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його дивимось, визначаємо, чи всі 
обставини, які в ньому викладені, 
відповідають дійсності, чи всі доку-
менти, які були надані під час пере-
вірки, відображені в ньому. Тобто 
ми звіряємо фактичні обставини 
справи з виявленими порушення-
ми. Далі ми проводимо власний 
аудит, будуємо стратегію і фор-
муємо свою точку зору на шляхи 
розв’язання ситуації, які доводимо 
до нашого клієнта.

Після чого складаємо заперечення 
на акт перевірки і разом з платни-
ком податків беремо участь у засі-
данні робочої групи при фіскальній 
службі. На таких засіданнях обидві 
сторони наводять факти,за якими і 
виноситься рішення.

Підкреслю, що на участь у таких 
робочих групах чи комісіях з пред-
ставниками фіскального органу - 
дуже важлива процедура, якою не 
варто нехтувати. Доволі часто саме 
під час неї можливо позитивно ви-
рішити суперечливі питання.

Якщо під час засідань нам не вда-
лося отримати позитивного ре-
зультату, то переходимо на стадію 
апеляційного, а згодом і судового 
вирішення. Навіть, до Верхового 
суду, оскільки потрібно викорис-
товувати всі можливості для оскар-
ження, які є.

Наскільки часто 
справа доходить 
до суду?

Наша мета довести нашу право-
ву позиції в досудовому порядку. 
Тому основним напрямом ми зро-
били саме роботу з фіскальними 
органами. Якщо ми доводимо, що 
платник податків має сильну пози-

цію, або що рішення податкової не-
правомірне, або частина процедур 
виконана з порушеннями, то ДФС 
змінює своє рішення. Для нас важ-
ливо сформувати стратегію і отри-
мати позитивний результат до суду, 
тоді наш клієнт не витрачає свій час 
та кошти на судові тяжби. Якщо ж в 
досудовому порядку врегулювати 
питання не вдається, то ми пряму-
ємо до суду. Інколи бувають випад-
ки, коли клієнт звертається до нас 
вже на етапі судового процесу.

Вважаю, що з ДФС потрібно вести 
робочий діалог. Як і з правоохо-
ронними органами, які також бе-
руть участь у перевірках. До речі, 
це ще один привід звернутися до 
адвокатів в податковій сфері - ке-
рівники, бухгалтери підприємств 
доволі часто губляться, коли до 
них приходять саме правоохорон-
ці, вони не знають як себе вести. 

Особисте питан-
ня - захист в по-
датковому праві 
не зовсім тради-
ційна для адво-
ката сфера. Чим 
обумовлено та-
кий вибір?

Я хочу працювати в цій професії 
ще В першу чергу, традиційно. Я 
працював значний час в цій сфері, 
вона мені подобається і коли за-
лишив держслужбу, то вибір було 
зроблено одразу. Мене підтримала 
моя колега Анна Ігнатенко і ми ви-
рішили заснувати своє юридичне 
об’єднання.

Я в першу чергу юрист, Анна - еко-
номіст. Тому, доповнюючи один од-
ного, ми і стали тим, ким є - захисни-

ками бізнесу.

По-друге, працюючи в цій сфері ти 
не стоїш на місці, а знаходишся в 
постійному русі. Податкова сфера 
постійно розвивається, з’являються 
нові тенденції, правила, змінюються 
умови діяльності. Аби розібратися 
в усьому потрібно тримати руку на 
пульсі подій, бути в тренді всіх змін. 
Працювати, навіть, на випереджен-
ня. 

А, враховуючи, що в українській 
кримінальній правозастосовній 
практиці значно посилилась бо-
ротьба навіть з оптимізацією подат-
кових відрахувань та зборів, то про-
стоїв в нашій роботі не існує.

Ми прагнемо створити унікальне 
юридичне об’єднання, що спеціалі-
зується в сфері податкового права, 
з повним комплексом послуг - від 
бухгалтера до адвоката. І вже заво-
йовуємо довіру в цій сфері.

Значна кількість компаній декла-
рують подібний спектр послуг, 
надають же їх повною мірою - 
одиниці. Це те, що відрізняє наше 
об’єднання від інших.

І ще раз наголошу - податкова сфе-
ра непроста, а податкові злочини 
- одні з найскладніших в юридич-
ній та економічній сферах. Тому ви-
рішення всіх цих питань потребує 
злагодженої командної роботи. Не 
лише юристів, а й бухгалтерів, ау-
диторів, податкових консультантів. 
Вірю, що нам вдалося сформувати 
таке команду.

Досвід нашої Команди говорить – 
не існує безвихідних ситуацій або 
програшних справ – є позитивний 
вихід з будь-якої ситуації за умови 
правильно побудованої стратегії за-
хисту.

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

ПОДАТКОВІ ЗЛОчИНИ Є ОДНИМИ З НАЙСКЛАДНІшИх В 
юРИДИчНІЙ ПРАКТИЦІ

Сьогодні недостатньо просто спла-
тити податки. Неоднозначність 
практики застосування податко-
вого законодавства, в першу чергу 
фіскальними органами, призводить 
до того, що навіть сумлінний під-
приємець може потрапити під зна-
чні штрафні санкції. 

У цьому випадку вихід один - звер-
татися до адвоката, який спеціалі-
зується в сфері податкового права. 
Або, як його ще називають - подат-
кового адвоката. Це стверджує Олег 
Добровольський, партнер юридич-
ного об’єднання ID Legal Group.

Чим адвокат з по-
даткового права 
може допомогти 
п і д п р и є м с т в у ? 
Здається є бух-
галтер, який й 
має вирішувати 
усі питання.

Дійсно, бухгалтер є. Він прорахує 
всі податкові зобов’язання та пе-
рерахує необхідні платежі. Однак, 
у податківців під час перевірки 
може виникнути й інша точка зору 
на суму, яку необхідно сплатити 
підприємству. До того ж держав-
ні органи інколи ще застосовують 
принцип «позиції служби щодо 
певних питань», який, в подальшо-
му, не знаходить повну підтримку 
в судових інстанціях. Крім того, ми, 
наприклад, ще й досі стикаємось в 
своїй практиці з випадками безпід-
ставного нарахування податкових 
зобов’язань нашим клієнтам, з пи-
таннями блокування податкових 
накладних і іншими моментами, 
без достатніх підстав, що перед-
бачені Податковим кодексом. І ви-
никає спір, який і має врегулювати 
адвокат з податкових питань, за-
хищаючи інтереси клієнта в усіх 
інстанціях. Інше питання чи може 
він це зробити власноруч? Чи все 
ж таки потрібна командна робота.

А чому керівник 
не може звер-
нутися до зви-
чайного юриста, 
який є у штаті 
кожного підпри-
ємства?

Податкове законодавство - одне 
з найскладніших і перебуває в по-
стійній зміні. Тут потрібні не лише 
юридичні знання, потрібно роз-
биратись в економіці, фінансах, 
бухгалтерському обліку. Штатного 
юриста не достатньо. Необхідна 
професійна командна робота. До 
знань юриста потрібно додати зна-
ння бухгалтера, аудитора, податко-
вого консультанта. 

В нашому об’єднанні ми поєднуємо 
таких людей. Наприклад, я - юрист, 
мій партнер - Анна Ігнатенко - еко-
номіст. Керівниками департаментів 
в нас працюють: Олег Нікітін - адво-
кат, Наталія Сухарева - економіст і 
фахівець в галузі податків, Тетяна 
Савчук - професійний аудитор. Та-
кож у штаті ми маємо бухгалтерів, 
податкових консультантів і, безпо-
середньо, адвокатів. Таким чином 
ми поєднуємо досвід роботи в су-
дах всіх рівнів, знання податкового 
та бухгалтерського обліку, значний 
досвід роботи в податковій сфері. В 
сукупності це дозволяє нам вибу-
дувати правильну стратегію захис-
ту і отримати потрібний результат.

З якою типовою 
проблемою до 
вас звертаються 
найчастіше?

Зазвичай проблеми починаються 
після податкової перевірки: виїз-
ної або камеральної. Стандартна 
вимога - донарахування податків, 
доволі часто з ПДВ. Співробітники 
підприємства, отримав рішення 
фіскалів, не розуміють де вони по-
милились, за що вони мають спла-
тити. Нехтування такими рішення-
ми фіскалів можуть призвести до 
трагічних наслідків. Нарахуванню 
пені, штрафів, можливістю накла-
дання арешту на активи підпри-
ємства, порушенню кримінальної 
справи. Ось тут і потрібна допомо-
га адвокатів з податкового права.

Який алгоритм 
дій адвоката у та-
ких випадках?

Для початку потрібно ретельно 
проаналізувати акт перевірки. Ми 

Олег Добровольський 

1

Адвокат, к.ю.н., партнер 
юридичного об’єднання
 ID Legal Group
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ПОДІЯ ААУПОДІЯ ААУ

Нікітюк, адвокат, та Анастасія 
Глущенко, директор по маркетин-
гу ADER HABER. «Персональний 
бренд - це саме те, що дозволить 
вам виділитися і зайняти місце 
в топової юридичної компанії. 
Особистий бренд знадобиться 
не тільки для влаштування на 
роботу, але і для подальшої ко-
мунікації з клієнтами. Якщо ви на 
початку роботи над брендом до-
пускали помилки, не біда - їх можна 
виправити. Головне - працювати 
над своїм позиціонуванням» - каже 
Анастасія Глущенко.

Суддя Василь Крат розповідав 
про недійсність договору про 
встановлення гонорару успіху ад-
воката. Про особливості роботи 
адвоката з VIP-клієнтами розпові-
дала Катерина Ніктюк. 

Паралельно тривала сесія II B, на 
якій розглядалась тема розвитку 
юридичної компанії.

Катерина Спиридонова, парт-
нер BOSSOM GROUP, модерувала 
дану сесію. 

Серед спікерів були Богдан Ясь-
ків, керуючий партнер TOTUM, 
який розповідав про професійний 
імідж адвоката та рівень довіри, 

Катерина Власюк, член Правлін-
ня ААУ, голова Жіночого клубу ААУ 
та керуючий партнер AVG, з допо-
віддю «Книга, як маркетинговий 
інструмент просування бренду» та 
Костянтин Коптелов, PM coach, 
засновник компанії Sverh, MBA, 
TEDx спікер, ментор бізнес-інку-
баторів RadarTech та LeaderShip, 
який відповідав на запитання: 
«OKR або чим замінити KPI».

Паралельно до сесій II A та II В 
тривали майстер-класи, а саме 
майстер-клас від Олени Бабич, ке-
рівника АБ Олени Бабич і Олени 
Гарячої, журналіста, телеведучої, 
з надання інтерв’ю представни-
кам ЗМІ. Доповідачі давали прак-
тичні поради як зробити так, щоб 
журналісти та редактори постійно 
запрошували на телебачення та 
звертали увагу на найпоширеніші 
помилки, які допускають адвокати 
під час спілкування зі ЗМІ.

У своєму майстер-класі, Тетяна 
Ларіна, професійний психолог, 
бізнес-тренер, міжнародний сер-
тифікований тренер НЛП, ведуча 
і психолог-експерт телепередач, 
розповідала про ознаки, за якими 
можна зрозуміти, що людина гово-
рить не всю правду. Зокрема, ви-

значення брехні по жестам і рухам 
тіла, форми брехні та основні по-
милки зчитування людей.

Коуч перших осіб і команд, CEO 
компанії «Живе Діло» - Алла За-
дніпровська давала майстер-клас 
«Де взяти ресурс для бізнесу і 
життя». Пані Алла вивела форму-
лу: «енергія + емоції+ екологія = 
ресурс» та показала учасникам 
техніку, яка допомагає переклю-
чити емоції та брати ресурси для 
бізнесу і життя.

3 частина форуму також була по-
ділена на 3 сесії, зокрема сесія III 
А була присвячена темі монополії 
адвокатської діяльності. Кирило 
Фесик, керуючий партнер Mitrax, 
виступив модератором сесії. 

Розпочалась сесія з майстер-класу 
Вадима Рахліса, засновника і 
директора Міжнародної палати 
альтернативного вирішення 
спорів та Бюро переговорів. 
Доповідач розповідав про 
блокування і перешкоди в діалозі, 
психологічну амортизацію та 
управління емоціями.

Доповідь Олександра Муконіна, 
адвоката Mitrax, члена РА Одеської 
області, була зосереджена на 

ВІДбуВСЯ ОСІННІЙ ФОРуМ ААу «АДВОКАТуРА. ФОРМуЛА 
уСПІху»!

Захід відкрила президент ААУ Зоя 
Ярош, яка привітала учасників та 
гостей форуму.

Перша сесія була присвячена темі 
майбутнього юридичного бізне-
су. Модератором сесії виступив 
Олександр Шкелебей, керуючий 
партнер ESQUIRES. 

Першим свою доповідь розпочав 
Станіслав Скрипник, виконавчий 
партнер Lavrynovych&Partners 
Law Firm, який розповідав про 
тенденції та конкуренцію на юри-
дичному ринку та відповідав на 
питання: «Чи буде змінюватись ри-
нок в сторону збільшення». У сво-
єму виступі доповідач відзначив 
практики, популярність яких зна-
чно зросла останнім часом, серед 
них: кримінальне право, захист 
бізнесу та активів, компалаенс, 
управління бізнесом а відносини 
з фінансовими установим. «Пер-
спектив для зростання вітчизня-

ного ринку юридичних послуг поки 
немає» - відмітив пан Станіслав.

Денис Бугай, партнер VB 
PARTNERS, розповідав учасникам 
форуму про бутикові юридичні 
компаній, а саме: «Чи є майбутнє 
у бутикових юридичних компані-
ях?». Доповідач привів порівнян-
ня юридичного бутика та юри-
дичної фірми, і зазначив переваги 
першого, однією з яких є вищий 
рівень ефективності (доходу на 
одного юриста).

Іноземний спікер - Holger 
Zscheyge, генеральний директор 
Infotropic Media, наголошував 
на трансформацію юридичного 
бізнесу. «Юристам треба відмов-
лятись від антропоцентичного 
підходу до вирішення проблем клі-
єнтів» - зазначив Holger Zscheyge.

Антон Гантух, адвокат AMBER 
Corporation, розповідав учасни-
кам форуму про передумови та 

перспективи поєднання адвокат-
ської та нотаріальної діяльності та 
відмічав світовий досвід.

Останнім доповідачем I сесії був 
Євген Гілін, старший партнер АО 
«Жованник і партнери». Темою до-
повіді пана Євгена була «Тенденції 
об’єднання юридичних компаній». 
Доповідач відзначив чинники, які 
сприяють об’єднанню юридичних 
компаній, зокрема це: відповідна 
загальносвітова тенденція, синер-
гія, необхідність оптимізації ви-
трат, генотипна програма та best 
friends networks (разом працюва-
ти краще).

Після I сесії, учасники мали змогу 
обирати на яку сесію вони хочуть 
піти, адже паралельно тривало 3 
сесії. 

Сесія II A була присвячена темі 
«Маркетинг для індивідуально 
практикуючого адвоката». Моде-
ратором сесії був Дмитро Мор-
гун, адвокат ANTEVERIS. Серед 
спікерів: Василь Крат, Суддя Ка-
саційного цивільного суду у скла-
ді Верховного Суду, Катерина 

20 ВеРеснЯ 2018 РОКУ У КОнФеРенц-хОЛІ «ДеПО» ВІДбУВ-
сЯ ДОВГООЧІКУВАний ОсІннІй ФОРУМ ААУ «АДВОКАТУРА. 
ФОРМУЛА УсПІХУ». 

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ
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особливостях розвитку росту 
в регіональних юридичних 
компаніях.

Сергій Тюрін, адвокат, партнер 
та CEO «S.T.PARTNERS», розпові-
дав про адвокатську монополію, 
зокрема про очікування та реалії 
на прикладі господарського про-
цесу.

Сесія III B «Legal Tech», модератором 
якої виступив Сергій Паперник, 
керівник практики банківського 
і фінансового права напрямку 
FinTech EVRIS, також розпочалась 
з майстер-класу бізнес-тренера 
Михайла Тустова «Фішки та м’ясо 
в ораторстві». В своїй доповіді 
пан Михайло відмітив основні 
помилки спікерів, давав поради 
як побороти страх публічних 
виступів та як побудувати свій спіч 
так, щоб люди почули вас.

Олег Шевцов, керуючий радник 
Allexandrov&Partners, продовжив 
сесію доповіддю про стратегії по-
будови внутрішніх комунікацій та 
transparency команд. Зокрема до-
повідь пана Олега була побудова-
на покращенні процесу управлін-
ня за допомогою scrum.

Про те як нові технології та Legal 
Tech впливають на роботу юристів 
розповідали Олег Смотров, спів-
засновник Дім Юриста, та Мак-
сим Селіванов, засновник, спів-
власник ідеолог Дім Юриста. 

Паралельно до сесій III A та III 
B проходили майстер-класи. 
Першою з майстер-класом 
виступила Віра Проценко, CEO 
GOLOVA BOUTIQUE, кар’єрний 
консультант, коуч. Темою майстер-
класу був корпоративний бренд 
роботодавця.

Наступною виступила Юлія Юді-
на, експерт-консультант світсько-

го, ділового та протокольного 
етикету, і розповіла учасника про 
основні правила ділового дрес-
коду та умовностях сучасного біз-
нес етикету.

Олександр Попов, керівник на-
прямку ЮРЛІГА бізнес-лінії Плат-
форми Ліга:Закон, завершував 
сесію майстер-класів з темою: «За-
ощаджуємо час для головного: ро-
бота адвоката з інформацією».

І безумовно головною темою 
заходу стала IV сесія, яка була 
присвячена дискусії щодо нового 
законопроекту «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність». 

Ольга Дмитрієва, Голова Нагля-
дової Ради ААУ, керуючий партне-
рЮФ «Дмитрієва та партнери», 
виступила модератором сесії. 
Серед експертів були: Зоя Ярош, 
Президент ААУ, керуючий парт-
нер АО «Маршаллер и партнери», 
Олена Костюченко, партнер, ке-
рівник практики кримінального 
права АО «Дмитрієва та Партне-
ри», к.ю.н., доцент кафедри пра-
восуддя КНУ ім. Т. Шевченка, адво-
кат, Денис Бугай, адвокат, партнер 
VB PARTNERS, Олексій Кот, керу-
ючий партнер ЮФ «Антіка», д.ю.н., 
заслужений юрист України, Сергій 
Панов, Заступник Голови Правлін-
ня ПАТ «УКРСИББАНК», Людми-
ла Волкова, адвокат, керуючий 
юрист ТОВ «Кінстеллар», Олек-
сандр Петреченко, Head of the 
Legal Department «New Products 
Group», Віктор Короленко, ко-
ординатор робочої групи з пи-
тань реформування адвокатури, 
завідувач Відділу представництва 
інтересів Президента України в 
судах Адміністрації Президента 
України.

Асоціація адвокатів України щиро 

вдячна всім учасникам форуму за 
участь. Сподіваємось вам вдалось 
сформулювати свою формулу 
успіху.

Також Асоціація адвокатів України 
висловлює вдячність партнерам 
форуму, зокрема AMBER, 
ANTEVERIS, AVG, АБ Олени 
Бабич, Mitrax, Bossom Group, 
VB PARTNERS, EVRIS, TOTUM, 
Lavrynovych&Partners Law Firm, 
ESQUIRES та АО «Жованник і 
партнери».

Велика подяка інформаційним 
партнерам:

Генеральному медіа-партнеру - 
видавництву «Юридична практи-
ка».

Медіа-партнерам: газеті «Юридич-
на Газета», «Закон і Бізнес», «По-
ради юриста», «Юридичний вісник 
України»

І н ф о р м а ц і й н о - а н а л і т ич н о м у 
парнтеру-»ЛІГА:ЗАКОН»

Інтернет-ресурсам: «ЮРЛІГА»,  
«Obozrevatel.ua», «Українське пра-
во», «Freelawyer.ua», «Lawyer.ua», 
«Протокол», «БІЗРЕЛІЗ», «Lойер», 
ІА»Vector News», «Femida.UA», 
«Дом юриста»

Журналам: «Адвокат», «Юрист 
& Закон», Фінансовий Директор 
Компанії»

Компаніям та асоціаціям: «Ака-
демія консалтингового бизнеса», 
«Центр журналістських розсліду-
вань», «ACC», «АПКБ», «Запорізька 
ТПП», «НІСЕ», «ЕАП», «UAPS»,

«Ліпський маркетинг груп».

Щиро вдячні організаційному ко-
мітету форуму за організацію та 
проведення заходу.

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ
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вано) у органах державної 
реєстрації фізичними особа-
ми з подальшою передачею 
(оформленням) у володіння чи 
управління підставним (неісну-
ючим), померлим, безвісти зни-
клим особам або таким особам, 
що не мали наміру провадити 
фінансово-господарську діяль-
ність або реалізовувати повно-
важення; 

- зареєстровано (перереєстро-
вано) та проваджено фінансо-
во-господарську діяльність без 
відома та згоди його засновни-
ків та призначених у законному 
порядку керівників».

Тобто, за законом, наявність на-
ведених ознак фіктивності визна-
ється лише підставами для звер-
нення до суду про припинення 
юридичної особи або припинення 
діяльності фізичною особою – під-
приємцем, в тому числі визнання 
реєстраційних документів не-
дійсними. Закон не встановлює 
безпосередньо інших правових 
наслідків наявності ознак фіктив-
ності. За вказаних умов прийнят-
тя судом рішення про недійсність 
apriori автоматично всіх операцій 
підприємства з ознаками фіктив-
ної діяльності може розглядатися 
як вихід за межі суддівської дис-
креції, адже ч. 2 ст. 19 Конститу-
ція поширюється в тому числі і на 
суди, які теж є органом державної 
влади. А ч. 2 ст. 19 дозволяє діяти 
виключно на підставі Конституції 
та законів України.

Однак продовжимо тему про вста-

новлені законами України наслід-
ки виявлення ознак фіктивної ді-
яльності. 

Відповідно до п. 19-1.1.45 Подат-
кового кодексу України (надалі – 
«ПКУ»): 

 «19-1.1. Контролюючі органи вико-
нують такі функції…:

19-1.1.45. звертаються до суду у 
випадках, передбачених зако-
нодавством».

Саме такий, передбачений зако-
ном випадок, визначено відпо-
відно до п. 20.1.37 ПКУ, яким вста-
новлено, що контролюючі органи 
мають право:

«20.1.37. звертатися до суду щодо 
припинення юридичної особи 
та припинення фізичною особою 
- підприємцем підприємницької 
діяльності та/або про визнання 
недійсними установчих (засно-
вницьких) документів суб’єктів 
господарювання».

Таким чином, звернення до суду 
щодо припинення юридичної осо-
би та про визнання недійсними 
установчих (засновницьких) доку-
ментів суб’єктів господарювання є 
визначеною законом функцією (= 
обов’язком) контролюючого орга-
ну у разі виявлення ознак фіктив-
ності відповідного суб’єкта госпо-
дарювання.

З цього можна зробити висновок, 
що якщо податковий орган вважає 
наявними такі ознаки фіктивної ді-
яльності, які визнаються за зако-
ном, то він має звернутися до суду 
і суд, у разі визнання доказаними 

таких ознак фіктивної діяльності, 
має прийняти рішення про при-
пинення підприємства з ознаками 
фіктивної діяльності.

Натомість, ми бачимо на практиці 
що в більшості випадків такого 
не відбувається. Так в ЄДРСР ми 
знайшли наразі всього лише 6 
справ (пов’язаних з 4 вироками, 
які охоплюють одразу кілька 
підприємств) за зверненням 
податкової з посиланням на 
ст. 551 ГК щодо підприємств, 
стосовно яких за 2017 рік наявні 
вироки із затвердженням угоди 
про визнання винуватості. При 
тому що таких вироків за 2017 рік 
ідентифікували близько 150.

Тож виходить навіть за наявності 
вироків про затвердження 
угод про визнання винуватості 
податкова не вважає наявними 
ознаки фіктивності в діяльності 
відповідних підприємств, які б 
спонукали до припинення такого 
підприємства?

Вбачається, що цю обставину по 
кожному конкретному спору теж 
слід оцінювати. І якщо вже подат-
кова не вбачає ознак фіктивної 
діяльності там, де вони б спонука-
ли податкову вжити заходи щодо 
припинення такого підприємства, 
то й в спорі коли податкова нама-
гається  позбавити платника по-
датків податкового кредиту з ПДВ 
чи права на вирахування витрат 
позиція має бути аналогічною. 
Принаймні це було б справедливо, 
а справедливість є визначальним 
чинником верховенства права.

ЯК ОЦІНюВАТИ бЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВОї щОДО ПРИПИНЕННЯ 
СуМНІВНИх КОНТРАгЕНТІВ В СВІТЛІ СПОРІВ щОДО «НІКчЕМНИх 

ПРАВОчИНІВ»

До найпоширеніших типів спорів з 
податковою в судах і досі належать 
спори з так званих «нікчемних 
правочинів». Назва не зовсім точ-
но визначає цю категорію спорів, 
однак історично найчастіше за-
стосовується саме вона. Мова йде 
про відмову податкових органів у 
визнанні податкового кредиту та/
чи витрат по операціях з контр-
агентами, щодо керівників та/або 
учасників яких застосовується ст. 
205 «Фіктивне підприємництво» 
Кримінального кодексу.

Однак в цих спорах досі не бачили 
в судових рішеннях щоб оцінюва-
лися дії (а точніше, як правило, від-
сутність дій) податкової, які вона 
має вчинювати за законом щодо 
підприємств з ознаками фіктивної 
діяльності. В цій статті ставимо пи-
тання про необхідність такої оцін-
ки і можливі наслідки.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 КАСУ суд 
має вирішувати справи відповідно 
до Конституції та законів України; 
рішення суду повинно ґрунтувати-
ся на засадах верховенства права, 
бути законним (тобто спиратися 
на норми матеріального права 
при дотриманні норм процесуаль-
ного права) і обґрунтованим (ст. 
242 КАСУ).

Рішення ж судів з «нікчемних пра-
вочинів» часто-густо все ще опе-
рують поняттями і підходами, які 
не спираються прямо на норми 
матеріального права, закони Укра-
їни. Так, зокрема поняття «фік-
тивне підприємство» (з яким не-
сумісна нормальна господарська 
діяльність за твердженням і рішен-
нях колишнього Верховного Суду 
України), яким часто оперують в 

судових рішеннях, не визначено 
законами України.

«Фіктивне підприємництво» за ст. 
205 Кримінального кодексу ви-
черпується створенням чи при-
дбанням юридичної особи, і не 
пов’язано прямо з кваліфікацією 
фактичної наступної діяльності та-
кого підприємства. Така категорія 
як «фіктивне підприємство», як на-
водиться у вищезгаданих судових 
рішеннях, повторимося, в законо-
давстві відсутня.

Натомість в законодавстві є «Фік-
тивна діяльність суб’єкта господа-
рювання» (ст. 551 Господарського 
кодексу). Отже, з огляду на вимогу 
КАСУ спиратися на норми закону, 
при встановленні наявності фік-
тивної діяльності суб’єкта господа-
рювання суди мали б посилатися 
саме на цю статтю і застосовувати 
передбачені нею наслідки. Вказа-
ною статтею встановлено:

«Стаття 551. Фіктивна діяльність 
суб’єкта господарювання

1. Ознаки фіктивності, що дають 
підстави для звернення до суду 
про припинення юридичної осо-
би або припинення діяльності фі-
зичною особою - підприємцем, в 
тому числі визнання реєстрацій-
них документів недійсними:

- зареєстровано (перереєстро-
вано) на недійсні (втрачені, за-
гублені) та підроблені докумен-
ти; 

- незареєстровано у державних 
органах, якщо обов’язок реє-
страції передбачено законо-
давством; 

- зареєстровано (перереєстро-

Олександр Мінін

Марія Козленко

старший партнер КМ Партнери

старший радник КМ Партнери
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УКРАЇНИ
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Церемонію відкрила  Зоя Ярош, 
президент ААУ. 

З вітальними словами виступи-
ли  Ольга Дмитрієва, голова На-
глядової ради ААУ,  Семен Ханін, 
керуючий партнер ЮК «AMBER 
CORPORATION» (партнер конкур-
су),  Олена Ходос,  світський парт-
нер конкурсу журнал «Публічні лю-
ди», та  Олег Ткачук, Голова Ради 
суддів України, суддя ВС.

Відкривати завісу та оголошувати 
переможців ААУ розпочали зі спе-
ціальних номінацій, а саме:

Кращий політик-юрист – Остріко-
ва Тетяна Георгіївна

Кращий юрист-держслужбо-
вець – Сукманова Олена Валеріївна

Кращий юрист-законотворець  – 
Логвинський Георгій Володимиро-
вич

Адвокат-науковець  – Гловюк Іри-
на Василівна

Переможців нагороджувала Ольга 
Дмитрієва, голова Наглядової ра-
ди ААУ.

Переможців у номінаціях Кри-
мінальне право та процес, Між-
народний арбітраж, а також 
інтелектуальна власність нагоро-

джували  Катерина Гупало, член 
Правління ААУ, партнер Arzinger, 
та Володимир Клочков, член Прав-
ління ААУ, керуючий партнер АО 
«Клочков та партнери».

Кримінальне право і процес:

Пономаренко Денис, АО «Barristers»

Тіньковський Олександр, АО «Домі-
нус Літіс»

Безпалий Тарас, ЮК «Правовий 
альянс»

Мокіна Інна, АО « Херсонська коле-
гія адвокатів»

Чевгуз Віктор, АК «Чевгуз та партне-
ри»

Міжнародний арбітраж:

Олег Бекетов, АО «Eterna Law»

Любов Бартащук, АО «Національна 
колегія адвокатів»

Маркіян Мальський, Arzinger

Інтелектуальна власність:

Марія Ортинська, ЮК «IP Style»

Катерина Власюк, член Правління 
ААУ, керуючий партнер ЮК «AVG», 
та  Віталій Наум, член Правління 
ААУ, голова АО «Національна коле-
гія адвокатів» нагороджували пере-
можців в практиках IT-право, Ци-
вільне право та Іноземні інвестиції.

Переможці в практиці IT-право:

Олександр Качура, ЮК «Kachura 
Lawyers»

Людмила Гаврилова, ЮК «Velieon»

Олег Шевцов, АО 
«Alexandrov&Partners»

Артем Афян, ЮК «Юскутум»

В практиці Цивільне право:

Вікторія Криворучко, ЮК «Домінан-
та»

Олег Бекетов, АО «ETERNA LAW»

Оксана Балацька, адвокат

Тетяна Вешневецька, ЮК «Vileon»

ПРОЕКТ ААУПРОЕКТ ААУ

ВІДбуЛАСЬ ЦЕРЕМОНІЯ НАгОРОДжЕННЯ ПЕРЕМОжЦІВ КОНКуРСу 
ААу «АДВОКАТ РОКу 2018»!
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5 ЖОВТнЯ, В  HyAtt RegenCy KyIV, ВІДбУЛАсь 
УРОЧисТА  цеРеМОнІЯ нАГОРОДЖеннЯ ПеРеМОЖцІВ 
КОнКУРсУ ААУ «АДВОКАТ РОКУ 2018», ЯКА зІбРАЛА нА 
ЧеРВОнІй ДОРІЖцІ бЛизьКО 300 ПРеДсТАВниКІВ ПРАВОВОї 
еЛІТи УКРАїни. 

Віта Майсак, адвокат

Переможці в практиці Іноземні ін-
вестиції:

Оксана Крижанівска, АО 
«Alexandrov&Partners»

Вероніка Зарубицька, ЮК «AMBER 
CORPORATION»

Любов Ігнатова, ЮФ «Дмитрієва та 
партнери»

Новою та спеціальною номінацією 
цього року стала номінація  «Кра-
щий in-house lawyer». Переможця-
ми в ній стали Олександр Петречен-
ко, Микита Прівін та Галина Царюк.

Катерина Гупало, член Правління 
ААУ, партнер Arzinger, та  Віталій 
Мацелюх, віце-президент ААУ, керу-
ючий партнер АО «ARTIUS», предста-
вили переможців в таких номінаціях:

Медичне та фармацевтичне пра-
во:

Руслан Совершенний, АФ «Статус»

Ольга Троценко, АБ Ольги Троценко

Радмила Гревцова, «ЮРКРАФТ МЕДИ-
ЦИНА»

Дмитро Майстро, ЮФ «Майстро та 
Беженар»

Сімейне право:

Катерина Власюк, ЮК «AVG»

Катерина Маліченко, АБ «Маліченко 
і партнери»

Вікторія Криворучко, ЮФ «Домінан-
та»

Оксана Балацька, адвокат

Інна Мокіна, АО «Херсонська колегія 
адвокатів»

Трудове право:

Інна Власенко, АО «Артіус»

Анна Надточиєва, АБ Надточиєвої 
Анни

Вікторія Криворучко, ЮФ «Домінан-
та»

Ганна Лисенко, Адвокатська сім’я Ли-
сенко

Тетяна Іванович, ADER HABER

Ольга Дмитрієва,  голова Наглядо-
вої Ради ААУ, нагородила перемож-
ців у номінаціях Клубу майбутніх ад-
вокатів ААУ, а саме:

Кращий молодий правник  –  Вла-
дислав Молодід

Кращий молодий адвокат – Світла-
на Мороз

Переможцями в номінаціях Аграрне 
та земельне права, Податкове право, 
а також Митне право стали:

Податкове право: Андрій Межи-
рицький, ЮК «Vileon»

Іван Краснов, АО «ARTIUS»

Вероніка Зарубицька, ЮК «AMBER 
CORPORATION»

Олександр Полинько, АО «Маршал-
лєр і партнери»

Ярослав Новіков, АО «Бі ес Бі Парт-
нерс»

Аграрне та земельне право:

Дмитро Житченко, АБ «Житченко та 
партнери»

Богдан Яськів, АО «ТОТУМ»

Дмитро Александров, АО 
«Alexandrov&Partners»

Ксенія Желізняк, АО «ARTIUS»

Олександра Федотова, ADER HABER

Митне право:

Ярослав Лисенко, Адвокатська сім’я 
Лисенко

Герман Тасліцький, ЮК «Правоза-
хист»

Нагороджували переможців  Анто-
ніна Городецька, член Правління 
ААУ, адвокат KM PARTNERS, та  Олег 
Вдовичен,  член Правління ААУ, ке-
руючий партнер АО «Вдовичен та 
партнери»

Кращими юридичними видання-
ми цього року стали:  «Юридична 
Газета», «Закон і Бізнес» та «Юриди-
ческая практика».

Олександра Сасіна (Павлен-
ко),  член Правління ААУ, керую-
чий партнер «Pavlenko Legal Group» 
та  Володимир Клочков,  член Прав-
ління ААУ, керуючий партнер АО 
«Клочков та партнери» нагороджу-
вали переможців у наступних номі-
націях:

Корпоративне право: 

Олександр Гарагонич, ЮК «Бі ен Сі 
Партнерс»

Яна Михайлюк, ЮК «ТОТУМ»

Андрій Молчанов, ЮК «Вдовичен та 
партнери»

Дмитро Александров, АО 
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«Alexandrov&Partners»

Тетяна Тимченко, АО «Маршаллєр і 
партнери»

Господарське право та процес

Олександр Ручко, АО 
«Alexandrov&Partners»

Олег Курчин, АО «Курчин та партне-
ри»

Олександра Федотова, ADER HABER

Ігор Кімлик, АО «Маршаллєр і парт-
нери»

Марина Кривошей, АБ Кривошей 
Марини

Антирейдерська практика:

Віталій Бурдак, ЮК «Pavlenko Legal 
Group»

Андрій Молчанов, ЮК «Вдовичен та 
партнери»

Олександр Сидоренко, АО 
«Alexandrov&Partners»

Олександр Гладій, ЮФ «Абсолют»

Олександр Стеценко, АБ «Стеценко 
і партнери»

Кращими юридичними інтернет-
ресурсами  в рамках Конкурсу 
ААУ стали: «ЮРЛІГА», «Lexinform» 
та «Протокол».

Катерина Власюк, член Правління 
ААУ, партнер АО «AVG», та Віталій 
Мацелюх, віце-президент ААУ, ке-
руючий партнер АО «ARTIUS» пред-
ставили переможців у номінаціях:

Фінансове та банківське право:

Олександр Муконін, АО «Mitrax»

Олександра Сасіна (Павленко), ЮК 
«Pavlenko Legal Group»

Володимир Павленко, Integrites

Тетяна Тимченко, АО «Маршаллєр і 
партнери»

Юрій Петренко, ADER HABER

Морське і транспортне право:

Юрій Сергєєв, ЮБ Сергєєвих 

Артем Волков, АНК Морська юри-
дична практика

Особливою номінацією цього ро-
ку стала номінація від ЛІГА:ЗАКОН 
– юрист-новатор. Переможцями в 
ній стали Оксана Балацька та Григо-
рій Трипульський.

Переможцями в номінаціях від ААУ 
стали:

Кращий комітет ААУ – з господар-
ського права, Колток Олексій; 

Кращий комітет ААУ  – з кримі-
нального права, Гурська Анастасія; 

Кращий комітет ААУ  – з кримі-

нального права, Рудниченко Воло-
димир;

Кращий комітет ААУ  – з кримі-
нального права, Сидоренко Андрій;

Кращий голова відділення ААУ – 
Пономаренко Денис;

Кращий захід року – Судовий фо-
рум ААУ, Олег Маліневський; 

За вагомий внесок в розвиток 
ААУ – Олена Костюченко;

За вагомий внесок в розвиток ад-
вокатури – Ярослав Зейкан;

Кращий новий проект ААУ - Жіно-
чий Клуб, Катерина Власюк.

В номінації краща юридична 
ТВ програма переможцями 
стали:  «Батл Адвокатів» та «Школа 
права». 

Кращі ведучі ТВ програми – Олек-
сій Шевчук, Регіна Гусейнова-Че-

курда та Олена Бабич.

Асоціація адвокатів України щиро 
вітає всіх переможців! Бажаємо не 
зупинятись на досягнутому та під-
корювати нові вершини!

Ми висловлюємо подяку всім учас-
никам, гостям та представникам 
ЗМІ, які взяли участь у церемонії! 
Дякуємо всім номінантам та всім, 
хто голосував!

Також висловлюємо вдячність ве-
дучим церемонії – Зої Ярош, пре-
зиденту ААУ, та Семену Ханіну, ке-
руючому партнеру ЮК «AMBER 
CORPORATION», а також Ользі Дми-
трієвій, Катерині Гупало, Володи-
миру Клочкову, Катерині Власюк, 
Віталію Науму, Олександрі Сасіній 
(Павленко), Антоніні Городецькій та 
Олегу Вдовичену.

Особливу подяку висловлюємо ге-

неральним партнерам церемонії 
нагородження переможців Кон-
курсу – AMBER CORPORATION та  ID 
Legal Group, світському партнеру – 
журналу «Публічні люди» та модно-
му партнеру – Massimo Sarto.

А також висловлюємо вдячність ін-
формаційним партнерам Конкурсу:

генеральному медіа-партнеру - ви-
давництву «Юридична практика»;

медіа-партнерам – газеті «Юридич-
на Газета», «Закон і Бізнес», «Поради 
юриста», «Юридичний вісник Укра-
їни»;

інформаційно-аналітичному парт-
неру – «ЛІГА:ЗАКОН»;

інтернет-ресурсам – «ЮРЛІГА», 
«Obozrevatel.ua», «Українське пра-
во», «Lawyer.ua», «Протокол», 
«Lойер», Lexinform, ІА «Vector News». 
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Податкові відносини без перебіль-
шення можна вважати найактуаль-
нішими в сфері господарювання, 
адже вони стосуються кожного без 
виключення підприємця. В судовій 
податковій практиці адвокатів іс-
нує багато інститутів, які можна на-
звати цікавими для бізнесу. Серед 
них і процедурні питання податко-
вих перевірок, і особливості оскар-
ження податкових повідомлень-рі-
шень, і відшкодування податку на 
додану вартість і багато інших. Але 
в основі практики в усіх цих інсти-
тутах лежить одна загальна скла-
дова – порушення представниками 
податкових органів правового по-
рядку. Майже кожна позовна заява 
до адміністративного суду, або рі-
шення цього суду мають посилання 
на статтю 19 Конституції України, 
згідно якої органи державної влади 
та її посадові особи зобов’язані дія-
ти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. 

Тому, я хочу поговорити саме про 
дотримання державою взятих на 

себе зобов’язань перед бізнесом в 
галузі оподаткування.

Не так багато років тому, Верхо-
вна Рада України схвалила чергові 
рекомендації, темою яких був роз-
виток підприємництва в Україні 
та підтримка бізнесу. Це був стан-
дартний за своїм змістом документ, 
який, як і багато інших, декларував 
піклування держави про підпри-
ємців. Рекомендації наголошува-
ли на необхідності збалансованої 
державної політики, яка, на думку 
авторів, повинна врятувати еконо-
міку та прокласти шлях України до 
європейського успіху. 

Як відомо, одним з основних напря-
мів економічної політики, що ви-
значаються державою, є податкова 
політика, яка має цільову спрямо-
ваність на забезпечення обґрунто-
ваного податкового навантаження.

Що повинна для цього робити дер-
жава? Відповідно до заявлених 
принципів вона повинна створю-
вати сприятливі умови для бізнесу, 
ефективно його підтримувати та 
гарантувати права суб’єктів під-
приємництва під час здійснення 
державного нагляду та контролю у 
сфері оподаткування.

Державні діячі погоджуються, що 
хоча бізнес-клімат в Україні за 
останній час і покращився, але, на-
жаль, на думку бізнесу він все ще 
зазнає непосильне податкове на-
вантаження. При цьому податкове 
адміністрування в існуючому вигля-
ді є однією з основних перешкод на 
шляху його розвитку.

Цікавим є те, що держава офіційно 
визнає існування системних недо-
ліків у податковій системі та необ-
хідність продовження податкової 
реформи. Більше того, вже ніхто не 
заперечує й проти того, що неякісна 

робота податківців впливає на умо-
ви функціонування бізнесу, а необ-
ґрунтовані вимоги ДФС України до 
платників податків призводять по-
декуди навіть до повної зупинки 
діяльності окремих суб’єктів госпо-
дарювання. Не кажучи вже про те, 
що іноземних інвесторів існуюча 
політика побудови податкових від-
носин просто лякає, а український 
бізнес вимушений працювати в сі-
рій зоні.

Ми тільки й чуємо, що держава мріє 
про побудову сучасної справед-
ливої податкової системи, про те, 
що держава намагається підвищи-
ти рівень задоволеності платників 
податків результатами діяльності 
податківців. Однак лозунги досі за-
лишаються тільки лозунгами, а осо-
бливої довіри у бізнесу до ДФС не 
виникає, так як реальних принци-
пових зрушень в її діяльності поки 
що непомітно.

Якщо держава на рівні Верховної 
Ради України, або на рівні Кабінету 
Міністрів України визнає існування 
порушення її представниками пра-
вового порядку, виникає питання, 
чому ж рядові податківці дозволя-
ють собі безкарно складати акти 
перевірок, які містять абсолютно 
необґрунтовані доводи про пору-
шення платниками податків зако-
нодавства? Відповідь, погодьтесь, 
одна – державу це повністю вла-
штовує.

За Конституцією України державна 
влада здійснюється на засадах її по-
ділу на законодавчу, виконавчу та 
судову. Законодавча влада визнає 
проблему, судова влада кожний 
день у своїх рішеннях підтверджує 
факти порушень, але виконавча 
влада в особі працівників подат-
кових органів продовжує нехтува-
ти приписами законів. Причому, 

якщо податківець робить це свідо-
мо, треба говорити про існування 
вже кримінального діяння, а якщо 
це пов’язано з його непрофесіона-
лізмом, треба вирішувати питання 
щодо його відповідності займаній 
посаді та подальшій роботі у по-
даткових органах. Однак, нічого не 
чутно про масові покарання подат-
ківців за протиправні податкові по-
відомлення-рішення.

В 1950-му році Рада Європи при-
йняла Конвенцію про захист прав 
людини і основоположних свобод, 
яка стала основою для побудови 
національних правових систем в 
багатьох країнах. Україна ратифі-
кувала її двадцять років тому. На 
сьогоднішній день ми маємо за-
кони, які передбачають виконання 
остаточних рішень Європейського 
суду з прав людини, якими визна-
но порушення Україною Конвенції. 
Але давайте замислимося, в чому 
полягає головне значення цієї Кон-

венції? Її головне значення полягає 
у створенні в Європі нульового рів-
ня толерантності до порушень прав 
людини, у створенні абсолютно но-
вого за свої менталітетом суспіль-
ства, в якому основоположні сво-
боди мають найвищу цінність.

Однак, за всю історію роботи по-
даткових органів ментальність її 
представників не змінилась. І це, на 
мій погляд, є найголовнішою про-
блемою як у податковій галузі, так і 
в державі в цілому. Ведення бізнесу 
в умовах постійного податкового 
тиску створює підґрунтя для ви-
никнення корупції. Підприємці не 
відчувають впевненості у захисті 
їх прав, та нерідко вимушені поза 
межами закону вести сумнівні пе-
реговори з нечистими на руку по-
датківцями. Якщо держава дійсно 
бажає подолати корупцію в по-
датковій галузі, їй треба боротися 
не з наслідками правопорушень, 
а усунути їх причини. Необхідно 

припинити свідомо допускати по-
рушення представниками податко-
вої служби прав платників податків, 
обмеживши можливості чинов-
ників для зловживання владними 
повноваженнями. Якщо держава 
вирішить цю проблему, питання 
правомірності податкових переві-
рок або оскарження протиправних 
податкових повідомлень-рішень 
втратять свою актуальність.

Реалізувати податкову політику 
можливо лише за умови налаго-
дження партнерства з бізнесом. 
Якщо бізнес не буде відчувати впев-
неності у державі, як у надійному 
партнері, ні про який сприятливий 
клімат у податкові галузі не варто 
навіть й говорити. А поки це не ста-
лося, Україна буде залишатися од-
ним із лідерів по кількості поданих 
проти неї заяв до Європейського 
суду з прав людини.

гОЛОВНА ПРОбЛЕМА ПОДАТКОВОї гАЛуЗІ

IBC LEGAL SERVICES - НОВИЙ гЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ААу!

Михайло Кочеров
К.ю.н., адвокат, 
керуючий партнер IBC Legal 
Services

Зустрічайте нового партнера ААУ - 
IBC LEGAL SERVICES.

27 вересня 2018 року Асоціація ад-
вокатів України, в особі Президен-
та ААУ – Зої Ярош, підписала мемо-
рандм про співпрацю з юридичною 
компанією  IBC LEGAL SERVICES, в 
особі Михайла Кочерова, керую-
чого партнера компанії.

Профайл компанії

IBC Legal Services - це випробувана 
часом якість та молоде обличчя.

IBC Legal Services існує як єдина ко-
манда професіоналів з 2006 року. 

Основними корпоративними 
принципами компанії давно стали 
ті, які цінні кожному з наших клієн-
тів, незалежно від сфери діяльнос-
ті бізнесу, а саме: Індивідуальний 
підхід (Individual approach) - бізнес 

етика (Business ethics) - конфіден-
ційність (Confidentiality). Ці три 
базові правила закладені в кожну 
зустріч з клієнтом, кожну консуль-
тацію та кожен процес. Саме вони, 
у поєднанні з професіоналізмом 
команди, забезпечують високу 
якість послуг, дозволяють   знову і 
знову досягати успіху в кожному 
окремому проекті.

IBC Legal Services це багаторічний 
досвід сильного колективу про-

фесіоналів: юристів, адвокатів, ау-
диторів, бухгалтерів, оцінювачів, 
судово-економічних експертів. 
Широка спеціалізація та багаторіч-
ні партнерські стосунки із фахів-
цями різних галузей та напрямів, 
дозволяють забезпечувати комп-
лексну підтримку клієнтів у будь-
яких складних ситуаціях.

Детальна інформація про компа-
нію на сайті www.ibc-legal.com    
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26 жовтня 2018 року відбувся кру-
глий стіл ААУ «Подвійні стандар-
ти правосуддя у сфері інтелекту-
альної власності», в якому взяли 
участь компетентні експерти з різ-
ним практичним досвідом у сфері 
інтелектуальної власності та гово-
рили лише про важливе.

Модератором  круглого столі ви-
ступила Марія Ортинська, керую-
чий партнер Патентно-юридичної 
компанії IPStyle, адвокат, патентна 
повірена України.

Участь у дискусії також взяли:  Бу-
кіна Олена Миколаївна, суддя 
Солом’янського районного суду 
міста Києва,  Блажівська Оксана 
Євгенівна, суддя Господарського 
суду міста Києва;  Таранчук Дми-

тро, керівник юридичного депар-
таменту фармацевтичної компанії 
«Фармак»;  Микола Потоцький, 
начальник Відділу сприяння захис-
ту прав Укрпатент, адвокат;

Катерина Сопова, заступник ке-
рівника Центру експертних дослі-
джень НДІ ІВ НАПрН України, су-
дова експертка, патентна повірена 
України;  Олена Сказко, адвокатка 
ТОВ «Інтернет-Інвест.

Найбільше висвітлювали проблему 
спрощеного провадження: те, що 
суди, попри складність справ, при-
значають розгляд у спрощеному 
провадженні, А справи у сфері ІВ 
неможливо адекватно розглянути 
в такому форматі. Також багато об-
говорювали проблеми експертизи: 

те, що суди інколи приймають «ре-
цензії» на експертизу, яка по суті 
своїй вважатися доказом не може. 
Звучали пропозиції щодо прийнят-
тя окремого закону про ВСІВ, який 
би врегульовував всі спірні питан-
ня і був основним базисом функці-
онування суду. 

Асоціація адвокатів України щиро 
вдячна всім учасникам кругло-
го столу. Надіємось Ви отримали 
максимум корисної інформації та 
практичних порад для роботи.

Велику подяку висловлюємо до-
повідачам дискусії за участь та 
практичні рекомендації учасникам 
круглого столу.

КРугЛИЙ СТІЛ «ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ 
ПРАВОСуДДЯ у СФЕРІ ІВ»

#LAwAndCoffEE, АбО ЯК ЗАВАРюВАТИ КАВу РІЗНИМИ ПОСОбАМИ

#Lawandcoffee, або як заварюва-
ти каву різними способами» - це 
неформальний захід, який впер-
ше провів Комітет господарського 
права та процесу ААУ разом із Адво-
катським об'єднанням "Адвокатська 
Сім'я Лисенко», Sayenko Kharenko,   
Лисенко" та DLA Piper Ukraine.

19 жовтня 2018 року в ресторані 
Української кухні SHO  за ранковою 
кавою члени Ради   Комітету ААУ 
з господарського права та проце-
су Олексій Колток, Ганна Лисенко та 
Олексій Герасимчук зібрали разом 
юристів, адвокатів та спеціалістів в 
банківській сфері за одним столом.

На заході були присутні представни-
ки УкрСіббанку, Альфа Банку, Кре-
ді Агріколь Банку, Міжнародного 
інвестиційного банку, Банку Фінан-
си та кредит, Піреус Банк, Універ-
сал Банк, Таскомбанк, а також пред-
ставники студії 1+1 та багато інших. В 
дружній та неформальній обстанов-
ці юристи сміливо ділились власним 
досвідом та розповідали цікаві істо-
рії з юридичного життя компаній.

Розпочалась ранкова юридична ка-
ва з цікавої інформації бариста рес-
торану про види та способи приго-
тування кави. Яркий та насичений 
запах кави надав всім гостям гарний 
настрій для початку спілкування.

Ганна Лисенко, Заступник Голови 
Комітету ААУ з господарського пра-
ву та процесу, адвокат, партнер АО 
«Адвокатська сім’я Лисенко» роз-
повіла про головні майбутні зміни 

в процедурі банкрутства у зв’язку з 
прийняттям напередодні Кодексу 
України з процедур банкрутства № 
8060.

Даним кодексом вже більше де-
тально прописано порядок та стро-
ки процедури банкрутства: окремо 
юридичних та фізичних осіб. 

Ганна розповіла, що новим Кодек-
сом передбачено процедуру бан-
крутства фізичної особи за двох 
умови: або якщо розмір простро-
чених зобов’язань боржника перед 
кредиторами становить не менше 
30 мінімальних розмірів заробітної 
плати, або якщо боржник припинив 
погашати кредити чи здійснювати 
інші планові платежі у розмірі біль-
ше як 50 відсотків місячних платежів 
по кожному з кредитних та інших 
зобов’язань упродовж двох місяців.

Відтепер всі оголошення (про ви-
явлення кредиторів, про відкрит-
ті процедури санації або ліквідації) 
розміщаються судом на офіційному 
веб-порталі Судової влади України.

Також з’явилась можливість креди-
торам отримувати інформацію від 
розпорядника майна про вимоги ін-
ших кредиторів.

Дещо змінилась процедура прода-
жу майна на аукціоні. Після створен-
ня веб-порталу Державного органу 
з питань банкрутства, продаж май-
на буде відбуватись лише на цьому 
порталі. Будуть створені автомати-
зовані електронні майданчики для 
проведення аукціонів.

Олексій Колток, Голова Комітету 
ААУ з господарського права та про-
цесу, старший юрист Юридичної 
фірми Sayenko Kharenko розповів 
про нюанси подання відзиву на по-
зов та можливість використовувати 
як процесуальний інструмент в суді 
- ставити до 10 питань іншим учас-
никам справи. Також, Олексій підняв 
питання, як реалізувати своє пра-
во на застосування судом заходів 
процесуального примусу, зокрема, 
тимчасове вилучення доказів для 
дослідження судом. Юристи обго-
ворили яким чином можливо вико-
нати ухвалу про тимчасове вилучен-
ня доказів, розповіли про власний 
досвід неможливості виконати таку 
ухвалу суду через виконавчу служ-
бу, оскільки відсутність подальший 
механізм виконання.

Олексій Герасимчук, юрист  DLA 
Piper Ukraine  розповів як викону-
ються судові доручення про вручен-
ня документів в Україні від інозем-
них судів.

До обговорення болючих питань 
активно підключились адвокати, 
юристи та фахівці в банківській сфе-
рі. В дружній та неформальній об-
становці юристи сміливо ділились 
власним досвідом та розповідали ці-
каві історії з юридичного життя ком-
паній. 

Всі присутні отримали заряд позити-
ву та нові знайомства. 

Дякуємо організаторам даного за-
ходу – Олексію Колток (старший 
юрист   Sayenko Kharenko) Ганні Ли-
сенко (партнер, адвокат Адвокат-
ське об'єднання "Адвокатська Сім'я 
Лисенко")  та Олексію Герасимчуку 
(юрист DLA Piper Ukraine) за чудовий 
захід. 

Слідкуйте за новинами та заходами 
Комітету ААУ з господарського пра-
ва та процесу.
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Для розуміння ключових змін, які 
очікуються з введенням ПнВК, 
необхідно перш за все визначити 
його елементи.

Неефективність податку на 
репатріацію та позитивний досвід 
вирішення наявної проблеми 
в Естонській республіці стали 
результатом пропозиції заміни 
податку на прибуток податком на 
виведений капітал. 

Відтак, ПнВК, на відміну від податку 
на прибуток, не справляється з 
прибутку, отриманого платником 
податку, де прибуток дорівнює 
доходам за вирахуванням 
витрат, а стягується при виплаті 
дивідендів або шляхом здійснення 
прирівняних до розподілу 
прибутку платежів і операцій. 

Три основні ставки податку, 
запропоновані у проекті – 5%, 15% 
і 20%. 

Відповідно, базою для розрахунку 

податку на виведений капітал 
є грошовий вираз операції з 
виведення капіталу або операції, 
які прирівнюються до виводу 
капіталу. У разі здійснення 
операцій, які є об’єктом 
оподаткування в формі, відмінній 
від грошової, податком буде 
обкладатися вартість такої 
виплати, визначена рівні звичайної 
ціни.

Операції, які загалом містять 
ознаки схожості на схеми з 
виведення грошових коштів з 
обороту, оподатковуються за 
ставкою 20%. У свою чергу, операції 
з виплати дивідендів потрапляють 
під більш низьку ставку – 15%. До 
останніх відносяться дивіденди, 
які виплачуються на користь 
неплатника ПнВК і виплати по 
поверненню внесків власнику 
корпоративних прав, які 
перевищують суму внесків.

У свою чергу, знижена ставка 
в 5% передбачена при виплаті 
відсотків за борговими 
зобов’язаннями, залученими від 
нерезидентів-пов’язаних осіб, 
за умови досягнення певних 
критеріїв. При цьому операції, 
які відбуваються між платниками 
ПнВК, звільняються від контролю 
та його сплати.

Законопроект прирівнює 
платників єдиного податку до 
платників ПнВК в операціях з 
нерезидентами-неплатниками 

ПнВК із застосуванням до 
оподатковуваних операцій 
правил, передбачених проектом.

Особливу увагу варто приділити 
саме операціям, прирівняних до 
операцій з виведення капіталу.

Серед таких проект виділяє 
наступні операції:

• виплата відсотків нерезиден-
ту - пов’язаній особі або нере-
зиденту, який зареєстрований 
в низькоподатковій юрисдик-
ції (5% і 20%)

Правило «тонкої капіталізації» 
при виплаті відсотків нерезиденту 
- пов’язаній особі зберігається 
в законопроекті, однак тепер 
ставка оподаткування варіюється 
в залежності від розміру власного 
капіталу: або 5%, або 20%, в 
залежності від перевищення 
боргових зобов’язань над розміром 
власного капіталу. Раніше такі 
розрахунки враховували наявність 
перевищення у 3,5 разів, у 10 разів 
– для фінансових компаній; наразі 
ж проект пропонує перевищення 
починаючи з 1,5 разів та в 5 разів 
для фінансових компаній від суми 
власного капіталу.

• фінансова допомога неплат-
нику ПнВК, яка не була повер-
нута впродовж строку в 12 ка-
лендарних місяців – тепер до 
такої допомоги також прирів-
нюється основна сума кредиту 
або позики, надана пов’язаній 

особі – нерезиденту на строк 
понад рік перерахування і пе-
редача резидентом України 
(платником ПнВК) грошових 
коштів та майна нерезиден-
там, від імені та за дорученням 
нерезидента, за договорами 
доручення або комісії без по-
вернення або відшкодування 
вартості придбання робіт (по-
слуг) у нерезидента: з оплатою, 
але без отримання робіт (по-
слуг) в термін більше, ніж 360 
днів

• виплата роялті на користь не-
резидента в обсязі, що пере-
вищує 4% чистого доходу, або 
виплачених на користь не-
резидента з низькоподатко-

вої юрисдикції, або якщо пра-
во інтелектуальної власності 
вперше виникло на території 
України, або при відсутності 
оподаткування роялті в країні 
одержувача

• погашення боргових 
зобов’язань за договорами 
з нерезидентом, виконання 
яких не призводить до 
отримання коштів на рахунки 
в українських банках, або 
отримання майна передача 
майна (в тому числі товарів, 
робіт, послуг) платником ПнВК 
- резидентом нерезиденту, 
що здійснює свою діяльність 
на території України без 
реєстрації платником ПнВК 

інвестування за межі України, 
в т.ч. придбання нерухомості, 
нематеріальних активів та 
корпоративних прав переказ 
коштів з українських рахунків 
на рахунки платника ПнВК, 
відкриті за кордоном, в 
зв’язку з придбанням майна у 
нерезидента

• господарські операції, які є 
контрольовані, якщо їх умови 
не відповідають принципу «ви-
тягнутої руки»

•  виплати за договорами стра-
хування і перестрахування на 
користь нерейтингових стра-
ховиків-нерезидентів

Марина Томаш
радник, 
керівник напрямку податкового 
консалтингу та бухгалтерського 
обліку ADeR HABeR

4 ЛиПнЯ ПРезиДенТ УКРАїни нАПРАВиВ ДО ВеРхОВнОї 
РАДи УКРАїни ПРОеКТ зАКОнУ «ПРО ВнесеннЯ зМІн 
ДО ПОДАТКОВОГО КОДеКсУ УКРАїни ЩОДО ПОДАТКУ 
нА ВиВеДений КАПІТАЛ» (ДАЛІ ПнВК), ЯКий бУВ 
зАРеєсТРОВАний І сТАВ ДОсТУПний ДЛЯ ОзнАйОМЛеннЯ 
ТОГО Ж ДнЯ.

ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ОСОбЛИВОСТІ 
ОПОДАТКуВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ

чЕРгОВЕ ЗАСІДАННЯ жІНОчОгО КЛубу ААу

Катерина Власюк, член Правління 
ААУ, Голова Жіночого клубу ААУ, 
керуючий партнер AVG привітала 
учасниць клубу та представила 
спікера - Баженову Яну, візажиста 
салону преміум класу з 11 
річним досвідом роботи в сфері 
клієнтського макіяжу, зйомок, 
показів UFW, а також візажист 
проекту «Поверніть мені красу» 
канал 1+1.

Баженова Яна виступила з 
майстер-класом, під час якого 
були обговорені наступні питання:

• Макіяж як частина стилю та 
шлях самовираження.

• Як віднайти «свій» макіяж.

• Як не загубитися в «морі» кос-
метики, зформувати базовий 
набір засобів та не купувати 
зайвого.

Також учасники заходу навчились 
обирати та розрізняти: тон, 
хайлайтер, консиллер, коректор, 
та робити макіяж швидким 
натхненним процесом.

Чекаємо на нових заходах!

16 ЛисТОПАДА В РесТОРАнІ «АМсТеР ДАМсТеР» ВІДбУЛОсь 
ЧеРГОВе зАсІДАннЯ ЖІнОЧОГО КЛУбУ ААУ, ПРисВЯЧене 
ТеМІ ІДеАЛьнОГО МАКІЯЖУ: бАзОВиМ ПРинциПАМ ТА 
сеКРеТАМи.
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РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ
АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

Захід відкрила  Ольга Дмитрієва, 
голова Наглядової ради ААУ, керу-
ючий партнер ЮК «Дмитрієва « яка 
привітала всіх учасників форуму 
та передала вітальне слово  Бог-
дану Павлишину, голові РА Львів-
ської області, а також  Катерині 
Гупало,  голові оргкомітету фору-
му, члену Правління ААУ, партнеру 
Arzinger.

Модератором I сесії виступив  Та-
рас Пошиванюк, адвокат, партнер 
EQUITY. У public discussion: сучас-
ний стан та актуальні проблеми 
кримінального права та процесу 
взяли участь:  Олександр Жила, 
прокурор відділу Прокуратури м. 

Києва,  Олександра Баєва, суддя 
Шевченківського районного суду 
м. Львів,  Андрій Гнатів, заступ-
ник начальника Головного слідчо-
го управління ГПУ та Ірина Волос-
ко,  Голова Галицького районного 
суду м. Львів. Учасники сесії обго-
ворювали оскарження ухвал слід-
чих суддів, які не передбачені ст. 
309 КПК України, останні тенденції 
судової практики, та як змінилась 
робота суддів і правоохоронних 
органів після внесення змін до КПК 
України. 

Своїм баченням щодо даної теми 
поділився прокурор  Олександр 
Жила. За його словами, прийнят-
тя Кримінального процесуального 
кодексу (КПК) України в 2012 році 
стало справжньою «революцією» 
в кримінальному процесі саме за-
вдяки введенню нового інституту 
слідчого судді. Слідчий суддя – це 
керівник досудового розслідуван-
ня кримінального провадження: 

саме він, а не прокурор, має клю-
чові права, висловив переконан-
ня спікер. Крім того, в світлі нещо-
давніх змін до КПК України слідчий 
суддя отримав можливість дава-
ти оцінку обґрунтованості повідо-
млення про підозру.

На тему про недопустимість до-
казів ділились поглядами спікери 
II сесії. Модератором сесії висту-
пив  Олександр Максименко, ад-
вокат Arzinger. 

Сесія розпочалась з виступу  Та-
раса Лопушанського, директо-
ра Львівського територіального 
управління НАБУ, який сфокусу-
вав увагу на проблемних питаннях 
розслідування детективами НА-
БУ кримінальних правопорушень, 
передбачених статтями 366-1 «Де-
кларування недостовірної інфор-
мації» і 368-2 «Незаконність зба-
гачення» Кримінального кодексу 
України.

Ярослав Зейкан, адвокат, парт-
нер EQUITY, розповів про прак-
тичне застосування положень про 
визнання доказів недопустими-

ВІДбуВСЯ LVIV CRImInAL LAw foRum!

19 ЖОВТнЯ 2018 РОКУ, В МІсТІ ЛеВА, ВІДбУВсЯ ЛьВІВсьКий 
ФОРУМІ ААУ з КРиМІнАЛьнОГО ПРАВА ТА ПРОцесУ  «LVIV 
CrImInaL Law Forum»!

ми. «Любіть суддів: вони не є ваши-
ми процесуальними противника-
ми. Ваші процесуальні противники 
– прокурори. Але вони ваші про-
цесуальні противники, а не воро-
ги! Про це обов’язково потрібно 
пам’ятати» - з такими словами до 
адвокатської спільноти звернувся 
пан Ярослав.

Вікторія Бучківська, суддя, за-
ступник голови Стрийського місь-
крайонного суду Львівської об-
ласті, говорила про особливості 
визнання доказів недопустимими 
з погляду судді. Також в даній сесії 
виступила  Віолетта Федчиши-
на, судовий експерт вищого класу, 
професор кафедри ОРД Універси-
тету ДФС України, яка розповідала 
про експертизу, як доказ у кримі-
нальному процесі.

Ольга Дмитрієва, голова Нагля-
дової ради ААУ, керуючий партнер 
ЮК «Дмитрієва та партнери» пре-
зентувала учасникам форуму ді-
яльність Асоціації адвокатів Украї-
ни та анонсувала майбутні заходи.

Учасники форуму взяли участь у 
public interview: міжнародний до-
свід у III сесії. Доповідачами се-
сії були  Катерина Гупало, член 
правління ААУ, партнер  Arzinger, 

та міжнародний адвокат –  Се-
веріо Лембо, партнер  Bär & 
Karrer  (Швейцарія). Тема сесії – 
«Укладення угод зі слідством, а та-
кож відповідальність юридичних 
осіб: як це працює».

У Швейцарії інститут корпоратив-
ної кримінальної відповідальнос-
ті, як розповів Саверіо Лембо, був 
введений в 2003 році, щоправда, 
протягом наступних десяти ро-
ків був лише «тигром на папері». 
Тільки в останні кілька років швей-
царські прокурори стали активно 
застосовувати цей інструмент на 
практиці.

IV сесія Lviv Criminal law Forum бу-
ла присвячена темі: «Тактичні при-
йоми адвоката. Що може стати в 
нагоді адвокату під час захисту клі-
єнта». Катерина Шапран, адвокат 
Arzinger, виступила модератором 
сесії. 

Олександр Попов, керів-
ник напрямку ЮРЛІГА компа-
нії  ЛІГА:ЗАКОН, розповів про 
аналіз практики в інших видах су-
дочинства під час розробки стра-
тегії захисту в кримінальному про-
цесі.

Про нестандартні способи захис-
ту клієнта говорила Анна Санкіна, 
радник з питань корпоративних 
відносин CHS Ukraine.

Ірина Гловюк, адвокат, д.ю.н., до-
цент науково-консультативної ра-
ди при ВС, науковий радник АО 
«Barristers», побудувала свою до-
повідь на продовженні строків до-
судового розслідування, зокрема, 
на тактиці захисту. 

Завершив IV сесію  Тарас Безпа-
лий, адвокат, радник ЮК «Право-
вий альянс», який говорив про 
скасування повідомлення про під-
озру.

Про адвокатську практику допо-
відачі говорили у заключній V се-
сії, модератором якої виступи-
ла  Надія Воро ницька-Гайдак, 
керуючий партнер Femida Legal 
Association.

Cесію розпочав Станіслав Борис, 
адвокат INTEGRITES, який розпові-
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дав про побудову стратегії захисту 
в кримінальному процесі у поєд-
нанні з іншими видами судочин-
ства.  Олексій Задоєнко, адвокат, 
к.ю.н., говорив про особливості за-
хисту прав третіх осіб, щодо май-
на яких вирішується питання про 
арешт.  Олег Кириєвський, адво-
кат, партнер  Advice Group, викла-
дач магістерської програми Школи 
права УКУ говорив про підготовче 
засідання. Про особливості та по-
рядок притягнення прокурора до 
дисциплінарної відповідальнос-
ті розповідав  Олександр Коваль, 
адвокат, керівник практики кримі-
нального права  АО «Бачинський 
та партнери».

Асоціація адвокатів України ви-
словлює вдячність всім учасникам 
форуму. Сподіваємось Ви отрима-
ли максимум корисної інформації 
та практичних кейсів.

Особливу подяку висловлюємо 
генеральному партнеру фору-
му  Arzinger, в особі партнера Ка-
терини Гупало, експертному парт-
неру  EQUITY, в особі партнера 
Тараса Пошиванюка, та професій-
ного партнера – Barristers за орга-
нізацію та проведення заходу.

Ми дякуємо партнерам фору-

му, закрема:  INTEGRITES,  Femida 
Legal Association  та  LegalAlliance 
Company.

Також висловлюємо подяку Раді 
адвокатів Львіської області за ак-
тивну підтримку форуму.

Велика подяка інформаційним 
партнерам: Генеральному медіа-
партнеру - видавництву «Юридич-
на практика».

Медіа-партнерам: газеті «Юридич-
на Газета», «Закон і Бізнес», «Пора-
ди юриста», «Юридичний вісник 

України», Інформаційно-аналітич-
ному парнтеру-»ЛІГА:ЗАКОН»

Інтернет-ресурсам: «ЮРЛІГА», 
«Obozrevatel.ua», «Українське пра-
во», «Freelawyer.ua», «Lawyer.ua», 
«Протокол», «БІЗРЕЛІЗ», «Lойер», 
ІА»Vector News», «Femida.UA», «Дом 
юриста»

Компаніям та асоціаціям: «Ака-
демія консалтингового бизнеса», 
«Центр журналістських розсліду-
вань», «ACC», «АПКБ».

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИРЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ
АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ
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27 вересня 2018 року під час засі-
дання Правління ААУ було підпи-
сано меморандум між  Асоціацією 
адвокатів України та  Інститутом 
післядипломної освіти Київського 
національного університету ім. Та-
раса Шевченка!

Інститут післядипломної освіти  – 
один із найстаріших навчальних 
закладів такого профілю в Укра-
їні, заснований 1949 р. Інститут 

здійснює перепідготовку (здобут-
тя другої вищої освіти) та підви-
щення кваліфікації фахівців різних 
сфер діяльності, проведення між-
народних   та всеукраїнських се-
мінарів, конференцій і літніх шкіл. 
Інститут є активним учасником єв-
ропейських проектів з неперерв-
ного навчання.

Надіємось на плідну співпрацю!

РОБОТА КОМІТЕТІВНОВИНИ
АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

ВІДбуЛОСЬ чЕРгОВЕ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААу!

ПІДПИСАНО МЕМОНРАНДуМ З ІНСТИТуТОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОї 
ОСВІТИ КИїВСЬКОгО НАЦІОНАЛЬНОгО уНІВЕРСИТЕТу ІМ. ТАРАСА 

шЕВчЕНКА!

ВІДбуЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТу З ІНТЕЛЕКТуАЛЬНОї ВЛАСНОСТІ 
АСОЦІАЦІї АДВОКАТІВ уКРАІНИ!

У засіданні брали участь:  Зоя 
Ярош, Президент ААУ, керуючий 
партнер АО  «Маршаллєр і парт-
нери»,  Ольга Дмитрієва, Голо-
ва Наглядової Ради ААУ, керую-
чий партнер ЮФ  «Дмитрієва та 
партнери»,  Віталій Мацелюх, 
член Правління ААУ, керуючий 
партнер  АО "Артіус",  Володимир 
Клочоков, член Правління ААУ, 
керуючий партнер  АО «Клочков 
та партнери», Віталій Наум, член 
Правління ААУ, голова  АО «Наці-
ональна колегія адвокатів»,  Ка-

терина Гупало,  член Правління 
ААУ, партнер Arzinger,  Катерина 
Власюк, член Правління ААУ, ке-
руючий партнер  AVG,  Олена Кос-
тюченко, член правління ААУ, 
партнер ЮФ "Дмитрієва і парт-
нери", Олег Вдовичен, член Прав-
ління ААУ, керуючий партнер  ЮФ 
«Вдовичен та партнери»,  Анна 
Аксенова, виконавчий директор 
ААУ,  Тетяна Буток, юрист ААУ 
та Ірина Аттрайд, керівник про-
ектів ААУ.

На засіданні були обговорені на-

ступні питання:

- аналіз проведених заходів ААУ за 
вересень 2018 року;

- обговорення проведення заходів 
ААУ на жовтень –грудень 2018 
року;

- проведення оцінки роботи комі-
теті АА;

- підведення підсумків року та ви-
значення найбільш успішних на-
прямків діяльності на 2019 рік;

- прийом до лав ААУ та КМА ААУ.

Асоціація адвокатів України ви-
словлює вдячність ADER HABER за 
можливість проведення засідання 
у офісі юридичної компанії!

7 вересня  відбулося засідання ко-
мітету з інтелектуальної власнос-
ті Асоціації адвокатів Украіни, що 
було присвячене аспектам охоро-
ни і захисту прав інтелектуальної 
власності в зарубіжних країнах. До-
свідом ділилися експерти з різних 
держав, і це було настільки пізна-
вально, що учасники ледве вклали-
ся у відведений їм час.

Модератором засідання була  Ма-
рія Ортинська  (голова Комітету з 
інтелектуальної власності Асоціації 
адвокатів України, директорка Па-
тентно-юридичної компанії IPStyle). 
Спікерами стали представники різ-
них країн: Якуб Сьолєвєсюк (патент-
ний повірений Польщі, патентний 
повірений ЄПО, один із засновників 
компанії AOMB Polska), Гжегош Вон-
тор  (патентний повірений Поль-
щі, представник компанії AOMB 
Polska),  Іраклі Гвілія  (голова прак-
тики IP BCL Law Office у Грузії) та Ка-
терина Шехтман (патентна повірена 
РФ, керуюча партнерка Агентства 
захисту прав інтелектуальної влас-
ності ІНКО).

Ще до початку доповідей гості ак-
тивно спілкувалися зі спікерами, 
ставили їм практичні запитання та 
ділилися досвідом України у сфері 
охорони та захисту прав інтелекту-
альної власності.

Виступ гостей з Польщі почався з 
короткого екскурсу в історію ком-
панії AOMB Polska та розповіді про 

AIPEX, європейську асоціацію офі-
сів патентних повірених, співзас-
новниками якої вони також є. Якуб 
Сьолєвєсюк розповів також про 
патенти у Польщі, певні особливос-
ті і складності роботи з технічною 
стороною. Наприклад, зареєстру-
вати методи або сам процесс ви-
користання винаходу не можна, а 
також існують проблемні моменти 
в процесі реєстрації компьютер-
них програм та загалом винахо-
дів, що засновані на використанні 
комп'ютерів. Гжегош Вонтор, спеці-
аліст з реєстрації торгових марок, 
розповідав про особливості про-
цесу реєстрації для Польші та Єв-
ропейського Союзу, а також про те, 
які перепони можуть очікувати на 
шляху до реєстрації.

Іраклі Гвілія, грузинський експерт 
з охорони та захисту прав інте-
лектуальної власності, поділився 
інформацією про новели грузин-
ського законодавства та важливі 
аспекти реєстрації товарних зна-
ків. Він розповідав про прискорену 
процедуру реєстрації, важливість її 
для захисту правовласників. Також, 
важливу частино його виступу ста-
новила частина про контракфакту 
продукцію та паралельний імпорт. 
Митна служба Грузії має певні по-
вноваження у захисті правовлас-
ників від імпорту контрафакту, але 
правила паралельного імпорту 
практично не врегульовані і захи-
щати свій товарний знак на практи-

ці досить важко.

У Російській Федерації існує також 
певний набір особливостей у ре-
єстрації та захисті прав інтелекту-
альної власності. Спікер, Катерина 
Шехтман, зазначила, що електро-
нне подання заявок на реєстрацію 
на даний момент є найбільш ефек-
тивним та вигідним, а також ство-
рений прискорений порядок екс-
пертизи перед реєстрацією об'єкта. 
Окремо, вона зазначила про осо-
бливості претензійного порядку та 
його обов'язковість при достроко-
вому припиненні торгової марки.

Загалом, виступи спікерів викли-
кали неабиякий ажіотаж серед 
українських спеціалістів та стали 
основною жвавої дискусії. Після за-
кінчення заходу кожному з них та 
Марії Ортинській, модератору, бу-
ли вручені іменні подяки. 

Асоціація адвокатів України ви-
словлює вдячність Голові комітету 
ААУ з інтелектуальної власності 
- Марії Ортинській за організацію 
та проведення заходу!

27 ВеРеснЯ 2018 РОКУ В КОнФеРенц-зАЛІ юРиДиЧнОї КОМ-
ПАнІї  aDEr HaBEr, ВІДбУЛОсь  ЗАсІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААУ! 
ЧЛенАМи ПРАВЛІннЯ бУЛи ОбГОВОРенІ ВАЖЛиВІ сТРАТеГІЧ-
нІ ПиТАннЯ ТА ПІДВеДенО ПІДсУМКи ПРОВеДених зАхОДІВ!
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РОБОТА КОМІТЕТІВРОБОТА КОМІТЕТІВ
АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

ЛІЦЕНЗуВАННЯ І АКРЕДИТАЦІЯ МЕДИчНОї ПРАКТИКИ: щО НО-
ВОгО І НА щО чЕКАТИ?

Модератором заходу виступила 
Радмила Гревцова, голова Коміте-
ту ААУ з медичного і фармацевтич-
ного права.

Обговорювали хороші новини і те, 
як усім разом не дати шансу появі 
поганих новин.

Що хвилює керівників медзакладів 
і юристів?

Чи реально «екс-бюджетним» за-
кладам дотриматися вимог щодо 
Табеля оснащення?

Чи потрібно закладам мати локаль-
ні протоколи, якщо, з одного боку, 
МОЗ не вважає їх необхідними, а, з 
іншого, Ліцензійні умови й досі ви-
магають, щоби у закладі були наяв-
ні «локальні протоколи (маршрути 
пацієнтів)»?

І таких недоречностей, супереч-
ностей та прогалин чимало.

За словами начальника управління 
ліцензування МОЗ України Ігоря 
Слонецького, проект Постанови 
КМУ, яким усувається низка колізій 
в законодавстві про ліцензування і 
акредитацію (наприклад, щодо ло-
кальних протоколів), вже на пого-
дженні в інших міністерствах.

Він також повідомив, що МОЗом 
проводиться робота щодо пере-

гляду табелів оснащення. У планах 
– скасування Акту санітарно-епіде-
мічного обстеження.

Приємно, що посадовці Міністер-
ства виявили готовність до діалогу 
з професійною громадськістю.

Звісно, це новини позитивні. Але 
залишається чимало питань.

Про них докладно розповіла ди-
ректор ЮК «Медконсалтинг» Ан-
тоніна Нижник. Наприклад, звід-
ки ліцензіат дізнається про те, що 
при доповненні чи розширенні лі-
цензії потрібно подавати не заяву, 
а лист в довільній формі?

Максим Баришніков, заступник 
голови Комітету ААУ з медично-
го і фармацевтичного права, вніс 
низку практичних пропозицій, які 
знайшли підтримку у представника 
МОЗ. Наприклад, щодо переходу 
на електронне подання докумен-
тів, зразки й інструкції щодо запо-
внення яких мають розміщуватися 
на сайті міністерства.

Говорячи про ліцензування гос-
подарської діяльності з медичної 
практики, я запропонувала учасни-
кам звернути увагу на перспективи 
запровадження професійного лі-
цензування лікарів (індивідуально-
го ліцензування).

Влітку на сайті МОЗ України з’явився 
проект Концепції професійного лі-
цензування лікарів. На жаль, через 
відпускний сезон, під час громад-
ського обговорення цьому доку-
менту не було приділено стільки 
уваги, скільки було би варто. Але 
ще не запізно - він на стадії опра-
цювання.

Взагалі-то ідея індивідуального 
ліцензування спирається на по-
зитивний зарубіжний досвід. Але 
для того, щоби вона запрацювала 
на вітчизняному грунті, потрібні 
принципові кроки: запровадження 
професійного лікарського само-
врядування (яке не слід змішувати 
із саморегулюванням ринків), вне-
сення концептуальних змін до цілої 
низки законів, визначення засадни-
чих принципів утворення і повно-
важень ліцензійної ради тощо.

Ця проблематика викликала в учас-
ників величезну зацікавленість, 
тож було вирішено присвятити їй 
окремий захід.

Не менш цікавим виявилося і пи-
тання акредитації. Як показує прак-
тика, попри зміни, внесені в Основи 
законодавства України про охоро-
ну здоров’я у жовтні 2017 року (чин-
ні із січня 2018), досі не всі керівники 
медичних закладів знають про те, 
що такі заклади можуть проходити 
акредитацію добровільно.

Головний спеціаліст управління охо-
рони здоров’я Луцької міської ради 
Тетяна Тарасюк розповіла про 
«підводні камені», з якими зіштовху-
ються заклади у процесі акредита-
ції. А член Комітету ААУ з медичного 
і фармацевтичного права Руслан 
Совершенний запропонував по-
думати над питанням, чи доцільно 
закладам проходити акредитацію, 
яка тепер добровільна.

Дуже цікавим у цьому плані був ви-
ступ Ольги Глухової, аудитор ор-
гана з сертифікації «Quality Austria» 

ISO 9001, ISO 13485.

Як відомо, для отримання вищої 
акредитаційної категорії потрібна 
сертифікацію системи управління 
якістю закладу за стандартом ДСТУ 
ISO серії 9000. Тож, за влучними 
словами пані Ольги, «може вища 
акредитаційна категорія й нічого 
особливого не дає, але налаго-
дження системи управління якістю 
– дає».

Про міжнародні акредитаційні сис-
теми в охороні здоров’я розпові-
ла президент Української асоціації 
медичного туризму Віолетта 
Янишевська. Адже сьогодні для 
того, щоби бути конкурентоздат-
ними, деякі українські заклади вже 
отримали або проходять акреди-

тацію за такими стандартами, як, 
наприклад, JCI (Joint Commission 
International).

Cьогодні, у зв’язку з «автономізаці-
єю», актуалізується і конкуренція 
серед вітчизняних медичних закла-
дів. Максим Трембанчук, виконав-
чий директор Асоціації приватної 
медицини, наголосив на необхід-
ності створення умов для добросо-
вісної конкуренції.

У час змін все очевиднішою стає 
необхідність у продуманих і юри-
дично коректних рішеннях. Тож 
Комітет з медичного і фармацев-
тичного права ААУ разом з нашими 
партнерами – Українським медич-
ним клубом та іншими організація-
ми у сфері охорони здоров’я – уза-
гальнює пропозиції від доповідачів 
і учасників та готує їх до подання 
у відповідні державні органи і для 
ознайомлення спільноти.

Дякуємо усім партнерам, спікерам і 
учасникам та чекаємо на наступних 
зустрічах, які буде проводити наш 
Комітет.

нА КРУГЛОМУ сТОЛІ «ЛІцензУВАннЯ І АКРеДиТАцІЯ 
МеДиЧнОї ПРАКТиКи: ЩО нОВОГО І нА ЩО ЧеКАТи?», ЯКий 
ВІДбУВсЯ 18 ВеРеснЯ 2018 РОКУ,  бУЛО ГАРЯЧе І цІКАВО.
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