-

боржників юридичних фірм.

вання недобросовісного боржника, будь-яка
веб-

юридична фірма може зареєструватись на

містить

вказаному вище сайті. Реєстрація передбачає

інформацію про осіб, які невмотивовано від-

прийняття юридичною фірмою правил реєстра-

мовились від оплати послуг юридичних фірм.

ції, введених та погоджених на Форумі партне-

Основною метою створення цього ресурсу

рів АПУ з метою запобігання недобросовісному

стала необхідність запобігання звернень недо-

використанню нового ресурсу та розміщенню

бросовісних осіб за юридичними послугами до

на ньому неправдивої інформації.

Зазначений
сайті

Реєстр

створений

www.lawfirmdebtor.com.ua

на

та

2.6.4. Проект «Підтримаємо юридичні
клініки разом!»
У квітні 2012 року Асоціація правників України (АПУ)

Асоціація правників України закликає юридичні

за ініціативи юридичної фірми «Астерс» та за участі

фірми та адвокатські об’єднання долучитися до

Ліги студентів розпочала масштабний про боно про-

роботи юридичних клінік та зробити свій внесок у

ект «Підтримаємо юридичні клініки разом».

розвиток системи безоплатної правової допомоги

Мета проекту — залучити якомога більше юри-

[

в нашій країні.

дичних фірм та адвокатських об’єднань до фор-

Також АПУ розраховує на підтримку друкова-

мування ефективної системи надання безоплат-

них і електронних засобів масової інформації за-

ної правової допомоги, зокрема, шляхом підтрим-

для поширення інформації про проект та резуль-

ки діяльності юридичних клінік по всій країні.

тати його роботи.
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2.7. Законопроектна робота
За звітний період Асоціацією було створено

ністерстві юстиції України з метою підготовки змін

4 робочі групи — з питань реформування адво-

та доповнень до Закону України «Про безоплатну

катури, з питань реформування кримінально-

правову допомогу» та запрошення Президента

процесуального законодавства, з питань удоско-

АПУ взяти участь в її роботі.

налення законодавства про безоплатну правову

Основною метою Робочої групи АПУ з питань

допомогу, з питань розробки змін до законодав-

удосконалення законодавства про безоплатну

ства про захист персональних даних, а також від-

правову допомогу є розробка змін та доповнень

новлено діяльність робочої групи з питань доопра-

до Закону України «Про безоплатну правову допо-

цювання Етичних правил правника.

могу». В період з 8 лютого по 28 квітня 2012 року Ро-

Основним завданням Робочої групи з питань

боча група провела 3 засідання, результатом яких

реформування кримінально-процесуального за-

є внесення близько 30 поправок до зазначеного

конодавства є підготовка змін та доповнень до

Закону. Робота щодо реформування законодав-

проекту Кримінального процесуального кодексу

ства про безоплатну правову допомогу триває.

України, розробленого Робочою групою при Пре-

Відповідно до рішення Правничої Асамблеї від

зидентові України. В період з 10 серпня по 31 груд-

12 червня 2009 року були затверджені Етичні пра-

ня 2011 року Робоча група провела 9 засідань,

вила правника та склад Робочої групи із доопра-

результатом яких є внесення близько 100 попра-

цювання зазначеного документа.

вок до проекту КПК. Зазначені пропозиції були за-

В період з 17 січня 2012 року 28 квітня 2012 року

тверджені Правлінням АПУ 27 жовтня 2011 року та

Робоча група провела 5 засідань, результатом

направлені в Адміністрацію Президента та народ-

яких є оновлена редакція Етичних правил правни-

ним депутатам України для врахування при підго-

ка, при розробці якої враховувався досвід провід-

товці проекту КПК.

них міжнародних організацій.

Основним завданням Робочої групи з питань

Відповідно до рішення Правління від 23 лютого

реформування адвокатури є підготовка Офіцій-

2012 року було створено Робочу групу з питань

ної позиції АПУ з найбільш принципових питань

розробки змін до законодавства про захист пер-

реформування адвокатури та розробка змін та

сональних даних.

доповнень до проекту Закону про адвокатуру

Основним завданням Робочої групи з питань

у відповідності з Офіційною позицією. В період з

розробки змін до законодавства про захист пер-

9 серпня по 31 грудня 2011 року Робоча група

сональних даних є розробка та затвердження кон-

провела 5 засідань, результатом яких є розробка

цептуальних питань з удосконалення законодав-

Офіційної позиції Асоціації з питань реформуван-

ства про захист персональних даних та підготовка

ня адвокатури, яка була затверджена Правлінням

змін та доповнень до Закону України «Про захист

8 вересня 2011 року, та внесення пропозицій до

персональних даних». В період з 16 березня по 28

проекту Закону України «Про адвокатуру та ад-

квітня 2012 року Робоча група провела 1 засідан-

вокатську діяльність», розробленого на базі зако-

ня, результатом якого є розробка концептуальних

нопроекту № 1430 з висновками експертів Ради

питань з удосконалення законодавства про захист

Європи, які були направлені до Адміністрації Пре-

персональних даних та розробка пропозицій до

зидента для врахування при підготовці єдиного

Закону. Робота щодо реформування законодав-

проекту Закону.

ства про захист персональних даних триває.

Відповідно до рішення Правління за ініціативою

КИЇВ — 8 вересня 2011 року. Правління Асоціа-

Президента АПУ було створено Робочу групу з

ції правників України (АПУ) на своєму черговому

питань удосконалення законодавства про без-

засіданні затвердило офіційну позицію з рефор-

оплатну правову допомогу. Передумовою такого

мування адвокатури. Вона представляє офіційне

рішення стало створення Робочої групи при Мі-

ставлення Асоціації до ключових та найбільш дис-
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кусійних питань реформування адвокатури, які є

Ще 23 червня 2005 року Верховною Радою

принциповими та мають знайти відображення у

України було прийнято зазначений Закон, яким

відповідних законопроектах.

запроваджено мораторій на банкрутство та при-

КИЇВ — 2 листопада 2011 року. Асоціація прав-

мусове стягнення боргів з підприємств паливно-

ників України направила звернення на ім’я Прези-

енергетичного комплексу, в тому числі визначених

дента України щодо прийняття Верховною Радою

у рішеннях суду.

України Закону України «Про внесення змін до де-

АПУ переконана, що встановлений Законом

яких законодавчих актів щодо розгляду справ Вер-

привілейований статус певних підприємств, у по-

ховним Судом України» (законопроект № 9151).

рівнянні з іншими боржниками, грубо порушує

У своєму зверненні Асоціація правників Укра-

цілу низку засадничих правових принципів і га-

їни висловила занепокоєння фактом прийняття

рантій правової держави. Окрім того, Закон супе-

зазначеного Закону. Так, він передбачає внесен-

речить нормам європейського права та міжна-

ня змін до частини третьої статті 3 Закону України

родним зобов’язанням України, негативно позна-

«Про доступ до судових рішень». На відміну від чин-

чається на її інвестиційній привабливості.

ної редакції вказаної норми, якою встановлено,

У зв’язку з цим, Асоціація підготувала текст кон-

що до Єдиного державного реєстру судових рі-

ституційного подання до Конституційного Суду

шень включаються усі судові рішення судів загаль-

України щодо конституційності окремих поло-

ної юрисдикції, новим Законом передбачено, що

жень Закону в частині запровадження мораторію

перелік судових рішень судів загальної юрисдик-

на банкрутство та примусове стягнення боргів з

ції, які підлягають включенню до Реєстру, затвер-

підприємств паливно-енергетичного комплексу.

джується Радою суддів України за погодженням з
Державною судовою адміністрацією України.

ників України (АПУ) висловила підтримку Проекту

Асоціація правників України переконана, що

Закону № 9468 від 16.11.2011 про внесення змін

прийнятий Закон фактично зводить нанівець усю

до ст. 3 Закону України «Про доступ до судових

цінність Єдиного державного реєстру судових рі-

рішень» (щодо вдосконалення умов доступу гро-

шень, суперечить конституційним засадам здій-

мадян до рішень судів загальної юрисдикції).

снення правосуддя, визначеним Ст. 129 Конститу-

Законопроект був розроблений за участі чле-

ції України, та відповідних статей процесуальних

нів АПУ, а його безпосереднім ініціатором є на-

кодексів України, зокрема, принципам гласності і

родний депутат України Анатолій Гриценко. Про-

відкритості судового процесу, та сприятиме зрос-

ектом пропонується внести зміни в ч. 3 ст. 3 Закону

танню корупції.

України «Про доступ до судових рішень» стосов-

Таким чином складеться ситуація, за якої
одні судові рішення вноситимуться до Реєстру,

но переліку рішень, що підлягають включенню до
Єдиного державного реєстру судових рішень.

а інші — ні. При цьому не передбачено встанов-

Проектом передбачається законодавчо закрі-

лення чітких принципів відбору відповідних рішень,

пити включення до Реєстру всіх рішень судів за-

йдеться у зверненні АПУ.

гальної юрисдикції (зі встановленим обмеженням

З огляду на це, Асоціація правників України

для рішень, які містять інформацію, що становить

звернулася до Президента України з проханням

державну таємницю), таким чином розширивши

застосувати вето до Закону та повернути його до

доступ громадян до судової практики порівняно

Верховної Ради України зі своїми зауваженнями

з діючою нормою Закону в редакції від 20.10.2011

на повторний розгляд.

(Закон № 3932-VI), згідно з якою перелік судових

КИЇВ — 8 листопада 2011 року. Асоціація прав-

рішень судів загальної юрисдикції, які підлягають

ників України направила звернення народним де-

включенню до реєстру, затверджується Радою

путатам України з приводу Закону України «Про за-

суддів України за погодженням з Державною су-

ходи, спрямовані на забезпечення сталого функ-

довою адміністрацією України.

ціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу».

[

КИЇВ — 22 листопада 2011 року. Асоціація прав-
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бочої групи з реформування законодавства про

З огляду на це, АПУ звернулася до Президента

адвокатуру та прокуратуру, створеної відповідно

України з проханням застосувати вето до Закону

до Розпорядження Президента України №362/2011-

та повернути його до ВРУ зі своїми зауваженнями

рп від 22.11.2011 року.

на повторний розгляд.

Позицію Асоціації правників України в Робочій

КИЇВ — 5 березня 2012 року. Асоціація прав-

групі представлятимуть Президент АПУ Валентин

ників України направила звернення Прем’єр-

Загарія та член Правління АПУ Олег Макаров.

міністру України Азарову М.Я. та Міністру юстиції

Керівником Робочої групи був призначений

України Лавриновичу О.В., у яких висловила свою

Андрій Портнов, радник Президента України,

стурбованість анонімним письмовим тестуван-

керівник Головного управління з питань судо-

ням адвокатів, яке застосовуватиметься при про-

устрою Адміністрації Президента України.

веденні конкурсів з відбору адвокатів для надання

КИЇВ — 28 грудня 2011 року. Асоціація правни-

безоплатної вторинної правової допомоги.

ків України направила звернення на ім’я Прези-

Така вимога встановлена відповідно до Поряд-

дента України щодо прийняття Верховною Радою

ку і умов проведення конкурсу та вимог до про-

України Закону України «Про граничний розмір

фесійного рівня адвокатів, які залучаються до на-

компенсації витрат на правову допомогу у цивіль-

дання безоплатної вторинної правової допомоги,

них та адміністративних справах» (законопроект

затвердженого Постановою КМУ від 28 грудня 2011

№ 8393).

року № 1362 («Порядок»).

У своєму зверненні Асоціація правників Украї-

На думку правників, таким чином відбувається

ни висловила занепокоєння фактом прийняття за-

штучний розподіл адвокатури, що зумовлює об-

значеного Закону.

меження адвокатів бути залученими до надання

Закон передбачає встановити граничний роз-

безоплатної вторинної правової допомоги.

мір компенсації витрат на правову допомогу у ци-

У зверненні йдеться про те, що проведення до-

вільних та адміністративних справах у розмірі до

даткового анонімного тестування є недоцільним,

40% мінімальної заробітної плати за годину участі

оскільки адвокати підтвердили свої професійні

особи, яка надавала правову допомогу, у судо-

знання при складенні кваліфікаційного іспиту на

вому засіданні, під час вчинення окремих проце-

право зайняття адвокатською діяльністю. Окрім

суальних дій поза судовим засіданням та під час

того, тестування може призвести до дискредита-

ознайомлення з матеріалами справи в суді.

ції вільного волевиявлення адвоката на надання

Слід зазначити, що правова допомога не об-

такої допомоги, що зумовлює необ’єктивність та

межується лише тими видами правової допомо-

упередженість, цим самим нівелюючи законо-

ги, що передбачено Законом.

давство про адвокатуру.

При цьому правові послуги включають, окрім

Більш того, у відповідь на лист Центру правової

здійснення представництва інтересів особи в су-

реформи і законопроектних робіт при Міністер-

дах, ще й надання правової інформації, консуль-

стві юстиції України від 20.02.2012 року № 25-128

тацій і роз’яснень з правових питань; складення

щодо залучення представників АПУ до участі у ко-

заяв, скарг, процесуальних та інших документів

місіях з відбору адвокатів для надання безоплатної

правового характеру.

правової допомоги, Правління АПУ прийняло рі-

Таким чином, зазначений вище перелік право-

шення про відмову від участі у конкурсних комісіях

вих послуг, який є абсолютно необхідним у будь-

з відбору адвокатів з надання безоплатної право-

якому судовому процесі, залишається поза меж-

вої допомоги представників АПУ, серед інших вка-

ами компенсації. Хоча ці витрати, як передбаче-

завши на відсутність в Порядку норм, які б нада-

но законодавством, мають бути справедливо від-

вали можливість представникам всеукраїнських

шкодовані.

громадських організацій взагалі і АПУ зокрема

Асоціація правників України вбачає, що цим

входити до складу комісій з відбору адвокатів для

Законом фактично порушується конституційне

надання безоплатної правової допомоги як одну з

право на судовий захист сторони.

причин такої відмови.
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2.8. Звіт про діяльність
Правління АПУ
Протягом звітного періоду було проведено
9 засідань Правління, під час яких прийнято

нис Бугай (ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери»);

75 важливих рішень для удосконалення діяльнос-

— Відділення АПУ в Закарпатській області — Де-

ті Асоціації правників України.
Проведено 20 електронних голосувань Правління Асоціації правників України та прийнято
20 відповідних рішень.

Засідання Правління № 74
(10 червня 2011 року)
Прийняті рішення:
 Провести наступне засідання Правління

нис Бугай (ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери»);
— Відділення АПУ в Івано-Франківській області —
Денис Бугай (ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери»);
— Відділення АПУ в Львівській області — Денис
Бугай (ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери»), Тімур Бондарєв (ЮК Arzinger);
— Відділення АПУ в місті Києві — Олена Сотник
(АГ «Солодко і Партнери»);
— Відділення АПУ в місті Севастополь — Денис

21 червня 2011 року в 12:00 в офісі ЮФ «Спенсер і

Бугай (ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери»);

Кауфманн», на якому будуть обговорюватись пи-

— Відділення АПУ в Одеській області — Денис

тання подальшої діяльності АПУ та розподіл обов’язків

Бугай (ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери»),

між новообраними членами Правління АПУ.

Тімур Бондарєв (ЮК Arzinger) та Микола

Засідання Правління № 75 (21 червня
2011 року)

Очкольда (АК «Легітимус» );
— Відділення АПУ в Полтавській області — Денис Бугай (ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери»),

Прийняті рішення:

Володимир Марченко (Харківський міський

 Затвердити поданий виконавчим дирек-

нотаріальний округ);

тором Олександрою Егерт протокол засідання
Правління від 10 червня 2011 року № 73.

— Відділення АПУ в Рівненській області — Денис
Бугай (ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери»);

 Затвердити поданий виконавчим директо-

— Відділення АПУ в Тернопільській області —

ром Олександрою Егерт, протокол засідання

Денис Бугай (ЮК «Ващенко, Бугай і Партне-

Правління від 10 червня 2011 року № 74.

ри»), Тімур Бондарєв (ЮК Arzinger);

 Створити Комітет з альтернативних вирішень
 Рекомендувати назначити координаторів всіх

Володимир Марченко (Харківський міський
нотаріальний округ);

комітетів АПУ.
 Питання бюджету комітетів винести на розгляд наступного засідання Правління.
 Закріпити за кожним відділенням Асоціації
правників України куратора серед членів Правлін-

— Відділення АПУ в Хмельницькій області —
Денис Бугай (ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери»), Сергій Тюрін (АО «С.Т. Партнерс»).
 Затверджений попередній «Розподіл між членами правління Асоціації правників України обов’язків

ня АПУ:
— Відділення АПУ в АРК — Денис Бугай (ЮК
«Ващенко, Бугай і Партнери»);
— Відділення АПУ в Дніпропетровській області —
Олена Сотник (АГ «Солодко і Партнери»);
— Відділення АПУ в Донецькій області — Ігор
Головань (АФ «Головань і партнери»);
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— Відділення АПУ в Харківській області — Олена Кібенко (ЮФ «Кібенко, Оніка і Партнери»),

спорів.

[

— Відділення АПУ в Житомирській області — Де-

(кураторство напрямів) на 2011 / 2013 рр.»:
— робота з членами та регіональний розвиток
АПУ: Денис Бугай, Володимир Марченко,
Микола Очкольда;
— партнерська (спонсорська) програма АПУ:
Вадим Самойленко;
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— бюджет та фінанси АПУ: Олег Макаров;

— дозвілля правників та Форум здоров’я прав-

— Секція суддів: Олексій Муравйов;

ника: Денис Бугай, Валентин Загарія, Олек-

— Секція державних службовців: Леся Ковтун;

сій Резніков.

— Секція працівників прокурорських та слідчих

 Делеговано члена Правління АПУ Олійни-

органів, органів МВС та СБУ: Олег Олійник;

ка О.В. для участі в установчих зборах із форму-

— Секція науковців та освітян: Олена Кібенко;

вання складу Громадської ради при Міністерстві

— Секція нотаріусів: Володимир Марченко;

надзвичайних ситуацій України.

— Секція корпоративних юристів (юрисконсультів): Андрій Журжій;

 Інформувати членів АПУ щодо можливості
підготовки наукових робіт з проблематики парла-

— Секція приватних правників (адвокатів та

ментаризму для участі в Другій міжнародній на-

юристів): Ігор Головань, Микола Очкольда,

уковій конференції «Парламентські читання», що

Сергій Тюрін;

відбудеться 7 — 8 жовтня 2011 року у м. Києві.

— Форум партнерів юридичних фірм: Олексій
Резніков;
— Форум жінок-юристів: Олена Кібенко, Оле-

Засідання Правління № 76
(21 липня 2011 року)
Прийняті рішення:

на Сотник;
— Центр кар’єри, а також працевлаштуван-

 Затвердити поданий виконавчим дирек-

ня, професійна підготовка та стажуван-

тором Олександрою Егерт протокол засідання

ня правників: Денис Бугай, Андрій Журжій,

Правління від 21 червня 2011 року № 75.

Олена Сотник;
— Центр правничих досліджень; Олена Кібенко, Леся Ковтун, Олена Сотник, Сергій Тюрін;
— комітети: Сергій Тюрін;

 Створити Робочу групу з питань реформування кримінально-процесуального законодавства серед членів АПУ.
 Визначити завдання Робочої групи з питань

— етика: Валентин Загарія, Олексій Резніков;

реформування кримінально-процесуального

— Статут на внутрішні документи АПУ: Мико-

законодавства серед членів АПУ.

ла Очкольда.
— конференції та інші заходи АПУ: Сергій Коннов, Сергій Тюрін;
— Зв’язки з державними органами та законодавча робота АПУ: Леся Ковтун, Володимир
Марченко, Вадим Самойленко;

 Створити Робочу групу з питань реформування адвокатури серед членів АПУ.
 Визначити завдання Робочої групи з питань
реформування адвокатури.
 Внесені зміни до Положення про відділення ВГО «Асоціація правників України».

— інформаційна політика АПУ, «Вісник Асоці-

 Затвердити Євгенія Солодка куратором

ації правників України», сайт АПУ та зв’язки

проекту «Гаряча лінії» з питань захисту прав

з громадськістю: Валентин Загарія, Сергій

членів ВГО «Асоціація правників України» від

Коннов;

протиправних дій державних органів і третіх

— юридична освіта: Олена Кібенко;
— міжнародні відносини АПУ: Тімур Бондарєв,
Валентин Загарія, Олексій Резніков;
— Ліга студентів АПУ: Денис Бугай, Микола
Очкольда, Тімур Бондарєв;

осіб».
 Затвердити Ганну Вронську координатором Форуму жінок-юристів АПУ.
 Доручити відповідальним членам Правління Олені Кібенко, Олені Сотник, Лесі Ковтун

— захист прав та інтересів членів АПУ: Ігор

спільно з Ганною Вронською розробити кон-

Головань, Володимир Марченко, Олег Олій-

цепцію Форуму жінок-юристів та представити

ник, Олексій Резніков;

її на наступне засідання Правління.

— секретаріат АПУ: Валентин Загарія, Вадим
Самойленко;
— соціальна відповідальність правників: Денис
Бугай, Олег Олійник, Олена Сотник;

 Делегувати члена Правління АПУ Миколу Очкольду для участі в Установчих зборах із
формування Громадської ради при Державній реєстраційній службі України.
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 Затвердити головою Відділення АПУ в Тернопільській області Миколу Гонту.
 Затвердити Раду Відділення АПУ в Дніпропе-

Прийняті рішення:

тровській області у наступному складі: Віктор Жук,

 Затвердити Протокол засідання Правління від

Інна Любименко, Наталія Плющова, Марія Сало-

22 вересня 2011 року № 78, поданий виконавчим

ва, Євген Смирнов.

директором Олександрою Егерт.

 Затвердити головою Відділення АПУ в Дніпропетровській області Євгена Смирнова.
 Затвердити план Відділення АПУ в Дніпропетровській області на другу половину 2011 року.

Засідання Правління № 77
(8 вересня 2011 року)
Прийняті рішення:
 Затвердити Протокол засідання Правління

 Затвердити пропозиції до проекту Кримінального процесуального кодексу України, внесені
членами Робочої групи з питань реформування
кримінально-процесуального законодавства.
 Затвердити Партнерську програму Асоціації
правників України на 2012 рік.
 Затвердити попередній бюджет Асоціації
правників України на 2012 рік.
 Провести

чергове

засідання

Правничої

від 21 липня 2011 року № 76, поданий виконавчим

Асамблеї 16 грудня 2011 року з наступним про-

директором Олександрою Егерт, з урахуванням

ектом порядку денного:
— Про затвердження резолюцій з ключових пи-

озвучених правок.
 Делегувати Олексія Шевчука, голову Комітету
з трудового права Асоціації правників України, до
складу Громадської ради при Державній службі
України з питань захисту персональних даних.
 Затвердження офіційної позиції Асоціації
правників України щодо реформування адвока-

тань роботи АПУ.
— Про внесення змін до Статуту ВГО «Асоціація
правників України».
— Про внесення змін до Положення «Про Правління» ВГО «Асоціація правників України».
 Затвердити наступний склад Ради Відділення АПУ в Івано-Франківській області: Юрій Дани-

тури.

Засідання Правління № 78
(22 вересня 2011 року)

лів, Дмитро Мельникович, Ліліана Чудак, Юрій Петраш, Леся Барнич.
 Затвердити Положення про обробку та за-

Прийняті рішення:

хист персональних даних ВГО «Асоціація правни-

 Затвердити Протокол засідання Правління від

ків України».

8 вересня 2011 року № 77, поданий виконавчим
директором Олександрою Егерт.
 Затвердити лауреатом Відзнаки АПУ «За

Засідання Правління № 80
(30 листопада 2011 року)

честь і професійну гідність» у 2011 році Миколу

Прийняті рішення:

Івановича Козюбру.

 Затвердити Протокол засідання Правління від

 Надати Президенту АПУ Валентину Загарія
право представляти інтереси та спільну позицію
АПУ на заходах профільних громадських організацій та об’єднань.

27 жовтня 2011 року № 79, поданий виконавчим директором Олександрою Егерт.
 Делегувати члена АПУ Оксану Кобзар до
Громадської ради при Державній митній службі

 Затвердити нову редакцію Положення «Про

України, Громадської ради при Державній подат-

«Гарячу лінію» з питань захисту прав членів АПУ від

ковій службі України, Громадської ради при Хар-

протиправних дій державних органів і третіх осіб».

ківській обласній державній адміністрації.

 Затвердити Положення про учасників ВГО
«Асоціація правників України».
 Призначити проведення IX Щорічної правни-

[

Засідання Правління № 79
(27 жовтня 2011 року)

 Протягом двох місяців провести зустріч Президента АПУ та членів громадських рад, до яких
вже делеговано представників АПУ.

чої конференції Асоціації правників України у

 Відмінити діючу редакцію Положення «Про

м. Чернівці на 31 травня — 02 червня 2012 року.

порядок визначення офіційних медіа-партнерів
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Асоціації правників України серед періодичних

 Затверджено наступний склад Відділення
АПУ у м. Києві: Наталія Бочарова, Андрій Мано-

друкованих видань».
 Затвердити склад Комітету з визначення офіційних медіа-партнерів АПУ: Денис Бугай, Олександра Егерт, Оксана Кожухівська, Олег Мака-

рик, Михайло Парапан, Вікторія Пташник, Віталій
Сердюк, Олена Сотник, Роман Титикало.
 Затверджено Олену Сотник головою Відділення АПУ у м. Києві.

ров, Ірина Стройко, Сергій Тюрін.
 Оголосити пошук офіційних медіа-партнерів

 Створено Відділення АПУ у Чернівецькій області.

АПУ.
 Доручити Комітету з визначення офіційних
медіа-партнерів АПУ затвердити процедуру визначення офіційних медіа-партнерів АПУ до кінця

 Затверджено Павла Боднаря головою Відділення АПУ у Чернівецькій області.
 Делеговано члена АПУ, голову Комітету з
енергетики Наталю Лису до Громадської ради

січня 2012 року.
 Внести зміни до Положення «Про відділення
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
правників України».
 Запровадити традицію зазначення певного прізвища у протоколах засідання Правління на прохання члена Правління щодо того чи іншого рішення.
 Затвердити головою Відділення АПУ у Хмельницькій області Романа Гавриленка.

при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Засідання Правління № 82
(23 лютого, 2012 року)
Прийняті рішення:
 Затвердити Протокол засідання Правління від
26 січня 2012 року № 81, поданий виконавчим ди-

 Затвердити головою Відділення АПУ в Одеській області Андрія Селютіна.

ректором Олександрою Егерт.
 Створити Робочу групу з питань розробки
законодавства щодо обов’язкового страхування

Засідання Правління № 81
(26 січня 2012 року)

професійної відповідальності юристів АПУ.
1.

Прийняті рішення:

Визначити основними завданнями Робочої

групи:

 Визначена дата та місце проведення ІХ за-

— вивчення практики добровільного страхуван-

сідання Правничої Асамблеї АПУ: м. Чернівці,

ня професійної відповідальності адвокатів (юрис-

1 червня 2012 року.

тів), адвокатських об’єднань (юридичних компа-

 Затверджений проект порядку денного ІХ за-

ній) страховими компаніями України;
— погодження та напрацювання єдиної позиції

сідання Правничої Асамблеї АПУ:
1. Про річний звіт Асоціації правників України

АПУ за участі професійних асоціацій страховиків

(річний звіт Президента та Правління АПУ).

України щодо необхідності а) вдосконалення чин-

2. Про річний звіт Ревізійної комісії АПУ.

ного страхового законодавства України в частині

3. Про затвердження резолюцій Правничої

добровільного страхування професійної відповідальності юристів: б) вироблення типових правил

Асамблеї АПУ.
4. Про затвердження Етичних правил АПУ у новій
5. Про внесення змін до Статуту ВГО «Асоціація
новий

альних розрахунків та вироблення економічно обґрунтованих тарифів добровільного страхування

правників України».
 Створено

та стандартів добровільного страхування професійної відповідальності юристів; в) здійснення акту-

редакції.

структурний

підрозділ

АПУ — Форум молодих юристів.

професійної відповідальності юристів.
2.

Забезпечити можливість для всіх бажаючих

 Затверджена методика взаємодії Ліги сту-

членів АПУ взяти участь в роботі Робочої групи шля-

дентів ВГО «Асоціація правників України» та секре-

хом поширення інформації про створення Робо-

таріату ВГО «Асоціація правників України».

чої групи через електронний дайджест АПУ.

 Затверджена методика проведення відеотрансляцій заходів ВГО «Асоціація правників України».

3.

Робочій групі протягом 10 днів з моменту

створення провести першу зустріч з метою:

2. Діяльність Асоціації у 2011 — 2012 роках
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— обрання голови, заступника голови та секре-

 Доручити відповідальному члену Правління

таря та подання їх кандидатур на затвердження

Сергію Тюріну та ініціатору питання Олегу Олійни-

Правління АПУ;

ку продумати функціонування підрозділу з питань

— підготовки Регламенту та Програми діяльності Робочої групи та подання їх на затвердження

його на наступне засідання Правління.
 Проводити засідання з питань верховенства

Правління АПУ.
 Доручити членам Правління АПУ Олені Сотник та АПУ Миколі Очкольді підготувати відповід-

права в межах Комітету з конституційного права,
адміністративного права та прав людини.

ний документ щодо організації процесу підго-

 Представники АПУ не будуть входити до скла-

товки змін до діючого законодавства та розробки

ду конкурсних комісій відповідно до Плану реа-

проектів законів, проведення їх експертизи, пла-

лізації Постанови КМУ України від 29 грудня 2011

нування законотворчості в межах ВГО «Асоціація

року №1362 «Про затвердження порядку і умов

правників України» та подати його на наступне

проведення конкурсу та вимог до професійного

засідання Правління. Запропонувати долучитись

рівня адвокатів, які залучаються до надання без-

до цього процесу члену Правління Лесі Ковтун.

оплатної вторинної правової допомоги.

 Запропонувати надати пропозиції членам

 Доручити Секретаріату написати проект

Комітету з визначення офіційних медіа-партнерів

звернення щодо стурбованості стосовно прове-

АПУ Ірині Стройко та Олегу Макарову до Поло-

дення анонімного письмового тестування адвока-

ження «Про порядок визначення офіційного медіа-

тів, яке застосовуватиметься при проведенні кон-

партнера Асоціації правників України серед пері-

курсів з відбору адвокатів для надання безоплат-

одичних друкованих видань» та подати документ

ної вторинної правової допомоги відповідно до

на наступне засідання Правління.

Порядку і умов проведення конкурсу та вимог до

 Затвердити наступні зміни до бюджету АПУ
1.

З витратної статті бюджету «Міжнародний

розвиток АПУ» вилучити частину коштів та додати у
бюджет АПУ 2012 року статтю витрат 1.15 — («Третейський суд») у розмірі 8 тисяч гривень.
2.

професійного рівня адвокатів, які залучаються до
надання безоплатної вторинної правової допомо-

на 2012 рік:

У дохідну частину бюджету додати пункт

«Третейський суд» з сумою у 5 тисяч гривень.
 Створити Робочу групу з питань розробки
змін до законодавства про захист персональних
даних.
 Взято до уваги інформацію щодо ініціативи

ги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2011 року № 1362.
 Винести на електронне опитування Правління
питання про внесення змін до списку третейських
суддів при постійно діючому Третейському суді
при ВГО «Асоціація правників України» не пізніше
28 лютого 2012 року (вівторок).

Електронне голосування Правління
від 26 липня 2011 року

Ради комітету з конкурсного права залучити Асо-

Прийняте рішення:

ціацію правників України до створення громад-

 Делегувати члена Правління АПУ Олену Со-

ської організації — професійного об’єднання ар-

тник та голову Комітету АПУ зі страхового права

бітражних керуючих.

Олега Давиденка до Експертної ради при Коміте-

 Зняти з розгляду питання «Про підтримку АПУ

ті з питань промислової і регуляторної політики та

діяльності Українського комітету Міжнародної Ради

підприємництва Верховної Ради України та Ради

Музеїв (ICOM) у питанні передачі комплексу спо-

підприємців України при Верховній Раді України.

руд Національного Києво-Печерського історикокультурного заповідника Свято-Успенській КиєвоПечерській Лаврі (чоловічому монастирю) у постійне безоплатне користування».

[

верховенства права у структурі АПУ та винести

Електронне голосування Правління
від 27 липня 2011 року
Прийняте рішення:

 Зняти з порядку денного засідання питання

 Направити звернення Правління АПУ до

про створення Комітету з верховенства права АПУ.

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Адвока-
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тури Київської області стосовно ситуації навколо

Електронне голосування Правління
від 4 серпня 2011 року
Прийняте рішення:

3.

Жидченко Дмитро, ЮФ Felix Law Firm, ад-

вокат;
4.

Загарія Валентин Миколайович, ЮФ «Спен-

сер і Кауфманн», керуючий партнер;
Робочої

5.

групи з питань реформування кримінально-

нер;



Гончар Ірина Володимирівна, ПрАТ «Юри-

дическая практика», оглядач;

адвоката Титаренка М.М.

Затвердити

2.

наступний

склад

процесуального законодавства:

6.

Кобзар Оксана, ЮФ Felix Law Firm, партКовтун Леся Іванівна, Міністерство юстиції

1. Браточкін Максим Олегович, Слідче управ-

України, заступник директора Департаменту —

ління УМВС України в Миколаївській області, за-

начальник Управління представництва інтересів

ступник начальника відділу розслідування особли-

держави в судах України Департаменту судових

во важливих справ;

справ;

2. Бугай Денис Володимирович, ЮК «ВащенСергій,

учасник

АПУ,

SeLeV

Consulring Group, директор;
4. Євдокимов Дмитро Андрійович, АБ Дмитра
Євдокимова, асоційований партнер;
5. Загарія Валентин Миколайович, ЮФ «Спенсер і Кауфманн», керуючий партнер;
6. Коннов Сергій Володимирович, АК «Коннов
і Созановський», старший партнер;
7. Кулаков Віталій Вікторович, АО «АФ «Ед-

8.

Кухнюк

Дмитро

Володимирович,

ПрАТ

«Фарлеп-Інвест», директор з правових та регуляторних питань;
9.

Масюк Василь Васильович, ЮК «Делькре-

дере», адвокат;
10. Мельникович Дмитро, ЮФ «Лексест», адвокат;
11. Очкольда Микола Геннадійович, АК «Легітимус», керуючий партнер;
12. Поліводський Олександр Анатолійович,

вайс», адвокат;
8. Мазур Артем Валерійович, ЮФ «Гринчук,
Горпинюк і Партнери», партнер;
9. Мельникович Дмитро Антонович, ЮФ «Лек-

ЮФ «Софія», директор;
13. Ратушняк Павліна Володимирівна, Київський

національний

економічний

університет

ім. В. Гетьмана, 2 курс, студентка;

сест», адвокат;
10. Олійник Олег Володимирович, приватна
практика, адвокат;
11. Очкольда Микола Геннадійович, АК «Легітимус», керуючий партнер;
12. Сердюк Віталій Анатолійови, АО «АКТІО»,

14. Сакалюк Дмитро Васильович, ПрАТ «Страхова компанія «Брокбізнес», адвокат;
15. Самойленко Вадим Вікторович, ЮФ «Астерс», партнер;
16. Семенова Марина Володимирівна, ЮФ
«Семенова і Партнери», директор;

партнер;
13. Смирнов Євген Віталійович, ЮФ «Легарт»,
керуючий партнер;
14. Солодко Євгеній Вікторович, АО «АГ «Солодко і партнери», старший партнер, адвокат.

Електронне голосування Правління
від 4 серпня 2011 року
Прийняте рішення:
 Затвердити наступний склад Робочої групи з
питань реформування адвокатури:
1.

Коннов Сергій Володимирович, АК «Коннов

і Созановський», старший партнер;

ко, Бугай та Партнери», партнер, адвокат;
3. Волочай

7.

Василик Віталій Валентинович, АК «Васи-

17. Сотник Олена Сергіївна, АО «АГ «Солодко
та Партнери», партнер;
18. Стройко Ірина Анатоліївна, юрисконсульт,
Телерадіокомпанія «Студія «1+1» у формі ТОВ, голова Комітету з питань ЗМІ АПУ;
19. Тюрін Сергій Григорович, АО «С.Т. Партнерс», партнер;
20. Чернобай Олег Валерійович, ЮК «Чернобай та Партнери», керуючий партнер;
21. Ярина Максим Олегович, ТОВ «ЮКФ «Дарина», юрист.

лик і Євстігнєєв», керуючий партнер;
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Електронне голосування Правління
від 29 серпня 2011 року

паливно-енергетичного комплексу» в частині за-

Прийняте рішення:

провадження мораторію на банкрутство та при-

 Затвердити текст звернення Асоціації прав-

мусове стягнення боргів з підприємств паливно-

ників України до Генерального прокурора України
Пшонки В.П. та Міністра внутрішніх справ України
Могильова А.В. у відповідь на звернення до Асоціації правників України адвоката Карпенка Д.В.

енергетичного комплексу.

Електронне голосування Правління
від 15 грудня 2011 року

з проханням посприяти в забезпеченні захисту

Прийняте рішення:

його професійних прав у зв’язку з протиправними

 Виключити із членів Піклувальної ради АПУ:

діями працівників оперативного підрозділу «Сокіл»

Бойка Віталія Федоровича, Василенка Володи-

УБОЗ УМВС України в Черкаській області.

мира Андрійовича, Довгерта Анатолія Степа-

Електронне голосування Правління
від 15 вересня 2011 року

новича, Кисіля Василя Івановича, Курдельчука
Данила Марковича, Маргулян Клару Григорівну,
Мельниченка Олександра Івановича, Рижого Во-

Прийняте рішення:

лодимира Івановича, Чалого Олександра Олек-

 Надати можливість виступити з доповіддю

сандровича.

представнику АПУ на Всеукраїнському адвокатському форумі з питань реформування законодавства про адвокатуру, що відбудеться 18 верес-

Електронне голосування Правління
від 20 грудня 2011 року
Прийняте рішення:

ня 2011 року.

Електронне голосування Правління
від 5 жовтня 2011 року

 Призначити членами Піклувальної ради АПУ:
Бойка Віталія Федоровича, Василенка Володимира Андрійовича, Довгерта Анатолія Степановича,

Прийняте рішення:

Кисіля Василя Івановича, Курдельчука Данила Мар-

 Направити звернення до Голови Верховної

ковича, Маргулян Клару Григорівну, Мельниченка

Ради України Литвина В.М. щодо змін до Закону

Олександра Івановича, Рижого Володимира Іва-

України «Про судоустрій та статус суддів».

новича, Чалого Олександра Олександровича.

Електронне голосування Правління
від 1 листопада 2011 року

Електронне голосування Правління
від 26 грудня 2011 року

Прийняте рішення:

Прийняте рішення:

 Направити проект звернення Асоціації прав-

 Направити звернення Правління АПУ до Пре-

ників України до Президента України Янукови-

зидента України щодо застосування вета на при-

ча В.Ф. щодо наслідків прийняття Закону України

йнятий Верховною Радою України Закон України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів

«Про граничний розмір компенсації витрат на

щодо розгляду справ Верховним Судом України».

правову допомогу у цивільних та адміністративних

Електронне голосування Правління
від 7 листопада 2011 року
Прийняте рішення:
 Направити звернення Асоціації правників

[

безпечення сталого функціонування підприємств

справах».

Електронне голосування Правління
від 29 грудня 2011 року
Прийняте рішення:

України до народних депутатів України з прохан-

 Внести зміни до Положення про обробку та

ням ініціювати конституційне подання до Консти-

захист персональних даних Всеукраїнської гро-

туційного суду України щодо відповідності Консти-

мадської організації «Асоціація правників Украї-

туції України (конституційності) окремих положень

ни» у відповідності до Закону України «Про захист

Закону України «Про заходи, спрямовані на за-

персональних даних».
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Електронне голосування Правління
від 20 січня 2012 року
Прийняте рішення:

 Комітет з питань ЗМІ — Ірина Стройко, старший

юрисконсульт

Телерадіокомпанії

«Студія

«1+1»;

 Створити Робочу групу з питань удоскона-

 Комітет з процесуального права — Ольга

лення законодавства про безоплатну правову до-

Просянюк, партнер, директор департаменту су-

помогу,

дової діяльності АО «АКТІО»;

основною метою якої стане розробка

та затвердження Концепції щодо удосконалення

 Комітет з сімейного та спадкового права —

законодавства про безоплатну правову допомогу

Світлана Трофимчук, партнер АО «С.Т.Партнерс»;

(«Концепція») та розробка змін і доповнень до За-

 Комітет з телекомунікацій — Дмитро Кухнюк,

кону України «Про безоплатну правову допомогу»

директор з правових питань, «Телекомунікаційна

у відповідності з Концепцією.

група Vega»;

Електронне голосування Правління
від 31 січня 2012 року

ков, старший юрист ЮФ «АНК»;

 Комітет з транспортного права — Артем Вол Комітет з трудового права — Олексій Шевчук,

Прийняте рішення:

директор ТОВ «Юридичне агентство «Шевчук та

 Делегувати члена АПУ, радника ЮК «Право-

Партнери»;

вий Альянс» Оксану Кондратьєву до Громадської
ради при Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів.

Електронне голосування Правління
від 9 лютого 2012 року
Прийняте рішення:
 Призначити голів комітетів АПУ у наступному

 Комітет з фондового ринку — Анна Бабич,
радник АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;
 Комітет з цивільного права — Роман Титикало,
адвокат, приватна практика;
 Комітет з юридичної практики — Сергій Козьяков, партнер ЮФ «Сергій Козьяков і Партнери»;
 голова Секції юрисконсультів АПУ — Оксана Дягілєва, керівник юридичного відділу «Метро
КєшєндКєррі Україна».

складі:
 Комітет з альтернативних вирішень спорів —
Ірина Назарова, керуючий партнер ENGARDE;
 Комітет з банківського та фінансового пра-

Електронне голосування Правління
від 13 лютого 2012 року

ва — Олена Чепур, керуючий партнер Gryphon

Прийняте рішення:

Investment Consulting Group;

 Делегувати члена АПУ, голову Комітету з пи-

 Комітет з інтелектуальної власності та ре-

тань ЗМІ, старшого юрисконсульта ТОВ «Телераді-

кламного права — Наталя Мещерякова, партнер

окомпанія «Студія «1+1» Ірину Стройко до Громад-

DD&IIPAgency;

ської ради при Національній комісії, що здійснює

 Комітет з конкурентного права — Ігор Свечкар, партнер ЮФ «Астерс»;
 Комітет з конкурсного права — Віталій Титич,
голова АО «Віталій Титич і Партнери»;
 Комітет з корпоративного права — Олена
Щербина, радник ЮФ «Саєнко Харенко»;

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Електронне голосування Правління
від 1 березня 2012 року
Прийняте рішення:

 Комітет з кримінального та кримінально-

 Направити звернення до Прем’єр-міністра

процесуального права — Євген Солодко, керую-

України Азарова М.Я. та Міністра юстиції України

чий партнер АО «Солодко і партнери»;

Лавриновича О.В. щодо стурбованості Асоціації

 Комітет з міжнародного права — Олена Бал-

правників України стосовно проведення анонім-

бекова, керівник групи міжнародних проектів ЮФ

ного письмового тестування адвокатів, яке засто-

«Воропаєв та партнери»;

совуватиметься при проведенні конкурсів з відбо-

 Комітет з оподаткування — Іван Юрченко, старший юрист АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;

ру адвокатів для надання безоплатної вторинної
правової допомоги відповідно до Порядку і умов

2. Діяльність Асоціації у 2011 — 2012 роках
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проведення конкурсу та вимог до професійного

16. Сліпачук Тетяна Володимирівна;

рівня адвокатів, які залучаються до надання безо-

17. Хачатурян Армен Григорович;

платної вторинної правової допомоги, затвердже-

18. Цірат Ганна Віталіївна;

ного Постановою Кабінету Міністрів України від 28

19. Цірат Геннадій Артурович.

грудня 2011 року № 1362.

Електронне голосування Правління
від 2 березня 2012 року
Прийняте рішення:
 Внести наступні зміни до Положення «Про
Третейський суд при ВГО «Асоціація правників

Прийняте рішення:
 Затвердити наступі кандидатури на посади
заступників голів комітетів Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»:
1. Комітет з альтернативних вирішень спо-

України»:
— стаття 9, пункт 7: «Рішення про включення або
виключення третейського судді зі Списку третей-

рів — Маркіян Ключковський, ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери»;

ських суддів приймається Правлінням Асоціації

2. Комітет з банківського та фінансового пра-

правників України за рекомендацією Зборів тре-

ва — Віктор Вовнюк, голова Асоціації фінансових

тейських суддів. У випадку, коли Збори третей-

установ;

ських суддів не проводилися більш ніж 24 міся-

3. Комітет з інтелектуальної власності та ре-

ці, внесення змін до Списку третейських суддів

кламного права — Оксана Кондратьєва, ТОВ

може здійснюватися Правлінням Асоціації прав-

«Фірма «Пахеранко та Партнери»;

ників України за власною ініціативою <...>»;
— стаття 11, пункт 4: «Збори є правомочними у
випадку присутності на них більше половини тре-

4. Комітет з конкуренційного права — Вікторія
Пташник, ЮК «Правовий Альянс»;
5. Комітет з конкурсного права — Олександр

тейських суддів, включених до Списку».

Бірюков, ЮФ «Бірюков, Забара та Партнери»;

Електронне голосування Правління
від 6 березня 2012 року

процесуального права — Віталій Сердюк, АО «Актіо»;

Прийняте рішення:
 Затвердити наступний склад Третейських
суддів Постійно діючого Третейського суду При
Всеукраїнській громадській організації «Асоціація

6. Комітет

з

кримінального

та

кримінально-

7. Комітет з медичного права — Світлана Постриган, АО «Арцінгер»;
8. Комітет з оподаткування — Ірина Педь, АО
«С.Т.Партнерс»;
9. Комітет з питань ЗМІ — Галина Танчак, Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет»;

правників України»:

10. Комітет з процесуального права — Тарас

1.

Альошин Олег Юрійович;

2.

Войтович Сергій Адамович;

3.

Грищенко Дмитро Іванович;

4.

Дідковський Олексій Володимирович;

5.

Довгерт Анатолій Степанович;

6.

Дубинський Михайло Ілліч;

7.

Кифак Олександр Миколайович;

8.

Козьяков Сергій Юрійович;

Сергій Здоровець, Міжнародна юридична група

9.

Коннов Сергій Володимирович;

ASTAPOV LAWYERS;

10. Кубко Євген Борисович;
11. Лукомський Валерій Станіславович;
12. Падалка Олександр Борисович;
13. Рижий Володимир Іванович;
14. Самойленко Вадим Вікторович;
15. Свириба Сергій Степанович;

[

Електронне голосування Правління
від 30 березня 2012 року
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Лукаш, ЮФ «САЛКОМ»;
11. Комітет

з

сімейного

та

спадкового

права — Наталія Бочарова, ЮК «Золота середина»;
12. Комітет зі спортивного права — Олексій
Калчанов, ЮФ «Астерс»;
13. Комітет

з

транспортного

права

—

14. Комітет з трудового права — Олена Степаненко, Федерація морських профспілок України;
15. Комітет з фондового ринку — Ярослав
Абрамов, МЮФ «Інтегрітес»;
16. Комітет з юридичної практики — Артем
Атепалихін, Консалтингова компанія TOPLAWYER.

2. Діяльність Асоціації у 2011 — 2012 роках
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2.9. Діяльність
Третейського суду при АПУ
ганізації «Асоціація правників

У 2006 році при Асоціації

України».

правників України був створе-

Головою

ний постійно діючий Третейський

Третейського

Положення

суду при АПУ є Грищенко

про Третейський суд, Регламент

Дмитро Іванович — партнер-

його роботи, а також перелік

засновник,

третейських суддів.

дичної та патентної фірми

суд,

затверджене

директор

юри-

«Грищенко та партнери».

Третейський суд при Асоціації правників України — це не-

У період з 1 червня 2011

державний незалежний орган,

року по 30 квітня 2012 року

утворений для вирішення спорів,

було винесено два рішення

що виникають із цивільних та гос-

Третейського суду, які пере-

подарських правових відносин.

дані сторонам справ. По цим

Завданням Третейського суду

справам відбулись відкриті

є захист майнових і немайнових

засідання та прийняті рішен-

прав та охоронюваних законом

ня про задоволення позовів

інтересів сторін (як членів Асоці-

двох Позивачів. Третейський

ації правників України, так і інших
осіб), що звернулися до Третейського суду, шляхом всебічного,
повного і об’єктивного розгляду

Дмитро
Грищенко

Голова Третейського суду

та вирішення спорів відповідно до законодавства

суд по справам працював
у складі таких осіб: Грищенко Д.І., Коннов С.В., Самойленко В.В.

Станом на 1 травня 2012 року у провадженні
Третейського суду знаходиться дві справи, Третей-

України.
У 2006 році Правлінням АПУ був затверджений
перелік третейських суддів, що складається з 36

ський суд по справам працює у наступному складі:
Грищенко Д.І., Козьяков С.Ю., Самойленко В.В.

правників — керуючих партнерів юридичних фірм,

Також станом на 1 травня 2012 року у прова-

суддів загальних і спеціалізованих судів, освітян та

дженні Третейського суду знаходиться нова спра-

науковців.

ва, провадження якої буде закрито у зв’язку з від-

Згідно з Рішенням Правління АПУ від 6 березня

сутністю Третейської оговорки.

2012 року було оновлено рекомендований спи-

Наразі планується оновлення Регламенту та По-

сок Третейських суддів постійно діючого Третей-

ложення «Третейський суд при Асоціації правників

ського суду при Всеукраїнській громадській ор-

України».

2. Діяльність Асоціації у 2011 — 2012 роках
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2.10. Діяльність
Ліги студентів АПУ
I. Загальна інформація про Лігу студентів АПУ
Куратор Ліги студентів АПУ

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

Кількість членів Ліги

1101

Кількість обласних осередків

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

Кількість новостворених осередків
за звітний період

—

Кількість навчальних закладів,
де представлена Ліга

40

Кількість всеукраїнських заходів
за звітний період

29

Кількість локальних заходів за звітний
225
період
Кількість залучених членів за звітний
період

419

II. Заходи Ліги студентів АПУ, проведені на всеукраїнському рівні за звітний період
1. ІІ Всеукраїнський табір з навчання громадській діяльності
Дата та місце проведення
8 — 11 вересня 2011 р., м. Київ
Кількість учасників
60
2. І Всеукраїнська школа з сімейного права
Дата та місце проведення
24 — 25 вересня 2011 р., м. Одеса
Кількість учасників
50
3. І Стипендіальний конкурс Ліги студентів АПУ за ініціативи та підтримки ЮФ «Лавринович
і Партнери»
Дата та місце проведення
жовтень — грудень 2011 р.
Кількість учасників
50
Партнер та ініціатор
ЮФ «Лавринович і Партнери»
4. Вебінар із права інтелектуальної власності
Дата та місце проведення
12 жовтня 2011 р., м. Київ, м. Одеса, м. Львів, м. Дніпропетровськ, м. Донецьк
Кількість учасників
120
Партнер
АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
5. Ярмарка правничих вакансій та міжнародної освіти
Дата та місце проведення
22 жовтня 2011 р., м. Київ
Кількість учасників
100
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6. ІІ Всеукраїнська правнича школа з кримінального права
Дата та місце проведення
21 — 22 жовтня 2011 р., м. Харків
Кількість учасників
40
Партнер
Бюро примирення Ірини Калінської
7. Інтелектуально-розважальна гра-змагання для студентів-юристів «Знавець права»
Дата та місце проведення
28 — 29 жовтня 2011 р., м. Кривий Ріг
Кількість учасників
35
Партнер
Приватні нотаріуси Віктор Дацко та Оксана Чорна
8. I Всеукраїнський студентський форум із податкового права
Дата та місце проведення
28 — 29 жовтня 2011 р., м. Ірпінь
Кількість учасників
40
Партнери
Генеральний партнер — ЮФ «КМ Партнери»,
Партнер — ЮФ «Саєнко Харенко»
9. VI Модель Верховної Ради України
Дата та місце проведення
11 — 13 листопада 2011 р., м. Одеса
Кількість учасників
60
Партнери
ЮФ «юрлайн», ЮФ «АНК», Бюро примирення Ірини Калінської
10. IV Всеукраїнські змагання з адміністративного права та процесу ім. В.С. Стефанюка
Дата та місце проведення
18 — 19 листопада 2011 р., м. Запоріжжя
Кількість учасників
35
Партнери
Запорізький національний університет
11. II Всеукраїнська правнича школа із земельного права
Дата та місце проведення
24 — 25 листопада 2011 р., м. Донецьк
Кількість учасників
35
Партнери
ЮК Aprіori Lex
12. Х Всеукраїнські судові дебати з цивільного права та процесу ім. С. Дністрянського
Дата та місце проведення
25 — 26 листопада 2011 р., м. Львів
Кількість учасників
40
Партнери
Генеральний партнер — АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»,
Подарунковий партнер — Видавничий дім «ІнЮре»
13. ІІІ Школа кар’єрного росту
Дата та місце проведення
21, 23, 28, 30 листопада 2011 р., м. Київ
Кількість учасників
40
14. I Всеукраїнська правнича школа з медичного права
Дата та місце проведення
2 — 3 грудня 2011 р., м. Київ
Кількість учасників
45
15. Вебінар «Оптимальна інституційна організація влади»
Дата та місце проведення
8 грудня 2011 р., м. Київ, м. Одеса, м. Львів, м. Дніпропетровськ, м. Донецьк
Кількість учасників
120
16. Нагородження призерів Всеукраїнського конкурсу студентських робіт із конституційного права
«Актуальні проблеми конституційного будівництва в Україні»
Дата та місце проведення
5 грудня 2011 р., м. Ужгород
Кількість учасників
30
Партнери
ЮК «Колегіум», Подарунковий партнер — Видавничий дім «ІнЮре»
17. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права
в Україні очима студентів»
Дата та місце проведення
9 грудня 2011 р., м. Дніпропетровськ
Кількість учасників
40
Партнери
ЮФ Legart, Подарунковий партнер — Видавничий дім «ІнЮре»
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18. Міжнародний правничий конкурс ім. В.М. Корецького з європейського права
Дата та місце проведення
9 — 10 грудня 2011 р., м. Львів
Кількість учасників
40
19. Всеукраїнський конкурс наукових робіт з теорії та історії держави і права України
Дата та місце проведення
16 — 17 грудня 2011 р., м. Івано-Франківськ
Кількість учасників
30
Партнери
ЮК «Моріс Груп», Подарунковий партнер — Видавничий дім «ІнЮре»
20. ІІ Стипендіальний конкурс Ліги студентів АПУ за підтримки АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
Дата та місце проведення
6 лютого — 30 березня 2012 р.
Кількість учасників
55
Партнер та ініціатор
АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
21. II Всеукраїнська правнича школа з права інтелектуальної власності
Дата та місце проведення
3 — 4 лютого 2012 р., м. Київ
Кількість учасників
55
Партнер
Генеральний — АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
22. IV Всеукраїнська правнича школа з господарського судочинства
Дата та місце проведення
25 — 26 лютого 2012 р., м. Львів
Кількість учасників
30
23. VIІІ Всеукраїнські змагання з кримінального права та процесу «Майстерність судової промови»
Дата та місце проведення
3 — 4 березня 2012 р., м. Донецьк
Кількість учасників
26
Партнер
Бюро примирення Ірини Калінської
24. ІІІ Школа кар’єрного росту юриста
Дата та місце проведення
10 березня 2012 р., м. Київ
Кількість учасників
55
25. Всеукраїнська правнича школа з морського права
Дата та місце проведення
3 — 4 березня 2012 р., м. Одеса
Кількість учасників
45
Партнери
ЮФ «АНК», ЮФ «Міжнародна юридична служба»
26. V Всеукраїнська правнича школа з корпоративного права
Дата та місце проведення
24 березня 2012 р., м. Дніпропетровськ
Кількість учасників
30
Партнер
ЮФ «Династія»
27. ХІIІ Всеукраїнські змагання з господарського права та процесу ім. професора С.З. Михайліна
Дата та місце проведення
30 — 31 березня 2012 р., м. Донецьк
Кількість учасників
16
Партнери
Генеральний партнер — АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»,
партнер — ЮК Aprіori Lex
29. ІІ Правнича Асамблея Ліги студентів АПУ
Дата та місце проведення
7 — 8 квітня 2012 р., м. Київ
Кількість учасників
68
28. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Закарпатські правові читання»
Дата та місце проведення
9 — 10 квітня 2012 р., м. Ужгород
Кількість учасників
90
Нові заходи, формати та проекти Ліги студентів:
1. Вебінари (встановлено зв’язок з 5 містами).
2. Всеукраїнська школа кар’єрного росту юриста.
3. Проект «Успішні лігівці».
[

48 ]

4. Три стипендіальних конкурси.
5. Скайп-конференції.
6. Проект з підтримки юридичних клінік.
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ІІІ. Партнери річної діяльності
2011 — 2012 н.р.:
Генеральні партнери 2011 — 2012 н.р.:
ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери»;
АО «Легітимус».
Спеціальний партнер вебінарів:

V. Засідання керівних органів
Засідання Розширеної ради Ліги студентів
АПУ
№
1.
2.
3.

Дата засідання
13 лютого 2011 р.
16 квітня 2011 р.
5 лютого 2012 р.

Місце засідання
м. Київ
м. Одеса
м. Київ

І Міжнародний партнер вебінарів webinary.com.ua.
Засідання Правління Ліги студентів АПУ
ІТ-партнер 2011 — 2012 н.р.:
SV Solutions.
Інформаційні партнери 2011 — 2012 н.р.:
Інформаційний юридичний портал Pravotoday;
Всеукраїнська мережа «Ліга: закон»;
«Вісник Асоціації правників України».

IV. Партнери проектів
у 2011 — 2012 рр.:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дата засідання
16 квітня 2011 р.
13 травня 2011 р.
8 вересня 2011 р.
2 жовтня 2011 р.
30 жовтня 2011 р.
27 листопада 2011 р.
24 грудня 2011 р.
5 лютого 2012 р.

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

Нормотворча діяльність Ліги студентів АПУ
Методика взаємодії Ліги студентів ВГО «Асоціа-

1.

АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;

2.

ЮФ «Саєнко Харенко»;

ція правників України» та Секретаріату ВГО «Асо-

3.

Бюро примирення Ірини Калінської;

ціація правників України». Затверджено Рішенням

4.

АО «С.Т.Партнерс»;

Правління АПУ від 26 січня 2012 р.

5.

ЮФ «Астерс»;

6.

ЮК Apriori Lex;

7.

адвокат Денис Бугай;

8.

ЮФ Legart;

9.

Запорізький національний університет;

Інформаційна діяльність
Друковані засоби масової інформації, які були
партнерами Ліги студентів АПУ у 2011 — 2012 рр.

10. АК «Легітимус»;

1.

«Вісник Асоціації правників України»;

11. ЮК «Ващенко, Бугай та Партнери».

2.

«Правовий тиждень»;

12. ЮФ «Юрлайн»;

3.

«Юстініан»;

13. ЮФ «КМ Партнери»;

4.

«Юридична газета»;

14. ЮФ «Лавринович і Партнери»;

5.

«Судебно-юридическая газета»;

15. АО «Династія»;

6.

«Закон і бізнес»;

16. приватний нотаріус Віктор Дацко;

7.

«Студентський юридичний журнал» (ін-

17. приватний нотаріус Оксана Чорна;
18. Видавничий дім «ІнЮре»;

формаційний партнер);
8.

газета «Високий замок».

19. ЮК «Колегіум»;
Інтернет-портали, сайти, ресурси, на яких

20. ЮФ «АНК»;
21. ЮК «Моріс Груп»;

було розміщено інформацію про Лігу студентів

22. ЮФ «Лавринович і Партнери»;

АПУ та її заходи:

23. ЮФ «Юрлайн»;

1.

Ліга студентів АПУ;

24. ЮФ «Міжнародна юридична служба»

2.

Асоціація правників України;

3.

Stud News;
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4. Освіта орг;

45. Громадський форум Хмельниччини;

5. «5 балів»;

46. Громадський сектор;

6. Союз обдарованої молоді;

47. Наукове товариство студентів;

7. Можливості в Україні;

48. biznesovo.info;

8. Dipcorpus;

49. Snartjob;

9. Ліга:Закон;

50. Анонси;

10. Pravotoday;

51. Київський політехнічний інститут;

11. портал Ukr.net;

52. Daliz finance;

12. Національний львівський університет;

53. Винг груп;

13. портал Good Luck;

54. Маріупольський союз молоді;

14. Громадський простір;

55. Методпортал;

15. портал Prizolov;

56. Іnfornews;

16. портал Ukr home;

57. ОСП;

17. Сумський національний аграрний універ-

58. тижневик НДЧ;
59. New формати;

ситет;
18. Наукове товариство студентів та аспірантів

60. Сумська філія Харківського університету (сайт);
61. A.B.C.;

ЗНУ;
19. Рамблер рейтинг топ 100;

62. Science Social Community;

20. Студентський форум;

63. Студентство;

21. Простір України;

64. ВКурсе;

22. uareferats.com;

65. Наука ЗНУ;

23. Студ Клуб;

66. Univer pl;

24. Освіта.ua;

67. Viva Nau (студентський інформаційний
портал).

25. Дивен Світ;
26. портал «Альмаматер»;
27. Координаційна рада молодих юристів;
28. Освітній портал;

організаціями
1. Координаційна рада молодих юристів

29. СНТ ЛНУ;
30. Союз обдарованої молоді;
31. Закон і бізнес;
32. Пластовий портал;

України при Міністерстві юстиції України;  
2. Всесвітня організація молодих лідерів та підприємців JCI Youth;

33. Вільний молодіж портал;

3. ВМГО «Союз обдарованої молоді»;

34. Громадський простір;

4. Бізнес-клуб Young Stars;

35. uaport.net;

5. Школа молодих лідерів «Покоління 2020.UA»;

36. Мережа активістів правозахисного руху;

6. AEGEE-KYIV;

37. Український науковий клуб;

7. Центр міжнародного права і правосуддя;

38. Мета;

8. Наука при каві;

39. Наукове товариство студентів;

9. AEGEE;

40. Закарпатський державний університет;

10. Перший міжнародний портал вебінарів;

41. Новини Полтавщини;

11. Центр політико-правових реформ;
12. студентські наукові товариства ВНЗ по всій

42. Будь в курсе!;
43. Молодіжний портал;
44. Студентська соціальна сторінка;

[
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Україні;
13. Організація студентів-правників.
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2.11. «Вісник
Асоціації правників України»
«Вісник Асоціації правників України» — офіційне друковане видання Асоціації, яке розповсюджується безкоштовно серед членів АПУ, а також на заходах АПУ та заходах наших партнерів.
Мета видання — розповісти про діяльність Асоціації правників України, її новини, заходи, проекти
та ініціативи. У кожному номері також публікується список нових членів та передбачена англомовна
сторінка для учасників АПУ та гостей з-за кордону. Також ми охоче публікуємо аналітичні статті наших
правників з тематики проведених заходів чи реалізованих проектів у розділі «Думка експерта».

Номер

№5(65), травень 2011 р.
Підписано
до друку
12.05.2011

№6(66), червень 2011 р.
Підписано
до друку
10.06.2011

№7(67), липень 2011 р.
Підписано
до друку
14.07.2011

№8(68), серпень 2011 р.
Підписано
до друку
22.08.2011

Обкладинка

Тема
номера

Також у номері

Тираж

І Щорічний форум з фармацевтичного права
АПУ

IV Щорічна конференція корпоративних юристів.
Адвокатура сідає за парти.
IV Всеукраїнська правнича школа
з корпоративного права.
Засідання Відділення АПУ у Львівській області

2400

VIII Щорічна правнича конференція
АПУ, вибори нового керівництва

Круглий стіл у Празі.
І Західноукраїнський форум
у Львові.
Нагорода Pravissimo!.
Думка експерта — Марія Клічак
(«Легітимус»)

3200

Заходи та ініціативи відділень Асоціації правників
України

Результати опитування членів АПУ.
Інтерв’ю з Оленою Кібенко.
Підсумки роботи Ліги студентів АПУ.
Турнір з міні-футболу в Одесі

3000

Поєднуємо корисне з приємним — виїзне засідання Комітету
з корпоративного
права в Одесі

Інтерв’ю з Оленою БеденкоЗваридчук.
Аналіз перспектив застосування
модельних статутів в Україні.
Меморандум про врегулювання
регресних вимог
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№9(69), вересень 2011 р.
Підписано
до друку
12.09.2011

№10(70), жовтень 2011 р.
Підписано
до друку
14.10.2011

№11(71), листопад 2011 р.
Підписано
до друку
15.11.2011

№12(72), грудень 2011 р.
Підписано
до друку
6.12.2011

«Вісник
комітетів»

[
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Зміни до законодавства про адвокатуру та кримінальний процес

Інтерв’ю з Віталієм Сердюком.
Офіційна позиція АПУ з реформування адвокатури.
Переваги медіації.
Думка експерта — Олена Яремчук
(«Коннов і Созановський»)

2800

Осінні заходи
Асоціації правників України

Відкриття Року Права.
День юриста.
Конференція на Кіпрі.
Feedback party.
І Всеукраїнська правнича школа
з сімейного права.
Круглий стіл в Ужгороді.
Засідання Секції юрисконсультів

3200

І Східноукраїнський юридичний
форум

V Щорічний форум з корпоративного права.
Спільне засідання комітетів з питань
ЗМІ та рекламного права.
Прес-конференція
у Дніпропетровську.
Візит керівництва АПУ до ІваноФранківська.
Перший вебінар Ліги студентів

3500

День народження
АПУ

Kiev Arbitration Days 2011.
ІІІ Турнір зі стендової стрільби.
Дебати з цивільного права
ім. С. Дністрянського

3200

Медіація в сімейних спорах

Презентація Комітету
з інтелектуальної власності
та рекламного права.
Профспілки в Україні: законодавче
регулювання їх діяльності.
Заходи комітетів.
Календар заходів

—
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«Вісник відділень» (1)

«Вісник відділень» (2)

№1 (73), січень
2012 р.
Підписано
до друку
13.01.2012

№ 2(74), лютий
2012 р.
Підписано
до друку
9.02.2012

№ 3(75), березень 2012 р.
Підписано
до друку
7.03.2012

№ 4(76), квітень 2012 р.
Підписано до
друку
4.04.2012

Презентація Відділення АПУ
в м. Києві.
Підсумки роботи відділень.
Особливості співпраці АПУ та Ліги
студентів АПУ у Донецьку.
Думка експерта — юристи Харкова, приєднуйтесь!

—

І Східноукраїнський юридичний
форум АПУ

Презентація Відділення АПУ у Львівській області.
Підсумки роботи відділень.
Особливості співпраці АПУ та Ліги
студентів у Львові.
Огляд юридичного ринку Дніпропетровщини

—

Підсумки, плани,
події

Річні підсумки.
Третій візит ІВА.
І Конференція з конкуренційного
права країн СНД.
Судовий захист прав виробників
лікарських засобів.
Святкування НР у Харкові

2200

ІІ Щорічна конференція
«Медіа право»

Анонси заходів .
Конференція «Медіа право».
Купання у Хрещенські морози.
Проект «Успішні лігівці».
Скайп-конференція Секції юрисконсультів

2300

VIII Щорічний юридичний форум
«Розвиток ринку
юридичних
послуг — 2012»

Зустріч керівників структурних
підрозділів.
Круглий стіл у Дніпропетровську.
Обговорення Податкового кодексу
в Одесі.
Виїзне засідання Комітету з корпоративного права в Яремче

2500

Третейський
форум

«Підтримаємо юридичні клініки разом».
Захист персональних даних осіб,
що беруть участь у клінічних дослідженнях.
ІІІ Школа кар’єрного росту юриста.
Заходи комітетів та відділень

2700

І Західноукраїнський юридичний
форум АПУ
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2.12 Фінансовий звіт
Надходження коштів Асоціації правників України
за 2011 — І кв. 2012 рр.
№
з/п

НАЗВА

1

Залишок грошових коштів на початок періоду:

2

Надходження від:

2011 р.,
тис. грн

І кв. 2012 р.,
тис. грн

Разом,
тис. грн

101,8

312,7

414,5

1 043,3

345,9

1 389,2

347,7

174,3

522,0

1 663,1

492,1

2 155,2

136,0

16,8

152,8

2.1

партнерської програми АПУ

2.2

членських внесків АПУ

2.3

заходів АПУ

2.4

проектів Ліги студентів АПУ

2.5

пасивні доходи

7,2

0,2

7,4

3

Усього надходжень:

3 197,3

1 029,3

4 226,6

4

РАЗОМ (рядок 1+3):

3 299,1

1 342,0

4 641,1

Надходження коштів за 2011 рік, Тис. грн

Надходження коштів за I кв. 2012 року, тис. грн

[

54 ]

2. Діяльність Асоціації у 2011 — 2012 роках

РІЧНИЙ ЗВІТ ’11/12 АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
Видатки Асоціації правників України за 2011 — І кв. 2012 рр.
№
з/п
1

НАЗВА

І кв. 2012 р.,
тис. грн

Разом,
тис. грн

1 219,5

349,4

1 568,9

317,8

156,6

474,4

1 313,1

393,7

1 706,8

136

16,8

152,8

2 986,4

916,5

3 902,9

Витрати на:

1.1

поточні витрати Секретаріату АПУ

1.2

роботу з членами АПУ

1.3

заходи АПУ

1.4

проекти Ліги студентів АПУ

2

2011 р.,
тис. грн

Усього витрат:

Видатки АПУ за 2011 рік, тис. грн

Видатки АПУ за I кв. 2012 року, тис. грн

Інформація про контрагентів, з якими за період 2011 — І кв. 2012 рр.
укладено договори на суму, що перевищує 50 тис. грн
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

НАЗВА
АТ «Готель «Прем'єр Палац»
ТОВ «Будівельна компанія «Квадр»
ТОВ «Готель «Одеса»
ТОВ «Готельний комплекс «Русь»
ТОВ «САССК»
ФОП Дворова Н.О.
ФОП Клименко Ю.Я.
ФОП Москаленко Р.Г.
ФОП Павлик І.Г.
ФОП Паламар В.В.
РАЗОМ:

2011 р.,
тис. грн
85,6
94,7
55,8
64,5
352,1
309,1
62,5
478,3
148,4
71,2
1 722,2

І кв. 2012р.,
тис. грн

200,0

175,8

375,8
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Разом,
тис. грн
85,6
94,7
55,8
64,5
552,1
309,1
62,5
654,1
148,4
71,2
2 098,0
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