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У мене задзвонив телефон.
– Хто говорить?

– ОМОН
«Корній Чуковський і ОМОН 

(загін міліції особливого призначення)»

Інвестор – особа або організа-
ція, що розміщують капітал з ме-
тою подальшого його повернення 
і отримання прибутку. Бізнес – ді-
яльність, спрямована на система-
тичне отримання прибутку. Тобто 
отримання прибутку є основною 
сполучною ланкою інвестора і біз-
несмена. І про всяк випадок, при-
буток – це позитивна різниця між 
доходами і витратами.

Граф Каліостро говорив при-
близно так: «Усі обманюють усіх, 
але роблять це занадто примі-
тивно. Я один перетворив обман 
на високе мистецтво». Ох, бідний 
графе! Як похитнулася Ваша слава 
з часів, скажімо, приходу Гонтаре-
вої главою Нацбанку України! Чого 
тільки варта постанова НБУ №386 

від 14.09.2016 «Про врегулювання 
ситуації на грошово-кредитному та 
валютному ринках України», слава 
богу, скасована до сьогоднішнього 
дня! Скажімо, її п. 19: «Заборонити 
купівлю, перерахування інозем-
ної валюти з метою повернення за 
кордон іноземному інвестору диві-
дендів...». Або, наприклад, п. 21: «За-
боронити уповноваженим банкам 
перераховувати з інвестиційного 
рахунку кошти у гривнях з метою 
купівлі іноземним інвестором дер-
жавних облігацій України...».

Слід зауважити, що з часів Гонта-
ревої постанови НБУ перестали ві-
зуватися в Мін’юсті, і їх тексти пере-
стали корелюватися як з кодексами 
і законами України, так і з нормами 
права взагалі. Знавці скажуть, що до 
постанови НБУ №386 була ще поста-
нова НБУ №49 від 06.02.2014 «Про 
заходи стосовно діяльності банків 
та проведення валютних операцій», 
у якій містилася норма: 1) тимчасо-
во заборонити купівлю іноземної 
валюти за гривні на міжбанківсько-
му валютному ринку України для: 
дострокового погашення резиден-
тами кредитів, позик (фінансової 
допомоги) в іноземній валюті за до-
говорами з нерезидентами, у тому 
числі у разі укладення додаткових 
угод до кредитних договорів. За-
значена заборона поширюється на 
випадки дострокового виконання 
резидентом-позичальником зо-
бов’язань як за основною сумою 
кредиту/позики, так і за іншими 
платежами, встановленими догово-
ром кредитування (позики, фінан-
сової допомоги)...». Чудово, правда?

А це ж лише маленька частинка 
«перлів» НБУ, якими були порушені 
як норми українського права, так і 
міжнародні договори. Нацбанк не-
одноразово обмежував доступ до 
засобів на депозитних рахунках, по-

довжував процедуру купівлі інозем-
ної валюти або взагалі відмовляв у 
ній, хоча єдиним критерієм закону і 
здорового глузду може бути сплата 
відповідних податків. Якщо фізич-
на або юридична особа сплатила 
всі податки в бюджет, обмежувати 
її право на розпорядження своїми 
активами, мотивуючи це тим, що, 
мовляв, державі важко, – ніщо інше, 
як грабунок.

Таким же грабунком є швидко 
змінюване податкове законодав-
ство, що збільшує витрати бізнес-
мена/інвестора після входу його 
в бізнес/інвестиційний процес. 
Сюди слід додати неправомірний 
тиск правоохоронних органів, які в 
процесі розслідування криміналь-
них справ використовують судову 
систему для реалізації своїх, часом 
відверто злочинних планів. Слідчі 
судді дали дозвіл на таку кількість 
обшуків і арештів активів, що часом, 
як кажуть колеги, «обшук – ознака 
успіху». Арешт активів давно пере-
творився на процес «обілечування» 
бізнесу, коли слідчий суддя спочат-
ку заарештовує актив «ліміт ПДВ в 
системі електронного адміністру-
вання ПДВ», а потім знімає арешт, 
оскільки ліміт ПДВ не є активом, та-
кого терміну немає в Податковому 
кодексі України.

При цьому важливо, що кожен 
раз суддя обґрунтовує своє рішен-
ня посиланнями на практику ЄСПЛ. 
Блага мета імплементувати в Україні 
норми європейського законодав-
ства швидко перетворилася на абсо-
лютно популістське висмикування 
цитат з тексту рішень, але будучи ві-
дірваними від контексту, вони втра-
чають сенс. Вельми доцільно було 
б при посиланні на практику ЄСПЛ 
прикладати як доповнення рішен-
ня ЄСПЛ повністю, зрозуміло, з пе-
рекладом українською мовою!
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ЯКЕ ПРАВОСУДДЯ НЕОБХІДНЕ БІЗНЕСУ Й ІНВЕСТОРАМ

Семен Ханін 
Член Правління ААУ, керуючий 
партнер ЮК «Amber», адвокат, 
к.е.н.



В цілому, щоб комплексно оці-
нити ситуацію в країні (або іншому 
об’єкті інвестицій), був створений 
інструмент CDS – Credit Default 
Swap (кредитний дефолтний своп). 
Це фінансовий інструмент у ви-
гляді кредитного деривативу або 
угоди, при якому покупець спла-
чує премію продавцю в обмін на 
те, що продавець приймає на себе 
ризики оплати зобов’язань третьої 
сторони. Простіше кажучи, якась 
віртуальна премія третій стороні 
(до якої є 100% довіри) за гаран-
тію виконання зобов’язань об’єк-
том інвестування. Для України 
CDS, наприклад, 24 березня 2020 
р. становив 1143. Для Кіпру такий 
показник у 10 разів менший, а для 
США – у 50. Тобто за певною комп-
лексною оцінкою бізнесмен/інвес-
тор захищений у 10 разів краще в 
Республіці Кіпр, ніж в Україні. І пра-
восуддя, безумовно – один з ос-
новних елементів, що впливають 
на розрахунок CDS.

Чому, до речі, нам так важливий 
бізнесмен/інвестор? Думаю, тому, 
що саме він є годувальником. Він 
створює додаткову вартість, подат-
ки з якої і утримують державу в ці-
лому. Співробітник платить подат-
ки, наприклад, із заробітної плати, 
але щоб з’явилася зарплата, потрі-
бен інвестор, який ризикне вкласти 
кошти у бізнес і найме людей. Таким 
чином, бізнесмен/інвестор – наріж-
ний камінь держави, за рахунок 
якого ми всі й існуємо.

Природно, основною метою 
бізнесу є отримання прибутку. Але 
коли успішний бізнес в Україні от-
римує, за оцінками обивателів або 
державних чиновників, занадто 
великий прибуток, йому не апло-
дують за чесно сплачені податки. 
Такий бізнес намагаються активно 
обкласти додатковими поборами, 
щоб відновити так звану «соціальну 
справедливість».

Наочним прикладом може 
бути четвірка світових виробників 
сигарет: British American Tobacco, 
Philip Morris, Japan Tobacco, Imperial 
Tobacco. Усі вони входять у десят-
ку найбільших платників податків 
України. Їх податкові відрахування 
становлять близько 50 млрд грн 
щороку, або 7% доходів державно-
го бюджету. Я вже не кажу про нові 
робочі місця і валютну виручку від 
експорту сигарет. Проте ми бачи-
мо постійні закиди на їхню адресу. 
Вони втілюються у спробах пере-
класти на них відповідальність за 
контрабанду сигарет, перенести на 
їх плечі роздрібний 5% акциз, зви-
нуватити їх у недоплаті (несплаті) 
податку на прибуток, виведенні ди-
відендів (роялті) законним (!) шля-
хом, у невпинному зростанні акци-
зних ставок і претензіях АМКУ.

При цьому держава з одного 
боку карає виробників за зловжи-
вання монопольним становищем і 
узгоджені антиконкурентні дії, а з ін-
шого – розробляє положення «Про 
національного оператора сигарет», 
намагаючись узаконити єдиного 
оператора на ринку сигарет Украї-
ни, який і так існує де-факто з часів 
«злочинної панди», отримавши екс-
клюзивне право купувати сигарети 
у виробників і продавати решті рин-
ку. А у 2019 р. Верховна Рада взагалі 
прийняла такий Закон №1049, що 
містить норму про держрегулюван-
ня торгової націнки на тютюнову 
продукцію, що всі виробники пообі-
цяли закрити свій бізнес в Україні. 
Президент провів екстрену зустріч 
з виробниками і Закон ветував, чим 
урятував ситуацію. Але CDS України 
меншим від цього не став.

Про несправедливість при-
йнятих рішень, корупцію і неком-
петентність у судовій системі ми 
чуємо досить часто. Останні дані 
соціологічних досліджень Центру 
Разумкова свідчать, що Верховному 

Суду не довіряють 64% опитаних, 
антикорупційного суду – 64%, Кон-
ституційному Суду України – 60,5%, 
а судовій системі в цілому – 76%. 
Так що ж таки потрібно бізнесу і ін-
весторам від правосуддя?

1) Виконання судових рішень. 
В Україні, як це не дивно, гігантська 
проблема з виконанням рішень. 
Величезна кількість таких випадків 
уже знаходяться на розгляді ЄСПЛ. 
Причому основними порушниками 
закону є державні органи. Систем-
но не виконують судові рішення 
ДПС, казначейство, правоохоронні 
органи, НБУ, ФГВФО. Ви не можете 
після обшуку забрати своє майно, 
незважаючи на те, що суд відмовив 
у його арешті? Після рішення суду 
про скасування незаконно прийня-
того рішення про позбавлення ком-
панії статусу платника ПДВ ДПС і 
казначейство не повертають на ра-
хунок раніше списані ПДВ-кошти? 
НБУ і ФГВФО не виконують судові 
рішення, надсилаючи листи про 
технічну неможливість їх виконати?

У нас на сьогодні, на жаль, ве-
лика проблема не здобути пере-
могу в суді, а виконати отримане 
рішення. Причому оскаржувати дії/
бездіяльність, наприклад, слідчого/
прокурора також марно – здобута 
перемога і у такому випадку не на-
ближає до виконання судового рі-
шення. Читаючи відписки держав-
них органів, можна легко скласти 
альманах ідіотизму. «Ми не викону-
ємо рішення, оскільки не отримали 
повне рішення (є тільки короткий 
текст, що містить резолютивну ча-
стину)». «Ми не виконуємо рішення 
суду, оскільки вважаємо його неза-
конним». «Ми відправили рішення 
в наш центральний орган, тому не 
виконуємо його». «У рішенні суду 
не вказано, хто саме з наших спів-
робітників має його виконати».

2) Рівні умови для сторін. Якщо 
сплата судового збору обов’язкова, 
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то вона обов’язкова так само і для 
державних органів. Не має суд дава-
ти відстрочку, наприклад, для ДПС 
або продовжувати/відновлювати 
строки, бо у них не було грошей. А 
якщо грошей немає у господарюю-
чого суб’єкта? До речі, важливо: го-
сподарюючий суб’єкт сплачує збір зі 
своїх коштів, а державні органи – з 
державних. Може, час увести пра-
вило, що за кожен програний суд 
чиновники платять судовий збір зі 
своїх кровних?

Під тиском держави (МВФ) не 
мають створюватися нова практика 
або писатися закони. Треба лега-
лізувати націоналізацію Привату? 
Будь ласка, ось вам закон №590-
IX: «Екс-власники банків-банкрутів 
дійсно можуть визнати дії держави 
неправомірними, але не можуть по-
вернути контроль над фінустанова-
ми». Краса! Треба визнати законним 
ППР на основі визнаної судом неза-
конно призначеної перевірки? Будь 
ласка, Верховний Суд ламає прак-
тику і приймає рішення на користь 
ДПС. А як же принцип плодів отрує-
ного дерева? До речі, як у першому, 
так і в другому випадку.

3) Відповідальність чиновників 
за незаконні рішення. Більше 80% су-
дових спорів з ДПС закінчуються пе-
ремогою платників. Де звільнені або 
притягнуті до кримінальної відпові-
дальності чиновники? Де покарані 
чиновники НБУ за незаконну лікві-
дацію банків? Де покарані слідчі/
прокурори за невиконання судових 
рішень? Де покарані судді за безпід-
ставний арешт активів та постанови 
на обшук? Це також невід’ємна ча-
стина правосуддя – відповідальність 
за незаконні дії.

4) Строки. Через перевантаже-
ність судів та з інших причин судові 
процеси затягуються на роки, і їх ре-
зультати практично втрачають сенс. 
Рік – цілком розумний строк, щоб 
пройти три інстанції, а не п’ять років, 

наприклад. Більш того, сама система 
правосуддя побудована таким чи-
ном, що подача апеляції – практично 
обов’язковий атрибут. Відповідно, 
рішення першої інстанції втрачає 
самостійне значення, стаючи просто 
необхідною умовою, щоб досягти 
результату.

5) Незалежність. Складно гово-
рити про незалежність суддів, зокре-
ма, від держави, якщо кожна зміна 
влади породжує судову реформу, а 
як наслідок – розставляння угодних 
і слухняних на ключові місця через 
систему непрозорих оцінювань, кон-
курсів, співбесід з активістами тощо. 
Не викликає довіри і ВРП (Вища рада 
правосуддя), якість і політизація її 
рішень. Звернення у ВРП часто нага-
дує полум’яну промову, виголошену 
в колодязь – ефект однаковий.

6) Обвинувальний ухил. Право-
суддя – це не кат, не сталінські трій-
ки. Важливо забезпечити державу 
не посадками і розправами, а верхо-
венством права. На жаль, правоохо-
ронці грішать прямо протилежним 
підходом, не гребуючи провокацією 
злочину для досягнення результа-
тів. Що вже говорити про порушен-
ня таємниці досудового слідства 
і попрану презумпції невинності? 
Причому лідерами цих порушень 
по праву стали НАБУ і САП, а легалі-
зація цього беззаконня відбувається 
через новостворений Антикоруп-
ційний суд. На сьогодні цей судо-
вий інститут більше нагадує третій 
правоохоронний орган: НАБУ, САП,  
ВАКС – ось і трійка готова. Вони на-
стільки налагодили свою коопера-
цію, що у їх стійкому союзі захис- 
ник – зайва ланка, якій суд найчасті-
ше відводить роль статиста.

7) Гарантія прав адвоката. Ма-
буть, без урахування Сомалі Україна 
очолює рейтинг країн, де порушен-
ня прав адвокатів стали нормою. 
Але якщо не захищений навіть ад-
вокат, що можна говорити про його 

клієнта? Правоохоронці люблять 
знущатися над захисниками, зокре-
ма, при проведенні обшуків. Ясна 
річ, серед них важко знайти при-
хильників книг. Читали б вони Айн 
Ренд «Атлант розправив плечі», то 
знали б про можливість залишитися 
єдиними жителями країни – усі реш-
та виїдуть рано чи пізно.

На сьогодні, коли глобалізація 
стирає кордони, а третя промислова 
революція стукає у двері, світ зміню-
ється блискавично. Маючи однакові 
сонце, воду і землю, 40% населення 
Землі живуть менше ніж на 2 долари 
в день і позбавлені доступу до елек-
троенергії. Водночас країни з пере-
довою економікою втілюють у життя 
режим відновлюваної енергії, що 
генерується сонячними і вітро-гене-
раторами. Інтернет-революція день 
за днем переводить усе більшу ча-
стину життя у віртуальний простір, і 
штучний інтелект щосили працює на 
наше благо.

Ми, усі країни, живемо в конку-
рентному середовищі, де економіка 
будується, у першу чергу, на довірі 
до конкретної держави. 2008 – рік, 
коли іпотечна криза паралізувала 
США, і безліч інвесторів втратили 
свої капітали. Але незважаючи на це, 
іноземні інвестори знову поверну-
лися на ринок американських цінних 
паперів, дозволяючи долару вико-
ристовувати свої непомірні приві-
леї. Велика частина міжнародних 
угод укладаються саме в доларах. І 
відповідь на цю загадку тільки одна: 
бізнесмен/інвестор все одно більше 
вірить американській системі, у тому 
числі системі правосуддя. Якщо у 
нас не вистачить сил перетворити 
нашу країну з царства чиновників на 
державу бізнесменів, рано чи пізно 
всі гроші з країни, як у сполучених 
посудинах, витечуть у куди більш 
успішні держави. А за ними поїдуть і 
люди. Може, таки прийшов час щось 
змінювати? 
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Традиційно відкриття форуму 
розпочалося з вітальних слів:

• Зої Ярош, Президентки 
ААУ, керуючої партнерки АО 
«Marshaller Group»;

• Йосипа Бронза, голови Ради 
адвокатів Одеської області;

• Дениса Пономаренка, голови 
Відділення ААУ в Одеській облас-
ті, партнера АО «Barristers»;

• Костянтина Дорошенка, 
партнера АО «Лещенко, Доро-
шенко та партнери»;

• Тараса Пошиванюка, голови 
Комітету ААУ з кримінального 
права та процесу, партнера АО 
«EQUITY».

Підсумкам 2020 року в сфері 
кримінального права та процесу 
була присвячена перша сесія, яку 

модерував голова Відділення ААУ 
в Одеській області, партнер АО 
«Barristers» Денис Пономаренко.

Розглянули такі теми: остан-
ні рішення Конституційного Суду 
та їх вплив на кримінальні прова-
дження; тандем клієнта VS адвока-
та на шляху до виправдувального 
вироку; переслідування «злодіїв у 
законі»; останні тенденції судової 
практики в кримінальній юстиції 
та зупинення досудових розсліду-
вань.

Спікерами виступили:
• Олександра Яновська, суд-

дя Касаційного кримінального 
суду Верховного Суду, д.ю.н., 
професорка;

• Олександр Лисак, партнер 
АО «EQUITY»;

• Андрій Мазалов, старший 
партнер АО «DIGNA»;

• Людмила Куса, керівниця 
практики вирішення спорів АО 
«GRACERS», адвокатка, голова 
Підкомітету ААУ із захисту в 
кримінальних провадженнях;

• Олексій Задоєнко, радник 
практики кримінального права 
та захисту бізнесу АО «Arzinger», 
адвокат, к.ю.н.;

• Олена Бальжик, суддя Київ-
ського районного суду м. Одеси.

Про новели кримінального 
процесу говорили під час дру-
гої сесії. Модератором виступив 
Тарас Пошиванюк, партнер АО 
«EQUITY», голова Комітету ААУ з 
кримінального права та процесу.

Разом із суддями, адвокатами 
та науковцями були розглянуті пи-
тання щодо збору доказової бази 
стороною захисту; використання 

ГОЛОВНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ –
НА ODESSA CRIMINAL LAW FORUM ААУ «ЗОЛОТИЙ ДЮК»

25 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ ВІДБУВСЯ ВЖЕ ЧЕТВЕРТИЙ ФОРУМ 
ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ – ODESSA 
CRIMINAL LAW FORUM ААУ «ЗОЛОТИЙ ДЮК».
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матеріалів, отриманих під час досу-
дового розслідування, як доказу в 
справах про цивільну конфіскацію 
в контексті забезпечення рівності 
сторін; нову процесуальну фігуру 
на стороні обвинувачення – дізна-
вача; процесуальні диверсії сторін 
кримінального провадження; за-
криття кримінального проваджен-
ня у зв’язку із закінченням/спли-
вом процесуальних строків.

Участь в обговоренні взяли:
• Лідія Карплюк, адвокат-

ка АО «Лещенко, Дорошенко і 
партнери»;

• Тетяна Гавриленко, суддя 
Вищого антикорупційного суду;

• Марія Камінська, керів-
ниця АБ «Марії Камінської»,  
адвокатка;

• Діана Яковлева, адвокат-
ка, партнерка ЮК «AS Legal», 
дисциплінарна уповноважена 
Асоціації приватних виконавців 
України;

• Сергій Пересунько, юрист 
ЮК «АМБЕР», адвокат;

• Наталія Дмитрук, суддя 

Голосіївського районного суду 
м. Києва;

• Ганна Тетерятник, к.ю.н., 
доцентка, завідувачка кафедри 
кримінального процесу ОДУВС.

Актуальним питанням кримі-
нального процесу була присвяче-
на остання сесія Odessa Criminal 
Law Forum «Золотий Дюк», яку мо-
дерував Костянтин Дорошенко, 
іменний партнер АО «Лещенко, 
Дорошенко і партнери».

Ми говорили про те, як захи-
стити клієнта від незаконних дій 
правоохоронних органів; про до-
пит свідка із застосуванням заходів 
безпеки в кримінальному судочин-
стві; забезпечення судом права 
на захист; розглянули практичні 
аспекти тимчасового доступу до 
речей і документів за клопотанням 
сторони захисту; проблемні питан-
ня застосування ст. 290 КПК Украї-
ни у діяльності сторони захисту; кі-
берзлочинність та засоби протидії.

Участь у дискусії взяли:
• Ілля Огороднік, засновник, 

директор АО «Юридична компа-
нія «Советник»;

• Олександр Муконін, адво-
кат, член Ради адвокатів Одесь-
кої області;

• Олександр Лук’яненко, парт-
нер VB Partners;

• Віталій Крикливий, суддя Ви-
щого антикорупційного суду;

• Вікторія Смірнова, суддя 
Донецького апеляційного суду, 
к.ю.н;

• Ірина Гловюк, д.ю.н., профе-
сорка, адвокатка, наукова рад-
ниця АО «Barristers», членкиня На-
уково-консультативної ради при 
Верховному Суді;

• Андрій Толкачов, заступник 
начальника Управління - началь-
ник 1-го відділу (оперативного 
реагування) Управління протидії 
кіберзлочинам в Одеській облас-
ті Департаменту кіберполіції 
НП України, підполковник поліції;

• Ольга Чайкіна, суддя Дзер-
жинського районного суду м. Кри-
вого Рогу, к.ю.н., членкиня Прав-
ління АРССУ.
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Інформаційним партнером 
ААУ «ЛІГА: ЗАКОН» учасникам 
заходу були надані сертифікати 
«LIGA360: АДВОКАТ НААУ» за най-
кращі питання.

Після заходу відбулась вечірка 
для адвокатів на березі Чорного 
моря в ресторані «ZUMMA».

Асоціація адвокатів України 
дуже вдячна за підтримку заходу 
партнерам, а саме:

• Генеральному партнеру – 
АО «Barristers»

• Експертному партнеру – АО 
«EQUITY»

• Професійному партнеру – 
АО «Лещенко, Дорошенко і парт-
нери»

• Партнерам: Amber Law 
Company, АО «Arzinger», AS Legal, 
АО «DIGNA», АО «GRACERS», АБ 
«Марії Камінської», АО «Юри-
дична компанія «Советник», VB 
Partners, адвокату Олександру 
Муконіну.

ААУ дякує всім спікерам, екс-
пертам та модераторам за актив-
ну участь у заході, за неймовірні 
виступи та корисний контент, за 
сприяння проведенню заходу та 
підтримку онлайн-формату.

• Інформаційним партнерам: 
Координаційному центру з надання 
правової допомоги, Раді адвокатів 
Одеської області, Національному 
університету «Одеська юридична 
академія», Асоціації суддів України, 
Асоціація розвитку суддівського са-
моврядування України.

• Виданням та інтернет-пор-
талам: «Юридична практика», 
«ЛІГА:ЗАКОН», «Юридична Газета», 
«Закон і Бізнес», «ЮРЛІГА», «Юрист 
& Закон», «LexInform», «Поради 
юриста», «Юридичний вісник Укра-
їни», «Українське право», «Lawyer.
ua»,«ActiveLex», «Loйеr», «Jusnote», 
«Я і закон», «Femida.ua», «Postfactum.
info», «Сomments.ua», «Legalhub.
online», «Я і закон», «Протокол». 

Окрема подяка за допомогу в 
організації заходу Відділенню ААУ 
в Одеській обл., особливо: Дени-
су Пономаренку, партнеру АО 
«Barristers» та Олександру Трояну, 
адвокату АО «Barristers».

Усім учасникам дякуємо за ціка-
ві питання і кожному, хто був разом 
з нами! Долучайтеся до нашої ко-
манди, далі буде ще цікавіше!

Залишились питання? Звертай-
теся: forum@uaa.org.ua 

Фотозвіт 
заходу – 

за QR-кодом:
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СТАТТЯ

СЛІД РОЗУМІТИ ГЛИБИНУ НАШИХ ГЛИБИН

У кожному суспільстві є пра-
вила, які виховані люди прийма-
ють і вважають для себе обов’яз-
ковими для виконання. У нашому 
випадку під таким суспільством 
ми будемо розуміти систему фі-
нансово-економічних відносин. 
Вважаючи себе повноправними 
членами такого товариства, ми 
беремо на себе зобов’язання по 
виконанню всіх встановлених ви-
мог, прийнятих для цієї системи.

Наша країна тільки вчиться 
бути повноправним учасником 
міжнародних процесів. За рівнем 
розвитку деяких галузей економі-
ки десь ми відстали, а десь йдемо 
в ногу з часом. Не будемо говори-
ти про всю економіку, а спробує-
мо проаналізувати тільки її фінан-
сову складову.

Фінансово-економічні відно-
сини – це відносини між суб’єк-
тами, які пов’язані з формуван-
ням, розподілом і використанням 
грошових коштів з метою забез-
печення потреб держави, під-

приємств і громадян. Не будемо 
торкатися теми розподілу (це у 
нас виходить більш ніж добре), 
а постараємося розібратися, як 
правильно і безболісно для себе 
використовувати кошти. Для 
цього в нашій державі прийнято 
достатню кількість законів, що 
дозволяють використовувати 
міжнародний досвід у цій сфері. 
Деякі з них знаходяться на стадії 
розробки і обговорення.

Міжнародна практика фі-
нансово-економічних відносин 
з введенням принципів, розро-
блених Організацією економіч-
ного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) під всім відомою назвою 
«План BEPS», ставить головним 
завданням визначення кінцевого 
бенефіціара бізнесу (вигодонабу-
вача). Рухаючись згідно раніше 
заданому тренду на інтеграцію 
в міжнародне співтовариство і 
конкретно в його фінансово-е-
кономічну сферу, ми приймаємо 
закон «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищен-
ня», а також постанову НБУ «Про 
затвердження Положення про 
здійснення банками фінансового 
моніторингу», в яких намагаємося 
застосувати принципи ризик-орі-
єнтованого підходу.

Як вже говорилося, ми як ви-
ховані члени суспільства, уча- 
сники фінансово-економічних 
відносин взялися за виконання 
функцій і завдань, запропонова-
них нам законами. Головна роль 
у цьому процесі була відведе-
на банкам. Банки, які пережили 
кризу, котру в народі охрестили 
«банкопадом», а офіційно – «очи-

щенням банківської системи», з 
великим завзяттям взялися за 
вивчення своїх клієнтів, щоб не 
отримати штраф від НБУ за не-
правильно вжиті заходи згідно 
ризик-орієнтованого підходу. На 
цьому тернистому шляху кожний 
з банків почав розробляти свої 
інструкції та положення. Для ви-
вчення величезного масиву ін-
формації почали створюватися 
спеціальні відділи, що призвело 
до збільшення штату співробітни-
ків і витрат на утримання банку. 
Прибутковість банківських опе-
рацій зменшилася.

Якщо щось робиться (напри-
клад, вкладаються кошти), це ро-
биться для чогось (наприклад, 
щоб кошти отримати). Банки були 
створені для того, щоб у одних 
гроші під відсотки брати, іншим їх 
під відсотки давати і різницю про-
центних ставок залишати собі як 
заробіток (дуже просте визначен-
ня, потрібне нам для розуміння 
ситуації). Для цього вони отрима-
ли всі необхідні дозволи та індуль-
генцію з приводу своїх можливих 
огріхів з умовою, що займатися 
всім цим можуть тільки вони, і го-
ловним над ними буде НБУ.

Розуміючи всю складність ви-
конання поставленого перед бан-
ками завдання з вивчення клієнтів 
на предмет їх ризик-орієнтовано-
сті, НБУ дав можливість делегувати 
функцію ідентифікації і верифікації 
клієнтів агентам. Щоб банки не роз-
слабилися, відповідальність за ро-
боту агентів була покладена на самі 
банки. На практиці вони вирішили 
не ризикувати своєю репутацією і 
не зв’язуватися з агентами – навіщо 
возу п’яте колесо, тим більше, ще й 
не безкоштовне?

Ризик-орієнтований підхід по-
чав давати результати у вигляді 

Андрій Сегал
Директор ЮК «Amber»,
адвокат, магістр права
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блокування операцій клієнтів з 
вимогою надання документів, що 
підтверджують джерело похо-
дження коштів. Бажання клієнта 
уточнити у банку що-небудь по 
його процедурі ідентифікації і ве-
рифікації тепер буде розглядати-
ся як спроба обійти цю процеду-
ру (додаток 20 до постанови НБУ 
«Про затвердження Положення 
про здійснення банками фінансо-
вого моніторингу»).

Багатьох проблем з банками 
представники суб’єктів первин-
ного фінансового моніторингу 
могли б уникнути, якби клієнти 
звернулися до фахівців. Ми, на-
приклад, готові допомогти клієн-
ту вирішити проблеми з викорис-
танням його коштів і при цьому 
не стати об’єктом пильного ви-
вчення службою фінансового мо-
ніторингу банку. Це завдання стає 
ще більш актуальним у світлі роз-
гляду законопроекту про одно-
разове (спеціальне) добровільне 
декларування активів фізичних 
осіб. «Суб’єктом декларування 
не зазначатиметься інформація 
про джерела походження заде-
кларованих активів», – сказано 
у проєкті закону. Та як це буде 
відбуватися насправді, ми змо-
жемо дізнатися вже незабаром. 
Не можна виключати, що відразу 
після нульової декларації буде 
запущений процес обміну подат-
ковою інформацією з іншими кра-
їнами-членами ОЕСР, про який так 
багато говорили.

Уже зараз більшість банків 
підключені до системи автома-
тичного арешту і списання боргів 
з осіб, які потрапили до Єдиного 
реєстру боржників. Незабаром 
автоматичний арешт коштів стане 
можливий для всіх видів боргів –
за несплату штрафу за порушення 
ПДР, несплату кредиту або відсо-
тків по ньому, борг по комуналці 

тощо. Банки самі зацікавлені в 
переході на більш сучасну мо-
дель роботи, оскільки вона еко-
номить їх людські, часові та папе-
рові ресурси. Більше того, часто 
вони самі намагаються стягнути 
гроші з когось, тому їм вигідніше 
застосовувати більш ефективні 
інструменти.

Як кажуть, порятунок пото-
паючих – справа рук самих по-
топаючих. Щоб не було згодом 
нестерпно боляче, слід вже зараз 
дати собі звіт у тому, що уник-
нути розкриття своїх активів не 
вийде. Сприймаючи це як догму, 
слід звернутися до фахівців для 
отримання консультації на пред-
мет зменшення ризиків і надання 
іншого роду професійної допо-
моги. У житті бувають різні ситу-
ації. Тоді чому в таких важливих 
моментах, пов’язаних з фінансо-
во-економічними відносинами з 
державою, ми поводимося байду-
же? Ми працюємо для того, щоб 
захистити ваші інтереси. Головне 
наше завдання – допомогти вам 
зберегти вже накопичені кошти.

У міжнародному співтовари-
стві, в яке ми намагаємося увійти 
як цивілізовані люди, давно іс-
нує практика залучення юриста 
(адвоката) до будь-яких питань, 
що стосуються фінансово-еконо-
мічних відносин. Наявність «сво-
го» юриста вважається такою ж 
обов’язковою, як і «свого» лікаря.

Прогрес не стоїть на місці. Вико-
ристання сучасних методів роботи 
спільно з закордонними філіями 
нашої компанії дає нам можливість 
запропонувати оптимальний ал-
горитм вирішення поставлених 
завдань. Знання та досвід – ось 
головна запорука вирішення про-
блем, які стоять перед нами на по-
точний момент.

Чому нас вчить ця історія? Хто 
обізнаний, той озброєний. 

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПІДКОМІТЕТ З ПИТАНЬ  
ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ  

КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬ-
НОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Голова підкомітету  – 
 Богдан Слободян, 

 радник EQUITY Law Firm

18 червня 2021 року відбуло-
ся дистанційне голосування по 
питаннях щодо діяльності ААУ.

Прийнято рішення про ство-
рення  Підкомітету з питань еко-
номічних злочинів Комітету ААУ з 
кримінального права та процесу.

КОМІТЕТ ААУ  
З МЕДИЧНОГО ПРАВА

Голова комітету  – 
Ганна Щеннікова, 

керівниця практики  
ЮФ «Горецький & Партнери»
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ПРОЄКТИ СТУДІЇ ПРАВА ТА БІЗНЕСУ
«LAW & BUSINESS STUDIO» (LBS)

Студія права та бізнесу ААУ 
«Law & Business Studio» (LBS), 
яка почала свою діяльність в бе-
резні 2020 року – це платформа, 
яка об’єднує найкращих експертів, 
провідних адвокатів, фахівців та 
представників  бізнесу.

Ми зібрали найкращих, щоб ді-
литися досвідом, поширювати знан-
ня та професійно зростати разом.

Студія права та бізнесу ААУ 
проводить онлайн/оффлайн вебі-
нари та дискусії на найактуальні-
ші теми, за такими напрямками:

•  Юридична практика
•  Агро
•  Бізнес
•  Медицина та фарма
•  Інвестиції та фінанси
•  Банківська справа 
•  Податки 

•  Інтелектуальна власність 
•  IT та технології
•  Маркетинг та PR
•  Безпека та захист активів
•  Екологія
•  Особистий розвиток та HR
•  Кримінальне право
Law & Business Studio почала 

новий проєкт Розмова, спрямо-
ваний на розвиток особистісно-
го зростання юристів і адвокатів. 
Мета проєкту – показати лідерів 
юридичного ринку, принципи їх 
життя і діяльності, історію розвит-
ку і зростання, їх погляди на су-
часний юридичний ринок.

Крім того, в серпні стартував 
проєкт Talks #, який став дискусій-
но-освітньої платформою, яка зби-
рає в офлайні 4-5 експертів з кіль-
кох вузьких питань для глибокого і 

детального висвітлення практики, 
кейсів, практичних рекомендацій з 
обраної тематики. 

На даний момент стартували 
наступні проєкти LBS:

•  Tax Talks
•  Criminal Talks
•  Family Talks
•  IT Talks
LBS використовує в своїй ро-

боті найсучасніші технології, пе-
редові методи просування: Фей-
сбук, Інстаграмм і Ютюб канал. 

ФРАЗА «ТОЙ, ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ВОЛОДІЄ СВІТОМ» СЬОГОДНІ Є ЯК НІКОЛИ АКТУАЛЬНОЮ. 
ОСВІТА - ЦЕ ВАЖЛИВИЙ ЕТАП НА СХОДИНКАХ ДО МАЙБУТНІХ ПЕРЕМОГ. ЗАВДЯКИ ТЕХНОЛОГІЯМ 
МИ МОЖЕМО ТРИМАТИ РУКУ НА ПУЛЬСІ ВСІХ АКТУАЛЬНИХ НОВИН. МИ ВИРІШИЛИ СПРОСТИТИ 

ВАМ ПОШУКИ ПОТРІБНИХ ПЛАТФОРМ І ЗІБРАЛИ ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ В ОДНОМУ МІСЦІ.

Кількість
заходів

Кількість
LBS відео

на YouTube

Перегляди
 відео

у Facebook

Перегляди
 YouTube

Перегляди
 публікацій
у Facebook

100+

35 000+

250 000+

10 000+

Кількість
емейлів50 000+

Кількість
Спікерів 

Реєстрацій 

Охоплення
публікацій 

200+

30 000+

4500+

Лайв
перегляди 15 000+

Досягнення LBS за 2020-2021 рр.:

150+

Ольга Дмитрієва
Голова Наглядової ради ААУ, 
ментор проєктів LBS,  
керуючий партнер  
АО «Dmitrieva & Partners»

www.lbs.org.ua
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Вдумливий кролик на пагорбі сидить.
Видно звідти пампу і жаб’ячий брід.

Але буря все одно вдарить!
Ф. Іскандер

Фазіль Іскандер у своєму без-
смертному творі «Кролики і уда-
ви» ділив суспільство кроликів 
на 3 групи: допущені до столу, ті, 
що прагнуть бути допущеними до 
столу, і рядові. Такий поділ власти-
вий, у першу чергу, тоталітарному 
суспільству, де відчутний успіх у 
житті може бути виражений ви-
ключно в русі від «рядового» до 
«допущеного до столу». В теорії 
при багаторічному існуванні де-
мократичних інститутів такий 
розподіл не зовсім коректний, 
оскільки у «допущених до столу» – 
виконавчої та законодавчої влади 
тощо – немає тих преференцій, за-
ради яких варто було б рватися до 
влади за всяку ціну. Але більшості 
країн на світовій мапі до такої де-
мократії ще ой як далеко.

Зарплата будь-якого міністра 
КМУ приблизно дорівнює зарпла-
ті звичайного співробітника юри-

дичної фірми, але бажаючих бути 
міністрами незрівнянно більше. 
Чому ж так? Адже відповідаль-
ність набагато серйозніша, а ще 
є ненормований робочий день, 
електронні декларації та інші 
незручності високого статусу. Ду-
маю, відповідь очевидна. І поки 
ми будемо лицемірити, самі бу-
дучи частиною суспільства, така 
система житиме і процвітатиме. В 
кінцевому підсумку в українських 
реаліях тільки влада або близь-
кість до неї дозволяють отримати 
і зберегти в подальшому практич-
но гігантські статки. Тому закон 
виживання найсильніших (Гер-
берт Спенсер, Чарльз Дарвін) є, 
був і буде єдиною спрямовуючою 
силою у нашій країні.

Потрапивши в коло обраних, 
«кролик» відразу позбавляється 
всіх раніше звичних труднощів і 
злигоднів. Його стіл повний, його 
захищають усі силові структури, а 
лікують кращі лікарі. Будь-які пе-
решкоди на шляху, як з’ясовується, 
можна прибрати звичайним теле-
фонним дзвінком по спецзв’язку. 
При всій роз’єднаності «допущені 
до столу» об’єднані найсильнішим 
взаємозв’язком, а саме бажанням і 
далі залишатися в прямому досту-
пі до ситного обіду.

«Ті, що прагнуть бути допуще-
ними» в наших реаліях – це пер-
манентно змінювана опозиція (в 
особі її лідерів, зрозуміло). Вони 
сидять так високо, що бачать, як 
королівський кухар готує деліка-
теси і подає їх у святковому оздо-
бленні. Вони чують запахи, і шлун-
ковий сік рясно виділяється в їх 
порожні шлунки. Рано чи пізно 
їм вдається прорватися до влади, 
виштовхнувши завсідників на дру-
гі ролі. І тут найголовніше – не до-
пустити помилки «попередників». 

Ті занадто розслабилися на Олімпі 
і навіть підгодовували опозицію, 
мріючи створити кишенькові ар-
мії й партії, якими марили за част-
ку малу повноправно управляти.

Але боги повалені, і нові во-
лодарі ширяють понад хмарами. 
Незважаючи на радість «рядових 
кроликів», нові «допущені до сто-
лу» прекрасно усвідомлюють, що 
на одній цій радості далеко не 
заїдеш. Скоро кролики прийдуть 
до палацу і знову будуть стука-
ти порожніми мисками. Тоді «ті, 
що прагнуть бути допущеними», 
вони ж колишні володарі, зметуть 
«допущених» від столу всерйоз 
і надовго.

І тут старий мудрий кролик 
Стармуд (Іскандер) подає пре-
красну ідею про люстрацію. Вона 
здатна разом заборонити колиш-
нім «допущеним до столу» претен-
дувати на повернення до повних 
тарілок, і в очах «рядових кро-
ликів» це прекрасне видовище, 
здатне тривалий час пояснювати 
відсутність хліба. Ідея здавалася 
настільки прекрасною, що її без 
тривалих дебатів почали втілюва-
ти в життя.

Та як не сумно, на місця, що 
звільнили «ті, що прагнуть», тут-та-
ки полізли молоді та ранні з числа 
«рядових кроликів». Відчайдуш-
ні – жах, голодні й чіпкі. Взагалі 
беззаконня! Це не на жарт стур-
бувало «допущених». Викликали 
вони, зрозуміло, Стармуда і нада-
вали йому по перше число. А по-
тім (таємно, звичайно) прийняли 
рішення колишніх «допущених» 
пробачити всякими хитрими при-
йомами та вивертами і в ряди «тих, 
що прагнуть» перевести. Вже кра-
ще хай вони, ніж відчайдухи нові. 
А щоб серед «рядових» невдово-
лення не спостерігалося, було ви-

ЛЮСТРАЦІЯ

Семен Ханін 
Член Правління ААУ, Керуючий 
партнер ЮК «Amber», адвокат, 
к.е.н.
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рішено (не без Стармуда, зрозумі-
ло) в число люстрованих включити 
більше всяких «рядових кроликів», 
щоб ідею не паплюжити. І їм уже, 
ясна річ, ніякої пощади!

Такий поворот справ як ніко-
ли раніше «допущених» і «тих, що 
прагнуть» згуртував, так що перші 
навіть стали недоїдки не викидати, 
а «тих, що прагнуть» ними підгодо-
вувати. І навіть «допущеним» ряду 
могутніх королівств заморських 
ця ідея сподобалася. Мабуть, не-
просто їм за морями-океанами. 
«Допущені» всіх країн, єднайтеся!» 
– надряпав хтось на Капітолії, але 
напис швидко стерли, а хулігана 
відшмагали. Всьому має бути своє 
місце і час, так ось. До речі, потім 
літописці назвуть цю тенденцію 
гуманізацією суспільства, торже-
ством європейських цінностей і 
іншими образливими словами.

А що «рядові кролики», запи-
таєте ви? Адже їм хлібця не пе-
репало? Ні, зате видовищ – цілий 
серіал. Не до хліба тут.

І якщо вже так добре з люстра-

цією вийшло, стали за заповітами 
Стармуда практику цю й надалі за-
стосовувати, всіх при палаці заново 
оцінювати (люстрація лайт). Про 
закони у них запитають, норми і та-
блиці напам’ять вивчити змусять, а 
найголовніше – добропорядність 
перевірять. Як же без неї? Раніше 
як було? Якщо щодо кролика обви-
нувального вироку немає, значить, 
він чистий перед королівством. Чи 
добре це? Ні, погано!

Тому створили «допущені» спе-
ціальних кроликів на окремому 
пайку, щоб на ситий шлунок через 
них кроликів як крізь сито просію-
вати. Адже зручно: і «рядовий кро-
лик» про хлібець перед екраном 
телевізора забуде, і челядь пала-
цова привітніша стане. А то начи-
таються різних книжок європей-
ських про свободу, права людини, 
презумпцію невинуватості й грубі-
янити починають. А так добре, аж 
душа радіє. Сьогодні суддів переві-
рили на добропорядність, завтра – 
прокурорів, поліцейських. Коли 
тільки до кербудів дійдуть? А ще 

добре було б подружжя через таке 
сито пропустити. Мало, що їм по-
добається разом – нехай спочатку 
добропорядність свою доведуть, а 
там вже будемо подивитися.

І до речі, якщо кому ідея ця 
дуже не до серця. Хочу нагадати, 
що сталося з «кроликом, котрий 
замислився» у творі Іскандера. 
Його свої ж побратими, «рядо-
ві кролики» зрадили, віддавши 
на поталу удавам. І ті з’їли його в 
один момент. Так що, колеги, не 
витрачаємо часу даремно – ство-
рюємо і записуємося в комітети 
з перевірки доброчесності всіх і 
вся. Перевіряємо адвокатів, музи-
кантів, пожежників і лікарів. Якщо 
можна, направте мене люстру-
вати шоколадну фабрику. Каюся, 
грішний, досі до солодкого при-
страсть маю.

P.S. Викладене є особистою 
думкою автора, побудованою 
на детальному вивченні Закону 
№1682, практики Європейського 
суду з прав людини, рішень Кон-
ституційного Суду України. 

Серед питань порядку денно-
го, зокрема, буде розглянуто звіт-
ну доповідь Президента ААУ Зої 
Ярош та Ревізійної комісії ААУ, 
відбудуться вибори Президента 
ААУ, віцепрезидента ААУ  та  членів 
Правління ААУ.

Встановлено наступну про-
цедуру висування кандидатів на 
виборні посади Президента ААУ, 
віцепрезидента ААУ, членів Прав-
ління ААУ, а саме:

• висування кандидатів здійс-
нюється виключно шляхом само-
висування;

• кандидат, який має бажання 
взяти участь у виборах, повинен 
бути дійсним членом ААУ;

• для кандидатів на посаду Пре-
зидента ААУ та віцепрезидента 
ААУ мінімальний термін членства 
в АААУ складає 5 (п’ять) та 3 (три) 
роки відповідно;

• голосування на З’їзді буде 
здійснюватися тільки по тих канди-
датах, які своєчасно та в повному 
обсязі надали необхідну інформа-
цію для участі у виборах.

Кандидат на виборні посади 
повинен до 05 вересня 2021 року 

(включно) надіслати до Секрета-
ріату ААУ  таку інформацію:

• заява на посаду;
• мотиваційний лист;
• автобіографія та згода на збір, 

обробку, збереження та викори-
стання персональних даних;

• фото (формат - jpeg, розмір – 
від 1 Мб );

• презентація з планом своєї по-
дальшої роботи.

Зазначена інформація повинна 
бути направлена на електронну ад-
ресу: butok@uaa.org.ua, з наступ-
ним наданням оригіналу заяви до 
Секретаріату ААУ.

Поштова адреса: 01021, Київ, 
вул. Мечникова, 16, оф. 316.  

XІ З’ЇЗД ВГО «АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»

РІШЕННЯМ ПРАВЛІННЯ ААУ ВІД 20.05.2021 РОКУ ЗАТВЕРДЖЕНО 
СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВОГО XІ З’ЇЗДУ ВГО «АСО-
ЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ» 05 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ.
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Створення бізнесу в рівних 
частках є досить поширеним, але 
набуло поганої слави – все йде 
добре до того моменту, поки між 
партнерами не виникають роз-
біжності. І якщо в звичайній ситу-
ації ряд рішень можна прийняти 
незважаючи на незгоду одного з 
партнерів, то в даному випадку 
проблематичним стає прийняти 
абсолютно будь-яке рішення і на-
віть провести збори, щоб розгля-
нути на них будь-яке питання, що 
стосується управління суб’єктом 
господарювання.

Партнерство 50 на 50 на 
кшталт реєстрації шлюбу – спо-
чатку всі налаштовані жити «довго 
і щасливо і померти в один день», 
обидва впевнені, що будуть до-
бровільно поважати права один 
одного, виконувати свої зобов’я-
зання найкращим чином, бути 
чесними і порядними у стосунках. 
Але це все справедливо до того 
моменту, поки між партнерами 
не виникнуть розбіжності, і тоді 
ситуацію може врятувати лише 

наявність узгоджених між ними і 
письмово закріплених інструмен-
тів виходу з конфліктних ситуацій.

Як показує вітчизняна прак-
тика, сторони при входженні в 
спільні проекти вкрай рідко пі-
клуються про такі «дрібниці». 
Вони свято вірять у взаємну по-
рядність і непогрішність, але така 
недалекоглядність зазвичай при-
водить їх до вкрай сумних наслід-
ків.

І до мене, і до моїх колег не-
зліченну кількість разів звертали-
ся клієнти з проханням надати їм 
правову допомогу при створенні 
підприємства, де частки учасни-
ків передбачалося розподілити 
порівну. На наші наполегливі ре-
комендації скласти договір між 
засновниками, до якого заклас-
ти ефективні інструменти ніве-
лювання можливих проблемних 
моментів в майбутньому і засте-
реження з приводу можливих па-
тових ситуацій, ризик виникнен-
ня яких є реальним в будь-який 
момент, вони завжди говорили, 
що дуже поспішають, їм не до 
цього, вони не хочуть витрачати 
зайві кошти на ілюзорні питання, 
і ми завжди в таких випадках роз-
водили руками, бажали їм удачі і 
чекали, чим це все закінчиться. І 
це в абсолютній більшості випад-
ків закінчувалося погано: колись 
дружні партнери, що розуміли 
один одного, раптом перетво-
рювались на заклятих ворогів, 
які не хотіли шукати компроміс 
у проблемних ситуаціях і тим са-
мим блокували діяльність ство-
реного ними підприємства, яке 
могло продовжувати нормально 
працювати, процвітати і приноси-
ти їм обом прибуток . Згодом такі 
партнери знову зверталися до 
юристів і платили набагато біль-

ші гроші за те, щоб врятувати хоч 
частину своїх вкладень. І як тут не 
згадати відому приказку про те, 
що скупий платить двічі.

Але справа тут не тільки і не 
стільки в жадібності, скільки в не-
далекоглядності, а також у звичці 
вирішувати проблеми по мірі їх 
надходження, що міцно закріпи-
лася в головах наших людей, за-
мість того, щоб спробувати запо-
бігти виникненню таких проблем. 
Ми завжди просимо своїх клієнтів 
перед початком будь-яких спіль-
них проектів обговорювати всі 
питання «на березі», щоб потім 
вони мали реальну можливість 
впоратися практично з будь-яки-
ми труднощами, що виникають 
в управлінні такими проектами, 
але, на жаль, нас не завжди хо-
чуть чути. І ця стаття призначена 
саме для тих, хто підходить до та-
ких питань усвідомлено, будь то 
партнери по бізнесу або ж наші 
колеги, які здійснюють правовий 
супровід створення різних біз-
нес-проектів.

Отже, давайте поміркуємо, як 
в умовах українського правового 
поля можна захистити інтереси 
партнерів, які засновують спіль-
ний бізнес в рівних частках.

Ще до недавнього часу вва-
жалося, що українське законо-
давство не здатне належним 
чином захистити учасників гос-
подарського товариства від са-
ботажу іншими учасниками про-
цесу управління підприємством. 
Юристи ламали голову над тим, 
як виключити зі складу учасни-
ків того, хто ухилявся від участі в 
проведенні зборів вищого органу 
управління товариства (і такі збо-
ри неможливо було провести і, 
відповідно, прийняти ключові рі-
шення без необхідного кворуму) 

Вероніка Зарубицька
Юристка ЮК «Amber», адвокатка, 
магістерка з права

БІЗНЕС 50:50. КЛІНЧ ЧИ ЕФЕКТИВНЕ ПАРТНЕРСТВО?
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або ж не міг знайти спільну мову 
з іншим учасником з питань, зно-
ву таки мають ключове значен-
ня для управління товариством 
і його ефективної роботи. Іноді 
така можливість знаходилась в 
рамках правового поля (вкрай 
рідко), іноді партнерам доводи-
лося вдаватися до різних махіна-
цій, що, ясна річ, може потягти за 
собою ще більші проблеми, але 
частіше за все підприємство було 
приречене на припинення свого 
існування і в кращому випадку 
партнери розбігалися, вирішив-
ши взаємні фінансові питання.

Якщо ви думаєте, що не існу-
вало способів запобігання таким 
ситуаціям, то я з усією відпові-
дальністю можу сказати, що це 
не так. Як говорилося у відомому 
фільмі, якщо Ви не любите долму, 
то, може, Ви просто не вмієте її го-
тувати. Інструменти, якими мож-
на було успішно користуватися, 
існували завжди. Але поспішаючи 
почати бізнес, партнери найчас-
тіше воліють обмежуватися фор-
мальними положеннями, закрі-
пленими в стандартних статутах 
підприємств і в актах законодав-
ства, що регулюють корпоративні 
відносини.

Найпопулярнішою і найпро-
стішою організаційно-правовою 
формою існування підприємства 
завжди вважалося товариство 
з обмеженою відповідальністю. 
З недавнього часу, з набранням 
чинності Законом України «Про 
товариства з обмеженою та до-
датковою відповідальністю», 
який запровадив до правового 
поля України поняття «корпо-
ративного договору», правове 
регулювання корпоративних від-
носин в рамках товариства з об-
меженою відповідальністю зазна-
ло деяких змін. Але скажу вам по 
секрету, і до набрання чинності 

вищезгаданим Законом ніхто не 
забороняв учасникам ТОВ укла-
дати між собою не заборонені за-
коном угоди, наприклад, такі, що 
регулюють питання, не охопле-
ні статутом і нормами чинного 
законодавства.

Отже, щоб зрозуміти, за яки-
ми принципами працює система 
партнерських взаємин в контек-
сті управління спільним бізнесом, 
ми повинні відповісти собі на го-
ловне питання: участь в управлін-
ні господарюючим суб’єктом – це 
право особи чи її обов’язок? Якщо 
це право, то змусити особу вжива-
ти заходів з управління підприєм-
ством неможливо. Можна тільки 
створити умови, за яких вона буде 
зацікавлена або ж змушена це 
робити. Якщо це обов’язок – тоді 
інша річ, в цьому випадку можна 
задіяти механізми притягнення 
особи до відповідальності за його 
невиконання і чекати настання 
відповідних негативних правових 
наслідків для особи, яка з якихось 
причин свої обов’язки не виконує 
або виконує неналежним чином.

Положення, закріплені в за-
конодавстві, відносять управ-
ління учасником господарським 
товариством до категорії його 
прав. Статут підприємства, ясна 
річ, суперечити закону не може, 
тому сподіватися на положення 
закону і статуту підприємства як 
на підставу того, щоб впливати 
на недобросовісного учасника, 
не має ніякого сенсу. Потрібно 
або вишукувати будь-які додат-
кові підстави вплинути на такого 
учасника (яких може і не існува-
ти в конкретній ситуації), або в 
інший спосіб надати потрібній 
поведінці учасника обов’язковий 
характер. Як це зробити? Дуже 
просто. Потрібно, щоб учасники 
шляхом укладення корпоратив-
ного договору взяли на себе вза-

ємні зобов’язання по управлінню 
створеним ними товариством і 
передбачили правові наслідки 
невиконання або неналежного 
виконання таких зобов’язань.

Якими можуть бути інструмен-
ти, які варто закріпити в корпора-
тивному договорі і чи достатньо 
одного корпоративного догово-
ру, щоб вирішити всі подібні пи-
тання?

Укладення учасниками кор-
поративного договору може ви-
рішити дві ключові проблеми: це 
захист прав та інтересів кожного 
учасника, а також забезпечення 
можливості нормального функ-
ціонування підприємства неза-
лежно від того, в яких стосунках 
перебувають його партнери і чи 
можуть або хочуть вони досягти 
компромісу з кожного окремо 
взятого питання управління під-
приємством і з концепції управ-
ління товариством в цілому. 
Йдеться про те, що якщо в якийсь 
момент учасники не зможуть між 
собою домовитися, настануть 
правові наслідки, що дадуть мож-
ливість підприємству продовжу-
вати свою діяльність, а учасникам 
– захистити свої вкладення в цей 
бізнес.

Якщо ми говоримо про те, що 
один з учасників ухиляється від 
участі в управлінні товариством 
та / або від участі в прийнятті 
ключових рішень по управлінню 
товариством, то, по суті, єдиним 
можливим виходом для іншого 
учасника, якщо той хоче зберегти 
товариство в робочому стані, є на-
буття можливості управляти цим 
товариством самому. Проте, не 
володіючи достатньою для наяв-
ності кворуму на зборах учасників 
часткою в статутному капіталі, а 
також необхідну кількість голосів 
для прийняття певних рішень, це 
зробити неможливо. Тому мова 
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йде про те, щоб якимось чином 
змусити учасника, який саботує 
управління товариством, віддати 
свою частку в статутному капіта-
лі підприємства (або її частину, в 
залежності від ситуації і від мети, 
яку потрібно досягти в кожному 
конкретному випадку) іншому 
учаснику, який може і хоче забез-
печити подальше функціонування 
такого товариства.

Можливі, звичайно, різні ва-
ріанти фінансових санкцій, які 
за умовами договору будуть за-
стосовані до порушника зобов’я-
зань, але проблему управління 
підприємством це точно не вирі-
шить. Тому тут ми розглянемо ва-
ріанти, за яких товариством все ж 
залишиться на плаву.

У світовій практиці існує два 
види примусового відчуження 
частки в статутному капіталі. Це 
squeeze-out, тобто примусовий 
продаж частки (коли партнер зо-
бов’язаний продати свою частку 
іншому партнеру), і sell-out, при-
мусовий її викуп (коли партнер 
зобов’язаний купити частку ін-
шого партнера). Умови, на яких 
здійснюється примусовий про-
даж і примусова купівля частки 
в статутному капіталі зарубіжних 
компаній, прописані у відповід-
ному іноземному законодавстві, 
але ці процедури призначені для 
міноритарних учасників і перед-
бачають ряд обов’язкових умов, 
за яких вони можуть застосовува-
тись. В українському законодав-
стві подібні процедури не описа-
ні, та й в силу загальної концепції 
захисту права власності, яка за-
кріплена в Конституції та законах 
України, такі механізми є досить 
спірними і їхнє застосування в чи-
стому вигляді на даний момент є 
досить проблематичним.

В той же час, зберігаючи такий 
самий сенс, ці інструменти мож-

на з успіхом адаптувати до вимог 
українського законодавства та-
ким чином, щоб вони не містили в 
собі потенційної загрози для пра-
ва власності або інших гаранто-
ваних законом прав особи. Щоб 
це зробити, потрібно перш за все 
відійти від концепції «примусо-
вого» продажу або купівлі. Хоча 
зміст залишиться таким самим: 
порушуючи свої зобов’язання з 
управління товариством, покла-
дені на неї корпоративним дого-
вором, особа повинна буде поз-
бутися своєї частки або її частини 
на користь партнера по бізнесу. 
Для цього потрібно всього лише 
зробити так, щоб кожен з партне-
рів з самого початку надав свою 
згоду на таке відчуження.

Існують різні форми, в яких 
можна отримати таку згоду. Вони 
можуть бути більш м’якими і по-
требувати вжиття додаткових 
заходів від партнерів, щоб за-
пустити цей механізм, а можуть 
бути жорсткими, що дозволяють 
автоматичне настання потрібних 
правових наслідків.

Наприклад, партнери можуть 
одночасно з укладенням корпо-
ративного договору укласти між 
собою ще ряд договорів, що за-
безпечують виконання деяких 
позицій, закріплених в корпора-
тивному договорі. Це може бути 
(1) попередній договір купів-
лі-продажу частки в статутному 
капіталі товариства (її частини, 
обумовленої партнерами, або ж 
послідовний викуп частки парт-
нера частинами, якщо після вику-
пу першої частини, що забезпечує 
наявність кворуму для проведен-
ня зборів учасників партнери все 
ще не можуть досягти компромі-
су) під умовою; (2) договір купів-
лі-продажу частки (її частини) у 
статутному капіталі товариства 
під умовою настання певних обу-

мовлених сторонами обставин.
Обидва ці варіанти мають пра-

во на існування, тільки в першому 
випадку у партнера виникає зо-
бов’язання продати частку (її ча-
стину) іншому партнеру (купити 
в іншого партнера), і якщо відно-
сини між партнерами вкрай на-
пружені, то примусити особу до 
укладення основної угоди буде 
досить проблематично. У другому 
випадку один з партнерів автома-
тично набуває право власності на 
частку іншого партнера (її части-
ну) у статутному капіталі на умо-
вах, обумовлених в договорі ку-
півлі-продажу, і буде мати менше 
проблем і зволікань в подальшо-
му управлінні товариством.

Мені б не хотілося, щоб у чи-
тача складалося враження, що на 
практиці все так просто. Прости-
ми і зрозумілими в даному випад-
ку є самі інструменти, які я наве-
ла як приклад. Їх досить багато, і 
вони застосовуються в залежності 
від мети, яку переслідують парт-
нери в кожному конкретному ви-
падку. Потрібно усвідомлювати, 
що розробкою і впровадженням 
таких інструментів в корпора-
тивні відносини завжди повинні 
займатися спеціально навчені 
люди, які пропишуть умови кор-
поративного договору та супут-
ніх йому угод, виходячи з цілей і 
запиту конкретного клієнта, інак-
ше партнери можуть опинитись 
у доволі складній ситуації, як по 
відношенню один до одного, так 
і по відношенню до створеного 
ними товариства. Якщо ви звер-
нете увагу, то найпримітивніший 
іноземний договір між власника-
ми часток в іноземних компаніях 
є дуже об’ємним. А якщо підійти 
до питання трохи менш формаль-
но, то це може бути цілий фоліант. 
Ми ж не звикли, нажаль, деталь-
но регламентувати наші корпо-
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ративні відносини і мінімізувати 
ризики, адже, на думку партнерів 
на початкових етапах побудови 
спільного бізнесу, такі ризики вба-
чаються малоймовірними і десь 
навіть ілюзорними.

Ми дуже любимо переймати 
іноземний досвід, тільки чомусь 
ми не завжди беремо з нього най-
краще або ж, навпаки, найкращо-
го не беремо. Описана ситуація 
якраз закликає нас звернути увагу 
на те, як в країнах з розвиненою 
економікою партнери вирішують 

і, найголовніше, вміють запобіг-
ти виникненню корпоративних 
конфліктів.

Право більшості зарубіж-
них країн (я не кажу про країни 
пострадянського простору, де 
система права багато в чому на-
гадує нашу) має ряд особливос-
тей. Однією з них є те, що зако-
нодавство відносить більшість 
питань на відкуп сторонам дого-
вору. Українське ж законодавство 
містить безліч положень, які на-
дають сторонам договору додат-

кового захисту, що, на мій погляд, 
є нашою перевагою. Навіть якщо 
ми щось забудемо врегулювати в 
договорі, є шанс, що ми зможемо 
розраховувати на захист закону 
в цій частині. З іншого боку, нор-
ми чинного законодавства іноді 
обмежують нас в можливості за-
стосування потрібних нам пра-
вових інструментів, але це все від 
«невміння їх готувати». Все можна 
зробити, якщо усвідомлено підхо-
дити до питання і вчасно зверта-
тись за правовою допомогою. 

«Не скласти планів – означає
запланувати свою поразку»

Бенджамін Франклін 

Наш світ безперервно зміню-
ється внаслідок творчої та еконо-
мічної діяльності як окремих лю-
дей, так і малих та великих груп, які 
складають людську спільноту. Цей 
процес неперервних змін ми нази-
ваємо розвитком, який розуміємо 
як поступове вдосконалення тех-
нологічних інновацій (платформ), 

що визначають уклад життя людей. 
Як показують спостереження, цей 
розвиток відбувається не плавно, а 
певними «скачками», тобто перехід 
з однієї технологічної платформи на 
іншу радикально змінює уклад жит-
тя. Прикладами цього є останні три 
індустріальні (або точніше сказати – 
технологічні) революції, які відбули-
ся за неповні два століття. Сьогодні 
світ стоїть на порозі четвертої тех-
нологічної революції, яка вчергове 
може кардинально змінити уклад 
нашого життя і навіть саму людину. 
Такі скачкоподібні зміни мають гло-
бальний характер і впливають на 
життя всього людства. Основу таких 
змін може становити розвиток від-
новлювальної енергетики в основі 
якого лежить розвиток та викори-
стання водневих технологій. 

Саме розвиток енергетики має 
вирішальний вплив на стан еконо-
міки в державі та рівень життя на-
селення. Метою соціальної держа-
ви, якою відповідно до Конституції 
є Україна, має бути забезпечення 
умов для зростання добробуту 
громадян. Однією з найважливі-
ших складових добробуту в цивілі-
зованих державах є забезпечення 
громадян і компаній необхідними 
енергоресурсами.

Що ж відбувається в даній галу-
зі на даний час? «В Україні значно 
збільшилось споживання електро-
енергії», «Хто спровокував кризу 
в електроенергетиці України?», 
«Україна просить про ескалацію 
напруги та збільшила поставки 
електроенергії в країну» це лише 
маленька частина заголовків взя-
тих із засобів масової інформації, 
що визвали ажіотаж у більшості 
населення країни упродовж січня – 
лютого 2021 року.

Національна комісія, що здійс-
нює державне регулювання у сфе-
рах Енергетики та комунальних 
послуг попереджає, що щоденне 
зменшення запасів вугілля загро-
жує стабільній роботі енергоблоків 
ТЕС. Це може спровокувати виник-
нення загальносистемної аварії в 
об’єднаній енергосистемі України і 
введення в дію графіків аварійного 
припинення електропостачання 
споживачів.

Аналізуючи ситуацію, що скла-
лася фахівці сходяться в одній 
думці, що на даний час Україна 
опинилась в ситуації найглибшої 
енергетичної кризи з моменту 
незалежності. Щоб зрозуміти що 
сталося треба усвідомити, що на 
разі більшу частину електроенергії 

Андрій Валенко
Юрист ЮК «Amber», адвокат,  
магістр права

ШАНСИ НА РОЗВИТОК. ЧИ ВПОРАЄМОСЬ?



СТАТТЯ

№3 (52) липень-серпень 2021 р.22

виробляють атомні і теплові елек-
тростанції. Зменшення виробни-
цтва атомної енергії та критичне 
зменшення запасів вугілля на ТЕС в 
додаток з аварійними ремонтами і 
призвело до такої ситуації. 

Викликає подив такий стан 
справ, оскільки ще півроку назад ті 
ж самі ЗМІ публікували кардиналь-
но протилежні заголовки в яких 
висвітлювались досягнення в галу-
зі енергетики, повне забезпечення 
енергоносіями для успішного за-
вершення опалювального сезону 
та колосальні можливості у розвит-
ку відновлювальної електроенер-
гетики.

Розуміючи це, виникають пи-
тання чи була прогнозованою 
енергетична криза, чи є якась 
енергетична стратегія в державі та 
чи спроможна країна в майбутньо-
му впоратись з тенденціями, що ви-
никнуть у майбутньому?

В Україні залишається чин-
ною «Енергетична стратегія 
України до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкуренто-
спроможність», що затверджена 
розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України № 605-р від 18 серп-
ня 2017 року. На мій погляд зазна-
чений документ є застарілим, не 
враховує зміну пріоритетів, які від-
булись останніми роками в усьому 
світі та навіть не відображає вже 
проголошеним урядовцями тен-
денціям до розвитку ринку елек-
троенергетики.  

Так, 11 грудня 2019 року Євро-
пейська комісія ухвалила комюніке 
«Європейський зелений курс» – 
програму дій, мета якої - зменшити 
викиди СО2 на 50-55% у 2030 р. та 
зробити Європу першим «кліма-
тично нейтральним» континентом 
до 2050 року. Дорожня карта пе-
редбачає цілий комплекс заходів 
щодо підвищення ефективного ви-
користання енергоресурсів, пере-

ходу до «чистої» циркулярної еко-
номіки, зменшення забруднення 
та запобігання змінам клімату. Все 
це сприятиме покращенню якості 
життя людей та екології. Україна 
оголосила про приєднання до цієї 
угоди і підтримку зазначеного Єв-
ропейського курсу. Незважаючи на 
те що пройшов понад рік з момен-
ту ухвалення вказаного комюніке 
та підтвердження приєднання до 
нього нашої держави окрім публіч-
них виступів, дієвих заходів щодо 
запровадження механізмів реалі-
зації вказаного курсу до цього часу 
не розроблено.

Однією з ключових ідей «Єв-
ропейського зеленого курсу» є 
активне запровадження відновлю-
вальної енергетики ключову роль 
в якому відіграє розвиток водне-
вих технологій, що повинно доко-
рінно змінити структуру розвитку 
економіки кожної країни. Провідні 
країни Європи обговорюють стра-
тегію розвитку вказаного напряму 
на рівні президента Франції та кан-
цлера Німеччини. Саме ці країни 
взяли пальму першості в розвитку 
водневих технологій. Ними вже за-
проваджено відповідні стратегії та 
виділено вже понад 16 мільярдів 
Євро для реалізації водневих про-
ектів. За прогнозами інвестбанку 
Goldman Sachs, ринок «зеленого» 
водню в Європі до 2050 року буде 
оцінюватись у 2,2 трильйона євро 
на рік. За оцінками Bank of Amerika 
обсяг глобальних інвестицій в інф-
раструктуру, пов’язаних з воднем, 
сягне 11 трильйонів доларів до 
2050 року. 

Великі сподівання у розвит-
ку відновлювальної енергетики 
покладаються і на Україну. З ура-
хуванням географічного розташу-
вання України, для реалізації ви-
щезазначених цілей як вихід став 
активний розвиток відновлюваль-
ної енергетики, де особлива роль 

відведена енергії сонця та вітру. До 
речі, за підрахунками фахівців, за 
потенціалом можливості розвитку 
відновлювальної енергетики Укра-
їна друга у Європі після Великої 
Британії. 

Завдяки пільговим умовам та 
введення так званого «зеленого» 
тарифу в Україні за останні роки 
значно збільшилась кількість віт-
рових та сонячних електростанцій, 
які уже ввійшли у повсякденний 
побут і не викликають шаленого 
здивування, як це було років п’ять-
сім тому. Вказаний тариф характе-
ризується тим, що тариф на елек-
тричну енергію з відновлювальних 
джерел, який зафіксований в часі 
та прив’язано до курсу Євро.   

Проте, на даний час знаходить-
ся багато скептиків, що критично 
оцінюють зазначені заходи і гово-
рять про економічні прорахунки, 
які полягають у тому, що країна 
споруджує поновлювані об’єкти з 
найдорожчою у Європі електрое-
нергією, щоб потім їх відключати, 
та ще й виплачувати «зеленим» від-
повідні компенсації. Цілком зако-
номірно, що подібні цінові переко-
си викликали хвилю громадського 
неприйняття «зеленої» енергетики 
в Україні. У свою чергу знаходячи 
винними чомусь розвиток техноло-
гій, проте зовсім не надаючи оцінку 
чиновницький прорахункам і здат-
ності останніми до прогнозування 
результату.   

Насправді модель розвитку від-
новлювальної енергетики у нашій 
країні не відрізняється від моделей 
розвитку і в інших країнах. Цілком 
закономірно, що вітряні та сонячні 
станції відрізняються вкрай неста-
більним виробленням електрики 
із за природніх процесів. Звісно, 
що сонце не може світити одна-
ково протягом 24 годин на день 
цілий рік так само як вітер не дує 
кожного дня з однаковою силою. 
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Стає зрозумілим, що відновлюва-
ну енергетику можна ефективно 
розвивати тільки в комплексі зі 
збалансованим і оптимальним роз-
витком енергосистеми в цілому. Як 
це і відбувається в більшості своїй в 
ринково розвинених країнах.

Саме тому фахівці вважають, 
що при існуючій інфраструктурі та 
географічному положенні в Україні 
повинно ефективною запрацюва-
ти модель комплексного розвитку 
енергетики в основі якої лежати-
муть водневі технології. Основна 
ідея якої полягає у тому, що енергія 
сонця та вітру повинна викорис-
товуватись для виробництва і збе-
рігання водню на ті періоди, коли 
відновлювальні джерела не в змозі 
її виробляти в достатній кількості. 
Такі періоди виникають в темний 
час доби або безвітряну погоду, 
коли слабкий вітер не здатний за-
безпечити необхідну потужність 
для обертання вітряної турбіни, 
або у так звані пікові навантаження 
на енергосистему – вранці та вве-
чері. Тоді починає діяти воднева 
платформа, яка балансує енергоз-
береження, і тим самим перетво-
рює змінні джерела енергії на по-
стійні. Не вдаючись до хімічних та 

фізичних процесів, що відбувають-
ся при вказаній моделі розвитку 
енергетики можливо констатувати 
те, що перевагою водню є його еко-
логічність, адже в результаті його 
генерації утворюється звичайна 
вода, яку можна використовувати в 
господарських цілях та навіть пити. 
Не дарма водневу енергетику від-
носять до зеленої, відновлюваної 
та соціально відповідальної. На-
справді ж її можна вважати просто 
ще одним природнім станом води 
або ж так званим новим енергетич-
ним кругообігом води в природі: 
з води у енергію і знову до води. 
Окрім цього, важливо розуміти що 
розвиток цієї технології фактично 
дорівнює розвитку абсолютно но-
вої галузі в економіці країни, що 
безумовно є великим знаком «+».

Вказані технології досить успіш-
но вже використовуються в Японії, 
Канаді, Німеччині, Франції, Норве-
гії, Данії та інш. 

Не зважаючи на світові тенден-
ції в Україні на даний час  відсутня 
Державна стратегія розвитку за-
значеної галузі. Питання виробни-
цтва та використання «водневої» 
енергетики законодавчо не врегу-
льоване. За оцінками спеціалістів, 

для того щоб розпочати цей про-
цес на початковому етапі необ-
хідно щонайменше винести зміни 
щонайменше до шести законів на 
основі яких функціонує енергетич-
на галузь, розробити та затверди-
ти відповідні нормативно правові 
акти, підготувати зміни та допов-
нення принаймі до 50 технічних 
регламентів і нормативів. 

Звичайно, на даний час осво-
єння потенціалу водневої енерге-
тики на Світовому рівні тільки по-
чинається. Тому Україна досі має 
відносно рівні стартові умови з ін-
шими країнами. Дуже важливо аби 
процеси впровадження новітніх 
технологій відновлювальної енер-
гетики відбувалися якомога дина-
мічніше для того щоб теоретичний 
потенціал нашої країни швидко пе-
ретворився на якісний результат. І 
тут не зайвим буде застосувати вже 
існуючий досвід інших країн. Спо-
діваюсь, що чиновницький апарат 
який буде долучений до реалізації 
зазначених проектів зробить вір-
ні висновки з попередніх етапів 
розвитку енергетичної галузі, що 
дозволить Україні увійти до нового 
покоління розвинених високотех-
нологічних країн.  

23 червня 2021 р. ми зустрі-
лися з Валентином Загарією, за-
сновником та керуючим парт- 
нером АО Spensers, третім 

президентом Асоціації прав-
ників України, першим головою 
ВКДКА. Згадали президентство в 
АПУ, роботу ВКДКА, злиття і роз-

біжності, через які довелося пано-
ві Валентину пройти зі своїм колек-
тивом, обговорили адвокатську 
етику в житті, ринок юридичних 
послуг, значимість і необхідність 
громадської роботи, актуальність 
юридичних рейтингів і плани на 
майбутнє. 

Тримайте руку на пульсі, а да- 
лі буде тільки цікавіше! 

НОВИЙ ВИПУСК ПРОЄКТУ «РОЗМОВА!» 

Посилання на 
відео випуску – 

за QR-кодом:
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Ми ретельно вивчили 
Вашу біографію та зна-
ємо, що перша Ваша 

освіта – математична. Як Ви 
прийшли до правознавства та 
юридичної професії?

Уважаемые друзья. Моя пер-
вая профессия имеет отношение 
к математике, но я не был «чи-
стым» математиком. В 1988 году 
я поступил в КВВАИУ (Киевское 
Высшее Военное Авиационное 
Инженерное Училище). Моя спе-
циальность носила название 
инженер-математик. Так тогда 
называли программистов. Сейчас 
сложно представить, но ЭВМ, на 
которой я начинал работать, за-
нимала собой несколько комнат, а 
управлялась посредством перфо-
карт. Первые персональные ком-
пьютеры, отдаленно похожие на 
сегодняшний день, мне впервые 
довелось повстречать в 1991 
году. И все же. Наша профессия 
была легендой. Так, пожалуй, чув-

ствовали себя люди, причастные 
к первому полету в космос. Мы, 
студенты разных киевских вузов, 
собирались за чашкой пива, обсу-
ждая будущее и строя его своими 
руками. Мне казалось, что вот-вот 
и компьютер заговорит, а искус-
ственный интеллект поборется с 
человеком за место под солнцем. 
Теперь это никого не удивляет. 
Все привыкли к компьютерам 
как к микроволновке и романти-
ка из профессии ушла насовсем. 
Пришедшийся на годы моей уче-
бы распад СССР добавил в жизнь 
много неопределенности. Госу-
дарственное финансирование 
прекратилось во всех сферах. За-
крывались училища и институты. 
Наш выпуск, кстати, практически 
целиком был отправлен в граж-
данскую жизнь. Компьютеров тог-
да почти нигде не было. А жить 
как-то нужно. Наш выпуск 1993 
года разошелся кто куда. Кто по-
шел служить в милицию и СБУ, кто 
торговать компьютерами и офи-
сной мебелью, кто (как и я) ри-
нулся за вторым образованием. 
Правда, предварительно, помаяв-
шись по разным работам. Знаете, 
я и теперь немного жалею, что не 
дождался лучших времен. Теперь 
программисты владеют компани-
ями, с доходами сотни миллионов 
долларов в год. Да дело даже не 
в деньгах. Первая профессия, как 
и первая любовь, остаются с нами 
навсегда. Вторым же образова-
нием, как ясно из вопроса, стало 
юридическим. Остап Бендер не 
став миллионером решил перек-
валифицироваться в управдомы, 
я в адвокаты. Пойди нас пойми.

Опишіть Ваші перші 
кроки в юридичній про-
фесії, з чого починався 

Ваш шлях саме як юриста та як 
Ви дійшли до створення власної 
компанії?

Наверно с прочтения книг. 
Как без них? Я был и остаюсь по-
клонником творчества Роджера 
Желязны и его «Хроник Амбера». 
От того и компания называется 
«Амбер». Кто читал, тот знает, что 
Амбер – королевство порядка, 
созданное среди хаоса. И сим-
вол нашей компании – единорог, 
с камнем правосудия во лбу. Не 
буду скромничать. В профессию 
я пришел уже подготовленным, с 
деньгами и навыками в бизнесе. 
Оттого все делал одновременно. 
Так что мой путь и путь компании 
не разнится. В компанию я при-
влек коллег с большим опытом, 
знаниями, и высокими челове-
ческими ценностями. Оттого, по-
жалуй, нам практически сразу 
удалось пробиться в топ юриди-
ческийх фирм. Своей главной за-
слугой считаю, что сумел объеди-
нить коллег и убедил поверить в 
совместные силы.

Сьогодні Ви один з най-
відоміших адвокатів 
України в податковій та 

фінансовій практиці. Чи від са-
мого початку Ваш професійний 
шлях був пов’язаний з цими 
практиками? Як Ви знайшли 
саме свою практику?

Есть ли у кого-то своя прак-
тика? Хороший вопрос. Лично со 
мной приключилась такая исто-
рия. Я как программист-математик 
что-то успел сделать для предпри-
ятий и их экономического разви-
тия. Но поставить задачу програм-
мистам в состоянии лишь тот, кто 
обладает знаниями как в области 
экономики, так и в программиро-
вании. Волей-неволей пришлось 

10 ЗАПИТАНЬ ДО АДВОКАТА

Семен Ханін 
Член Правління ААУ, Керуючий 
партнер ЮК «Amber», адвокат, 
к.е.н.
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освоить все, что перекликается с 
финансами, в том числе Кодексы 
и Законы. Оттого будучи матема-
тиком и юристом по образованию, 
защитил кандидатскую диссерта-
цию в области экономики. А затем 
увлекся. Налоги и финансы, в от-
личии от многих других практик, 
дают свободу творчеству, кроме 
знания сухих строк Законов. Дают 
возможность проявить интеллект, 
базу знаний, показав оппонен-
ту (чаще всего которым является 
государство), знания и опыт, от ко-
торых тот зачастую теряется.

Опишіть, будь-ласка, 
ідеального клієнта. Як 
виглядає його портрет?

Идеальный клиент – большой, 
белый, неполитический. Клиент, 
который готов платить выше ры-
ночной ставки лишь за то, что мы 
рядом, не зависимо есть работа 
или нет. Взамен он получает всю 
мощь компании из ТОП-50, способ-
ной прийти на помощь своими 36 
высококвалифицированными ад-
вокатами. Порой, к сожалению, мы 
забываем слова Наполеона: «На-
род, что не желает кормить свою 
армию, будет кормить чужую».

В якому випадку Ви мо-
жете відмовити в надан-
ні юридичних послуг 

платоспроможному клієнту?
Пожалуй, тогда, когда он отно-

сится к адвокатам без уважения. 
Тогда нам не по пути. Хирург до-
лжен оперировать больного без 
относительно содеянного им. Но 
только не в том случае, когда па-
циента хочется зарезать.

ЮК «Amber» має філії на 
Кіпрі та Ізраїлі. Які були 
передумови виникнен-

ня іноземних філій? Чому саме 
ці країни?

Кипр – страна возможнос-
тей. Страна, какой я хочу видеть 
Украину в ближайшем будущем. 
Где государственный аппарат 
каждый день работает лишь на 
то, дабы бизнесу было легче и 
комфортнее. Но пока у нас не так, 
бизнес мигрирует в основном на 
Кипр и чуть-чуть в Израиль. И в 
этом нашим бизнесменам нуж-
на помощь. А в скором будущем, 
когда миграция бизнеса пойдет 
вспять, кто-то должен будет по-
мочь «собрать чемоданы» для 
возвращения на Родину.

Якими базовими яко-
стями має володіти 
юрист ЮК «Amber»?

Юрист – не машина. Я не смо-
гу работать с человеком, не раз-
деляющим базовых человеческих 
ценностей. Это первое. Второе, 
он должен учиться каждый день 
и верить, что команда сможет за-
нять первую строчку в юридиче-
ских рейтингах. Тех, кто уже устал, 
мы в команду не берем. Третье, и 
последнее. Добиться успеха мож-
но только работой всей команды. 
Если человек не готов принять это 
и хочет работать сам по себе, ему 
не место в ЮК «Амбер».

Чи можливо сьогодні 
потрапити в Вашу ко-
манду? Скільки у Вас 
етапів оцінювання по-

тенційного працівника та які з 
них Ви контролюєте особисто?

Конечно. Мы постоянно рас-
ширяемся и планируем дальше не 
сворачивать с этого пути. Новые за-
дачи, новые клиенты, новые члены 
команды. Как только появляется 
вакансии, мы тут же трубим во все 
колокола. Дальше всего два этапа: 
резюме плюс мотивационное пись-
мо. И собеседование с управляю-
щим партнером, то есть со мной.

Дайте будь-ласка три 
поради юристу, який 
проходить співбесіду в 

юридичній компанії з ТОП-50. 
Як себе поводити, що говорити, 
від чого утриматися і т. д.

Знаете. Можно я скажу то, чего 
делать не надо. Не надо приходя на 
встречу опаздывать или быть непо-
добающе одетым. Не надо не знать 
истории компании, хотя бы из ин-
тернета. Не надо не знать ответа на 
вопрос: «Почему Вы хотите рабо-
тать именно у нас?». Также странно, 
когда соискатель не может сформу-
лировать желаемые условия опла-
ты труда. И вот еще что. Помните, 
когда Вас спрашивают о других лю-
дях, событиях и т.д., вы рассказыва-
ете не о них, а о себе!

Ви, зокрема, є співавто-
ром книжок, які можна 
віднести до художньої 

літератури, що досить нетипо-
во. Як правило, адвокати пи-
шуть книжки, які мають пряме 
відношення до правової прак-
тики. Що для Вас написання 
книги? Хобі, прояв творчості, 
задоволення чи можливо біз-
нес-проєкт?

Не соглашусь с Вами. Адвока- 
ты – обыкновенные люди, любят 
спорт, театр, книги и многое, мно-
гое другое. Ничто человеческое 
нам не чуждо. Мне, скажем, нра-
вится писать. Скалолаз ощущает 
эйфорию покорив неприступную 
вершину. Я же радуюсь, когда по-
ставил финальную точку в расска-
зе. Но все же, в первую очередь, я 
адвокат и управляющий партнер 
ЮК «Амбер». А значит, когда труба 
зовет в бой, все остальное пылится, 
ожидая перемирия и передышки. 
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Шановні колеги!
Я, як і більшість з нас, намагаю-

ся відстежувати судову практику. 
Нещодавно зіткнувся з постановою 
Н-ського суду Києва, якою суддя 
продовжив строк досудового роз-
слідування на 6 місяців, тобто до 16 
вересня 2021 р. у кримінальному 
провадженні №42018... за ч. 2 ст. 364 
КК України. Досудове розслідування 
у цій справі веде ГСУ Національної 
поліції України. Наведу коротку ци-
тату з судового рішення:

«В обґрунтування клопотання 
зазначено, що головним слідчим 
управлінням Національної поліції 
України здійснюється досудове роз-
слідування у кримінальному про-
вадженні №42018… від 17.09.2018 
р. за фактом зловживання службо-
вим становищем службовими осо-
бами департаменту моніторингу 
доходів та обліково-звітних систем 
ДФС України, які всупереч інтересам 
служби, діючи умисно, з метою одер-
жання неправомірної вигоди для 
себе та ТОВ.., здійснили дії, які спри-
чинили тяжкі наслідки державним 
інтересам у розмірі, який перевищує 
двісті п’ятдесят неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, за оз-
наками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК 
України. Встановлено, що комісією… 
ДФС прийнято рішення про визнан-
ня ТОВ… (березень 2018 р.) ризи-
ковим платником податків. Незва-
жаючи на вказане рішення комісії… 
ДФС по підприємству ТОВ… про 
визнання ризиковим та, відповідно, 
призупинення реєстрації податко-
вих накладних, за невстановлених 
обставин було зареєстровано… по-
даткових накладних на суму ПДВ… 
тис. грн щодо… ризикових контра-
гентів-покупців, чим спричинено 
збитки інтересам держави на вказа-
ну суму». 

Тобто з точки зору органу досу-
дового розслідування, сума збитків 
державі дорівнює сумі зареєстро-
ваних накладних. Чомусь відразу 
спала на думку цитата із «Статський 
радник» Бориса Акуніна: «Маячня 
цілковита, до того ж, небезпечна». 
Для колег, які не спеціалізуються в 
податковій практиці, дозволю собі 
ряд пояснень.

Спробуємо скласти мозаїку в іс-
торичній послідовності. Якесь ТОВ у 
2018 р. було віднесене до ризикових. 
Тобто згідно з постановою КМУ «Про 
затвердження порядків з питань зу-
пинення реєстрації податкової на-
кладної/розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових наклад-
них», ТОВ відповідало хоча б одному 
з критеріїв «ризиковості платника 
податку на доданий вартість». Після 
віднесення до ризикових податкові 
накладні підприємства не реєстру-
ються автоматично – кожна така 
накладна зупиняється, і платник от-
римує право подати пояснення і до-
кументи по ній на відповідну комісію 
ДПС. Відмова в реєстрації комісією 
податкової накладної залишає плат-

нику можливість звернутися до суду. 
Як випливає з тексту постанови, ре-
єстрація податкових накладних була 
проведена автоматично, без розгля-
ду їх на комісії або відповідного су-
дового рішення. Як саме це сталося, 
з тексту постанови неясно.

Слід зауважити, що кожна опера-
ція відображається господарюючим 
суб’єктом на своєму балансі, а на 
відповідну дату суб’єкт подає подат-
кову звітність. Сам факт реєстрації 
або відмови в реєстрації податко-
вої накладної в СЕА ПДВ не веде до 
скасування операції та/або зміни по-
даткових зобов’язань. На рахунках у 
СЕА ПДВ враховуються кошти госпо-
дарюючих суб’єктів. Факт відсутно-
сті реєстрації податкової накладної 
призводить лише до того, що кош-
ти постачальника товару/послуги в 
СЕА ПДВ не перераховуються на від-
повідний рахунок одержувача.

Засобами бюджету (держави) 
кошти, що знаходяться на рахунку в 
СЕА ПДВ, стають після подачі подат-
кової звітності та перерахування ко-
штів з цих рахунків на рахунки бю-
джету. Тобто сам факт автоматичної 
реєстрації податкових накладних 
«ризикового» підприємства не може 
вести до нанесення збитків державі. 
Збиток державі у даному випадку 
може виражатися тільки в одному – 
в невірному розрахунку податкових 
зобов’язань (заниженні) і, відповід-
но, в несплаті (недоплаті) податків.

Податковий кодекс України (ПКУ) 
визначає відносини у сфері сплати 
податків. Підстави для виникнення 
податкового зобов’язання визнача-
ються саме цим кодексом. Органа-
ми контролю у сфері оподаткування 
ПКУ визначає «податкові та митні ор-
гани». Крім того, ПКУ визначає:

54.1. Крім випадків, передбаче-
них податковим законодавством, 

Катерина Дроб’язко
Юристка ЮК «Amber», адвокатка,  
магістерка права

Ч. 2 СТ. 364 КК УКРАЇНИ
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платник податків самостійно обчис-
лює суму податкового та/або грошо-
вого зобов’язання та/або пені…

54.3. Контролюючий орган зо-
бов’язаний самостійно визначити 
суму грошових зобов’язань…, якщо:

54.3.2. Дані перевірок резуль-
татів діяльності платника податків, 
крім електронної перевірки, свід-
чать про заниження… суми його по-
даткових зобов’язань…

61.3. Органи Служби безпеки 
України, внутрішніх справ, податко-
вої міліції, прокуратури та їх служ-
бові (посадові) особи не можуть 
брати безпосередню участь у про-
веденні перевірок, що здійснюють-
ся контролюючими органами, та 
проводити перевірки суб’єктів під-
приємницької діяльності з питань 
оподаткування.

58.1. Контролюючий орган над-
силає (вручає) платнику податків 
податкове повідомлення-рішення 
(ППР),.. якщо за результатами пере-
вірки контролюючим органом вста-
новлено факт… завищення розміру 
задекларованого від’ємного значен-
ня об’єкта оподаткування податком 
на прибуток або від’ємного значен-
ня суми податку на додану вартість, 
розрахованої платником податків.

56.17.5. При зверненні платни-
ка податків до суду з позовом щодо 
визнання протиправним та/або ска-
сування рішення контролюючого 
органу грошове зобов’язання вва-
жається неузгодженим до дня на-
брання судовим рішенням законної 
сили.

56.22. Якщо платник податків 
оскаржує рішення контролюю-
чого органу в адміністративному 
порядку та/або до суду, повідом-
лення особі про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення 
щодо ухилення від сплати податків 
не може ґрунтуватися виключно на 
цьому рішенні до закінчення проце-
дури адміністративного оскаржен-

ня або до остаточного вирішення 
справи судом.

Тобто тільки податкові органи 
можуть перевіряти/визначати ко-
ректність розрахунку податків і збо-
рів. Тільки податкові органи можуть 
проводити перевірки з питань до-
тримання податкового законодав-
ства. Результатом перевірки може 
стати ППР, яке не вступає в силу (не 
вважається узгодженим) до кінця 
процедури адміністративного/судо-
вого оскарження. І тільки після того, 
як ППР вважається узгодженим, 
може виникнути збиток державі.

Теоретично можливо, що в ре-
зультаті перевірки податкові органи 
звернуться до суду для визнання 
угоди між постачальником і одержу-
вачем фіктивною. У разі позитивно-
го рішення суду (або в інших випад-
ках) ДПС може зняти з одержувача 
податковий кредит і виписати ППР. 
Якщо процедура адміністративного 
та судового оскарження ППР завер-
шиться на користь ДПС, у платника 
виникне податковий борг, а у дер-
жави – збиток. Але все перерахова-
не ніяк не пов’язане з питанням ре-
єстрації (відмови в реєстрації) самої 
податкової накладної та, відповідно, 
перерахування коштів з одного ра-
хунку в СЕА ПДВ на інший. Дії ДПС, як 
і результат перевірки, від реєстрації/
відмови в реєстрації не змінюються. 
Як і їх наслідки. Так що стверджува-
ти, що автоматична реєстрація на-
кладних «ризикового» платника ПДВ 
може призвести до збитків державі 
– маячня цілковита, до того ж, небез-
печна. Правий був Акунін.

А що ж слідчий суддя, запитаєте 
ви? Розбив наголову доводи слідчо-
го і прокурора?

«…За викладених обставин слід-
чий суддя приходить до висновку, 
що дії органу досудового розсліду-
вання у кримінальному проваджен-
ні №42018… від 17.09.2018 р. за 
ознаками кримінального правопо-

рушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 
КК України, спрямовані на забезпе-
чення швидкого, повного та неупе-
редженого розслідування… Крім 
того, слідчий суддя бере до уваги 
пункт 42 рішення Європейського 
суду з прав людини від 13.01.2011 
р. у справі «Михалкова та інші про-
ти України», в якому зазначено, що 
розслідування має бути ретельним, 
безстороннім і сумлінним… З огля-
ду на викладене клопотання слід 
задовольнити, а строк досудового 
розслідування кримінального про-
вадження необхідно продовжити на 
шість місяців». 

Давайте заради спортивного 
інтересу в даному конкретному ви-
падку розберемося, що це за рішен-
ня ЄСПЛ від 13.01.2011 р. у справі 
«Михалкова та інші проти України» 
і наскільки доречне застосування 
цього рішення і його 42-го пункту в 
даному випадку. Отже, фабула:

«6. 29 квітня 2003 року перша 
заявниця звернулася до Компані-
ївського районного відділу міліції 
з проханням забрати її сина, Васи-
ля Михалкова, 1963 р. н., який був 
братом заявника і другої заявниці, 
до установи для витвережування, 
оскільки той перебував у стані го-
строї алкогольної інтоксикації. На її 
виклик прибули двоє працівників 
міліції, С. і П. За твердженням першої 
заявниці, вони глузували з Василя 
Михалкова і били його, незважаючи 
на її протести, затягли його в служ-
бовий автомобіль та відвезли до від-
ділу міліції.

24. Заявники стверджували, що 
Василь Михалков помер внаслідок 
поганого з ним поводження праців-
ників міліції. Вони також скаржили-
ся, що ефективного розслідування 
обставин його смерті проведено не 
було».

І той самий 42-й пункт рішення:
«42. Суд повторює, що обов’язок 

захищати право на життя за стат-
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тею 2 Конвенції, розтлумаченою у 
поєднанні з загальним обов’язком 
держави за статтею 1 Конвенції, яка 
зобов’язує «гарантувати кожному, 
хто перебуває під [її] юрисдикцією, 
права і свободи, визначені у Конвен-
ції», також опосередковано вимагає 
наявності будь-якої форми ефектив-
ного розслідування, коли особу вби-

то в результаті застосування сили. 
Розслідування має бути, inter alia, ре-
тельним, безстороннім і сумлінним».

Ну скажіть, будь ласка, як стосу-
ється цей 42-й пункт рішення ЄСПЛ 
у цій справі розслідування ГСУ НП 
справи за ч. 2 ст. 364 КК України? 
Причому, як ми розібралися, самі дії 
співробітників ДПС України апріорі 

не могли призвести до нанесення 
збитків державі. 

«Такий хокей нам не потрі- 
бен!» – знаменита фраза Миколи 
Миколайовича Озерова, яка про-
звучала під час Суперсерії-1972 за 
участю радянських і канадських  
хокеїстів.  

Рано чи пізно майже кожен плат-
ник податків стикається зі спорами 
з фіскалами. Так, зокрема, податків-
ці звертаються до суду з позовни-
ми вимогами до платників податків 
про стягнення податкового боргу з 
орендної плати за земельні ділянки. 

Суди часто встановлюють, що 
відповідно до розрахунків сум бор-
гу, наданих фіскалами, платник по-
датків має борг з орендної плати за 
земельні ділянки. Як правило, суди 
вказують на те, що борг виникає на 
підставі поданої платником подат-
ків до податкової інспекції подат-
кової декларації з плати за землю, у 
якій самостійно визначає податкові 
зобов’язання. І цього для судів до-
статньо для того аби прийняти сто-
рону фіскалів. Проте, часто суди не 

враховують той факт, що самостійне 
визначення платником податків по-
даткових зобов’язань ще не є без-
спірною підставою для стягнення 
таких зобов’язань в бюджет та не 
беруть до уваги особливості справ-
ляння плати за земельні ділянки, а 
також факт зміни власника земель-
ної ділянки.

Постає питання, чи має право 
контролюючий орган стягнути з 
платника податків плату за земель-
ні ділянки у разі, якщо мало місце 
відчуження земельної ділянки, за 
умови, що платник податків само-
стійно визначив податкове зобов’я-
зання з плати за землю за відповід-
ний період?

За змістом п.п. 10.1.1 п. у 10.1 ст. 
10 ПК України плата за землю нале-
жить до місцевих податків і зборів, 
яка в силу вимог п.п. 14.1.147 п. 14.1 
ст.14 цього ж Кодексу є податком і 
справляється у формі земельного 
податку та орендної плати за зе-
мельні ділянки державної і кому-
нальної власності.

Згідно п.п. 269.1.2 п. 269.1 ст. 269 
ПК України платниками податку є 
землекористувачі. А в силу вимог 
п.п. 270.1.1 п. 270.1 ст. 270 ПК України 
об’єктами оподаткування є земельні 
ділянки, що перебувають у власно-
сті або користуванні.

Згідно зі статтею 125 Земельного 
кодексу України (далі – ЗК України) 

право власності на земельну ділян-
ку, а також право постійного корис-
тування та право оренди земельної 
ділянки виникають з моменту дер-
жавної реєстрації цих прав.

Питання переходу права влас-
ності на земельну ділянку у разі на-
буття права на житловий будинок, 
будівлю, споруду, що розміщені на 
ній, регулюються статтею 120 ЗК 
України та статтею 377 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України).   

Грошове зобов’язання платника 
податків – сума коштів, яку платник 
податків повинен сплатити до від-
повідного бюджету як податкове 
зобов’язання та/або штрафну (фі-
нансову) санкцію, що справляється 
з платника податків у зв’язку з по-
рушенням ним вимог податкового 
законодавства та іншого законодав-
ства, контроль за дотриманням яко-
го покладено на контролюючі ор-
гани, а також санкції за порушення 
законодавства у сфері зовнішньое-
кономічної діяльності (п.п. 14.1.39 п. 
14.1 ст. 14 ПК України).

Податковий борг – сума узгодже-
ного грошового зобов’язання (з 
урахуванням штрафних санкцій за їх 
наявності), але не сплаченого плат-
ником податків у встановлений цим 
Кодексом строк, а також пеня, на-
рахована на суму такого грошово-
го зобов`язання (п.п. 14.1.175 п.14.1  
ст. 14 ПК України).

Андрій Фомін
Адвокат АО Barristers

ДО ПИТАННЯ СТЯГНЕННЯ ФІСКАЛАМИ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ З ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ
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Крім випадків, передбачених 
податковим законодавством, плат-
ник податків самостійно обчислює 
суму податкового та/або грошового 
зобов’язання та/або пені, яку зазна-
чає у податковій (митній) декларації 
або уточнюючому розрахунку, що 
подається контролюючому органу у 
строки, встановлені цим Кодексом. 
Така сума грошового зобов’язання 
та/або пені вважається узгодженою 
(п. 54.1 ст. 54 ПК України).

У разі коли у платника податків 
виник податковий борг, контролю-
ючий орган надсилає (вручає) йому 
податкову вимогу в порядку, визна-
ченому для надсилання (вручення) 
податкового повідомлення-рішення 
(пункт 59.1 ст. 59 ПК України).

Податкова вимога надсилається 
(вручається) також платникам подат-
ків, які самостійно подали податкові 
декларації, але не погасили суми 
податкових зобов`язань у встанов-
лені цим Кодексом строки, без по-
переднього надсилання (вручення) 
податкового повідомлення-рішення 
(П. 59.4 ст. 59 ПК України).

У разі якщо після направлення 
(вручення) податкової вимоги сума 
податкового боргу змінилася, але 
податковий борг не був погашений 
в повному обсязі, податкова вимо-
га додатково не надсилається (не 
вручається).

Орган стягнення звертається до 
суду з позовом про стягнення суми 
податкового боргу платника по-
датку – фізичної особи (пункт 87.11  
ст. 87 ПК України).

Згідно з п. 50.1 та п. 50.4 ст. 50 
ПК України, у разі якщо у майбутніх 
податкових періодах (з урахуван-
ням строків давності, визначених 
статтею 102 ПК України) платник 
податків самостійно (у тому числі за 
результатами електронної перевір-
ки) виявляє помилки, що містяться 
у раніше поданій ним податковій 
декларації (крім обмежень, визначе-

них цією статтею), він зобов’язаний 
надіслати уточнюючий розрахунок 
до такої податкової декларації за 
формою чинного на час подання 
уточнюючого розрахунку. 

Платник податків має право не 
подавати такий розрахунок, якщо 
відповідні уточнені показники за-
значаються ним у складі податкової 
декларації за будь-який наступний 
податковий період, протягом яко-
го такі помилки були самостійно (у 
тому числі за результатами електро-
нної перевірки) виявлені. 

Якщо платник місцевих податків 
(у частині податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки, 
плати за землю та єдиного податку 
четвертої групи) після закінчення 
граничного строку подання звітної 
декларації подає декларацію у зв’язку 
зі змінами об’єкта та/або бази оподат-
кування (на підставі даних, внесених 
до відповідних державних реєстрів), 
то штрафи не застосовуються.

Таким чином, нормами ПК Украї-
ни встановлено порядок погашення 
заборгованості платників податків 
перед бюджетом та визначено пе-
релік заходів, які повинен здійснити 
контролюючий орган для стягнення 
податкового боргу.

У розумінні положень п.п. 
14.1.72, 14.1.73 п. 14.1 ст. 14, п.п. 
269.1.1, 269.1.2 п. 269.1, п. 269.2 ст. 
269, п.п. 270.1.1, 270.1.2 п. 270.1 ст. 
270, п. 287.7 ст. 287 ПК України плат-
ником земельного податку є влас-
ник земельної ділянки або землеко-
ристувач, якими може бути фізична 
чи юридична особа. Обов’язок спла-
ти цього податку для його платника 
виникає з моменту набуття (пере-
ходу) в установленому законом по-
рядку права власності на земельну 
ділянку чи права користування нею 
і триває до моменту припинення 
(переходу) цього права.

Якщо певна фізична чи юридич-
на особа набула право власності на 

будівлю або його частину, що розта-
шовані на орендованій земельній 
ділянці, то до набувача переходить 
право користування земельною ді-
лянкою, на якій вони розміщені, на 
тих самих умовах і в тому ж обсязі, 
що були у попереднього землеко-
ристувача.

Обов’язок платника податку 
сплачувати плату за землю виникає 
у власників та землекористувачів 
з дня виникнення права власності 
або користування земельною ді-
лянкою з дати державної реєстрації 
права власності на таке нерухоме 
майно. Аналогічна правова пози-
ція вказана у постанові Верховного 
Суду від 12.02.2019 року по спра-
ві №826/19438/16 та Постанові 
ВСУ від 08.06.2016 року по справі 
№804/7668/15.

Саме тому, факт самостійного 
визначення платником податку по-
даткового зобов’язання, та подання 
уточненої декларації є другорядним 
та не може розглядатися окремо від 
правової підстави виникнення по-
даткового зобов’язання щодо плати 
за землю – виникнення права влас-
ності на нерухоме майно.

Таким чином, відсутні підстави 
для стягнення фіскалами заборго-
ваності з плати за землю у разі, коли 
нерухоме майно переходить від од-
ного платника податків у власність 
до іншого. А тому первісний влас-
ник, з моменту державної реєстрації 
нерухомого майна за новим власни-
ком, не є платником податку в силу 
положень ПК України. 

Джерела:
1. Постанова п’ятого апеляцій- 
ного адміністративного суду 10 
червня 2020 р. справа № 814/2174/17 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 
89750802.
2. Цивільний кодекс України
3. Податковий кодекс України
4. Земельний кодекс України
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