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Що спонукало Вас до вибору 
професії адвоката?

Підґрунтя для вибору майбут-
ньої професії закладається ще в ди-
тинстві. Щодо мене це твердження 
цілком правильне. Я росла в атмос-
фері поваги до закону, в середо-
вищі людей, для яких «справедли-
вість» – не пусте слово, а справді 
високий ідеал. Особливий вплив на 
мене справив мій дідусь – полков-
ник міліції, адвокат, людина суво-
рих моральних принципів. Знаєте, 
він трохи нагадує мені Гліба Жег-
лова – героя «Место встречи изме-

нить нельзя» (сміється). Пригадую, 
як читала йому новий Криміналь-
ний кодекс, оскільки його зір на 
той час був уже заслабким. Це дуже 
вплинуло на моє подальше станов-
лення і вибір життєвого шляху.

Професія «адвокат», на Ваш 
погляд, це?

На мою думку, ця професія 
втілює в суспільстві саму ідею рів-
ності та справедливості. На адвока-
тові лежить надважлива функція – 
захисту особи, її прав, свобод та 
інтересів. Ми маємо виступати за-
порукою впевненості громадян у 
їх особистій недоторканості, недо-
торканості їх майна, у можливості 
вільно реалізовувати свої консти-
туційні права. Одним словом, за-
порукою їх захищеності. Я щиро 
вважаю професію адвоката одні-
єю з найважливіших в суспільстві, 
та пишаюся своєю належністю до 
цього інституту.

Що треба для побудови в 
Україні дійсно демократич-
ної самоврядної організації 
адвокатури?

Скажу відверто – я вважаю 
основною перепоною на цьому 
шляху внутрішнє ставлення са-
мих адвокатів до професії та сво-
єї ролі в суспільстві. До тих пір, 
доки адвокати будуть писати на 
парканах свої номери телефонів з 
припискою на кшталт «Вирішу всі 
ваші проблеми», про жодну пова-
гу до всього інституту адвокатури 
не може бути й мови. А повага су-
спільства і є запорукою того, що ад-
вокатура в Україні вийде на новий 
рівень розвитку та результатів ді-
яльності. Тому, пропоную почати з 
себе. Розвиваймо в собі самих від-
чуття власної гідності. Нехай пра-
вила адвокатської етики стануть 
невід’ємною та органічною части-
ною не лише професійної діяльно-
сті, але й особистості кожного з нас. 
Тоді позитивні зміни не заставлять 
себе чекати!

Яким Ви бачите майбутнє 
української адвокатури?

Світлим, я сподіваюся (смієть-
ся). Тим паче з огляду на нещодав-
но введену монополію адвокатури 
на представництво інтересів у су-
дах. Зазначу, що я не є прихильни-
ком цього нововведення – вважаю, 
що воно створене штучно. Однак 
така монополія може стати потуж-
ним стимулом, поштовхом до роз-
витку всього інституту адвокатури 
в Україні. Хочу вірити, що це спо-
нукає як адвокатів, так і суспіль-
ство переглянути ставлення до 
суті професії, допоможе сформу-
вати високу повагу до адвокатури 
та підняти її роль в країні на новий 
рівень. 

Вважаю, що рано чи пізно до 
думки адвокатів почнуть прислу-
хатися, в т.ч., при підготовці зако-
нопроектів. Тому зараз саме той 
час, коли можемо очікувати реаль-
них змін на краще. 
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27 жовтня 2017 року в IQ 
Business Center відбувся ІІ Фінан-
совий форум ААУ – непересічна 
подія, яка зібрала кращих доповіда-
чів та експертів в галузі банківського 
права та фінансових ринків.

Захід відкрила Голова Органі-
заційного комітету ІІ Фінансового 
форуму ААУ Марина Саєнко, яка 
підкреслила важливість створення 
таких діалогових майданчиків для 
представників органів державної 
влади, адвокатів, профільних екс-
пертів, бізнесу, ЗМІ, та необхідність 
пошуку нових форматів їх взаємодії.

З вітальною промовою до учас-
ників заходу звернувся Президент 
Асоціації адвокатів України Олег 
Рачук, підкресливши важливу роль 
ААУ у системних перетвореннях, які 
відбуваються в суспільстві.

Фінансовий сектор – драйвер 
розвитку інноваційної економіки, 
і цій темі була присвячена перша 
сесія форуму, яку модерував Олек-
сандр Черних, керуючий партнер 
ЮФ Yours Lawyers, голова Коміте-
ту з фінансового права ААУ.

Перший віце-президент ТПП 
України Михайло Непран, розпові-
даючи про особливості інвестицій-
ної взаємодії ТПП з українськими та 
іноземними інвесторами, відзначив 
ті послуги, які надає Палата бізне-
су, а також звернув увагу на необ-
хідність покращення іміджу країни 
в очах іноземних інвесторів. Спікер 
акцентував, що ВАСУ розцінює по-
зови проти ТПП як втручання в ді-
яльність самоврядної організації, за-
кликавши адвокатів до співпраці з 
Палатою замість судової тяганини. 
Коментуючи ситуацію з кібератака-

ми, пан Непран зазначив, що ТПП 
не розцінює їх як форс-мажор і не 
видає сертифікати в таких випадках, 
адже в наш час керівник компанії по-
винен передбачати можливість кібе-
ратак і захист від них.

Директор Департаменту бан-
ківської безпеки ПАТ «КРЕДОБАНК» 
Олександр Горінов нагадав, які укра-
їнські «скелети» виявила цьогорічна 
кібератака, запевнивши, що кібера-
таки є новою загрозою для бізнесу 
та держави в цілому, що потребує 
адекватних та оперативних реакцій. 
Кібербезпека – новий термін, що до-
повнює інформаційну безпеку, і вхо-
дить в систему управління бізнесом 
нарівні з комплаєнсом, юридичною 
службою тощо. В еволюції техно-
логій не були враховані механізми 
контролю – немає загальнодержав-
них баз, в яких дублювалися б опера-
ції, хоча очевидно, що при перекладі 
всіх процесів в електронну форму 
повинні бути захищені всі сторони – 
повідомив пан Горінов. 

Представник Департаменту кі-
берполіції Нацполіції України Артем 
Маєвський розповів про досвід бо-
ротьби держави з кіберзлочинністю 
та надав поради щодо кіберзахисту.

Експерт з AML/SFT Тетяна 
Дмитренко, розповідаючи про інте-
грацію фінансових ринків в міжна-
родні, назвала ряд проблем нашого 
законодавства і регулювання, окре-
му увагу звернувши на міжрегуля-
торні ризики, коли один фінансовий 
інструмент потрапляє під регулю-
вання декількох органів. На думку 
пані Дмитренко, фінансовий ринок 
України не настільки великий, щоб 
на ньому працювало цілих три регу-

лятора, але все ж законодавство про 
фінмоніторинг стає більш демокра-
тичним. Експерт пояснила, що хоча 
рекомендації FATF щодо боротьби з 
тероризмом і відмиванням злочин-
них доходів відображені в націо-
нальному законодавстві, поки немає 
реально працюючої схеми боротьби. 
Що стосується законопроекту про 
податок на виведений капітал, то 
розробники намагаються зробити 
все, щоб виводити гроші за кордон 
було нецікаво, резюмувала спікер.

Популярну тему блокчейна, біт-
коіна, ICO та інших нових фінансо-
вих інструментів висвітлив Михайло 
Чобанян, засновник KUNA Bitcoin 
Agency. Криптоекономіка, на відміну 
від традиційної регульованої держа-
вою, є «площиною» з двома констан-
тами: математика і час. На сьогод-
нішній день зростання капіталізації 
криптовалюти становить 1300% і це 
звертає на себе увагу. На переконан-
ня Михайла, криптовалютою повин-
ні займатися профі, учасники ринку, 
а не держава, тобто потрібно створю-
вати саморегульовану організацію, 
свідченням чому є ті законопроекти, 
які знаходяться в парламенті. «Це 
просто творчість, а не професійне ре-
гулювання» – констатував спікер.

Суддя Вищого адміністратив-
ного суду України Наталія Блажів-
ська визнала, що перед державою 
стоїть безліч викликів, що потребу-
ють реагування: як кваліфікувати 
криптовалюту – як послугу, товар чи 
засіб платежу, що таке майнінг – це 
конвертація, поставка послуг, або ж 
бартер, і як його оподатковувати.

Начальник юридичного управ-
ління ПАТ «УкрСиббанк», член Комі-

ІІ ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ ААУ РОЗКРИВ НОВІ ГОРИЗОНТИ 
ДЛЯ АДВОКАТІВ ТА БІЗНЕСУ
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тету з питань правового супроводу 
банківської діяльності та захисту 
прав кредиторів Незалежної асоціа-
ції банків України Олена Полянчук 
наголосила на важливості взаємодії 
банківської та юридичної спільноти 
у питаннях захисту прав кредиторів, 
а також на необхідності роз’яснення 
адвокатами клієнтам сучасних осо-
бливостей фінансового моніторингу.

Всі експерти сесії погодились, що 
до правового регулювання окрес-
лених галузей потрібно підходити 
професійно, і розробляти норматив-
ні акти з урахуванням думки учас-
ників ринку.

Спеціальним гостем ІІ Фінансово-
го форуму ААУ став народний депу-
тат України VIII скликання Сергій 
Тарута, який презентував учасникам 
заходу доктрину «Механізм інвести-
ційної безпеки для збалансованого 
розвитку України», викликавши не-
абиякий інтерес в аудиторії.

Друга сесія форуму була присвя-
чена проблемам фінансових ринків 
очима бізнесу. Її модератором висту-
пила Марина Кривошей, керуючий 
партнер Force and Rіght legal Group. 

Відкрив другу сесію Антон Ян-
чук, Голова Національного агент-
ства України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та 
інших злочинів, який запевнив, що 
Агентство може приступити до ви-
конання своїх обов’язків і є функці-
ональним (є штат, місце і бюджет, 
проведена авторизація в різних ба-
зах). Нацагентству наразі доступні 
56 юрисдикцій, які здійснюють тран-
скордонний обмін інформацією. 
Нацагентство було створено, так як 

правоохоронні органи націлені не 
так на розшук активів, а на розслі-
дування правопорушення. У зв’язку 
з цим часто не застосовувалися за-
ходи для збереження цінності май-
на, яке втрачало в вартості в процесі 
тривалого розслідування. У той же 
час, реєстр злочинних активів, що 
містить інформацію про все арешто-
ване майно в рамках кримінальних 
порушень, розглядають не як ін-
струмент розшуку, а як інструмент 
відкритих даних, що відповідає за 
прозорість. Нацгенство уповноваже-
не не тільки збирати, а й аналізувати 
інформацію, тому там зацікавлені у 
співпраці з приватним сектором. І 
треба сказати, що бізнес займається 
транскордонним розшуком активів. 
Приклади таких кейсів навів у своє-
му виступі Микола Ліхачов, радник 
Spenser & Kauffmann. Ефективність 
пошуку, на переконання спікера, 
залежить від того, як швидко будуть 
вжиті такі обов’язкові кроки, як роз-
шук, ідентифікація, заморозка акти-
вів та власне їх повернення, але роз-
починати розшук краще з форензік. 
Спеціаліст з міжнародного розшуку 
повинен володіти навичками бух-
галтера, аудитора, юриста, слідчого 
і криміналіста, так як його робота 
спрямована на розкриття шахрай-
ства, а звіти можуть бути представле-
ні до суду. За словами пана Ліхачова, 
є різні інструменти, що допомага-
ють виявити приховане. Наприклад, 
соцмережі часто стають відмінним 
джерелом інформації про розшуку-
вані активи.

Звернення до національних су-
дів України, до ЄСПЛ, інвестицій-
ного арбітражу, за дипломатичним 

захистом – такі способи захисту іно-
земних інвестицій назвав Євген Блі-
нов, партнер Eterna Law. Доповідач 
торкнувся підвідомчості договорів 
англійському праву, розповів про 
так звану «сендвіч BVI» – Британ-
ські Віргінські острови, Республіка 
Кіпр, Україна. Пан Блінов наголо-
сив також на найбільш поширених 
порушеннях державою зобов’язань 
перед інвесторами, зокрема, – екс-
пропріації інвестицій, дискриміна-
ції, несправедливому відношенні, 
недотриманні гарантій захисту прав 
іноземних інвесторів. Спікер резю-
мував, що інвестиційний арбітраж – 
це сучасний та дієвий спосіб вирі-
шення правових спорів, що виника-
ють безпосередньо з відносин, пов’я-
заних з інвестиціями, між державою 
(або уповноваженим органом держа-
ви) та інвестором.

Окрему увагу в другій сесії фору-
му було приділено актуальній темі 
впровадження в нашій країні вимог 
Плану BEPS. Юлія Курило, адвокат, 
партнер АО «СК ГРУП», розповіла, 
чого очікувати українському бізнесу. 



ПОДІЯ ААУ

6 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Зокрема, дохід КІК буде визначатися 
на основі даних МСФО, в дохід буде 
включатися тільки частина нерозпо-
діленого прибутку, перевірка буде 
відбуватися шляхом направлення 
запиту до компетентних податкових 
органів інших країн. Основні реко-
мендації для українського бізнесу – 
легалізація структури компанії та 
відмова від практики використання 
номінальних директорів. 

Про легалізацію українських ін-
вестицій за кордоном, враховуючи 
план BEPS і CRS, розповів керуючий 
партнер AMBER Corporation Семен 
Ханін, який звернув особливу увагу 
на недосконалість нормативно-пра-
вових актів НБУ та необхідність їх 
адаптації до вимог ринків. Мета 
BEPS – прозорість, неможливість 
використання зарубіжних структур 
для ухилення від податків. Але план 
BEPS має важливу особливість – він 
прив’язується до податкової рези-
дентності, а не до громадянства, за-
значив пан Ханін. Тобто, якщо укра-
їнський громадянин – податковий 
резидент іншої країни (наприклад, 
Кіпру), то автоматичний обмін від-

буватиметься з Кіпром, а не з Укра-
їною, і українські органи можуть не 
впізнати важливу інформацію.

Про перспективи лобіювання у 
фінансовій сфері розмірковували 
керуючий партнер Pavlenko Legal 
Group Олександра Павленко та ди-
ректор Інституту професійного 
лобіювання та адвокасі Денис Бази-
левич, наводячи приклади практич-
них кейсів. За словами пані Павлен-
ко, необхідно розвінчувати міфи про 
GR – що це дорого і довго, і що ці ме-
ханізми не можуть бути використані 
в судових процесах. За рахунок пра-
вильних переговорів з правильними 
особами можна домогтися навіть 
нівелювання корупції, – зазначила 
пані Павленко. За словами Дениса 
Базілевича лобіювання – одна з най-
давніших професій, застосовується 
в розвинених країнах, цьому навча-
ють в університетах. І в Україні зараз 
це тренд, в багатьох юркомпаніях 
відкриваються відповідні практики.

Михайло Гончарук, керуючий 
партнер ЮФ «Гончарук та парт-
нери» та засновник першої в Україні 
платформи фінансування судових 
процесів OpenLex розповів про досвід 
спеціалізованих інвестиційних фон-
дів і краудфандінг судових процесів. 
На заході успішне функціонування 
фондів забезпечує передбачуваність 
судової системи, – там в судові про-
цеси інвестують спеціалізовані ком-
панії – повідомив спікер. І, попри 
дискусії з питань етичності такого 
фінансування, статистика свідчить, 
що з 2013 по 2016 рік обсяг світових 
інвестицій в галузь збільшився в 4 
рази, що дає підстави розвивати цей 
напрямок в Україні. 

«Адвокат у фінансовому океа-
ні: складові успішної регати» – саме 
так інтригуюче звучала назва тре-
тьої сесії форуму, яку модерував Ар-
тур Резнік, керуючий партнер АО 
«REZNIK & PARTNERS», член Прав-
ління Асоціації адвокатів України.

На сесію завітали почесні гос-
ті заходу – представники Асоціації 
адвокатів Ізраїлю Ліром Сенде та 
Амір Шнайдер, які привітали всіх 
учасників форуму та закликали до 
активної співпраці правничих спіль-
нот двох країн.

Про особливості реалізації ак-
тивів неплатоспроможних банків 
розповів Олексій Соболев, керівник 
проектного офісу ProZorro. 

На особливій ролі адвоката в 
захисті інтересів клієнтів неплато-
спроможних банків наголосив ке-
руючий партнер АО «Suprema Lex» 
Віктор Мороз, навівши приклади 
практичних кейсів із власної судової 
практики.

Один із перших в країні приват-
них виконавців Дмитро Ляпін роз-
повів учасникам форуму про отри-
маний досвід та переваги системи 
приватних виконавців як інструмен-
ту для покращення статистики ре-
ального виконання судових рішень, 
звернувши в той же час увагу на ті 
проблеми та перешкоди, які вини-
кають на практиці з виконанням на 
різних правових підставах.

Алгоритмом поведінки банкірів 
та адвокатів у разі проведення пра-
воохоронними органами обшуку 
в банках поділився під час форуму 
Андрій Тригуб, адвокат АО «Скля-
ренко, Сидоренко та партнери», 
наголосивши на важливості фіксації 



всіх порушень, що допускаються в 
процесі здійснення вказаних слід-
чих дій. 

Заступник начальника СУ фі-
нансових розслідувань ДПІ у Голосі-
ївському районі ГУ ДФС у м. Києві 
Володимир Беляк звернув увагу на 
процес підготовки до проведення об-
шуків у банках та відзначив різницю 
у підходах та політиці комерційних 
банків до захисту прав їх клієнтів у 
разі проведення такої слідчої дії, як 
обшук банківських скриньок. 

Про актуальну судову практику 
оскарження рішень Національного 
Банку України про відкликання бан-
ківських ліцензій розповів учасни-
кам Микола Пашинський, керуючий 
партнер АО «Фортіс», член Прав-
ління Асоціації адвокатів Украї-
ни. Спікер висловив занепокоєння 
останньою практикою Верховного 
Суду України, яка створила небез-
печний прецедент, створивши дві 
протилежні за змістом правові пози-
ції вищого судового органу, що ніяк 
не сприятиме ефективному захисту 
прав позивачів та відновленню спра-
ведливості. Пан Пашинський висло-
вив надію, що активність інституту 
адвокатури допоможе у формуванні 
єдиної правозастовної практики з 
даного питання.

Керівник банківської та фінан-
сової практики FinTech ЮФ «Evris» 
Сергій Паперник, підводячи підсум-
ки річної роботи Закону України 
«Про фінансову реструктуризацію», 
підкреслив ті переваги, які отрима-
ли клієнти фінансових установ, що 
відважились скористатись новою 
процедурою. На переконання спі-
кера, внаслідок фінансової реструк-

туризації бізнес, банки і держава 
отримують результат з формулою 
триразового «WIN». Разом з тим, 
пан Паперник зауважив, що про-
цедура все ще не набула достатньої 
популярності в Україні по причи-
ні низької обізнаності про неї в біз-
нес-середовищі, та закликав адвока-
тів інформувати своїх клієнтів про 
дієвий новий інструмент захисту їх 
прав, перевагами якого вони можуть 
скористатися до 2019 року.

Анна Антоненко, керівник прак-
тики міжнародної торгівлі та ін-
вестування ЮК «JURIMEX», поділи-
лась з учасниками форуму досвідом 
захисту прав клієнтів при здійсненні 
ними операцій з купівлі іноземної ва-
люти в рамках ЗЕД. Адвокат зверну-
ла увагу на непоодинокі порушення 
вимог законодавства з боку банків-
ських установ, що полягають у фак-
тичному перекладенні відповідаль-
ності за комплаєнс на плечі клієнта, 
що призводить до затримки у розра-
хунках з контрагентами та завдання 
збитків клієнтам банків.

Завершенням третьої сесії фо-
руму став виступ Валерії Негоди, 
юриста ЮО «Феміда», яка розповіла 
про успішний досвід відшкодування 
шкоди, завданої неправомірними 
рішеннями фіскальних органів, на-
вівши актуальну судову практику, та 
закликавши адвокатів активно долу-
чатись до її формування.

Яскравою подією ІІ Фінансового 
форуму ААУ став кінобатл, спеці-
ально підготовлений для даного за-
ходу. Ідейним натхненником та ве-
дучим нового формату юридичної 
дискусії виступив керуючий парт-
нер АО «Juscutum» Артем Афян. 

Всі учасники форуму приміряли 
на себе роль присяжних, винісши 
вердикт Леонардо ДіКапріо за його 
дії в оскароносному фільмі «Вовк 
з Уолл Стріт». Головними героями 
кінобатлу стали адвокати Наталя 
Радченко та Сергій Василишин (сто-
рона обвинувачення) і Олена Фо-
кіна та Олександр Черних (сторона 
захисту), які блискуче справились зі 
своїми ролями, продемонструвавши 
професійну майстерність, а також 
неабиякі навички харизматичних 
ораторів. 

Приємним мистецьким пода-
рунком форуму став виступ струн-
ного квартету «Київська камерата», 
яким учасники мали можливість на-
солодитися завдяки ініціативній під-
тримці ЮК «Закон Перемоги».

Асоціація адвокатів України та 
Оргкомітет IІ Фінансового Форуму 
ААУ висловлює щиру подяку учас-
никам, колегам, партнерам та ін-
формаційним партнерам заходу за 
сприяння в організації та проведен-
ні заходу на високому рівні. 

До зустрічі на наших наступних 
заходах! 
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На днях представницею ДФС на 
Комітетських слуханнях в комітеті 
Верховної Ради України з питань 
податкової та митної політики було 
озвучено наступну інформацію: з 
500 тисяч податкових накладних, які 
підпадають під моніторинг, було за-
блоковано 200 тисяч. Таким чином, 
можемо констатувати, що наразі 
проблема з зупиненням й подаль-
шою відмовою у реєстрації податко-
вої накладної є серйозною, й зачіпає 
значну частину бізнесу. А врахову-
ючи зміст отримуваних квитанцій 
та рішень можемо констатувати, що 
контролюючий орган обмежується 
загальними фразами з відповідних 
підзаконних актів й не конкретизує 
платнику податків (навіть на запити) 
в чому ж проблема та чому подані 

документи, пояснення, складені з по-
рушенням законодавства та/або не є 
достатніми для прийняття комісією 
ДФС рішення про реєстрацію по-
даткової накладної / розрахунку 
коригування.

Таким чином, рішення комісії 
ДФС про відмову у реєстрації подат-
кової накладної доводиться оскар-
жувати, причому найдешевше й 
найшвидше це робити в порядку ад-
міністративного оскарження.

Орган, що розглядає скаргу
Розгляд скарги на рішення 

комісії ДФС про відмову у реєстрації 
податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі по-
даткових накладних здійснюється 
комісією ДФС з питань розгляду 
скарг. Така комісія є постійно дію-
чим колегіальним органом ДФС, 
в роботі якого бере також участь 
уповноважена особа Мінфіну. 

Строки подачі скарги
Скарга подається платником 

податку на додану вартість до ДФС 
(безпосередньо до ДФС або надси-
лається поштовим відправленням) 
протягом 10 календарних днів піс-
ля отримання ним рішення комісії 
ДФС про відмову у реєстрації подат-
кової накладної/розрахунку коригу-
вання в Єдиному реєстрі податкових 
накладних (далі – рішення комісія 
ДФС). 

Проблемним у цьому контексті 
є визначення моменту отриман-
ня платником податків рішення 
комісії ДФС, адже момент отри-
мання може й не співпадати з да-
тою надіслання такого рішення.

З іншого боку, пропуск 10-ден-
ного строку для подачі скарги до 
комісії ДФМ згідно як Податково-
го кодексу України, так і Порядку 
розгляду скарг на рішення комісії 
Державної фіскальної служби про 
відмову у реєстрації податкової на-
кладної/розрахунку коригування в 

Єдиному реєстрі податкових наклад-
них, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 4 липня 
2017 р. № 485) (далі – Порядок №485) 
не є підставою для неприйняття чи 
нереєстрації такої скарги, залишен-
ня її без розгляду.

Оскільки закон не визначає поря-
док дій комісії ДФС України у випад-
ку подачі скарги з пропуском вста-
новленого строку, вважаємо, що така 
скарга повинна бути розглянута по 
суті й за результатами її розгляду по-
винно бути прийнято одне з рішень, 
передбачених п.13 Порядком №485: 
рішення про задоволення скарги у 
скасування рішення комісії ДФС; за-
лишення скарги без задоволення та 
рішення комісії ДФС без змін.

Проте все-таки оптимально по-
давати скаргу в межах 10 календар-
них днів з дня винесення комісією 
ДФС рішення про відмову у реєстра-
ції податкової накладної/розрахун-
ку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних. 

Форма та зміст скарги
Скарга подається виключно в 

письмовій формі й повинна місти-
ти таку інформацію: 1) найменуван-
ня або прізвище, ім’я, по батькові 
платника податку, який подає скар-
гу, його податкову адресу; 2) податко-
вий номер або серію (за наявності) та 
номер паспорта (для фізичних осіб – 
підприємців, які мають відмітку в па-
спорті про право здійснювати будь-я-
кі платежі за серією (за наявності) 
та номером паспорта); 3) реквізити 
оскаржуваного рішення комісії ДФС; 
4) інформацію про причини незгоди 
платника податку з рішенням комісії 
ДФС; 5) відомості про оскарження 
рішення комісії ДФС до суду; 6) ви-
моги платника податку, який подає 
скаргу; 7) адресу, на яку необхідно 
надіслати рішення, прийняте за ре-
зультатами розгляду скарги.

У підтвердження викладених в 
скарзі обставин рекомендуємо на- 

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОМІСІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПРО ВІДМОВУ У РЕЄСТРАЦІЇ 

ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ: АЛГОРИТМ ДІЙ
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СТАТТЯ

Леся ДУБЧАК 

Адвокат, член Наглядової  
ради ААУ, заступник голови  
кваліфікаційної палати 
Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури міста Києва, 
член Правління Всеукраїнської 
профспілки адвокатів, к.ю.н. 
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дати усі пояснення та копії доку-
ментів, які підтверджують інформа-
цію, зазначену у податковій наклад-
ній/розрахунку коригування, до 
якої/якого застосована процедура 
зупинення реєстрації (за Порядком 
№485 подача таких пояснень чи до-
кументів не є обов’язковою). 

Звертаємо Вашу увагу на те, 
що копії документів потребують 
завірення, що здійснюється від-
повідно до Національного стандар-
ту України «Державна уніфікована 
система документації. Уніфікована 
система організаційно-розпорядчої 
документації. Вимоги до оформлю-
вання документів» ДСТУ 4163-2003, 
який поширюється на організацій-
но-розпорядчі документи, ство-
рювані в результаті діяльності під-
приємств, установ, організації та їх 
об’єднань усіх форм власності. Так 
відмітка про засвідчення копії доку-
мента складається: зі слів «Згідно з 
оригіналом»; назви посади; особи-
стого підпису особи, яка засвідчує 
копію, її ініціалів та прізвища; дати 
засвідчення копії, яка проставляється 
нижче підпису. Підпис відповідаль-
ної особи засвідчують на документі 
відбитком печатки організації. Відби-
ток печатки ставлять так, щоб він охо-
плював останні кілька літер назви по-
сади особи, яка підписала документ. 

Скарга повинна бути підписа-
на особисто платником податку, 
який її подає, або його уповнова-
женим представником. Якщо скар-
га підписується уповноваженим 

представником платника податку, 
до неї додаються оригінал або на-
лежним чином завірена копія доку-
мента, який засвідчує повноваження 
такого представника відповідно до 
законодавства.

Строк розгляду скарги
Відповідно до підпункту 56.23.3 

пункту 56.23 статті 56 Податкового 
кодексу України скарга на рішення 
про відмову у реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування 
в Єдиному реєстрі податкових на-
кладних розглядається протягом 10 
календарних днів з дня отримання 
такої скарги центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну податкову і митну політику. 
Термін розгляду скарги не може 
бути продовженим.

Згідно з положенням підпункту 
56.23.4 пункту 56.23 статті 56 Подат-
кового кодексу України якщо вмоти-
воване рішення за скаргою платника 
податків на рішення про відмову у 
реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування в Єдино-
му реєстрі податкових накладних 
не надсилається платнику податків 
протягом 10-денного строку, така 
скарга вважається повністю задо-
воленою на користь платника по-
датків з дня, наступного за остан-
нім днем зазначеного строку.

Алгоритм дій у разі неотриман-
ня рішення про результати розгляду 
скарги

В останній день 10-денного стро-
ку з дня отримання ДФС скарги по-
трібно зареєструвати в ДФС пись-
мове звернення з прохання надати 
рішення за результатами розгляду 
скарги.

У разі ненадання такого рішен-
ня, на 11 день з дня отримання ДФС 
скарги знову зареєструвати в ДФС 
письмове звернення з прохання на-
дати рішення за результатами роз-
гляду скарги. 

Рекомендуємо по спливу 10 днів 
з дня отримання ДФС скарги й від-
сутності рішення щодня подавати 
до ДФС України письмові звернен-
ня з прохання зареєструвати подат-
кову накладну, реєстрація якої була 
зупинена, з посиланням на підпункт 
56.23.4 пункту 56.23 статті 56 Подат-
кового кодексу України. Якщо ж і 
цей метод за кілька днів не подіє, до-
речно також звернутися з відповід-
ними скаргами до Ради бізнес-ом-
будсмена, Міністерства фінансів, 
Комітету Верховної Ради України з 
питань податкової та митної політи-
ки, а також на гарячу урядову лінію 
(1545, для підприємців також 0-800-
503-045) та сервіс «Пульс» (телефон 
0800-501-007 (напрямок «4»), адже, 
як каже народна мудрість, «під ле-
жачий камінь – вода не тече». Чим 
більшу активність та наполегливість 
Ви проявите на цьому етапі, тим 
швидше незареєстрована накладна 
буде зареєстрованою, а покупці от-
римають податковий кредит, який 
не зможе бути оспореним. 

ВИЇЗНЕ РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААУ 
ЗА УЧАСТІ КЕРІВНИКІВ КОМІТЕТІВ АСОЦІАЦІЇ

28 жовтня 2017 року в кон-
ференц-залі Парк-готелю «Чер-
нігівський» пройшла робоча 
зустріч членів Правління ААУ, 
керівників комітетів ААУ з пред-
ставниками Чернігівського від-
ділення ААУ.

Участь в зустрічі взяли: Олег 
Рачук, Зоя Ярош, Олена Костю-
ченко, Олександр Поліводський, 
Олександр Скляренко, Анна Ак-
сьонова, Галіна Якуба, Жанна 

Максімова, Віктор Кобилянський, 
Катерина Власюк.

Під час зустрічі було обговоре-
но напрямки подальшої співпраці 
та проведення майбутніх заходів 
за участі Чернігівського відділення 
ААУ спільно з КДКА та РА Черні-
гівської області. Учасники зустрічі 
обговорили актуальні питання, що 
стосуються діяльності та подаль-
шого розвитку відділення. 

Продовженням уікенду стали 

гра у мафію та виступи у караоке, 
а у неділю, 29 жовтня, відбулася 
екскурсія з відвіданням визнач-
них історичних пам’яток Черніго-
ва - Антонієвих печер та Високого 
Валу, Собору Бориса та Гліба, яка 
закінчилася прогулянкою містом.

ААУ висловлює вдячність всім 
учасникам зустрічі та запрошує 
всіх бажаючих долучитися до ро-
боти Асоціації та її Чернігівського 
відділення! 
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РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

20 жовтня 2017 року Комі-
тет Асоціації адвокатів України 
з корпоративного права провів 
круглий стіл на тему: «Практика 
розгляду корпоративних спорів: 
останні тенденції і проблеми».

В ході круглого столу судді, 
практикуючі адвокати та юристи 
обговорили як поточні проблеми 
судової практики, так і новели за-
конодавства, на які очікує юридич-
на спільнота у зв’язку із судовою 
реформою.

Валерій Картере, суддя Вищого 
господарського суду України, поді-
лився останньою судовою практи-
кою, що стосується забезпечення 
позову. Також пан Картере акцен-
тував увагу присутніх на питан-
нях, пов’язаних з похідними вимо-
гами. На думку пана Валерія, такі 
вимоги можливо розглядати разом 
з основними, оскільки завданням 
судочинства повинно бути ефек-
тивне, швидке і якісне вирішен-
ня проблеми. Якщо ж розводити 
пов’язані позовні вимоги в різні 
провадження, це може негативно 
вплинути на реальний захист по-
рушеного права.

Про останні тенденції корпо-
ративних спорів також вислови-
лася Олеся Лукомська, начальник 
відділу забезпечення роботи секре-
таря першої судової палати ВГСУ. 
Пані Лукомська навела учасникам 
круглого столу цікаву статисти-
ку: незважаючи на те, що загаль-

на кількість судових справ у ВГСУ 
зменшилася, корпоративні спори 
досі активно слухаються в касації. 
В той же час, з виходом останньої 
постанови Пленуму ВГСУ «Про 
практику розгляду корпоративних 
спорів» і юристи, і суди отримали 
відповіді на багато хвилюючих пи-
тань. Таким чином, судова практи-
ка по даній категорії справ стала 
більш прогнозованою.

Олександра Павленко, керую-
чий партнер Pavlenko Legal Group, 
запропонувала проаналізувати но-
вели проекту ГПК України. Особ-
ливу увагу пані Олександра при-
ділила забезпеченню позову, яке 
зазнало істотних змін. Експерти і 
учасники круглого столу вислови-
ли побоювання в збільшенні кіль-
кості корпоративних конфліктів 
і рейдерських захоплень, оскіль-
ки деякі положення нового ГПК 
України можуть бути застосовані 
недобросовісно. Також пані Пав-
ленко закликала учасників кругло-
го столу не боятися змін в законо-
давчому полі, оскільки юридична 
спільнота неодноразово спостері-
гала як за зміною практики, так і за 
зміною законодавства.

Олександр Онуфрієнко, керів-
ник практики приватних клієнтів 
ЮФ «Лавринович та Партнери», 
особливу увагу приділив постанові 
Пленуму ВГСУ «Про практику 
розгляду корпоративних спорів». 
На думку експерта, постанова є 

результатом кропіткої роботи ве-
ликої кількості професіоналів, а її 
потенційне «забуття» в зв’язку із 
судовою роботою – передчасним.

Серед іншого, в ході кругло-
го столу було також порушено 
тему змін законодавства в сфері 
реєстрації юридичних осіб. Сер-
гій Бенедисюк, заступник голови 
комітету і керівник практики 
корпоративного права EVRIS, 
констатував стагнацію рефор-
мування даної сфери. Зокрема, 
пан Сергій висловив нерозуміння 
причини, по якій законодавець 
і профільні органи досі не забез-
печили взаємодії між Єдиним 
реєстром судових рішень та Єди-
ним реєстром юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців і громад-
ських формувань. Така взаємодія, 
на думку експерта, реально захи-
стила б інтереси осіб, права яких 
були порушені у зв’язку з рейдер-
ськими атаками.

Підводячи підсумки круглого 
столу, голова комітету Олена Пер-
цова, керівник судової практики 
Pavlenko Legal Group, закликала 
колег активно включатися в робо-
ту комітету і не стояти осторонь від 
реформування законодавства. Як 
підкреслила пані Олена, творцями 
судової практики є, в першу чергу, 
адвокати. Таким чином, саме від 
них залежать перші рік-два судової 
реформи і практика судів, яка буде 
на цій роботі базуватися.

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ:  
«ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ: 

ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ»
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Сейчас между министерством 
финансов и парламентским коми-
тетом по налоговой и таможенной 
политике разгорелась нешуточная 
борьба касательно Законопроекта 
7115. Речь идет о том, оставить ли 
как есть сейчас, так называемый 
автоматический режим прохожде-
ния налоговых накладных по кри-
териям разрабатываемым минис-
терством финансов, или вернуть 
систему в тестовый режим, когда 
окончательное решение остается 
за руководством региональных 
отделений ДФС. Спасибо кон-
фликтующим сторонам, которые 
в запале полемики вскрыли все не-
достатки существующей системы 
НДС счетов, проделав за нас с 
Вами эту огромную работу. 

Министерство финансов с од-
ной стороны указывает на боль-
шой объем фиктивного возвра-
та НДС существующего сегодня 
несмотря на систему НДС счетов, 

с другой стороны предупрежда-
ет об увеличении размера фик-
тивных операций при возврате 
тестового режима. Комитет же в 
свою очередь объясняет, что су-
ществующий автоматический 
режим не перекрыл схем фиктив-
ного оборота НДС, а в основном 
ударил по белым компаниям, ко-
торые в отличии от схемщиков не 
могут подстраивать свой бизнес 
под действующие правила. То 
есть обе силы во всю критикуют 
НДС счета, перетягивая при этом 
контроль за оборотом по ним 
между ДФС и министерством фи-
нансов. На мой же взгляд в этих 
самых счетах плохо все. 

Одним из основных противо-
речий, принесенных НДС счета-
ми, является борьба с так называе-
мыми «скрутками». Вы не можете 
покупать апельсины и продавать 
ручки. Система видит, что НДС 
пришел к Вам вместе с апельси-
нами и классифицирует его как 
«апельсиновый». Отгрузить по-
купателю ручки вместе с апельси-
новым НДСом уже не получится. 
Собственно, почему? Вот есть у 
меня излишек НДС, оставшийся 
после экспорта. Я не хочу ждать 
появления ГТД через 3-4 месяца и 
еще 1.5-2 месяца возврата средств 
(итого почти полгода), а хочу с 
неким дисконтом продать СВОИ 
средства на казначейском счету 
другой компании. 

Почему так нельзя и это скрут-
ка, почему с этим нужно бороться. 
Я, до уплаты в бюджет, продаю и 
покупаю свое. Основная цель этой 
борьбы заставить тех, у кого обя-
зательства к уплате заплатить их 
в полном объеме без возможно-

сти перекупить их с дисконтом, а 
тех, кому же причитается возврат, 
пропустить через всю бюрокра-
тическую процедуру. Получает-
ся, что в действительности вве-
ден не один НДС счет, а великое 
множество, разделив НДС деньги 
на «апельсиновые», «ручечные» 
и т.д. Следующим вопросом, по-
стоянно обсуждаемым нашими 
власть имущими, является вопрос 
о бесспорности НДС. Если опера-
ция произошла, и система ее про-
пустила, можно ли в последствии 
снимать такой НДС. Этот вопрос 
в корне неправомерен и вот по-
чему. Если я продал свой товар 
и получил НДС, то я не должен 
отвечать за его формирование. 
Это глупость. Почему я должен 
отвечать за третьих лиц, как имен-
но они сформировали НДС! Если 
они что-то нарушили, то и идите 
к ним. Но куда там! Законодатель 
постоянно оставляет возможность 
и лазейки вездесущим фискалам 
снимать НДС и заставлять по сути 
уплачивать его повторно, скажем 
признавая операцию фиктивной. 

Конечно, на сегодня админи-
стративные суды в 80% случаев 
занимают сторону бизнеса в спо-
рах с ДФС, но это время, затраты, 
нервы и уголовные дела, массово 
возбуждаемые по несогласован-
ным обязательствам, несмотря 
на прямую норму налогового ко-
декса. Конечно, робкие попытки 
предложить заменить этот гро-
моздкий, трудно администриру-
емый механизм на единый налог 
встречается в штыки, и в первую 
очередь потому, что оставляет 
без работы огромную армию 
чиновников. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Семен ХАНИН

Адвокат, управляющий партнер 
ЮК «AMBER Corporation» 

СТАТТЯ

СТВОРЕНО КОМІТЕТ ААУ З МОРСЬКОГО ПРАВА
Рішенням Правління ААУ від 05 

жовтня 2017 року створено Комітет 
ААУ з морського права. У перспек-
тиві розробка стратегії роботи комі-
тету, залучення нових членів та про-
ведення спільних заходів. Питання 
морського права стає актуальним 

не тільки для південного регіону, 
а і для України в цілому. Сподіває-
мося, що наша майбутня діяльність 
згуртує єдинодумців і внесе вагомий 
внесок у розвиток держави. 

Запрошуємо всіх бажаючих до-
лучитися до роботи Комітету! 



ПОДІЯ ААУ

ВІДБУВСЯ ІХ З’ЇЗД ВГО «АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»

11 листопада 2017 року в IQ 
Business Center відбувся З’їзд Всеу-
країнської громадської організації 
«Асоціація адвокатів України».

З’їзд був відкритий вітальною 
промовою Олега Рачука, який ви-
ступив зі звітною доповіддю Прези-
дента про роботу Асоціації адвока-
тів України за 2015-2017 рр.

За підсумками виступу, усі де-
легати відмітили досягнення Олега 
Рачука на посаді Президента ААУ, 
а саме: успішні впровадження нових 
щорічних форумів ААУ, активну за-
конотворчу діяльність, міжнародне 
співробітництво та спільне дозвілля 
членів ААУ. Неупередженість, де-
мократичність та взаємопоміч - під 
таким гаслом були проведені роки 
президентства Олега Рачука.

Головою З’їзду було обрано 
Ольгу Дмитрієву, адвоката, Голову 
Наглядової Ради ААУ. Пані Ольга 
бере активну участь у проведенні 
всіх заходів ААУ, виступає генера-
тором креативних ідей та нових 
проектів ААУ.

Секретарем З’їзду було обрано 
Аксьонову Ганну, виконавчого ди-
ректора ААУ. Діяльність в ААУ для 
неї не просто робота, це справа жит-
тя, у яку пані Ганна вкладає і розум, 
і душу.

Про фінансову діяльність допо-
вів Ігор Сергійович Мокін, адвокат, 
Голова Ревізійної комісії ААУ.

З промовою на посаду канди-
дата в Президенти ААУ виступила 
Зоя Ярош, яка була членом ААУ з 

2006 року, очолювала комітет з бан-
ківського  права ААУ, а у 2015 році 
була обрана на посаду Віце-пре-
зидента ААУ. У своїй промові Зоя 
Ярош подякувала всім колегам за 
роботу у складі Асоціації. Підкрес-
лила основні здобутки ААУ та за-
значила ключові плани роботи в 
майбутньому.

Одноголосним рішенням де-
легатів IХ З’їзду Всеукраїнської 
громадської організації “Асоціація 
адвокатів України”, шляхом відкри-
того  голосування було обрано:

• Президента ВГО «Асоціація 
адвокатів України» - Ярош Зою Во-
лодимирівну.

• Віце-президента ВГО «Асоці-
ація адвокатів України» - Мацелю-
ха Віталія Анатолійовича, який очо-
лює Київське міське відділеня ААУ, 
брав активну участь у організації 
спортивних заходів ААУ.

До складу Правління ААУ
нової каденції було обрано:

• Вдовичена Олега Олександровича;
• Власюк Катерину Петрівну;
• Городецьку Антоніну Дмитрівну;
• Гупало Катерину Петрівну;
• Клочкова Володимира Володи-

мировича;
• Костюченко Олену Юріївну;
• Наума Віталія Миколайовича;
• Олійника Олександра Васильовича;
• Павленко Олександру Сергіївну.

До складу Ревізійної комісії
ААУ ввійшли:

• Мокін Ігор Володимирович;
• Балацька Оксана Валеріївна;

• Гурська Анастасія Сергіївна.
До складу Наглядової Ради 
ААУ було обрано:

• Дмитрієва Ольга Леонідівна;
• Тимченко Тетяна Анатоліївна;
• Покотило Ігор Миколайович;
• Резнік Артур Борисович;
• Дубчак Леся Сергіївна.

Всі делегати мали можливість 
надати свої побажання та пропози-
ції щодо роботи ААУ.

Зі щирими привітаннями і по-
бажанням успіхів у здійсненні сво-
єї діяльності новообраним членам 
З’їзд оголосили закритим.

Асоціація адвокатів України ві-
тає Президента, Віце-президента, 
членів Правління ААУ, членів Наг-
лядової Ради ААУ, членів Ревізійної 
комісії ААУ з обранням! 

Бажаємо новому складу керівни-
цтва ААУ успіхів у роботі, нових проек-
тів та звершень! 
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Президент ВГО ААУ – 
Ярош Зоя Володимирівна, 

керуючий партнер  
Адвокатської компанії «Маршаллєр і 

партнери»

Віце-президент – 
Мацелюх Віталій Анатолійович, 

адвокат, керуючий партнер Адвокатського 
об’єднання «ARTIUS», Голова Київського 

міського відділення ААУ
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Вдовичен Олег Олександрович, 
член Правління ААУ, керуючий партнер 

АО «Вдовичен та партнери», Голова 
Комітету ААУ з питань захисту бізнесів, 

активів та прав інвесторів

Власюк Катерина Петрівна,  
член Правління ААУ, Керуючий партнер 

Юридичної компанії «AVG»,  
Голова Комітету ААУ 
з  міжнародного права

Гупало Катерина Петрівна, 
член Правління ААУ, aдвокат, партнер 

Юридичної компанії «Arzinger»

Клочков Володимир Володимирович, 
член Правління ААУ, адвокат, керуючий 

партнер АО «Клочков та партнери», 
Голова Комітету ААУ захисту прав  
адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності  

Костюченко Олена Юріївна, 
член Правління ААУ, к.ю.н., доцент кафедри 

правосуддя юридичного факультету 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, адвокат, партнер 
АО «Dmitrieva & Partners»

Городецька Антоніна Дмитрівна,  
член Правління ААУ,  

старший радник, адвокат  
КМ Партнери, Голова Податкового 

комітету ААУ

Правління ААУ:

Президент і Віце-президент ААУ:
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Вітаємо з обранням! 
Бажаємо успіхів, нових проектів 
та досягнень! 

Члени Ревізійної комісії ААУ:

Мокін Ігор Сергійович Балацька Оксана Валеріївна Гурська Анастасія Сергіївна

Члени Наглядової Ради ААУ:

Дмитрієва Ольга Леонідівна Тимченко Тетяна Анатоліївна Покотило Ігор Миколайович

Наум Віталій Миколайович, 
член Правління ААУ, адвокат, Голова 

Адвокатського об’єднання «Національна 
колегія адвокатів», Голова Київського 

обласного відділення ААУ

Олійник Олександр Васильович, 
член Правління ААУ, керуючий  

партнер Адвокатського бюро «Олійник  
і Партнери», Голова Хмельницького 

відділення ААУ

Павленко Олександра Сергіївна, 
член Правління ААУ, керуючий 
партнер Pavlenko Legal Group

Резнік Артур Борисович Дубчак Леся Сергіївна



РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

1 листопада відбулася про-
фесійна дискусія стосовно старту 
процесу створення Вищого суду з 
питань інтелектуальної власності. 
Круглий стіл був організований 
Комітетом ААУ з інтелектуальної 
власності.

29 вересня 2017 року Президент 
України підписав Указ «Про утво-
рення Вищого суду з питань інтелек-
туальної власності». 

3 жовтня Верховна Рада Укра-
їни в другому читанні та в цілому 
прийняла нову редакції Господар-
ського процесуального кодексу, в 
якому, серед іншого, прописана 
процедура вирішення спорів в ще 
не створеному Спецсуді з інтелек-
туальної власності. 

Таким чином, процес створення 
спеціалізованого IP-суду, який був 
передбачений судовою реформою 
ще влітку 2016 року, нарешті перей-
шов до практичної площини.

До складу нового суду увійде 21 
суддя. Cтрок подання документів для 
участі у конкурсі починатиметься з 1 
грудня 2017 року і триватиме 15 днів.

Для того, щоб розібратися з тим, 
що чекає галузь охорони прав на 
інтелектуальну власність, Комітет 
ААУ з інтелектуальної власності ви-
рішив провести тематичну профе-
сійну зустріч для висвітлення та дис-
кусії над процесом створення нового 
Спецсуду та яким чином можливо 
вдосконалити систему з врахуван-
ням досвіду інших країн.

Відкрила захід з вітальним сло-
вом Марія Ортинська, адвокат, па-

тентний повірений України, голова 
Комітету ААУ з інтелектуальної 
власності, керуючий партнер ком-
панії IPStyle. Вона наголосила, що 
перед всіма учасниками ринку охо-
рони інтелектуальної власності в 
Україні стає завдання з формування 
та запуску якісного IP-суду. 

З загальними засадами функціо-
нування майбутнього спеціалізовано 
суду познайомила присутніх Оксана 
Блажівська, суддя Господарського 
суду м. Києва, доцент кафедри ін-
телектуальної власності КНУ ім. Т. 
Шевченка, д.ю.н. Вона підкреслила, 
що специфіка майбутніх спорів, що 
будуть розлядатися судом, будуть 
вимагати від його суддів симбіозу 
спеціальних технічних знань та пра-
ва. Навіть якщо не вдастся набрати 
такий суддівський склад, то штат 
суду треба буде розширити фахів-
цями з технічною освітою, на посаді 
помічників судді, або у іншій якості.

Крім того, пані Блажівська, а 
згодом і ще декілька спікерів підня-
ла проблему того, що велика частка 
спорів повинна вирішуватися за до-
помогою процедури медиації, адже 
процеси навколо об’єктів інтелек-
туальної власності — це економіч-
ні спори. І у цій сфері, наприклад, 
у розвинутих країнах, більшість 
спорів вирішуються у позасудовій 
площині.

На жаль, в Україні розвиток ме-
диації стримується відсутністю від-
повідного закону.

Ніна Кучерук, адвокат, керів-
ник практики судових спорів і ар-

бітражу компанії Jurimex, зупини-
лася у своїй презентації на спірних 
питаннях Вищого суду з питань ІВ. 
Наприклад, недивлясичь на назву 
«Вищий», вищим насправді буде 
Верховний суд; IP-суд буде одно-
часно і судом апеляційної інстанції, 
що може ставити під сумнів неупе-
редженість рішення за результата-
ми другого розгляду справи і це в 
результаті призведе до зростання 
звернень до ЄСПЛ; територіальна 
віддаленість суду (всі справи розгля-
датимуться у Києві) та недосконале 
правове регулювання інституту 
відеоконференції можуть призве-
сти до порушення права на доступ 
до суду.

На новелах у розгляді справ від-
носно об’єктів ІВ після прийняття 
нового Господарського правового 
кодексу зупинилася Юлія Атама-
нова, д.ю.н., радник LCF Law Group. 
Серед іншого, підсилюється значен-
ня нових доказів, показання свідків 
(якими можуть бути і сторони спо-
ру) та вводиться статус для електро-
нних доказів. Також, припускається 
можливість проведення експертизи 
не лише за ухвалою судді, але й за 
ініціативої сторін. Підсумовуючи, 
пані Атаманова констатувала, що 
нас буде очікувати перехідний пе-
ріод, коли новий ГПК набере чин-
ності, а от спеціалізований суд ще не 
розпочне діяльність.

Вадим Ресенчук, головний спе-
ціаліст відділу організації захи-
сту прав та розгляду звернень ДП 
«Український Інститут Інтелек-

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ПОЧАТКУ ФОРМУВАННЯ 
ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
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ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

туальної власності» (Укрпатент), 
сподівається, що запуск нового суду 
дозволить оптимізувати строки роз-
гляду справ, так як зараз перерви 
між засіданнями можуть бути по пів-
року. В той же час, на його думку 21 
суддя можуть «захлинутися» у обсязі 
справ, і через деякий час їх кількість 
потрібно буде збільшувати.

Олена Орлюк, директор НДІ 
інтелектуальної власності Наці-
ональної академії правових наук 
України, зав. кафедрою інтелекту-
альної власності КНУ імені Тараса 
Шевченка, д.ю.н., познайомила гос-
тей круглого столу з досвідом інших 
держав, де функціонують аналогічні 
суди. У Європі це Австрія, Велико-
британія, Німеччина, Швеція, Швей-
царія, тощо. Також були розглянуті 
США,Тайвань, Японія, Південна 
Корея. Вона підтримала думку про 
те, що склад українського IP-суду, 
скоріш за все, буде розширюватися, 
наводячи за приклад Німеччину, 
Федеральний патентний суд якої на-
лічує 141 суддю, які працюють у 29 
судових складах.

З дещо філософської думки 
розпочав свій виступ Петро Боро-
вик, патентний повірений, судовий 

експерт, керуючий партнер па-
тентного агентства «Боровик та 
партнери» – чи існує взагалі в Укра-
їні інтелектуальна власність, і чому 
ми стоїмо на місці, коли так багато 
країн успішно розвиваються завдя-
ки новим технологіям. «90% склад-
них справ — це патентні спори. 
Тому у багатьох краъных такі суди 
і називаються патентними. Такий 
суд в України — це спалах надії для 
тих, кто робить розробки, отримує 
патенти, що хоч там можно буде 
знайти справедливість», – відзначив 
експерт.

В той же час, пана Боровика тур-
бує, що в положеннях про суд не 
виписані положення, що судді по-
винні мати знання з технічних наук, 
та погано прописано статус судової 
експертизи. Та багато справ можуть 
навіть і не доводитися до суду, якщо 
патентні спори будуть розглядатися 
за адміністртивними процедурами. 

У останньому блоці до розмови 
долучилися Станіслав Щотка, се-
кретар кваліфікаційної палати Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів 
України, та Галина Чижик, співко-
ординатор Громадської ради добро-
чесності, на відомства яких і буде 

покладено обов’язок розгляду кан-
дидатур до майбутнього суду.

Вони розповіли чим будуть керу-
ватися під час конкурсу, який досвід 
їм надали конкурси до Верховного 
суду та місцевих судів. На жаль, пан 
Щотка висловив занепокоєння, що 
60% кращих спеціалістів у галузі охо-
рони пран на інтелектуальну влас-
ність навіть не будуть виставляти 
свої кандидатури на посади суддів, 
так як у приватній практиці можуть 
заробляти набагато більше. Втім, 
він не очікує, що конкурс до IP-суду 
буде скандальним, зокрема, завдяки 
контролю професійної спільноти, та 
закликав не соромитися, та направ-
ляти свої документи на конкурс.

До дискусії активно долучали-
ся і гості круглого столу. Зокрема, 
час дозволив модератору Дмитру 
Кочерзі, адвокату, патентному 
повіреному України, раднику та ке-
рівнику судово-договірної практи-
ки патентно-юридичної компанії 
IPStyle, надати слово Оксані Гумезі, 
судді Господарського суду м. Києва, 
та Богдану Падучаку, заступнику 
директора департаменту Мініс-
терства економічного розвитку та 
торгівлі.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Сергія Бенедисюка призначено заступником Голови Комітету з кор-

поративного права

Рішенням Правління ААУ від 05 жовтня 2017 року Сергія Бенедисюка 
призначено заступником Голови Комітету ААУ з корпоративного права.

Сергій Володимирович має великий досвід роботи у сфері корпора-
тивного права, планує залучати представників із різних сфер для спіль-
ної співпраці в покращенні роботи Комітету й розбудові корпоратив-
но-правових відносин в Україні. 

Вітаємо пана Сергія з призначенням та бажаємо успіхів у роботі!

Ігор Мокін призначений Головою Комітету ААУ з морського права

Рішенням Правління ААУ від 05 жовтня 2017 року Ігор Мокін при-
значений Головою Комітету ААУ з морського права.

Ігор Мокін – партнер Адвокатського об’єднання «Мокін та Діямен-
тович», спеціаліст із кримінального й судового права. Має викладацький 
досвід, активний учасник міжнародних наукових конференцій, круглих 
столів та форумів.

Вітаємо Ігоря Сергійовича з призначенням та бажаємо успіхів у роботі!
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15 вересня 2017 року в IQ 
Business Center у м. Києві відбувся 
Осінній форум ААУ «ФОРМУЛА 
УСПІХУ: СТАНДАРТИ АДВОКАТ-
СЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Форум був присвячений пи-
танням організації та стандартів 
адвокатської діяльності, тенден-
ціям розвитку юридичних послуг, 
адвокатській етиці, партнерству та 
фінансам в адвокатській практиці, 
захисту прав адвокатів, розвитку ад-
вокатури в Україні.

Осінній форум ААУ за тради-
цією відкрила голова Оргкомітету 
форуму ААУ Ольга Дмитрієва. Ес-
тафету привітання підхопив Прези-
дент Асоціації адвокатів України 
Олег Рачук. Президент ААУ прозві-
тував перед адвокатами про роботу 
Асоціації за період свого правління, 
відмітив нову, по-своєму цікаву ло-
кацію заходу IQ Business Center, вмо-
тивованість та натхненність учасни-
ків форуму на подальшу активну 
співпрацю після не менш активного 
відпочинку, новий формат заходу 
та новий розвиток в історії Асоці-
ації адвокатів України. Отже, цим 
оновленим форматом проведення 
форуму, на думку Президента Асо-
ціації, буде закладено фундамент 
майбутнього Асоціації з наступним 
оновленим правлінням. В цілому, 
підкреслив пан Президент, чин-
ним правлінням Асоціації адвокатів 
України було зроблено багато у клю-
чових питаннях: захисту прав адво-
катів та адвокатури у цілому, роз-
витку регіональної мережі Асоціації, 

зокрема, були проведенні численні 
регіональні форуми, наприклад, 
останній регіональний форум в м. 
Херсоні був проведений на високо-
му рівні, про що говорить кількість 
його учасників, до трьохсот, серед 
яких були й адвокати Києва, Мико-
лаєва, Херсона й Херсонської облас-
ті. На думку пана Президента, це був 
один з кращих регіональних фору-
мів Асоціації. Більш того, Асоціація 
планує і в подальшому не зупиняти-
ся на досягнутому. Президент відмі-
тив, що в рамках Асоціації активно 
проходить об’єднання адвокатів, 
росте спільність професійних інте-
ресів, поглядів, думок. Асоціація по-
стійно оновлюється та доповнюється 
новими генераціями, професійними 
інтересами, заходами, змінюється 
стратегія її розвитку, відбудовується 
нова тактика вдосконалення практи-
ки по захисту прав та інтересів адво-
катів, новий механізм роботи Асоці-
ації, в межах якої відкриваються нові 
професійні можливості для її членів.

Після виступу Президента Асо-
ціації адвокатів була проведена 
презентація нового Комітету ААУ 
з корпоративного права, за участю 
Олени Перцової – голови Комітету 
ААУ, керівника судової практики 
«Pavlenko Legal Group», в рамках 
якої вона розповіла про місію, про 
створення так званої професійної 
платформи, в рамках якої буде про-
ходити обговорення реальних про-
блем, на якій буде відбудовуватися 
однаковий підхід для створення од-
накової судової практики, адже, су-

дова практика з корпоративних спо-
рів є однією зі складніших.

За участю адвоката, медіатора, 
члена Правління ААУ Марини Саєн-
ко, адвоката, керуючого партнера 
ПГ «Dominion» Олександра Пінчука 
та експерта-медіатора, адвоката 
Луїзи Романадзе був проведений те-
матичний квест «Адвокат-медіатор 
проти адвоката без навичок медіа-
тора», з метою показати ті можливо-
сті, котрі можливо відкривають ме-
діаційні техніки для адвоката в його 
повсякденної практиці. Отже, перед 
учасниками форуму був проведений 
своєрідний батл між адвокатом та 
адвокатом – медіатором на предмет 
встановлення різного підходу, стилю 
у роботі адвоката з клієнтом та його 
проблемами. Загалом, якщо адвокат 
добре розуміється на психології лю-
дини, то його стиль спілкування із 
клієнтом не буде значно відрізнятися 
від стилю адвоката-медіатора, навіть, 
правова позиція в них теж буде май-
же подібною, та все ж таки, спеціаль-
на медіаційна підготовка адвоката 
привнесе певну якість при вирішенні 
проблеми клієнта та суттєво приско-
рить строки отримання клієнтом ба-
жаного результату. В рамках квеста 
питання медіаційної техніки та її ре-
зультат, детально розкрила адвокат 
– Луїза Романадзе, яка зазначила, що 
медіація – це структурована проце-
дура, яка проходить за певними ста-
діями й суттєво відрізняється від при-
мирення та переговорів, чим власне 
й займаються адвокати не медіатори 
у своїй практиці.
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Про стандарти адвокатської 
діяльності та тенденції розвитку 
юридичних послуг поговорили в 
рамках першої сесії, модератором 
якої виступила адвокат, керуючий 
партнер «Маршаллєр і парнери», ві-
це-президент ААУ Зоя Ярош.

Олег Мальський, партнер ЮФ 
«ETERNA LAW», розповів про за-
гальні тенденції розвитку юридич-
ного бізнесу з урахуванням зведеної 
аналітики за 2015 та 2016 роки. Він 
зазначив, що суттєві відмінності за ці 
періоди не відбулися. Серед цікавих 
тенденцій минулого року було відо-
кремлено, насамперед, покращення 
статусу адвоката, з’явлення на рин-
ку адвокатських послуг нового виду 
компаній та, власне, місце адвоката 
на ринку надання юридичних по-
слуг. Як зазначив спікер, 60% компа-
ній залучають до роботи зовнішніх 
юридичних консультантів. У трети-
ні компаній рішення щодо залучен-
ня юридичних фірм приймає керів-
ник юридичного департамента. До 
стандартів адвокатської діяльності 
Олег Мальський відніс: вартість, 
якість послуг і статус. Говорячи про 
адвокатський стандарт, адвокат ви-
ділив три основні його складові, це – 
ціна, якість та статус. Загалом, ціна 
визначається економічним станови-
щем, хоча з іншого боку, є міжнарод-
ні приклади (Австрія, Польща) наяв-
ності певної культури й розуміння 
того, що адвокат «коштує» певних 
грошей, і навіть на державному рів-
ні визначений мінімальний розмір 
вартості його послуг. Підбиваючи 
підсумки пан Мальський зазначив, 
що в першу чергу необхідно пра-
цювати над підвищенням поваги до 

професії адвоката, як ззовні, так і між 
самими колегами. 

Наступний доповідач, адвокат, 
голова ВКДКА, Олександр Дроздов, 
в рамках своєї теми розповів про 
інші стандарти, які планують ввести 
для їх застосування в адвокатської 
діяльності , та торкнувся питань ад-
вокатської етики, зокрема, нових 
правил адвокатської етики, які були 
нещодавно затверджені З’їздом ад-
вокатів України 2017 року.

Доповідач Дмитро Гадомський, 
СЕО в «Axon Partners», адвокат IT 
права, виступив з темою «Як автома-
тизувати процеси, а не хаос (CRM/
ERP, Slack, боти, ….)? Виступ Дми-
тра відрізнявся від виступів адвока-
тів саме за рахунок викладення ма-
теріалу технічно-правовою мовою, 
її «юридично – айтішним» стилем. 
Дмитро показав все різноманіття 
електронно-технічного спілкуван-
ня, зокрема, за допомогою листу-
вання із своїми клієнтами, звернув 
увагу на інструменти такого спілку-
вання, якими є не тільки месендже-
ри, але й відповідні програмні сис-
теми, платформи для фрілансерів, 
які надають можливість клієнту ве-
сти арбітрування роботи адвоката, 
хронометраж робочого часу, вста-
новлювати рейтинг якості роботи 
адвоката та багато інших зручних 
можливостей. Крім того, змінить-
ся й підхід щодо пошуку необхід-
ного адвоката. Загалом, зазначив 
Дмитро, все рухається до того, що 
в майбутньому буде створена одна 
он-лайн – платформа, на якій бу-
дуть працювати одночасно юристи 
(у тому числі на рівні державних ор-
ганів) та клієнти. У той час як офф-

лайн – платформа, буде генерува-
ти вже потік клієнтів. Але, чи буде 
майбутнє за такими платформами 
та яким воно буде, покаже час. Зро-
зуміло, що поки законодавство не 
встигає за розвитком IT-технологій, 
суспільства, та багато чого у цих пи-
таннях треба ще й легалізувати.

На завершення першої сесії з 
темою: «Що можна запозичити у 
закордонних колег» виступила ад-
вокат, партнер АО «Arzinger» Ка-
терина Гупало, яка спеціалізується 
у податковому і митному праві, а 
також у захисті клієнтів у сфері гос-
подарських злочинів. Пані Катерина 
розповіла, чому не варто порівню-
вати вітчизняні юридичні компанії 
із закордонними, вказала на різні 
вимоги щодо спеціалізації штатно-
го юриста з боку вітчизняних та за-
кордонних юридичних компаній, 
різні підходи щодо бажання стати 
партнерами, звернула увагу на пер-
соналорієнтованість (зокрема, під-
лаштування закордонних юрфірм 
під різні генерації поколінь). З огля-
ду на зазначене вище, пані Катери-
на передбачає, що можливо нашому 
вітчизняному юридичному ринку в 
подальшому треба гуртуватися щоб 
стати найконкурентними на міжна-
родному рівні.

Ольга Дмитрієва, керуючий 
партнер «Dmitrieva & Partners», го-
лова Оргкомітету Форуму ААУ 
«Формула успіху: стандарти адво-
катської діяльності», виступила мо-
дератором майстер-класу: «Психоло-
гія брехні або як розпізнати обман».

Під час майстер-класу спікером – 
Дмитром Овчинніковим, провідним 
поліграфологом, були розглянуті 
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питання стосовно інструменталь-
ної та безінструментальної детекції 
брехні; міфів та реалій детекції та 
використання поліграфа в адвокату-
рі. Також було проведено тестування 
на поліграфі.

Друга сесія була присвячена 
двом актуальним питанням адвока-
тури, «Адвокатська етика та репута-
ція», модератор, адвокат, партнер 
ЮФ «ЮВІТО» Кристіна Чаплієва 
й «Партнерство та фінанси в адво-
катській практиці» – модератор ке-
руючий партнер АО «Лещенко, До-
рошенко і партнери» Олександр 
Лещенко.

Так, зокрема, суддя-спікер Ок-
ружного адміністративного суду 
м. Києва Богдан Санін висвітлив 
питання стилю поведінки адвока-
та з погляду суддів. За проведеним 
паном Саніним опитуванням, в пе-
реважній більшості судді очікують 
від адвокатів якісної підготовки до 
справи, на другому місці – поваги до 
учасників судового процесу, трійку 
лідерів заключає дотримання судо-
вої (професійної) етики та конструк-
тивна взаємодія.

Судді прагнуть бачити в адвока-
тах справжніх професіоналів, які мо-
жуть врегулювати спір в досудовому 
порядку, активно збирати докази 
для подання позову до суду, якісно 
писати позовні заяви та ретельно го-
туватися до судового процесу.

Важливим питанням є і стиль 
одягу адвоката, який має викликати 
повагу, а не подив.

Крім професіоналізму, адвока-
ту має бути притаманна і толерант-
ність, що виражається в розумінні 

ситуації, що склалась в судовій сис-
темі. Лейтмотивом виступу звучало 
побажання спільного, зусиллями 
суддів та адвокатів, створення гідно-
го іміджу сучасного правосуддя.

А як створити гарний імідж, як 
вижити в сучасному світі та зберегти 
репутацію, налагодити комунікацію 
розповіла учасникам Форуму екс-
перт з питань комунікації з багато-
річним досвідом Ірина Лянна.

Найперше, що слід пам’ятати – 
репутація будується роками, це кро-
пітка праця і потрібно бути готовим 
направляти на це свої зусилля.

Щодо практичних порад, пані 
Ірина порадила налагодити кон-
такт зі ЗМІ та постійно працювати 
в цьому напрямку (давати комента-
рі, писати новини та робити їх роз-
силку на центральні ЗМІ, створити 
пул лояльних журналістів, писати 
медіа-план); активно працювати із 
соцмережами, які наразі мають дуже 
великий вплив на аудиторію.

Підсумовуючи свій виступ, спі-
кер зазначила, що не слід очікувати, 
поки репутація побудується сама со-
бою, поки вас помітять і щось запро-
понують – слід бути ініціативним та 
покладатися на себе і свої дії.

А щоб такі дії були ефективними, 
PR-фахівець, керівник маркетинго-
вого агентства «Lipsky Marketing 
Group» Олександр Липський розпо-
вів аудиторії Форуму про рекламу 
юридичних послуг крізь призму ад-
вокатської етики.

З розвитком сучасного світу, роз-
ширенням можливостей передання 
інформації та комунікації в інфор-
маційному середовищі, для адвока-

та вже є неетичним не тільки всім 
відомі речі, такі як обіцянка 100 % 
виграшу, «вирішити питання» або 
висловів, що він адвокат № 1. Наразі 
неетичним спікер називає і відсут-
ність у адвоката профілів в соціаль-
них мережах, виступів на галузевих 
заходах, публікацій та дописів, коли 
адвокат не має сайта-візитівки та не 
перетелефоновує своїм клієнтам, не 
відповідає на їх листи більше доби.

Адвокат, як справжній професіо-
нал, має дотримуватись і елементар-
них заходів безпеки: контролювати 
відсутність розсилки спаму та вірусів 
зі своїх сторінок в соцмережах, робити 
резервні копії з серверів і робочих стан-
цій, шифрувати важливу інформацію, 
використовувати ліцензійну ОС.

У 2017 році адвокату вже неетич-
но мати такі умови роботи, через які 
може постраждати його клієнт: не 
обладнувати свій офіс системою ві-
деоспостереження, не мати завчасно 
підготованого плану дій на випадок 
обшуку в офісі, не сканувати важливі 
документи, не висвітлювати публіч-
но хід справи без дозволу клієнта на 
це та не інформувати клієнта про 
хід справи. Тому, в умовах сучаснос-
ті, адвокатам слід враховувати, що 
етичні вимоги до них стають більш 
вимогливими.

Чи повинні у адвокатів бути 
партнери, чи армія партнерів, чи 
все ж таки повинна бути обмежена 
їх кількість? Про це, та інше, доклад-
ніше розповів адвокат, партнер 
ПФ «Софія», член Правління ААУ 
Олександр Поліводський, тема якого 
присвячена питанням партнерства. 
Адвокат зазначив, що питання парт-
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нерства насамперед є стратегічним 
питанням, оскільки від вдалого вибо-
ру партнера (-ів) залежить якість ро-
боти юридичної компанії в цілому. 
Звісно, в партнерстві є певні перева-
ги, наприклад, можна замінити парт-
нера на деякий час у роботі, залучати 
клієнтів з різноманітним проблем-
но-правовим станом або з великим 
обсягом правових питань (проблем), 
з якими не справляться юридичні 
компанії з одним – двома партнера-
ми. Крім ділових якостей та приблиз-
но однакової кваліфікації основними 
передумовами у виборі партнера є 
спільні цінності та спільне бачення 
стратегії розвитку компанії. 

Про особливості стратегії юри-
дичної фірми розповів юрист, кон-
сультант зі стратегії та управлін-
ня змінами Іван Бозбєй в рамках теми 
«Стратегія юрфірми як «дорожня 
картка» прибутковості». По-перше, 
спікер звернув увагу на важливість 
наявності мети. Багато компаній, на 
жаль, не мають ні мети, ні стратегії. 
При розробці стратегії необхідно 
починани з самоіндефікації – яка 
Ваша спеціалізація, хто Ваші клієн-
ти, які юридичні послуги їм необхід-
ні. Також треба пом’ятати про п’ять 
стовпів юридичного бізнесу: коман-
ду, продукт, ринки, зв’язки та клієн-
тів. Спікер звернув особливу увагу 
на команду, з якою Ви будете йти 
до поставленої мети. Пам’ятайте, що 
Ви – лідер, але не «швець, жнець і на 
дуду грець». Якщо в Вашій команді є 
«слабка ланка», з таким співробітни-
ком необхідно прощатись. 

І, безумовно, без планування 
досягти будь-якої мети неможливо. 

«Життя змінюється, але стратегія по-
винна буди завжди» – зазначив адво-
кат у своєму виступі.

Немаловажне значення в якості 
роботи юридичної компанії віді-
грає мотивація співробітників. Про 
це та про управління результатами 
команди розповів наступний допо-
відач, партнер «ALEXANDROV & 
PARTNERS» , виконавчий директор ГО 
«Аграрний юридичний клуб» Олександр 
Сидоренко. 100 % влучення в індиві-
дуальну мотивацію співробітника 
виводить компанію на новий розви-
ток та рівень роботи. Для належного 
виконання бізнес-завдання адвокат 
радить підбирати та мотивувати 
співробітників під кожне конкретне 
завдання, враховуючи їх професійні 
можливості й особисті якості. У своїй 
практиці адвокат намагається загли-
битися в інтереси кожного співро-
бітника, зрозуміти його бажання та 
знайти індивідуальні мотиватори, 
адже не завжди співробітник знає що 
він хоче отримати від життя, від ро-
боти, яким він уявляє своє майбутнє 
у компанії, а хтось про це просто не 
хоче думати.

«Не страшно, що співробітники 
навчившись згодом можуть залиши-
ти компанію, страшно, коли вони 
залишаються в компанії не бажаючи 
навчатися», – відмітив пан Олександр.

Про політику оподаткування 
АО, АБ та індивідуальної адвокат-
ської діяльності розповів керуючий 
партнер АО «Лещенко, Дорошенко 
і партнери» Олександр Лещенко. Він 
наголосив на тому, що станом на сьо-
годні юристам дуже важко орієнту-
ватися у податковому законодавстві, 

а з урахуванням судової практики в 
фінансових питаннях та питаннях, 
які пов’язані з офіційними витрата-
ми. Адвокат зупинився на основних 
критеріях визнання реєстрації ад-
воката, при здійсненні ним госпо-
дарської діяльності, саме як фізична 
особа – підприємець, розповів про 
особливості спрощеної системи опо-
даткування та «справедливий» роз-
мір соціального внеску для фізичних 
осіб – підприємців.

Який головний навик слід роз-
вивати, щоб вдало проводити пере-
говори, якими є основні засоби пси-
холінгвістики, які прийоми впливу 
існують при публічному або міжосо-
бистісної комунікації?

Майстер-клас з комунікативі-
стики (наука, яка не викладається 
в Україні, але лежить в основі всіх 
комунікативних процесів) на тему 
«Людський фактор у комунікаціях; 
як легко знайти спільну мову будь з 
ким?» під час осіннього форуму про-
вів тренер особистісного розвитку, 
психолінгвіст, соціальний технолог 
Дмитро Вольф.

В рамках свого виступу, пан 
Вольф чітко розставив всі точки над 
«і» у питаннях стихійної комунікації 
в контексті психолінгвістики. Адво-
катам дуже цікаво було почути про 
систему комунікації, як працює си-
стема прийняття рішення у людини 
та як вийти на рівень цінностей із 
співбесідником. Отже, не можна за-
ставити людину робити те, чого вона 
не хоче, не змінивши її переконання.

Остання сесія форуму під наз-
вою «Маркетинг та безпека у роботі 
адвоката» була присвячена питан-



ням «Просування адвокатських по-
слуг», за участю модератора Опа-
наса Карліна, адвоката, партнера 
«ESQUIRES» та «Безпека адвоката», 
за участю модератора Олени Ко-
стюченко, адвоката, партнера 
«Dmitrieva & Partners».

Партнер юридично-консалтин-
гової фірми «Shield» Юлія Ковальова 
у темі «Маркетолог для юридичних 
фірм: обрати не можна відмовити-
ся» дала відповіді на питання: наві-
що юридичним фірмам маркетолог, 
яку маркетингову стратегію обрати 
і чи варто взагалі витрачати на неї 
кошти, чи є маркетолог панацеєю 
для компанії і чарівною пігулкою 
для зростання бренду і знаходження 
клієнтів? Вона проаналізувала тен-
денції по утворенню спеціалізова-
ного ринку маркетингу юридичних 
послуг, вказала на переваги і слабі 
сторони роботи із зовнішньою мар-
кетинговою фірмою (аутсорс) або 
власним внутрішнім маркетологом.

Як звичайному адвокату все ж 
таки просувати свої послуги та кон-
курувати з представниками топових 
юрфірм, про це докладніше розпо-
віла у своєму виступі Катерина Ма-
ліченко, партнер АБ «Маліченко і 
партнери».

Чи можуть соціальні мережі бути 
ефективним інструментом марке-
тингу? Про це розповіла у своєму 
виступі Олена Ткачук, СЕО «Citrine 
Digital VarketingAgency». Під час 
доповіді були розглянуті наступні 
питання: вибір соціальних мереж 
для просування юридичного бізне-
су; Facebook , Linked In, Instagram: 
особистий аккаунт і/або бізнес – 

профіль; чат-боти і месенджери для 
комунікації; робота з негативом в 
соціальних мережах. Як зазначила 
пані Олена, при виборі соціальних 
мереж слід звертати увагу на цілі 
використання. Не використовувати 
месенджер як канал обміну інфор-
мацією з клієнтом – значить втрача-
ти один з найважливіших способів 
бізнес-комунікації. За допомогою 
месенджерів ви можете відповідати 
на питання клієнтів, організовувати 
цілодобові дзвінки, спілкуватися з 
клієнтами з інших країн, оформляти 
замовлення та взаємодіяти з клієнта-
ми. Також все більшої популярності 
набирають чат боти, які стають важ-
ливим елементом покращення досві-
ду користувачів і підвищення ефек-
тивності обслуговування клієнтів. 

Вікторія Єсауленко, директор з 
маркенитнгу ЮФ «Астерс», в рам-
ках теми доповіді «Заходи для клі-
єнтів. Що? Де? Коли?» розглянула 
наступні питання: роль і місце вну-
трішніх комунікацій в юридичній 
фірмі; вплив внутрішніх комуніка-
цій в юридичній фірмі на корпора-
тивну культуру та репутацію фірми; 
канали та інструменти внутрішніх 
комунікацій; зворотній зв’язок; не-
формальні комунікації; антикризові 
комунікації.

Сесію «Безпека адвоката» моде-
рувала Олена Костюченко, партнер 
АО «Dmitrieva & Partners», доцент 
кафедри правосуддя юридичного 
факультету Київського національ-
ного університету імені Тараса 
Шевченка, к.ю.н., правовий експерт 
USAID та ABA Rule of Law Initiative, 
член Правління ААУ, Голова Науко-
во-експертної Ради при ААУ.

Про порушення професійних 
прав адвокатів розповів Віталій 
Наум, голова АО «Національна ко-
легія адвокатів», голова Київського 
обласного відділення ААУ, з темою 
«Порятунок потопаючих – справа 
рук самих потопаючих? Останні 
тенденції порушення професійних 
прав адвокатів». Адвокат акцентував 
увагу на тому, що часто захисники 
самі роблять помилки та замовчують 
певні конфліктні ситуації. Це груба 
помилка. Адвокатам для захисту сво-
їх прав необхідно об’єднатися, гово-

рити про свої проблеми та спільно їх 
розв’язувати. Якщо адвокат не може 
захистити себе, то його професій-
ність можна ставити під сумнів.

Для того щоб сумнівів не було, 
наприкінці третьої сесії у несподі-
ваній для адвокатів формі було про-
ведено квест «Обшук у адвоката». 
Під час квесту адвокати – учасники 
форуму, прийняли активну участь 
у процесуальних діях при обшуку, 
який влаштували професійні адво-
кати, фахівці своєї справи, а саме:

• Мацелюх Віталій Анатолійо-
вич – керуючий партнер Адвокат-
ського об’єднання «АРТІУС», голо-
ва Київського відділення Асоціації 
адвокатів України, спеціалізується 
в сфері захисту бізнесу, здійснення 
охоронній діяльності та корпоратив-
ного права;

• Клочков Володимир Володи-
мирович – керуючий партнер Адво-
катського об’єднання «Клочков та 
партнери», голова Комітету захи-
сту професійних прав та гарантій 
адвокатської діяльності Асоціації 
адвокатів України, правозахисник, 
що має значний досвід у сфері захи-
сту адвокатів.

• Наум Віталій Миколайович – 
голова Адвокатського об’єднання 
«Національна колегія адвокатів», 
голова Київського обласного відді-
лення ААУ, спеціалізується у сфері 
кримінального права та процесу.

В цілому, підбивши підсумки 
проведеного Осіннього форуму, 
ААУ форуму можна сказати, що фо-
рум виявився тематично актуальним 
та цікавим, але метою та завданням 
його проведення насамперед було 
об’єднання адвокатського духу та 
спільна співпраця адвокатів в рамках 
цього об’єднання.

Асоціація адвокатів України ви-
словлює слова подяки всім учасни-
кам, партнерам, доповідачам, інфор-
маційним партнерам за підтримку, 
спонсорам за цікавість до формату 
заходу та бажання бути у центрі 
подій ААУ та запрошує долучатися 
до участі у майбутніх заходах ААУ. 
Окрема подяка нашим надійним поміч-
никам – Клубу майбутніх адвокатів за 
суттєву допомогу в проведенні та орга-
нізації форуму. 
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29 вересня 2017 року в Амери-
канському Домі Комітет сімейного 
права ААУ, за підтримки УАМТ, 
Центру сімейно-правових дослі-
джень та Всеукраїнської фундації 
компаній з організаційно-правового 
забезпечення програм допоміжних 
репродуктивних технологій, про-
вели Міжнародну конференцію на 
тему: «Міжнародні та національні 
правові проблеми, що виникають 
при реалізації програм допоміжних 
репродуктивних технологій».

Партнерами конференції виступи-
ли: Інститут Репродуктивної Меди-
цини «Клініка професора Дахно Ф.В.», 
Сімейний банк пуповинної крові «ГЕ-
МАФОНД», міжнародне юридичне бюро 
«VERDYS Law», Адвокатське об’єднан-
ня «МАСТЕРС», ТОВ «Юридична фір-
ма «ГАРО та ПАРТНЕРИ», ТОВ «Ук-
рЛегіс – практика сімейного права».

Міжнародна конференція роз-
почалася зі вступного слова голо-
ви Комітету сімейного права ААУ 
Ганни Гаро, яка привітала усіх при-
сутніх та висловила подяку організа-
торам та партнерам заходу. 

З вітальним словом виступили 
директор Американського Дому 
Крісті Анне Гофланд, Генеральний 
консул Посольства США в Україні  
Кім МакДональд, а також представ-
ник Уповноваженого Президента 
України з прав дитини Мирослава 
Харченко. Вони підкреслили важ-
ливість проблематики застосуван-
ня допоміжних репродуктивних 
технологій та побажали учасникам 
заходу наснаги та успішного дослі-
дження існуючих міжнародних та 
національних правових проблем, які 
виникають при реалізації програм 
ДРТ. 

Проблематика конференції ви-
кликала жвавий інтерес – у залі на-
лічувалось близько 90 відвідувачів, 
серед яких – юристи, лікарі, пред-
ставники агентств сурогатного мате-

ринства. Більше того, на заході були 
присутні численні гості з іноземних 
дипломатичних представництв в 
Україні, а також представники дер-
жавних органів України.

Першу секцію конференції, при-
свячену міжнародно-правовим точ-
ками дотику сімейного та медичного 
права, відкрила Ганна Гаро, адво-
кат, к.ю.н., медіатор, Керівник ТОВ 
«Юридична фірма «ГАРО та ПАРТ-
НЕРИ», Голова Комітету сімейного 
права Асоціації адвокатів України. 
Вона презентувала доповідь на тему: 
«Сімейно-правові аспекти застосу-
вання новітніх технологій в меди-
цині». Пані Гаро здійснила екскурс 
в історію розвитку ДРТ в Україні та 
в світі і акцентувала увагу на необ-
хідності законодавчого регулювання 
нових видів сімейно-правових від-
носин. Зокрема, і досі в законодав-
стві України невизначеною є низка 
понять, наприклад, «безпліддя», 
«ембріон», «сурогатне материн-
ство», «генетичні батьки», не вста-
новлено граничного віку осіб, щодо 
яких може бути проведено лікуван-
ня методами ДРТ, не визначено ста-
тус ембріона та кріоембріона та ін. 
У своїй доповіді Ганна Гаро зроби-
ла висновок, що незважаючи на усі 
складнощі оперативного врегулю-
вання нових видів правовідносин, за 
допомогою ДРТ радість батьківства 
стає реальністю для багатьох пар.

Захід продовжила Віолетта 
Янишевська, президент Україн-
ської асоціації медичного туризму. 
Пані Янишевська розповіла, чим 
приваблива Україна для іноземних 
пацієнтів в галузі ДРТ, та розкрила 
переваги та ризики в’їзного туриз-
му з метою репродукції. Зокрема, 
учасники конференції дізналися, які 
найпопулярніші спеціалізації для 
медичних туристів у світі, що озна-
чає поняття «репродуктивний ту-
ризм», чому репродуктивні туристи 

подорожують в інші країни. У ході 
доповіді був наданий цікавий аналіз 
цін на запліднення ін-вітро у медич-
них установах різних країн світу та 
висвітлені переваги і перспективи 
розвитку репродуктивного туризму 
в Україні. Адже вартість медичних 
послуг в Україні становить лише 
близько 30-50% витрат у Західній Єв-
ропі та США, у той час як індикато-
ри якості клінічних послуг та успіш-
ність ДРТ в Україні не поступають 
європейським клінікам, у зв’язку з 
чим очікується, що попит на медич-
ний туризм в Україну буде збільшу-
ватися в майбутньому.

Ірина Сенюта, к.ю.н., доцент, 
адвокат, завідувач кафедри медич-
ного права факультету післяди-
пломної освіти Львівського націо-
нального медичного університету 
ім. Данила Галицького, Голова Комі-
тету медичного і фармацевтичного 
права та біоетики НААУ, президент 
ГО «Фундація медичного права та 
біоетики України, у своїй доповіді 
торкнулася проблем правореалізації 
і правозастосування у сфері допо-
міжних репродуктивних технологій 
крізь призму судової практики. Пані 
Сенюта розкрила проблематику ви-
значення суб’єктного складу у про-
грамах сурогатного материнства, 
а також встановлення правового 
зв’язку між батьками і дітьми як важ-
ливого елемента ідентичності осо-
би. Особлива увага учасників була 
звернена на рішення Європейського 
суду з прав людини у справі «Мене-
сон проти Франції» (2014), яким було 
визнано, що з огляду на наслідки іс-
тотного обмеження ідентичності і 
з урахуванням права на повагу до 
приватного життя дітей, держава – 
відповідач переступила дозволені 
межі власного розсуду, що є пору-
шенням 8 Конвенції про захист пра-
ва людини і основоположних свобод 
(1950). 

ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ:  
«МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ,  

ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ДОПОМІЖНИХ 
РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
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На завершення роботи першої 
секції співробітник партнера кон-
ференції – сімейного банку пуповин-
ної крові «ГЕМАФОНД» – Катерина 
Шашкова представила презентацію 
на тему: «Досвід забору пуповинної 
крові при реалізації програм ДРТ та 
міжнародна взаємодія біобанків».

У другій секції конференції до-
повідачі зосередились на тенденціях 
реалізації програм сурогатного ма-
теринства в Україні і світі. 

Секцію відкрив Олег Рачук, ад-
вокат, Президент Асоціації адво-
катів України, Керуючий партнер 
«OLEH RACHUK LAW FIRM». До-
повідач вказав на істотні відмінності 
між видами договорів, що уклада-
ються у світі в програмах сурогат-
ного материнства, спираючись на 
декілька видів критеріїв, серед яких: 
внутрішнє законодавство країни 
громадянського походження Потен-
ційних батьків, оплатність, визна-
чення юридичного походження ди-
тини. У другій частині доповіді пан 
Рачук висвітлив тенденції розвитку 
законодавства у сфері сурогатного 
материнства, наголосивши на не-
обхідності створення єдиного між-
народного акту на зразок Гаазької 
конвенції з усиновлення дітей від 
1993 року, покликаного визначи-
ти загальні принципи сурогатного 
материнства, містити єдину прак-
тику для національних судів для 
прийняття рішення про юридичне 
походження дитини, тобто уніфіку-
вати міжнародне законодавство, яке 
регулює сурогатне материнство. 

Надалі, по Скайпу приєднався 
провідний іспанський спеціаліст в 
галузі права допоміжних репродук-

тивних технологій, адвокат юри-
дичної фірми «INTARIUS LEGAL 
CONSULTING» (м. Барселона) – пан 
Фабіо Темпесто. Він доповів про 
труднощі, які виникають у зв’язку з 
відсутністю єдиних принципів регу-
лювання відносин сурогатного мате-
ринства на європейському просторі. 
Пан Темпесто розглянув розбіжності 
регулювання на прикладах країн, де 
застосування методики сурогатного 
материнства заборонено законом (Іс-
панія, Італія, Франція, Німеччина), 
та країн, де такі програми дозволені 
на законодавчому рівні (Греція, Пор-
тугалія, Великобританія). Підсуму-
вавши практику Європейського суду 
з прав людини справи, доповідач на-
голосив на необхідності дотримання 
умови генетичного зв’язку принайм-
ні одного з потенційних батьків з 
майбутньою дитиною у програмах 
сурогатного материнства задля 
уникнення несприятливих юридич-
них наслідків невизнання батьків-
ських прав і можливого відібрання 
дитини, як це мало місце у справі 
Paradiso – Campanelli v. Italy. 

Доповідь Олени Бабич, адвока-
та, фахівця в галузі медичного та 
репродуктивного права, керівника 
Юридичного бюро Олени Бабич, чле-
на правління Асоціації приватних 
медичних закладів України, була 
спрямована на висвітлення практич-
них аспектів застосування методу 
сурогатного материнства в Україні. 
Доповідач звернула увагу присут-
ніх на певну невизначеність україн-
ського законодавства щодо критеріїв 
підбору сурогатних матерів, допус-
ку потенційних батьків до участі у 
програмі сурогатного материнства, 
а також нечіткість формулювання 
усвідомленої інформованої згоди 
сурогатної матері. Окрім того, пані 
Бабич окреслила важливу проблему 
неврегульованості на законодавчому 
рівні діяльності несумлінних посе-
редників в сфері застосування ДРТ. 
У тому числі, на даний момент не 
встановлено вимог до таких агентств 
та критеріїв, яким вони мають від-
повідати, що призводить до чималої 
кількості проблем в учасників про-
грам ДРТ – генетичних батьків, суро-
гатних матерів, репродуктивних клі-

нік, яких супроводжують несумлінні 
посередники. 

Анна Ющак, LL.M (Європей-
ський університет Віадріна, ФРН), 
адвокат, медіатор, член Ради Комі-
тету сімейного права ААУ, та Оль-
га Данченко, адвокат, медіатор, 
Голова Секції захисту прав учасни-
ків сімейних правовідносин у сфері 
охорони здоров’я Комітету сімей-
ного права ААУ, спільно розглянули 
труднощі визначення материнства, 
батьківства та громадянства дітей, 
народжених у результаті реалізації 
програм сурогатного материнства, 
коли потенційні батьки є інозем-
цями. Анна Ющак зупинилася на 
основних принципах колізійного 
регулювання правовідносин у відпо-
відності до Попереднього звіту По-
стійного Бюро Гаазької конференції 
з міжнародного приватного права 
№11 (березень 2012 р.): отримання 
свідоцтва про народження: реєстра-
ція або визнання; встановлення бать-
ківства в силу дії особистого закону 
потенційних батьків, оформлення 
потенційним батьком перед ком-
петентним органом або посадовою 
особою добровільної заяви про ви-
знання батьківства, та встановлення 
батьківства у судовому порядку.

Ольга Данченко навела при-
клади вирішення судових спорів у 
справах сурогатного материнства на 
національних рівнях (ФРН, Австрія, 
Бельгія) і звернулася до практики 
Європейського суду з прав людини 
у даній категорії справ. Доповідач 
підкреслила, що досвід вищепере-
рахованих судових інстанцій у спра-
вах, що випливають з укладення 
договорів сурогатного материнства 
в іноземних юрисдикціях, свідчить 
про загальноєвропейську тенденцію 
урахування найкращих інтересів 
дитини (зокрема, права на ідентич-
ність), які мають переважне значен-
ня у порівнянні з нормами публіч-
ного порядку у законодавстві кожної 
окремої держави. 

Особливий резонанс викликала 
доповідь Сергія Антонова, дирек-
тора Центру медичного та репро-
дуктивного права, адвоката, ке-
руючого партнера Міжнародного 
юридичного бюро «VERDYS Law», 
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PhD, LLM (UNSW Australia), меді-
атора. Пан Антонов охопив поши-
рені проблеми, з якими стикаються 
іноземці при проведенні програм 
сурогатного материнства в Україні. 

У третій секції конференції до-
поміжні репродуктивні технології 
були розглянуті крізь призму норм 
права про усиновлення та права 
людини. 

Перша доповідь у даній секції на-
лежала Олені Чабан, аспіранту КУП 
НАНУ, директору з бізнес-розвит-
ку партнера заходу АО «Мастерс». 
Пані Чабан розповіла про особливос-
ті здійснення права фізичної особи 
на таємницю про стан здоров’я при 
застосуванні програм допоміжних 
репродуктивних технологій. Пані 
Чабан здійснила порівняльних ана-
ліз джерел нормативно-правового 
регулювання застосування ДРТ (на 
прикладі сурогатного материнства)в 
Україні і у Франції, навівши приклад 
повідомлення про наслідки участі у 
програмі сурогатного материнства 
на сайті дипломатичного представ-
ництва іноземної країни в Україні. 

Далі на учасників конференції 
чекало пряме включення Скайп-до-
повіді Маргарет Е. Свейн, докто-
ра наук, директора Американської 
Академії Адвокатів, які спеціалі-
зуються в галузі ДРТ (США). Пані 
Свейн розповіла присутнім про 
відсутність в США єдиного органу, 
який здійснює контроль за застосу-
ванням ДРТ, і єдиного уніфікова-
ного законодавства сімейного права 
взагалі. Як наслідок, кожен з 50 шта-
тів має свої закону, якими регулюєть-
ся порядок застосування ДРТ. При 
цьому пані Свейн наголосила, що 
предметом правового регулювання 
у сфері ДРТ є правовідносини між 
сторонами, дітьми та медичними 
працівниками. Особливу увагу учас-
ників конференції привернула та 
частина доповіді пані Свейн, у якій 
вона здійснила порівняння сурогат-
ного материнства та усиновлення, 
понять, які часто порівнюються і 
співставляються як прихильниками, 
так і противниками саме сурогатно-
го материнства. Спікер Свейн наго-
лосила, що основні відмінності між 
сурогатним материнством та уси-

новленням полягають у створенні 
правового зв’язку, який попередньо 
не існував взагалі (усиновлення), 
або виник ще до народження дити-
ни (сурогатне материнство). Також, 
важливою є та відмінність, що у пе-
реважній більшості штатів США ді-
ють закони, яким встановлюються 
критерії для набуття статусу батьків, 
які можуть здійснити усиновлення, 
а щодо участі у програмах сурогат-
ного материнства, то законодавчо 
вимоги до потенційних батьків, ма-
бутніх учасників програми ДРТ, не 
встановлюються. 

Рольф Берентін, адвокат 
(ФРН), спеціаліст у галузі німець-
кого та міжнародного права уси-
новлення, був особисто присутнім 
на заході та виступив з доповіддю на 
тему: «Міжнародне усиновлення та 
сурогатне материнство з перспекти-
ви Німеччини». У своїй презентації 
пан Берентін вказав на поширене 
тлумачення того, що німецьке пра-
во не «сприймає» жодним чином 
будь-які форми сурогатного мате-
ринства. Водночас, він зауважив, 
чіткої заборони участі у програмах 
сурогатного материнства німецький 
законодавець не встановив. Спікер 
з Німеччини навів приклади двох 
суперечних одне одному рішень ні-
мецьких судів щодо визнання пра-
вового статусу дитини, народженої 
в результаті застосування ДРТ (суро-
гатного материнства): так, рішенням 
від 10.12.2014р. суд найвищої інстан-
ції ФРН визнав батьківство громадян 
Німеччини щодо дитини у зв’язку з 
тим, що при проходженні даної кон-
кретної програми сурогатного ма-
теринства права сурогатної матері 
були дотримані і потенційні батьки 
дійсно мали генетичний зв’язок з но-
вонародженою дитиною. Водночас, 
вказаному рішенню цілком супере-
чить нещодавнє рішення суду дру-
гої інстанції від 12.04.2017р., яким 
встановлено, що сурогатне материн-
ство у будь-якому випадку є явищем, 
яке суперечить публічному порядку 
ФРН. Доповідач звернув увагу при-
сутніх на те, що останнє рішення 
очікує на перегляд у найвищій судо-
вій інстанції і наразі ніхто не може 
передбачити, яким саме буде резуль-

тат перегляду.
Катерина Москаленко, к.ю.н., 

адвокат, асистент кафедри ци-
вільного права Київського націо-
нального університету імені Та-
раса Шевченка, завершила роботу 
конференції доповіддю на тему: «До 
питання про право дітей, народже-
них в результаті застосування ДРТ, 
на інформацію про своє генетичне 
походження». Доповідач ознайо-
мила учасників конференції з про-
блематикою дотримання прав на 
таємницю та права знати своє похо-
дження між дітьми, народженими в 
результаті застосування ДРТ, батька-
ми вказаних дітей та донорами гене-
тичного матеріалу. Пані Москален-
ко проаналізувала практику ЄСПЛ 
стосовно права на конфіденційність 
інформації про донорів генетичного 
матеріалу, умови зберігання відпо-
відних баз даних в контексті права 
на повагу до приватного та сімей-
ного життя. Також доповідач навела 
детальні приклади нормативно-пра-
вового регулювання вказаної про-
блематики у внутрішньому законо-
давстві Швеції, Швейцарії та Нової 
Зеландії, не оминувши увагою осо-
бливості ситуації в Україні. 

Учасники міжнародної конфе-
ренції високо оцінили проведений 
захід, підкресливши вдале поєд-
нання теоретичних та практичних 
аспектів застосування допоміжних 
репродуктивних технологій, а також 
інформаційну та змістовну насиче-
ність тем доповідачів. Наприкінці 
заходу всі доповідачі та модерато-
ри отримали подяки від ААУ. Крім 
того, адвокати, які взяли участь у ро-
боті конференції, одержали серти-
фікати із зазначенням кількості за-
лікових балів відповідно до Порядку 
підвищення кваліфікації адвокатів 
України, оскільки захід було акре-
дитовано Національною асоціацією 
адвокатів України.

Із заключним словом виступи-
ла модератор пані Ганна Гаро, яка 
наголосила на необхідності продов-
ження роботи над удосконаленням 
вітчизняного законодавства у сфері 
застосування ДРТ, а також вислови-
ла окрему подяку всім учасникам, 
організаторам та доповідачам. 
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РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

18 жовтня 2017 року відбувся 
Круглий стіл «Проблемні питання 
обшуків», організований Комітетом 
кримінального права та процесу.

Модератором обговорення ви-
ступив голова Комітету, партнер 
Адвокатського об’єднання «Скля-
ренко, Сидоренко та Партнери» 
Андрій Сидоренко. Пан Андрій по-
інформував гостей про офіційну 
статистику задоволення слідчими 
суддями клопотань про надання 
дозволу на обшук в цілому по Укра-
їні, яка має сталі показники і в 2016 
році та І півріччі 2017 року складала 
близько 80 %.

Захід розпочався із виступу де-
тектива НАБУ Артема Крику-
на-Труш, який розповів учасникам 
про практику та підходи Бюро до 
застосування законодавства при 
проведенні обшуку. Пан Артем по-
яснив, в яких випадках НАБУ вважає 
доцільним вилучення комп’ютерної 
техніки. Також детектив зупинився 
на питаннях допуску адвокатів на 
обшук, а також проведення цієї слід-
чої дії у самих адвокатів. Крім цього, 
пан Артем розповів про цікаві пи-
тання співпраці НАБУ з іноземними 

правоохоронними органами та їхні 
враження від процедури проведен-
ня обшуків, яка діє в Україні.

Також долучився до обговорен-
ня піднятих питань заступник Го-
лови ВССУ Станіслав Кравченко, 
який висловив своє бачення інстру-
ментів врегулювання проблем, які 
виникають при проведенні обшуків. 
Окрему увагу пан Станіслав звернув 
на проблему проведення обшуку в 
судах та безпосередньо у суддів, а 
також вилучення на обшуках мате-
ріалів судових справ. Загалом суддя 
закликав органи досудового розслі-
дування та слідчих суддів виважено 
підходити до питання оцінки спів-
відношення між користю обшуку 
для розслідування конкретної спра-
ви та можливою шкодою для особи, 
яку планується обшукати.

Слідча суддя Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва Вікторія Ки-
цюк розповіла учасникам заходу про 
труднощі, з якими стикаються судді 
при розгляді клопотань про надання 
дозволу на обшук, а саме указання 
слідчими/прокурорами не точної 
адреси обшукуваного приміщення, 
недостатньої ідентифікації речей і 

документів, які планується відшука-
ти. Також пані Вікторія зупинилася 
на питаннях допустимості доказів, 
які здобуті на обшуку, до проведен-
ня якого не був допущений адвокат.

Іншим цікавим питання, яке під-
няла суддя, була дискусія щодо пра-
ва слідчого судді скасувати арешт 
майна в порядку ст. 174 КПК після за-
криття кримінального провадження.

Завершив обговорення піднятої 
теми Голова комітету ААУ захисту 
прав адвокатів та гарантій ад-
вокатської діяльності Володимир 
Клочков, який розповів про резо-
нансні випадки порушення прав ад-
вокатів на обшуках, про проблемні 
питання необґрунтованого вилучен-
ня комп’ютерної техніки та адвокат-
ських досьє. Також пан Володимир 
висловив думку про застарілість 
інституту понятих та необхідність 
запровадження обов’язкової повної 
відео фіксації слідчої дії, що і може 
слугувати заміною для понятих.

Комітет кримінального права 
та процесу висловлює вдячність 
гостям-спікерам та учасникам 
круглого столу за цікаву та плідну 
дискусію. 

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБШУКІВ»

КОМАНДА ААУ ЗДОБУЛА МАЛИЙ КУБОК В ТУРНІРІ 
«ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ» З МІНІ-ФУТБОЛУ

Команда ААУ здобула Ма-
лий Кубок в турнірі «Юридичної 
практики» з міні-футболу, при-
свяченому Дню юриста, що відб-
увся у неділю, 1 жовтня 2017 року.

У вирішальному матчі наші 
футболісти обіграли суперників з 
рахунком 5:0. За команду ААУ за-

бивали Павло Беспалов, Олександр 
Скляренко, Євген Петренко, Ми-
кита Іванов та Ігор Горчаков.

Окрім цього, наші гравці от-
римали також відзнаки в окремих 
номінаціях, заснованих організа-
торами турніру. Так, Олег Рачук 
визнаний найкращим воротарем 

турніру, а капітан команди ААУ 
Олександр Скляренко переміг 
у конкурсі серед найвлучніших 
гравців турніру, двічі влучивши у 
перекладину воріт з центра поля.

Вітаємо наших футболістів зі 
здобутими трофеями та бажаємо 
їм гарної гри і нових перемог!
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Если вы откроете в Википедии 
раздел «Трансфертное ценообра-
зование», то прочитаете, что это 
сбыт товаров или услуг связан-
ным лицам по внутригрупповым 
ценам. Но это далеко не так. На 
самом деле, трансфертное цено-
образование (ТЦО) – это то, как 
бизнес структурирует свои опера-
ции и цепочки создания стоимос-
ти, это прежде всего про бизнес 
модели, но никак не про цены. 

Вот вам простой пример: 
финансовый центр группы, ко-
торый находится в низконало-
говой юрисдикции, привлекает 
деньги в виде депозитов от одних 
компаний группы (скажем, под 
2% годовых), выдавая их далее в 
качестве займов другим (под 4% 
годовых). Если вы посмотрите 
на цены, а точнее на процент-
ные ставки – они установлены на 
рыночном уровне и даже могут 
зависеть от платежеспособности 
конкретных компаний-заемщи-
ков. Что же здесь не так? Давайте 
разберемся детальней.

 Если более тщательно проана-
лизировать деятельность финан-
совой компании, можно увидеть, 
что основной ее задачей является 
распределение ликвидности (сво-

бодных денег) внутри группы – 
тем, кому они больше нужны, 
от тех, у кого они есть в данным 
момент, но нужны не так силь-
но. И выходит, что ни какая это 
не финансовая компания, а груп-
повое казначейство, выделенное 
в отдельную компанию и пере-
несенная в солнечную юрисдик-
цию. Рассмотрев детальнее биз-
нес-модель группы, а не отдельно 
взятые финансовые операции, 
мы понимаем, что в реальных 
бизнесусловиях такая компания 
могла бы, в лучшем случае, пре-
тендовать на вознаграждение за 
рутинную банковскую функцию 
обслуживания счетов (скажем, 
0,15% от суммы операций).

Так при чем здесь ТЦО? ТЦО 
дает ответ, какой должна быть би-
знес-модель группы с точки зре-
ния справедливости распределе-
ния прибыли внутри этой самой 
группы. Почему это так важно? 
По данным ОЭСР, 70% мировой 
торговли проходит между связан-
ными компаниями.Ежегодные 
потери бюджетов стран мира от 
оптимизации своих налоговых 
структур глобальными корпора-
циями достигают 600 млрд. дол-
ларов США, говорит МВФ.

Бизнес всегда будет стремиться 
выстраивать свои структуры так, 
чтобы платить меньше налогов, а 
государства - ,в свою очередь, вво-
дить правила, чтобы больше их 
получать. В каком-то смысле ТЦО 
является компромиссом между 
бизнесом и государством относи-
тельно того, какое распределение 
прибыли между компаниями и 
юрисдикциями внутри группы 
будет справедливым.

Что из этого всего следует? 
Правила ТЦО действуют в Украи-
не не так давно, но уже стали од-
ним из самых жестких инструмен-
тов налогового контроля. Семь лет 
срока давности проверок, которые 
в свою очередь могут растянуться 
на 30 месяцев. Большие штрафы 
и неограниченная во времени 
пеня. В свете всего перечислен-

ного, украинским компаниями и 
их акционерам важно понимать, 
насколько их бизнес-структуры, 
часто выстроенные еще в «эпоху 
до ТЦО», соответствуют совре-
менным правилам. 

Международным группам 
компаний (МГК), инвестирующим 
в Украину, важно знать, что часто 
их глобальные политики по ТЦО 
не будут работать в Украине и их 
придется «затачивать» под мест-
ные правила. А тем, кто рассматри-
вает Украину, как юрисдикцию, 
где можно неограниченно платить 
по внутригрупповым договорам, 
не создавая реальной ценности, 
или долго сидеть в убытках – пе-
ресмотреть свой подход, ведь как 
показала мировая практика, ТЦО 
может сильно бить как по карма-
ну, так и по репутации.

Так что же делать? Прежде 
всего, нужно уделять этому во-
просу внимание. По коммента-
риям представителей налоговых 
органов наибольшие проблемы 
возникают у компаний, которые 
считали вопросы ТЦО второсте-
пенными или относились к ТЦО 
как к формальной обязанности. 
Дальше, нужно задать серьезный 
вопрос – а если проверка в моей 
компании будет уже завтра, готов 
ли я, и что я буду делать? Ну и на-
последок – как вы сами чувствуе-
те, справедливо ли распределяет-
ся прибыль внутри вашей группы 
и готовы ли вы это отстаивать?

Здоровья Вам, роста Вашему 
бизнесу и меньше проверок! 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ ПРО ТЦО?

Владимир ЧИЖИКОВ

Старший менеджер группы  
ТЦО КПМГ в Украине

СТАТТЯ



КМА ААУ

ЗАЯВА
ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ КЛУБУ МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ

АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Прізвище, ім’я та
по-батькові заявника*_______________________________________________________________________________________________

Дата і місце народження* ___________________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________________________________________

Навчальний заклад, в якому Ви отримали
(отримуєте) вищу юридичну освіту 
(назва та рік закінчення) ___________________________________________________________________________________________

 

Посада____________________________________________________________________________________________________________ 

Галузі права, в яких Ви спеціалізуєтесь
(або плануєте спеціалізуватися)______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Контактна поштова адреса*_________________________________________________________________________________________ 
 вулиця     будинок  кв. (офіс)
 
__________________________________________________________________________________________________________________
місто      поштовий індекс

 Це моя  робоча адреса  домашня адреса

Контактні телефони, телефакс
(вкажіть принаймні один номер)  роб. +380 (_____) ____________________  дом. +380 (_____ )________________________

 моб. +380 (_____ )____________________  факс +380 (_____)____________________

Електронна пошта_____________________________________________________________ 

Звідки Ви дізналися про ААУ?* ___________________________________________________________________________________ 

* Увага! Поля з цією позначкою повинні бути заповнені обов’язково!

Сплачую вступний внесок у розмірі: 300 грн.

Прошу прийняти мене до Клубу майбутніх адвокатів. 

Після заповнення відправте заяву до Асоціації адвокатів України за адресою: вул. Дніпровська набережна, 3, м. Київ, 02098,  
або на e-mail: info@uaa.org.ua, або факсом (044) 553 7439. Телефон для довідок: (044) 491 69 71, www.uaa.org.ua 

Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних ААУ за адресою: вул. Дніпровська набережна, 3, м. Київ, 02098

Особистий підпис:__________________________________  Дата:_____________________________
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ДОКУМЕНТАЦІЯ ААУ

ВСТУПНІ ТА ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
Вступний членський внесок сплачується заявником та подається разом із Заявою про вступ до засідання Правління Асоціації 
адвокатів України. 

Щорічні членські внески зараховуються строком на 1рік (360 днів). 
Розмір внеску за членство в кожному з комітетів складає 50 грн. 

Реквізити для оплати:
Отримувач платежу – ВГО «Асоціація адвокатів України» 
Поточний рахунок отримувача – 26001153697 
Найменування установи банку – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код установи банку – 380805
Код ЄДРПОУ – 34294645
Копію документу про сплату Ви можете надіслати до Секретаріату ААУ поштою, факсом, електронною поштою або передати 
особисто.

Оплата може також бути здійснена он-лайн через веб-сайт ААУ http://www.uaa.org.ua/payment.php. 

ВСТУПНИЙ ТА ЩОРІЧНІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

Вид внеску Розмір внеску, грн.  

Вступний внесок  500.00 
 
Щорічний внесок за рік членства  750.00 

 
АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ АДВОКАТІВ ДОЛУЧИТИСЯ ДО РОБОТИ КОМІТЕТІВ ААУ.

Організації та маркетингу адвокатської діяльності
Інтелектуальної власності 
Господарського права та процесу
Земельного та аграрного права
Взаємовідносин з іноземними об’єднаннями юристів, адвокатами
Сімейного права
Корпоративного права
З міжнародного арбітражу
Трудового права 
Банківського права
Фінансового права
Медичного та фармацевтичного права
Кримінального права та процесу
Міжнародного права
Митного права
Податкового права
З нерухомості та будівництва
З юридичної освітньої політики
Захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності
З питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів
З морського права

 
 ЗАГАЛЬНА СУМА ДО СПЛАТИ: 

ФОРМА ОПЛАТИ (вкажіть, будь ласка, форму здійснення оплати внесків) 

1 банківський переказ 1 он-лайн

Більш детальна інформація щодо роботи комітетів за посиланням: http://www.uaa.org.ua/about/komitety/ 

Звідки Ви дізналися про ААУ?* __________________________________________________________________________________ 



АНКЕТА

Прізвище ім’я по батькові – адвоката, члена ААУ 

 Прізвище

 Ім’я

 По батькові

№ свідоцтва на право заняття адвокатською дяльністю та орган, який видав
 №

 Орган видачі

 Дата

Стаж (досвід) роботи _____________________

Спеціалізація (галузі права, не більше 3-х) 

Форма здійснення адвокатської діяльності 

Контактна інформація (адреса, регіон)

 
 

Дані про оплату 1 он-лайн 1 через банк (№ квитанції та дата оплати) 

Дата заповнення анкети___________________

Строк дії анкети – один рік з моменту оплати. Даю згоду на використання та обробку персональних даних.
Асоціація адвокатів України не несе відповідальності за інформацію, яку адвокат вказує в анкеті.
Дані анкети будуть активовані протягом 5 робочих днів з моменту оплати.

1 Індивідуально 1 Адвокатське бюро 1 Адвокатське об’єднання

вул.

місто (смт., с.)

регіон (обл.)
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Участь у проекті ААУ «Каталог 
адвоката» дає можливість кожній 
особі знайти для себе професійно-
го захисника-адвоката, а адвокату 
показати свої знання та досвід, та 
розширити коло своєї діяльності.

Адвокат, член ААУ, має мож-
ливість взяти участь у проекті за-
повнивши АНКЕТУ на сайті ААУ 
після авторизації. 

Детально ознайомитися з По-
ложенням «Про Каталог адвока-
тів» можна на сайті ААУ:
www.uaa.org.ua.

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ПРЕЗЕНТУЄ ДО ВАШОЇ 
УВАГИ НОВИЙ ПРОЕКТ «КАТАЛОГ АДВОКАТА»

ПРОЕКТ ААУ

1 Аграрне
1 Адміністративне 
1 Банківське
1 Господарське

1 Кримінальне
1 Міжнародне
1 Медичне
1 Податкове

1 Сімейне
1 Трудове
1 Цивільне
1 інше

тел.(факс)

e-mail
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ПАРТНЕРИ ААУ

Генеральний медіа-партнер

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ ААУ:

Генеральний
інформаційно-правовий партнер:

Ексклюзивний
Інтернет- партнер:

Аналітичний
медіа-партнер:

Медіа-партнер:

Інформаційні партнери



ПРОЕКТ ААУ
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Відповідальний редактор
Ольга Дмитрієва 

Свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу
масової інформації 
КВ №19855-9655Р від 22.04.2013

Засновник: 
ВГО «Асоціація
адвокатів України»
вул. Дніпровська Набережна, 3
тел.: +380 44 491-69-71, 
факс: +380 44 553-74-39
E-mail: info@uaa.org.ua 

Над випуском працювали: 
Анна Аксьонова, 
Наталія Журавльова, 
Антоніна Городецька, 
Леся Дубчак, 
Семен Ханін,
Володимир Чижиков

Дизайнер: ФОП Вощикова І.С.

Друк: ООО «Арт Студія Друку»
Замовлення №5033,  
наклад 400 екз.

Мета видання: 
поширення юридичних, 
адвокатських і наукових знань, 
інформування про діяльність ААУ 
та з правових питань

Періодичність: 6 разів на рік.
Статус видання: вітчизняне.
Сфера розповсюдження: 
загальнодержавна, зарубіжна

www.uaa.org.ua:

ЩОРІЧНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ 
ПУБЛІЧНИЙ КОНКУРС «АДВОКАТ РОКУ – 2017»! 

Звертаємо увагу, що в Конкурсі 
можуть приймати участь адвокати, 
які мають свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю, 
стаж адвокатської діяльності яких не 
менш ніж 3 роки. Участь у конкурсі 
безкоштовна. 

 Конкурс складається з 2-х етапів: 
on-line голосування та розгляд анкет 
номінантів Конкурсною комісією. 

Заповнену анкету просимо від-
правити на E-Mail: reiting@uaa.org.ua

Адвокат, який отримав звання 
«АДВОКАТ РОКУ», публічно отри-

мує приз (статуетка, кубок, тощо) та 
грамоту на урочистому заході, при-
свяченому підсумкам Конкурсу. 

Результати Конкурсу оголошу-
ються на урочистому заході, при-
свяченому підсумкам Конкурсу 
«АДВОКАТ РОКУ». 




