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Що спонукало Вас до ви-
бору професії адвоката? 

Усвідомлення того, що серед 
усіх правничих професій, на мою 
думку, саме у адвоката є можли-
вість відстояти та захисти інтере-
си осіб, що потребують допомоги, 
із справедливістю та порядком в 
суспільстві. Вибір професії не був 
омріяним з дитинства, а прийшов 
після семи  років досвіду роботи в 
судовій системі. 

Ще під час навчання у вищому 
начальному закладі мені пощас-
тило працевлаштувалась до суду 
першої інстанції, де згодом пра-
цювала на посаді помічника судді. 
Працюючи в судді я остаточно зро-
зуміла, що хочу захищати права, 
свободи та інтереси тих, хто потре-
бує такої допомоги. 

Тож, маючий неабиякий юри-
дичний досвід, я все ж таки нава-
жилась та здала  кваліфікаційний 

іспит та  в 2020 році отримала  сві-
доцтво про право на заняття адво-
катською діяльністю. 

З моменту отримання свідо-
цтва про право на заняття адвокат-
ською, мені пощастило працювати 
в ЮФ «ГРЕЙСЕРС» з командою од-
нодумців та справжніх друзів.

Професія «адвокат», на 
Ваш погляд, це?

Професія «адвокат» – це не 
лише надання юридичних послуг 
із захисту прав громадян і органі-
зацій, або представлення інтересів 
в судах або державних органах, 
професія адвоката, окрім іншого, 
вимагає від людини певних особи-
стих якостей, таких як: упевненість 
при публічних виступах, постійне 
тренування ораторських навичок, 
хороша пам’ять та логічне мис-
лення, аналітичний склад розуму, 
вміння швидко приймати рішення, 
комунікабельність, здатність аб-
страгуватися від конкретних об-
ставин, тощо.

Вважаю, що професія «адво-
кат» потребує від тебе постійного 
самовдосконалення.

Адвокат – це не лише спосіб 
мислення, а і стиль життя.

Що треба для побудови 
в Україні дійсно демо-
кратичної самоврядної 

організації адвокатури?

На моє глибоке переконання, 
адвокатура, як правозахисний 
інститут, має бути аполітичною, 
справді незалежною та самовряд-
ною. Там, де є адвокатура, не по-
винно бути політики.  

Адвокати повинні відстоюва-
ти свої права, бути незалежними 
від політичного впливу  бути  стій-

кими і принциповими у виконан-
ні своїх професійних обов’язків, 
відстоюванні професійних прав, 
гарантій адвокатської діяльності 
та їх ефективному використанні 
в інтересах клієнта, в іншому ви-
падку адвокатура буде слабкою та 
неефективною.

А найголовніше – єдність. 
Адже, саме консолідувавши влас-
ні зусилля у відстоюванні адвока-
тури, можна створити незалежну 
суспільну інституцію. 

Яким бачите майбутнє 
української адвокатури?

Чіткої відповіді на дане пи-
тання немає, однак впевнена,  що 
роль адвокатури у громадян-
ському суспільстві буде зростати.  
Переконана, що саме адвокати 
будуть сильною, незалежною юри-
дичною опорою для усіх громадян 
та бізнесу. 

Майбутнє адвокатури України 
залежить від спільних зусиль кож-
ного з нас аби створити сильну, 
незалежну, єдину та перспективну 
адвокатуру. 

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
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«БУТИ АДВОКАТОМ НЕ ПОКЛИКАННЯ, А РІШЕННЯ»

Людмила Куса 
Керівниця практики вирішення 
спорів GRACERS, адвокатка, го-
лова Підкомітету ААУ із захисту 
в кримінальних провадженнях
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LAW & BUSINESS STUDIO

ПРОЄКТИ СТУДІЇ ПРАВА ТА БІЗНЕСУ
«LAW & BUSINESS STUDIO» (LBS)

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

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

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

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

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

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

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

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

На даний момент стартували 
наступні проєкти LBS:

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

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

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

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

Кількість
заходів

Кількість
LBS відео

на YouTube

Перегляди
 відео

у Facebook

Перегляди
 YouTube

Перегляди
 публікацій
у Facebook

150+

35 000+

250 000+

10 000+

Кількість
емейлів50 000+

Кількість
Спікерів 

Реєстрацій 

Охоплення
публікацій 

200+

30 000+

4500+

Лайв
перегляди 15 000+

Досягнення LBS за 2020-2021 рр.:

150+

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

www.lbs.org.ua
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ПОДІЯ ААУ

Традиційно на головній сце-
ні Hyatt Regency Kyiv отримали 
свої нагороди переможці в 43  
номінаціях.

Відкрили церемонію Прези-
дентка ААУ, керуюча партнерка 
АО «Marshaller Group» Зоя Ярош, 
Голова Наглядової ради ААУ, мен-
торка LBS, керуюча партнерка 
АО «Дмитрієва та партнери»  
Ольга Дмитрієва та Віцепрези-
дент ААУ, керуючий партнер АО 
«EQUITY» Олег Маліневський.

Ведучими церемонії стали Аліна 
Познанська та Валентин Орлов.

Нагороджували переможців: 
Зоя Ярош, Президентка ААУ, ке-

руюча партнерка АО «Marshaller 
Group»; Олег Маліневський, Віце-
президент ААУ, керуючий парт-
нер АО «EQUITY». Члени Правлін-
ня ААУ: Семен Ханін, керуючий 
партнер ЮК «Amber»; Григорій 
Павленко, адвокат АО «Pavlenko 
Legal Group» ; Олег Вдовичен, ке-
руючий партнер АО «Вдовичен 
та партнери»; Олена Костючен-
ко, партнерка АО «Дмитрієва 
та партнери»; Юрій Хапко, ке-
руючий партнер АО «Тотум»; Ві-
талій Мацелюх, керуючий парт-
нер АО «Артіус». Представники 
компаній – партнерів церемонії: 
Олег Горецький, керуючий парт-

нер ЮФ «Горецький і партнери»; 
Сергій Лисенко, керуючий парт-
нер ЮФ «Грейсерс»; Арсеній Са-
лалайко, адвокат АО «Мітракс»; 
Микита Задорожний, адвокат 
АО «ID Legal Group».

Ми з гордістю та радістю оголо-
шуємо переможців конкурсу «Ад-
вокат року 2021»! Ними стали:

 • FMCG & RETAILE – Юлія Мак-
симова, АО «ТОТУМ», Київ; 

• Аграрне право – Богдан 
Яськів, АО «Тотум», Київ; 

• Адміністративне право та про-
цес – Віталій Бурдак, АО «ПАВЛЕН-
КО  ЛІГАЛ  ГРУП», Київ;

• Антимонопольне та конку-
рентне право – Тетяна Руденко, 
індивідуальна адвокатська діяль-
ність,  Київ;

• Банкрутство – Сергій Боярчу-
ков,  ЮК «АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ 
ТА ПАРТНЕРИ», Київ;

ПОДІЯ ОСЕНІ – ОГОЛОШЕНІ ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ  
«АДВОКАТ РОКУ 2021»

У ДЕНЬ ЮРИСТА, 8 ЖОВТНЯ, ВІДБУЛАСЯ ЩОРІЧНА УРОЧИ-
СТА ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРА-
ЇНСЬКОГО ПУБЛІЧНОГО КОНКУРСУ «АДВОКАТ РОКУ 2021», 

ЯКА ЗІБРАЛА КРАЩИХ ПРЕДСТАВНИКІВ АДВОКАТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ! 
ВАРТО ЗАЗНАЧИТИ, ЩО У ФІНАЛ ВИЙШЛИ ДІЙСНО НАЙКРАЩІ, І ЦЕ Є 
ВЕЛИКИМ ДОСЯГНЕННЯМ ТА ПРИВОДОМ, АБИ ПИШАТИСЯ СОБОЮ.
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ПОДІЯ ААУ



ПОДІЯ ААУ
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• Господарське (комерційне) 
право – Олександр Шкелебей; АО 
«ЕСКВАЙРС», Київ;

• Екологічне право та енергети-
ка – Павло Куфтирєв, АО «GRECO», 
Київ;

• Земельне право – Ірина Ви-
сіцька, АО «АДВОКАТСЬКА ФІРМА 
«ЄФІМОВ ТА ПАРТНЕРИ», Київ;

• Злиття та поглинання – Олег 
Мальський, АО «ЕТЕРНА ЛО», Київ;

• Інвестиції – Маркіян Маль-
ський, АО «АРЦІНГЕР», Львівський  
офіс;

• ІТ право – Олег Шевцов,  АК 
«АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ», 
Київ;

• Корпоративне право – Мико-
ла Ковальчук, ЮК «LI GROUP», Київ;

• Медичне та фармацевтич-
не право – Юлія Миколаєць, АО 
«Юридична фірма «СТАТУС», Київ;

• Медіа-право – Богдана Мо-
тузюк, індивідуальна адвокатська 
діяльність, Київ;

• Митне право – Герман Таслі-
цький, ДЕЛЬТА ІНТЕРНЕШНЛ СЕРВІ-
СЕС, Київ;

• Міжнародний арбітраж – Амі-
нат Сулейманова, АО «ЕЙ.ДЖИ.ЕЙ. 
ТА ПАРТНЕРИ», Київ;

• Морське і транспортне право – 
Ганна Денисова, АО «ЮРИДИЧНЕ 
БЮРО СЕРГЄЄВИХ», Одеса;

• Податкове право – Олена Жу-
кова, SAIVENA GROUP, Київ;

• Право інтелектуальної влас-
ності – Дмитро Слободянюк, АО 
«RELIANCE», Миколаїв;

• Сімейне право – Олег Горець-
кий, ЮФ «ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ», 
Київ;

• Спадкове право – Віталій 
Собкович, АО «АЛЬЯНС ПРАВОВИХ 
СИЛ», Київ;

• Судова практика – Юрій Пе-
тренко, АО «AДЕР ХАБЕР», Київ;

• Трудове право – Надія Загрія, 
АО «PRAVO GARANT», Запоріжжя;

• Фінансове і банківське пра-
во – Вероніка Зарубицька, ЮК 
«АМБЕР», Київ;

• Цивільне право – Юрій Ба-
бенко, АО «МІТРАКС», Київ;

• WITE COLLAR CRIME – Сергій 
Лисенко, ЮФ «ГРЕЙСЕРС», Київ;

• Антикорупційна практика – 
Станіслав Борис, АО «ЮСКУТУМ», 
Київ;

• Антирейдерська практика – 
Андрій Порайко, АО «ЕВЕРЛІҐАЛ», 
Київ;

• Кримінальне право – Олек-
сандр Лисак, АО «ЕКВІТІ», Київ;

• Кримінальне право – Тарас 
Пошиванюк,  АО «ЕКВІТІ», Київ;

• Захист бізнесу – Олег Вдови-
чен, АО «ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕ-
РИ», Київ;

• Нерухомість та будівництво – 
Євгеній Дєдов, АО «ЮРІСВЕСТ», 
Київ;

• За вагомий внесок у розвиток 
адвокатури – Ярослав Зейкан;

• Юрист-науковець – Олена Ор-
люк, Інститут права КНУ ім. Тараса 
Шевченка;

• Кращий журналіст, який пише 

на юридичні теми – Ірина Гончар, 
видавництво «ЮРИДИЧНА ПРАК-
ТИКА»;

• Кращий  IN-HOUSE  LAWYER – 
Інна Хомич, Ірина Мусійчук;

• Юрист – громадський  діяч – 
Микола Оніщук; 

• Юрист – законотворець – Олег 
Макаров;

• Юрист – політичний діяч – 
Сергій Іонушас;   

• Кращий  молодий  юрист – 
Аліна Боровець,  АО «МІТРАКС», 
Київ; Марія Рудометкіна, ЮФ «ГО-
РЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ», Київ;

• Кращий  студент – Аділь Аб-
дураманов, Інститут міжнародних 
відносин КНУ ім. Т.Шевченка

Асоціація адвокатів України ви-
словлює вдячність:

• Партнерам урочистої це-
ремонії: Amber Law Company, Law 
Firm «Goretskyy and Partners», 
GRACERS, ID Legal Group, АО 
«MITRAX».

• Медіапартнерам: «Delo.
ua», «Dsnews.ua», «Lucky Ukraine», 
«Comments.ua», «Algoritm.com.
ua», «Post.factum», «33 канал», «За-
кон і Бізнес», «Юридична Газета», 
«ЛІГА:ЗАКОН», «ЮРЛІГА», «Юрист 
& Закон», «Юридична практика», 
«LexInform», «Я і закон», «Legalhub. 
Online», «Femida.ua», «Loйеr», «Укра-
їнське право», «Поради юриста».

ААУ щиро вітає всіх перемож-
ців та фіналістів, і запрошує взяти 
участь у конкурсі в наступному 
році!  
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Чи можна побороти хаос і 
значне навантаження на судову 
систему, і покращити її якість?

З таким завданням не справи-
лися ані численні судові реформи, 
ані збільшені ставки судового збо-
ру, ані навіть можливість стягнен-
ня значних гонорарів адвокатів 
після введення монополії.

Проте, чи означає такий дос-
від, що цього неможливо досяг-
нути?

Якщо об’єктом для аналізу і 
для майбутнього поліпшення об-
рати сферу адміністративних спо-
рів із суб’єктами владних повно-
важень, які розглядають досить 
технічні, а не юридичні справи, і 
взяти кількість зареєстрованих 
позовних заяв лише в Окружно-
му адміністративному суді міста 
Києва, яка може сягнути за день 

понад 800 штук, то можна зробити 
висновок, що судитися в Україні – 
вигідно.

Відповідно, для того, щоб звер-
татися до суду було не вигідно, не 
зручно, і щоб проблему можна 
було вирішити без звернення до 
суду, слід з’ясувати корінь такої 
проблеми, який насправді зна-
ходиться на поверхні – це від-
сутність будь-якої персональної 
відповідальності посадових осіб, 
рішення яких оскаржуються та 
скасовуються у судовому порядку.

Для прикладу, можна взяти 
найпопулярніші адміністратив-
ні спори – подані позовні заяви, 
пов’язані із реалізацією норм 
Податкового кодексу України, та 
введення автоматизованого моні-
торингу відповідності податкової 
накладної/розрахунку коригуван-
ня критеріям оцінки ступеня ри-
зиків, так зване “розблокування 
податкових накладних”.

Якщо говорити в масштабах 
країни, то очевидно що 99,9% 
реально діючих суб’єктів госпо-
дарювання стикалися з пробле-
мою блокування податкової на-
кладної. І тут варто зауважити, 
що Законодавець, коли планував 
запровадити Єдиний реєстр по-
даткових накладних, намагався 
усунути людський фактор від цьо-
го процесу, і процесу адміністру-
вання податків, проте розроблені 
нові підзаконні нормативні акти, 
призвели до роботи електронної 
системи за правилами старої бю-
рократичної процедури.

Зокрема, 11 грудня 2019 р. Ка-
бінет Міністрів України прийняв 
Постанову №1165, якою затвер-
див Порядок зупинення реєстра-

ції податкової накладної/розра-
хунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних та 
Порядок розгляду скарги щодо 
рішення про відмову в реєстрації 
податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних (далі по 
тексту – Постанова КМУ №1165).

Вказаною Постановою КМУ 
№1165 закріплено ієрархію роз-
гляду скарг платників податків у 
разі зупинення реєстрації подат-
кової накладної. Зокрема, умовно 
сформовані комісії двох рівнів:

комісія регіонального рівня 
– комісія з питань зупинення реє-
страції податкової накладної/роз-
рахунку коригування в Реєстрі го-
ловних управлінь ДПС в областях, 
м. Києві та Офісу великих платни-
ків податків ДПС;

комісія центрального рівня 
– комісія з питань зупинення ре-
єстрації податкової накладної/
розрахунку коригування в Реєстрі 
ДПС;

Як бачимо, комісії, назвемо їх 
умовно “комісії з розблокування 
податкових накладних”, мають 
структурне підпорядкування по 
регіональному поділу відповідно 
до діючої структури ДПС України.

Цією ж Постановою КМУ 
№1165 був затверджений і по-
рядок формування та діяльності 
комісій. Саме цим моментам вар-
то приділити більшої уваги, для 
того, щоб розібратися у порядку 
адміністративного оскарження рі-
шень про блокування податкових 
накладних, і у тому, чому адміні-
стративне оскарження не при-
зводить до бажаного результату, 
та підприємствам в переважній 

ПЕРСОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВ-
ЦІВ ЗА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ – ЯК ЄДИНИЙ СПОСІБ ДЛЯ РОБОТИ 

ЕФЕКТИВНОЇ ТА РОЗВАНТАЖЕНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

Анна Кухарчук
Керуюча партнерка,
адвокатка  ЮК «НАДІЙНИЙ  
ПРАВОВИЙ ПАРТНЕР»
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більшості доводиться звертатися 
до суду.

Зокрема, пунктом 29 Порядку 
зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригуван-
ня в Єдиному реєстрі податкових 
накладних, який затверджений 
Постановою КМУ №1165, визна-
чено, що до складу комісій регіо-
нального рівня входять посадові 
особи головних управлінь ДПС в 
областях, м. Києві та Офісу вели-
ких платників податків ДПС. До 
складу комісії центрального рівня 
входять посадові особи ДПС.

Відповідно до пункту 30 По-
рядку зупинення реєстрації по-
даткової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, який за-
тверджений Постановою КМУ 
№1165, визначено, що комісія 
контролюючого органу склада-
ється з голови, заступника голо-
ви, секретаря та не менше семи 
членів.

Пунктом 31-32 Порядку зупи-
нення реєстрації податкової на-
кладної/розрахунку коригування 
в Єдиному реєстрі податкових 
накладних, який затверджений 
Постановою КМУ №1165, визначе-
но, що Голова комісії регіонально-
го рівня та її персональний склад 
затверджуються наказом голов-
ного управління ДПС в області, м. 
Києва та Офісу великих платників 
податків ДПС. Головою комісії ре-
гіонального рівня призначається 
перший заступник або заступник 
керівника головного управління 
ДПС в області, м. Києві та Офісу 
великих платників податків ДПС. 
Голова комісії центрального рівня 
та її персональний склад затвер-
джуються наказом ДПС.

І надзвичайну увагу в такому 
важливому процесі розблокуван-
ня податкової накладної в про-
цедурі адміністративного оскар-

ження слід приділити окремій, 
видатній персоні у складі комісій 
з розблокування – це секрета-
рю комісії. Адже, відповідно до 
пункту 36 Порядку зупинення 
реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування в Єдино-
му реєстрі податкових накладних, 
який затверджений Постановою 
КМУ №1165, до повноважень саме 
секретаря комісії контролюючого 
органу включено обов’язок щодо 
підготовки проведення засідань 
комісії та матеріалів, що підля-
гають розгляду на засіданнях; 
оформлення протоколів засідань 
комісії; збір та надсилання мате-
ріалів членам комісії на визначе-
ну офіційну адресу електронної 
пошти для забезпечення телеко-
мунікаційного зв’язку, що підля-
гають розгляду на засіданнях ко-
місії, з метою прийняття рішення.

Системний аналіз викладе-
ного у Постанові КМУ №1165 дає 
нам чітке розуміння того, що якщо 
автоматизований моніторинг від-
повідності податкової накладної 
і побудований для роботи систе-
ми, то критерії, галочки ризико-
ваності, та суть прийнятих рішень 
вносять туди все ще ті самі люди. 
Таким чином, головну роботу в 
аналізі поданих платником подат-
ків пояснень та документів для 
розблокування податкової на-
кладної виконують люди, а якщо 
бути більш точними – секретарі 
комісії з розблокування, які по 
суті й задають вектор прийнятому 
в подальшому рішенню.

Прикро визнавати, що Держа-
ва Україна побудувала систему, в 
якій має місце дворівневий аналіз 
документів комісіями з блокуван-
ня податкових накладних регіо-
нального та центрального рівня, 
до складу кожної з яких входить 
по дев’ять осіб, і все одно в пере-
важній більшості платник подат-

ків змушений звертатися до суду 
для скасування рішення таких 
комісій щодо відмови у реєстрації 
податкової накладної у Єдиному 
реєстрі податкових накладних. Це 
все свідчить, що із року в рік при 
формуванні Державного бюджету 
України, необхідно зважувати чи є 
ефективною та необхідною робо-
тою таких комісій, рішення яких у 
99% випадках скасовуються суда-
ми, і Державі Україна доводиться 
фінансувати й роботу таких комі-
сій і роботу судової системи для 
розблокування податкових на-
кладних.

Додатковим складовим еле-
ментом у поліпшенні якості робо-
ти комісій з розблокування може 
слугувати практична реалізація 
ст. 134 Кодексу адміністративного 
судочинства України у сукупності 
з ефективною реалізацією на рів-
ні Держави норм Закону України 
“Про гарантії держави щодо вико-
нання судових рішень”.

Так, частина 2 ст. 134 КАС Укра-
їни, гарантує, що за результатами 
розгляду справи витрати на прав-
ничу допомогу адвоката підля-
гають розподілу між сторонами 
разом з іншими судовими витра-
тами, за винятком витрат суб’єкта 
владних повноважень на правни-
чу допомогу адвоката.

Частиною 1 ст. 6 ЗУ “Про га-
рантії держави щодо виконання 
судових рішень” передбачено, що 
кошти, сплачені за рішенням суду 
про стягнення коштів згідно з цим 
Законом, вважаються збитками 
державного бюджету. Посадова, 
службова особа державного орга-
ну, державного підприємства або 
юридичної особи, дії якої призве-
ли до збитків державного бюдже-
ту, несе відповідальність згідно із 
законом.

Підприємства до обов’язків 
яких входить реєстрація податко-
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вих накладних, не маючи наміру 
втратити клієнта, докладають чи-
малих зусиль та готові сплатити 
не малі гонорари адвокатам, хоча 
і не є прямими постраждалими у 
питанні відмови у реєстрації по-
даткових накладних, проте це пи-
тання для кожного підприємства, 
яке звертається до суду, стає де-
далі більш принциповим та репу-
таційним, з огляду і на те, що кон-
тролюючий орган до останньої 

інстанції відстоює своє рішення, 
чим не лише затягує час для ре-
єстрації податкової накладної, 
але і збільшує фінансові витрати 
платника податків на гонорари 
адвоката.

Отже, наразі є чинні законода-
вчі норми, які дають можливість 
показати державним органам та 
відповідальним посадовим осо-
бам наслідки прийняття ними рі-
шень, які є очевидно незаконни-

ми, та які надалі будуть оскаржені 
та скасовані у судовому порядку. І 
лише наше завдання, як адвокатів, 
доводити кожну справу до завер-
шення, ефективно застосовувати 
наявні й діючі норми, ініціюючи 
стягнення на користь клієнта по-
несених витрат на правничу допо-
могу, і забезпечити контроль стяг-
нення таких коштів із конкретної 
посадової особи, рішення якої 
скасовано в судовому порядку. 

Спікеркою виступила Юлія По-
ворознюк, експерт в терапії, ді-
єтології, ендокринології, функ-
ціональній медицині, антіейдж 
медицині, членкиня асоціації ді-
єтологів України, асоціації пре-
вентивної та антіейджинг ме-

дицини, асоціації геронтологів 
України.

Обговорили найкорисніше:
• Як організувати режим та 80% 

збалансованого раціону;
• Фізичні навантаження, целю-

літ, дряблість м’язів, остеопороз;

• Стрес, кортизол, переїдання, 
проблеми зі здоров’ям: як вийти з 
порочного кола;

• Харчування та продуктив-
ність;

• Щорічні чек-апи важливо і як 
трактувати;

Покрокова стратегія до гарно-
го почуття, стрункості та здоров’я

До нових зустрічей!  

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ЖІНОЧОГО КЛУБУ ААУ НА ТЕМУ: 
«ХАРЧУВАННЯ В МЕГАПОЛІСІ»

15 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ В ПРИМІЩЕННІ РЕСТОРАНУ «БУФФА-
ЛІНО» МИ ДИСКУТУВАЛИ З ЖІНОЧИМ КЛУБОМ ААУ НА 
МЕГА КРУТУ ТЕМУ: «ХАРЧУВАННЯ В МЕГАПОЛІСІ». 
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Особа перед набуттям у влас-
ність земельної ділянки пере-
вірила усі правовстановлюючі 
документи, нотаріус перевірив 
відсутність заборон та обтяжень 
щодо відчуження земельної ді-
лянки у державних реєстрах, у ві-
домостях Державного земельного 
кадастру відсутні буть-які встанов-
лені обмеження, належним чином 
укладено договір купівлі-продажу, 
заплачено усі витрати, обов’язко-
ві платежі та ціну об’єкта купівлі. 
І нібито, усе здійснено у встанов-
леному порядку і жодних ризиків 
не повинно виникати із належною 
уже на праві власності земельною 
ділянкою.

Однак, через деякий час особа 
отримує матеріали позовної заяви 
органу Державної прикордонної 
служби України чи військового 
прокурора, який представляє ін-
тереси зазначеного органу, в якій 
просять зобов’язати повернути 
у державну власність земельну 

ділянку, яку нещодавно придба-
ли. Підстава заявленого позову – 
земельна ділянка знаходиться в 
межах встановленої прикордон-
ної смуги, територія прикордон-
ної смуги відноситься до земель 
оборони та не може перебувати у 
приватній власності. І як свідчать 
дані Єдиного державного реєстру 
судових рішень, такі ситуації вини-
кають досить часто.

Поняття прикордонної смуги
За ст. ст. 77, 115 ЗКУ, ст. ст. 2, 3 ЗУ 

«Про використання земель оборо-
ни», ст. 22 ЗУ «Про державний кор-
дон України» уздовж державного 
кордону України відповідно вста-
новлюється прикордонна смуга, в 
межах якої діє особливий режим 
використання земель. При цьому, 
землі в межах прикордонної смуги 
надаються в постійне користуван-
ня військовим частинам Держав-
ної прикордонної служби України 
для виконання завдань щодо охо-
рони державного кордону.

У постанові КМУ № 1147 від 
27.07.1998 року «Про прикордон-
ний режим» (надалі – постано-
ва КМУ) надано визначення, що 
прикордонна смуга – це ділянка 
місцевості, яка встановлюється 
безпосередньо уздовж держав-
ного кордону на його сухопутних 
ділянках або уздовж берегів при-
кордонних річок, озер та інших 
водойм у межах територій селищ-
них і сільських рад, прилеглих до 
державного кордону, але не може 
бути меншою від ширини смуги 
місцевості, що розташована в ме-
жах від лінії державного кордону 
до лінії прикордонних інженерних 
споруджень. Також зазначається, 
що ширина прикордонної сму-

ги може бути змінена обласними 
державними адміністраціями за 
поданням Адміністрації Державної 
прикордонної служби.

Контрольований 
прикордонний район 
& прикордонна смуга
Контрольований прикордон-

ний район є значно ширшим тери-
торіально ніж прикордонна сму-
га. Згідно визначення наданого у 
постанові КМУ, контрольований 
прикордонний район – це ділянка 
місцевості, яка визначена, як пра-
вило, у межах території району, 
міста, селища та села, прилеглої 
до державного кордону або до уз-
бережжя моря, що охороняється 
органами Державної прикордон-
ної служби, а також у межах тери-
торіального моря, внутрішніх вод, 
частини вод прикордонних річок, 
озер та інших водойм і розташо-
ваних у цих водах островів. По-
становою КМУ визначено перелік 
територій міст і міст і районів на 
яких встановлено контрольова-
ні прикордонні райони, а також 
правила в’їзду, перебування, про-
живання, пересування громадян 
України та інших осіб, проваджен-
ня робіт, обліку та тримання на 
пристанях, причалах і в пунктах 
базування самохідних та неса-
мохідних суден, їх плавання та 
пересування у внутрішніх водах 
України.

Прикордонна смуга знахо-
диться у межах контрольованого 
прикордонного району, є лише 
його малою частиною біля самого 
державного кордону із найсуворі-
шим прикордонним режимом та 
в силу закону відноситься до зе-
мель оборони.

АКТУАЛЬНА ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ  
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПРИКОРДОННОЇ СМУГИ

Андрій Сало
Юрист Arzinger, адвокат
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Чому виникають 
судові спори?
Якщо глянути на Публічну 

кадастрову карту України, вели-
ка кількість земельних ділянок 
уздовж державного кордону Укра-
їни належить особам на праві при-
ватної власності. При цьому, межі 
сформованих земельних ділянок 
знаходяться впритул до держав-
ного кордону.

За висновками, які викладені 
у постанові Верховного Суду від 
26 жовтня 2020 року по справі № 
297/1408/15-ц, відсутність окре-
мого проекту землеустрою щодо 
встановлення прикордонної сму-
ги не свідчить про її відсутність, 
оскільки така та її розміри встанов-
лені законом та фактичним розта-
шуванням прикордонних інженер-
них споруд.

Перебування земельних ді-
лянок впритул державного кор-
дону у приватній власності осіб 
зумовлене, зокрема, наступним:

I. бездіяльність органів Дер-
жавної прикордонної служби 
України, які у свій час не здійснили 
належного оформлення прав на 
земельні ділянки, які перебувають 
у межах прикордонної смуги;

II. відсутність належного фі-
нансування на розробку технічних 
документацій для оформлення 
права постійного користування на 
прикордонну смугу військовим ча-
стинам Державної прикордонної 
служби України;

III. дії посадових осіб органів 
державної влади та органів місце-
вого самоврядування, зацікавле-
них у передачі вільних земельних 
ділянок певним особам;

IV. і найголовніше, відсутність 
належного нормативного регулю-
вання та чіткого визначення, що 
таки становить «прикордонна сму-
га» в частині встановлення її меж.

Щоб частково врегулювати ви-
никлу ситуацію, Законом України 
№ 232-IX, який набрав чинності 
1 січня 2020 р. ст. 77 ЗК України 
було доповнено абзацом, за яким, 
у межах прикордонної смуги для 
будівництва, облаштування та 
утримання інженерно-технічних і 
фортифікаційних споруд, огорож, 
прикордонних знаків, прикордон-
них просік, комунікацій надаються 
в постійне користування земель-
ні ділянки шириною 30-50 метрів 
уздовж лінії державного кордону 
на суші, по берегу української ча-
стини прикордонної річки, озера 
або іншої водойми. Однак, вказа-
ними змінами не врегулювано меж 
прикордонної смуги.

Активізація судових спорів 
упродовж останніх років зумов-
лена тим, що за наслідками про-
ведених перевірок притягнуто до 
відповідальності посадових осіб 
органів Державної прикордонної 
служби за бездіяльність щодо не 
оформлення речових прав на зе-
мельні ділянки в межах прикор-
донної смуги. Окрім цього, наявні 
судові рішення зобов’язального 
характеру, як приклад, рішення 
Львівського окружного адміністра-
тивного суду від 12 вересня 2018 
року по справі № 813/1997/18, 
яким зобов’язано Львівський при-
кордонний загін вжити заходи з 
метою набуття права користуван-
ня земельними ділянками у межах 
прикордонної смуги на території 
Яворівського (28,1 км), Жовків-
ського (22,3 км) та Сокальського 
(54,7 км) районів Львівської об-
ласті та оформлення речових прав 
на них.

Межі прикордонної смуги
У жодному нормативно-право-

вому акті України не встановлено 
максимальної межі прикордонної 
смуги. 

Як вбачається із Публічної ка-
дастрової карти України, деякі зе-
мельні ділянки знаходяться впри-
тул до державного кордону, інші ж 
за 600 м. від лінії кордону. Виникає 
питання, чи знаходяться останні в 
межах прикордонної смуги?

Поставою КМУ встановлено 
лише її мінімальну ширину – смуга 
на місцевості, що розташована в 
межах від лінії державного кордо-
ну до лінії прикордонних інженер-
них споруджень. При цьому ви-
значено повноваження обласної 
державної адміністрації змінювати 
ширину прикордонної смуги, без 
зазначення який орган первинно 
повинен її встановити.

Виходячи із аналізу судової 
практики, органи державної влади 
(місцевого самоврядування) за ча-
сів незалежності майже не встанов-
лювали меж прикордонної смуги.

У справі № 297/1408/15-ц (по-
станова від 26 жовтня 2020 р.) Вер-
ховний Суду взяв до уваги рішення 
місцевих органів про встановлен-
ня прикордонної смуги післяво-
єнної доби. Так, суд послався на 
постанову Закарпатського облас-
ного виконавчого комітету від 28 
вересня 1946 року «Про введення 
800 метрової прикордонної смуги 
в межах Закарпатської області» та 
постанову Ради Міністрів Україн-
ської РСР від 24 березня 1947 року 
№342/0012 «Про передачу в роз-
порядження прикордонних військ 
МВС, земель прилеглих до держав-
ного кордону в межах Закарпат-
ської області».

У Львівській області, явно не 
розуміючи правової природи при-
кордонної смуги, розпоряджен-
ням Львівської обласної держав-
ної адміністрації від 20.06.2018 р. 
№ 605/0/5-18 встановлено вздовж 
державного кордону прикордон-
ну смугу шириною 10 (десять) кі-
лометрів від лінії державного кор-
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дону в тил України. Накладаючи 
10-ти кілометрову лінію на карту, в 
межах такої тільки діючого на той 
час Жовківського району знаходи-
лися б сотня населених пунктів, де 
живуть десятки тисяч людей, яким 
належать на праві власності зе-
мельні ділянки із різним цільовим 
призначенням.

Складність визначення при-
кордонної смуги навіть у мінімаль-
них межах полягає у неможливості 
встановлення розташування при-
кордонних інженерних споруд до 
яких відноситься невичерпний пе-
релік об’єктів: знаки, просіки, кому-
нікації тощо. Відомостями про при-
кордонні інженерні спорудження, 
володіє виключно Державна при-
кордонна служба України, оскіль-
ки така інформація відноситься до 
державної таємниці.

Верховний Суд у більшості 
справ схиляється на сторону влас-
ників земельних ділянок, оскільки 
органи Держаної прикордонної 
служби України (війська прокура-
тура) не надають достатніх дока-
зів щодо знаходження земельної 
ділянки у межах прикордонної 
смуги. В постановах Верховного 
Суду від 19 лютого 2020 р. по спра-
ві № 717/941/28, від 28 січня 2021 
року у справі № 715/1472/18, від 
17 червня 2021 року по справі № 
715/1484/18 зазначається:

• матеріали справи не містять 
доказів щодо наявності рішення 
органу місцевого самоврядуван-
ня, якими були б встановлені межі 

прикордонних смуги, її ширини;
• відсутні докази надання зе-

мельної ділянки для розміщення 
і постійної діяльності військових 
частин, установ, військово-на-
вчальних закладів, підприємств та 
організацій Збройних Сил України;

• акти обстеження земельної ді-
лянки, плани меж земельної ділян-
ки не встановлюють перебування 
такої у межах прикордонної смуги.

В інших випадках (наприклад, 
у постановах від 14 листопада 
2018 р. по справі № 297/1395/15-
ц, від 26 жовтня 2020 р. по справі 
№ 297/1408/15-ц) Верховний Суд 
підтримує позицію військової про-
куратури, вказуючи, що «відпові-
дачі…у силу зовнішніх, об`єктив-
них, явних і видимих ознак спірних 
земельних ділянок, проявивши 
розумну обачність, могли і повин-
ні були знати про те, що ділянки … 
відносяться до земель оборони, а 
тому вибули з володіння держави 
з порушенням вимог закону, що 
ставить їх, відповідачів, добросо-
вісність під час набуття земельної 
ділянки у власність під обґрунто-
ваний сумнів…»

Повернення земельних діля-
нок, які належать особам на праві 
приватної власності у державну 
власність може трактуватись як 
порушенням статті 1 Першого про-
токолу до Конвенції 1950 року. При 
цьому, позбавлення права власно-
сті особи внаслідок бездіяльності 
державного органу не забезпечує 
«справедливий баланс» між за-

гальним інтересом суспільства та 
вимогами захисту основополож-
них прав конкретної особи.

Законодавець повинен деталь-
но врегулювати межі прикордон-
ної смуги, так і порядок повер-
нення земельних ділянок (якщо 
такі дійсно знаходяться в межах 
прикордонної смуги) у державну 
власність із компенсацією ринко-
вої вартості власникам. Як при-
клад, повернення земельних діля-
нок може відбуватися у порядку 
передбаченому Законом України 
«Про відчуження земельних ді-
лянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які пе-
ребувають у приватній власності, 
для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності».

Висновок
Таким чином, оскільки Верхов-

ний Суд досить часто наголошує 
про необхідність власників про-
являти розумну обачність під час 
набуття земельної ділянки у влас-
ність, тому особам, які бажають 
набути земельні ділянки поблизу 
державного кордону, варто перед 
укладенням договорів детально 
перевірити наявність рішень міс-
цевих органів про встановлення 
меж прикордонної смуги, наяв-
ність судових спорів по земельній 
ділянці, звернутися із листом до 
Адміністрації державної прикор-
донної служби про надання інфор-
мації по визначеній земельній ді-
лянці тощо. 
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Традиційно відкриття фору-
му відбулося з вітальних слів Зої 
Ярош, Президентки ААУ, адво- 
катки, керуючої партнерки  
АО «Marshaller Group». 

І сесія була присвячена по-
датковій практиці та зовнішньо-
економічній діяльності.

Серед спікерів виступили ке-
руючі партнери та представники 
державного сектору та приватних 
консалтингових компаній.

Модератор: Олеся Романен-
ко, керуюча партнерка Olsten 
partners, голова комітету ААУ 
з проєктного інвестування та 
«M&A».

Спікерами виступили:
• Олександр Лещенко, керую-

чий партнер АО Лещенко, Доро-
шенко і партнери, к.ю.н.;

• Євген Гальчанський, адво-
кат, магістр права, юрист ЮК 
АМБЕР;

• Андрій Ілюк, радник, керів-
ник Судової практики та вирі-
шення спорів, адвокат ЮФ TEFFI 
Law Firm, медіатор;

• Олена Жукова, засновни-
ця та керуюча партнерка  
ГК Saivena Group, адвокатка, 
сертифікована аудиторка;

• Діана Козловська, співго-
лова Комітету ААУ з господар-
ського права та процесу, керу-
юча партнерка Law Firm Consult 
Group, адвокатка, арбітражна 
керуюча;

• Герман Тасліцький, керую-
чий партнер Delta International 
Services.

Протягом першої сесії обгово-
рювали актуальні питання оподат-

кування зовнішньоекономічних 
операцій, порушили тему бюро 
економічної безпеки, як орган бо-
ротьби з економічними правопо-
рушеннями, розповіли про останні 
судові практики з теми податкових 
спорів, засновниця та керуюча 
партнерка групи юридичних ком-
паній розкрила теми податкової 
амністії через призму непрямих 
методів. Також було розкрито пи-
тання митниці і бізнесу: проблеми 
їх співпраці та проблеми податко-
вих боргів підприємства, як за це 
відповідати керівнику.

ІІ сесія була присвячена остан-
нім трендам інтернет-бізнесу. 

Модератор: Катерина Спи-
ридонова, партнерка Bossom 
group, адвокатка, сертифікова-
на корпоративна секретарка, 
голова Комітету ААУ з корпора-
тивного права.

Спікерами виступили: 
• Михайло Чайкін, менеджер 

з розвитку бізнесу Ernst & Young 

ВІДБУВСЯ LAW AND TRADE A2B FORUM
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OFFLINE ФОРМАТИ. 
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Ukraine;
• Олег Літвінов, головний 

юрист ПрАТ VODAFONE Україна;
• Олег Дерлюк, керуючий 

партнер STRON LEGAL SERVICES, 
голова Комітету ААУ з IT права;

• Ірина Мусійчук, керівниця 
юридичного департаменту 
McDonald’s в Україні, к.ю.н;

• Вікторія Огриза, адвокат-
ка, керівниця юридичного де-
партаменту компаній PepsiCo в 
Україні.

Спікери висловили свої думки 
з приводу кібербезпеки – як захи-
стити цифрові активи, та вберег-
ти данні клієнтів, головний юрист 
ПрАТ VODAFONE Україна розповів 
про зберігання та надання інфор-
мації про клієнтів державним ор-
ганам: поліції, СБУ, контррозвідці, 
адвокатам. Топ юристи провідних 
компаній поділилися як нерези-
дентам сплачувати податки від 
постачання електронно-цифрових 
послуг. 

Керівниця юридичного де-

партаменту McDonald’s Ірина 
Мусійчук дала рекомендації, як 
захистити права інтелектуальної 
власності компанії та керівниця 
юридичного департаменту компа-
ній PepsiCo в Україні розповіла про 
ведення електронної документації 
з іноземними компаніями зараз.

Спікери ІІІ сесії форуму роз-
крили теми торговельного права, 
митниці, спори щодо зовнішньое-
кономічної діяльності.

Модератор: Євген Блінов, 
партнер та керівник практи-
ки міжнародного арбітражу 
ETERNA LAW.

Спікерами виступили: 
• Ганна Вронська, суддя Каса-

ційного господарського суду Вер-
ховного Суду;

• Ганна Бондаренко-Легких,  
суддя Господарського суду м. Києва;

• Мороз Ірина, заступниця го-
лови Комітету ААУ з міжнарод-
ного арбітражу, партнерка ЮК 
«AGA Partnets», адвокатка;

• Лариса Антощук, старша 
юристка Астерс, адвокатка;

• Анастасія Казанкіна, голова 
Комітету ААУ з інтелектуаль-
ної власності, адвокатка ПЮА 
Дубинський і Ошарова.

Судді під час своїх виступів 
розповіли про останні судова 
практики у спорах щодо зовніш-
ньоекономічної діяльності та інте-
лектуальна власність, як взаємоді-
яти вітчизняним та міжнародним 
організаціям щодо управління 
майновими правами авторів. Було 
порушене питання міжнародного 
арбітражу, обговорили трансферт 
ціноутворення: актуальні прак-
тики та специфіка доказування, 
розкрили основні поняття інте-
лектуальної складової в продукті 
компанії.

ІV сесія була присвячена інвес-
туванню, комплаєнсу та ринку зем-
лі в Україні.

Модератор: Ірина Столярчук, 
адвокатка Pavlenko Legal Group.
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• Сергій Пагер, голова Комі-
тету ААУ з аграрного права, 
керуючий адвокат АБ СЕРГІЯ  
ПАГЕРА;

• Анна Внукова, юристка з пи-
тань інтелектуальної власно-
сті Нова пошта;

• Віктор Дубовик, директор 
департаменту, керівник Офісу 
протидії рейдерству;

• Віктор Кобилянський, ди-
ректор Центру земельного пра-
ва OPEN KNOWLEDGE, адвокат;

• Роман Бабіцький, голова 
Ради з питань іноземних інвес-
тицій та економічного розвит-
ку України.

Голова Комітету ААУ з аграр-
ного права розповів, як змінила-
ся процедура купівлі-продажу с/г 
земель, с/г призначення як об’єкт 
для інвестицій. Юристка з питань 
інтелектуальної власності Нова 
пошта дала поради як протидія-
ти інтелектуальному рейдерству 
(захопленню нематеріальних ак-

тивів). Директор департаменту, 
керівник Офісу протидії рейдер-
ству розкрив тему безпеки відо-
мостей державних реєстрів під час 
відкриття ринку землі. Директор 
Центру земельного права OPEN 
KNOWLEDGE пояснив як вирішува-
ти спори з органами місцевого са-
моврядування, A2B на ринку землі. 
Голова Ради з питань іноземних ін-
вестицій та економічного розвитку 
України дав дієві поради як інвес-
тору перевірити проєкт на ризики, 
щоб не втратити мільйони.

Партнерами заходу ста-
ли: ЮК «Amber law company», 
«Bossom group», «Elite consult 
group», «Eterna law», «Delta 
International Services», «Дубін-
ський & Ошарова», «Лещенко До-
рошенко та Партнери», «Olsten 
partners», «Open Knowledge», 
«Pavlenko Legal Group», «Saivena 
Group», «АБ Сергія Пагера», 
«Stron Legal Services», «TEFFI law 
firm».

ААУ дякує:
• всім спікерам за активну 

участь у заході, за неймовірні ви-
ступи та корисний контент, за 
сприяння проведенню заходу.

• Інформаційним партнерам: 
Незалежній асоціації банків Україні, 
Асоціації українських банків, Укра-
їнській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу, Ukrainian Capital Markets 
Association, Українській Раді Бізнесу, 
Американській торговій палаті, 

Асоціації адміністративних су-
дів, Європейській бізнес асоціації, 
Безоплатній правовій допомозі, 
Асоціації розвитку суддівського 
самоврядування, Українській асо-
ціації маркетингу, Асоціації прав-
ників України, Торгово-промислова 
палата України, Інститут зако-
нодавчих ідей, Інноваційно-аналі-
тичному партнеру «ЛІГА:ЗАКОН», 
«Юридична практика», «33 канал», 
виданням та інтернет-порталам 
– «Юридична Газета», «Закон і Біз-
нес», «ЮРЛІГА», «Юрист & Закон», «Я 
і закон», «Протокол», «YouControl», 
«Юридичний вісник України», «Legal 
hub. Online», «Вісник, офіційно 
про податки», «Україна-Бізнес», 
«LexIinform», «Post.factum», «OCG 
news», «Femida.ua», «Юридична 
практика», «Loйеr», «Prostobank», 
«Prostopravo.com.ua», «Bank Мін-
фін», «UVCA», «UCMA», «UNIC», «delo.
ua», «Agronews», «dsnews.ua», «delo.
ua», «Kyiv maps», «ФДК фінансовий 
директор компанії», «Factoring 
hub», «Law lab», «Business people 
club», «Jusnote», «Interfax», «Malls 
club», «Alcor», Асоціація рітейлерів 
України, «Агентгруп», «InVenture», 
«ZakonOnline», «Правовий тиж-
день», «Lucky Ukraine», «Dead lawyers 
society», «Comments.ua», «Algoritm.
com.ua», «Finance.ua», «Українське 
право», «ФПБАУ», «Molfar», «ZED»,   
«Topstretching Kiev».

• Всім учасникам за цікаві пи-
тання і кожному, хто був разом з 
нами!  
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ПАРТНЕРИ ФОРУМУ

За зборах були присутні: 
Ольга Дмитрієва, Голова На- 
глядової ради ААУ, керуюча 
партнерка АО «Дмитрієва та 
партнери», менторка проєк-
тів Law&Business Studio (LBS); 
Віталій Мацелюх, Голова Відді-
лення ААУ по Києву та Київській 
області, член Правління ААУ, 
керуючий партнер АО «Арті-
ус», адвокат; Катерина Власюк, 
членкиня Наглядової ради ААУ, 
адвокатка; Артур Резнік, член 
Наглядової ради ААУ; Катери-
на Гупало, членкиня Правління 
ААУ, партнерка АО «АRZINGER», 
адвокатка; Олена Костючен-
ко, членкиня Правління ААУ, 
партнерка АО «Дмитрієва та 

партнери», адокатка; Григо-
рій Павленко, член Правління 
ААУ, адвокат АО «Pavlenko Legal 
Group»; голови та заступники го-
лів комітетів ААУ і підкомітетів 
ААУ; члени ААУ.

На Загальних зборах роз-
глянуто ряд важливих питань 
порядку денного, у тому числі 
питання щодо обрання делега-
тів на черговий ХІ З’їзд Асоціації 
адвокатів України, який відбу-
деться 05.11.2021 (п’ятниця)  в IQ 
Бізнес-центр (адреса: вул. Болсу-
новська, 13-15, Київ).

Вітаємо всіх обраних делегатів 
та чекаємо плідної співпраці на 
з’їзді! 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДДІЛЕННЯ ААУ  
ПО КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

19 СЕРПНЯ 2021 РОКУ ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДДІ-
ЛЕННЯ ААУ ПО КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Офіційний 
телеграм- 
канал ААУ: 



Третий был непреклонен и груб,
Рвал лицо на себе, лез из платья:

«Я единственный подлинно глуп – 
Ни про что не имею понятья»

В. С. Высоцкий

Шановні колеги! Законопроек-
том №3959-1 від 25.08.2020 «Про 
внесення змін до адміністратив-
ного та кримінального законодав-
ства щодо запровадження діяль-
ності Бюро економічної безпеки 
України», прийнятим Верховною 
Радою України в першому читан-
ні 03.02.2021 р., передбачається 
внесення до Кримінального ко-
дексу України нової статті 2222 
«Шахрайство з податком на до-
дану вартість». У преамбулі стат-
ті «шахрайство з податком на 
додану вартість» визначається 
так: «Розкрадання або незаконне 
заволодіння бюджетними кошта-
ми шляхом отримання бюджет-
ного відшкодування, а так само 
подання заяви про повернення 

суми бюджетного відшкодуван-
ня, вчинені шляхом подання за-
відомо неправдивих відомостей, 
в тому числі в результаті викори-
стання завідомо підробленого 
документа». Це нововведення ви-
кликає певні побоювання, якими 
я хочу поділитися з юридичною 
спільнотою.

Всі, як мені здається, нісеніт-
ниці, пов’язані з можливим при-
йняттям цієї статті в даній редак-
ції, постараюся пронумерувати і 
пояснити.

І. У такій редакції стаття не-
придатна, оскільки містить су-
перечливі поняття

Податковий кодекс України 
дає такі визначення:

14.1.18. Бюджетне відшкоду-
вання – відшкодування від’ємного 
значення податку на додану вар-
тість на підставі підтвердження 
правомірності сум бюджетного 
відшкодування податку на додану 
вартість за результатами перевір-
ки платника.

200-1.2. Платникам податку 
автоматично відкриваються ра-
хунки в системі електронного ад-
міністрування податку на додану 
вартість. Розрахунки з бюджетом 
у системі електронного адміні-
стрування податку на додану вар-
тість здійснюються з цих рахунків.

200-1.5. З рахунку у системі 
електронного адміністрування 
податку на додану вартість плат-
ника перераховуються кошти до 
державного бюджету в сумі по-
даткових зобов’язань з податку 
на додану вартість, що підлягає 
сплаті за наслідками звітного по-
даткового періоду, та на поточний 
рахунок платника податку за його 
заявою, яка подається до контро-
люючого органу у складі податко-

вої звітності з податку на додану 
вартість, у розмірі суми коштів, що 
перевищує суму задекларованих 
до сплати до бюджету податкових 
зобов’язань та суми податкового 
боргу з податку.

Бюджетний кодекс України дає 
таке визначення:

11) бюджетні кошти (кошти 
бюджету) – належні відповідно до 
законодавства надходження бю-
джету та витрати бюджету.

Тобто «отримання бюджетного 
відшкодування» ніякого стосунку 
до «бюджетних коштів» чи «роз-
краданню або незаконному заво-
лодінню бюджетними коштами» 
не має!!!

Хотів би пояснити сказане, пе-
реклавши текст з юридичної мови 
на зрозумілу. До введення систе-
ми електронного адміністрування 
ПДВ платник на звітну дату або 
сплачував ПДВ до бюджету, або 
за результатами діяльності пода-
вав заявку на повернення коштів 
з бюджету. З введенням системи 
електронного адміністрування 
ПДВ платник враховує кошти, не-
обхідні, щоб виписати податкову 
накладну, на СВОЄМУ рахунку в 
казначействі, адміністрування 
якого відбувається через систе-
му електронного адмініструван-
ня (СЕА) ПДВ. Купуючи товар, по-
купець зі свого розрахункового 
рахунку в банку оплачує його 
вартість продавцю. Продавець 
відвантажує товар покупцю і реє-
струє в СЕА податкову накладну, 
що, по суті, є платіжкою, по якій 
казначейство перераховує суму 
ПДВ, зазначену в накладній, з ра-
хунку в казначействі продавця на 
рахунок в казначействі покупця. 
Ці кошти є коштами платників і ні-
якого стосунку до бюджетних ко-
штів не мають.

ШАХРАЙСТВО З ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Семен Ханін 
Член Правління ААУ, Керуючий 
партнер ЮК «Amber», адвокат, 
к.е.н., Заслужений юрист України
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На звітну дату платник подає 
декларацію, за якою частина ко-
штів або списується в бюджет, або 
повертається з казначейського 
рахунку на розрахунковий раху-
нок платника (після проходжен-
ня відповідних процедур, пере-
вірок тощо). Така процедура в 
Кодексі продовжує визначатися 
як бюджетне відшкодування, од-
нак платник отримує з казначей-
ського рахунку на розрахунковий 
СВОЇ кошти, а не бюджетні. Тобто 
якщо навіть платнику неправо-
мірно були переведені кошти з 
казначейського на розрахунко-
вий рахунок, він не скоїв крадіжку 
коштів бюджету.

На цьому опис проблем мож-
на було б завершити, але щоб за-
конодавець не нарікав, що всі за-
уваження не викладають відразу, 
продовжимо.

II. «Розкрадання або неза-
конне заволодіння». 

У цій ситуація це неможливо
«Розкрадання – це навмисне 

протиправне обернення винною 
особою певним способом колек-
тивного чи державного майна на 
користь свою або іншої особи з 
корисливих спонукань». 

«Під незаконним заволодін-
ням слід розуміти вчинене умисно 
з будь-якою метою протиправне 
вилучення будь-яким способом 
майна у власника чи користувача 
всупереч їх волі».

«Бюджетне відшкодування 
– відшкодування від’ємного зна-
чення податку на додану вартість 
на підставі підтвердження право-
мірності сум бюджетного відшко-
дування податку на додану вар-
тість за результатами перевірки 
платника».

Тобто бюджетне відшкодуван-
ня має на увазі підтвердження 
правомірності суми бюджетного 

відшкодування за визначенням. 
Таке підтвердження правомір-
ності відбувається (на сьогодні) 
адміністратором СЕА ПДВ – Дер-
жавною податковою службою. 
Складно говорити про розкра-
дання або незаконне заволодінні 
коштами, якщо правомірність та-
кого відшкодування підтвердже-
на ДПС – органом, уповноваже-
ним на це Кодексом та законами. 
У даній ситуації не відбувається 
заволодіння майном власника 
проти його волі або умисне про-
типравне звернення особою май-
на в свою користь, адже передачу 
майна здійснює державний орган 
за результатами перевірки. Якщо 
перевірка була проведена недо-
бросовісно чи прийняте рішення 
засноване на підроблених даних, 
такі події підпадають під інший 
склад злочину КК України.

III. «Завідомо неправдиві ві-
домості». А якщо помилка?

«Внесення до документів не-
правдивих відомостей означає 
внесення (включення) до дійсно-
го (справжнього) офіційного до-
кумента, який зберігає належну 
форму та необхідні реквізити, ін-
формації, яка повністю або част-
ково не відповідає дійсності».

Питання тільки одне – до слова 
«завідомо». Як саме слідство пла-
нує доводити умисел внесення ін-
формації, що не відповідає дійсно-
сті, відокремлюючи її від банальної 
бухгалтерської помилки?

На сьогоднішній день По-
датковий кодекс України украй 
складний і об’ємний, і навіть про-
фесіонали з ДПС нерідко поми-
ляються при його застосуванні. 
Адже чим, як не цим, пояснюєть-
ся факт скасування більш як 50% 
ППР судами адміністративної 
юрисдикції? Подача декларації є 
всього лише дією бухгалтера, за-

снованою на його знаннях і досві-
ді. Щоб уникнути помилок, фахівці 
ДПС здійснюють перевірку декла-
рацій, особливо при відшкодуван-
ні ПДВ. І тільки після перевірки 
таке відшкодування відбувається. 
А ст. 2222 визначає як закінчений 
склад злочину подачу заявки на 
відшкодування з помилковими 
даними?

IV. ККУ: статті 190, 191, 192, 
205 (1), 212, 222, 358, 364, 364 
(1), 366, 367

Це приблизний перелік статей 
ККУ, застосовуваний ДФС при роз-
слідуванні податкових злочинів. 
Яких статей вам ще не вистачає? 
Навіщо для кожного окремого 
виду податку вигадувати окрему 
статтю? Адже навіть в теорії не 
може бути ситуації, коли є факт 
2222 «Шахрайство з податком на 
додану вартість» и при цьому не-
має 212 «Ухилення від сплати по-
датків, зборів, платежів».

Зауважу, що настільки поверх-
нева підготовка законопроекту, 
який скоро стане законом, не-
зважаючи на все викладене тут, 
свідчить про серйозні проблеми в 
системі підготовки законів та ува-
ги ВРУ до їх вмісту. Упевнений, що 
колеги-адвокати не раз доб’ються 
перемог у судах, спираючись на 
ці доводи, або додадуть свої. Але 
чи добре це для держави, коли 
робота її органів, у т.ч. новоство-
рюваного Бюро економічної без-
пеки, заздалегідь зводиться до 
абсурду? 

Потревожат вторично его –
Темной ночью попросят: «Вылазьте!»

Все бы это еще ничего,
Но глупцы состояли у власти...

И у сказки бывает конец:
Больше нет у обочины бочки —

В «одиночку» отправлен мудрец.
Хорошо ли ему в «одиночке»?

В. С. Высоцкий 
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Форум відкрила Зоя Ярош, 
Президентка ААУ, адвокат-
ка, керуюча партнерка АО 
«Marshaller Group».

І сесія, яку модерувала Ольга 
Дмитрієва, голова Наглядової 
ради ААУ, керуюча партнерка 
АО «Dmitrieva & Partners», мен-
торка Law & Business Studio, була 
присвячена розвитку юридичного 
бізнесу, адвокатури та просуван-
ню юридичних послуг.

Участь у дискусії взяли також:
• Олег Маліневський, Віцепре-

зидент ААУ, партнер EQUITY;
• Денис Бугай, адвокат, 

партнер VB PARTNERS; 
• Ірина Нікітіна, стратегіч-

на радниця юридичних парт-

нерств, ідеологиня та дослідни-
ця LegalTalents.Report; 

• Ірина Мусійчук, керівниця 
юридичного відділу ПІІ «МакДо-
нальдз Юкрейн Лтд», к.ю.н.; 

• Каріна Панченко, керуюча 
партнерка Міллер, юридична 
компанія.

Під час першої сесії спікери ді-
лилися найдієвішими рекоменда-
ціями успіху, розглянули майбутнє 
спеціалізацій, головні критерії кон-
курентоспроможності юридичних 
фірм, новий досвід комунікації під 
час «ковід». Керівниця юридично-
го відділу Макдональдз Юкрейн 
розповіла як змінилися комуні-
кації з юридичними радниками у 
зв’язку з пандемією.

ІІ сесія була присвячена, но-
вим правилам гри в адвокатській  
практиці. 

Спікери обговорили діджи-
талізацію юридичного бізнесу, 
електронний суд та документо-
обіг, роль сучасних ІТ систем для 
аналізу судових рішень. Суддя 
Окружного адміністративного 
суду м. Києва поділилася лайф-
хаками для адвокатів у судовому  
процесі. 

У дискусії участь взяли: 
• Григорій Павленко, адвокат 

Pavlenko Legal Group; 
• Олександр Берназюк, за-

сновник системи пошуку та 
аналізу судової практики 
«ZakonOnline.com.ua», директор 
ТОВ «Інформаційно-правові сис-
теми»; 

• Катерина Дробязко, юрист-
ка ЮК АМБЕР, адвокатка; 

• Наталія Клочкова, суддя 

ААУ ПРОВЕЛА ФОРУМ «АДВОКАТУРА. ФОРМУЛА УСПІХУ. 
ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ 2.0»

09 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ В IQ BUSINESS CENTER ВІДБУВСЯ ФО-
РУМ «АДВОКАТУРА. ФОРМУЛА УСПІХУ. ТРАНСФОРМАЦІЯ 
БІЗНЕСУ 2.0», ОРГАНІЗАТОРОМ ЯКОГО ВИСТУПИЛА АСО-

ЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ. 
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Окружного адміністративного 
суду міста Києва; 

• Андрій Приходько, керу-
ючий партнер «PRIKHODKO & 
PARTNERS», засновник юридично-
го маркетплейсу КОНСУЛЬТАНТ.

Про просування юридичних 
послуг в умовах пандемії говорили 
під час третьої сесії, яку модерував 
Олег Горецький, керуючий парт-
нер ЮФ «Горецький і партнери», 
адвокат, медіатор. 

Були розглянуті головні тен-
денції просування юрпослуг; пи-

тання антикризового маркетингу; 
кейс трансформації юридичної 
компанії: від продажу послуг, до 
продажів товару; контент; User 
Experience, як частина конкурент-
ної стратегії.          

Спікерами виступили: 
• Олег Мальський, партнер 

Eterna Law; 
• Арсеній Салалайко, СЕО, ад-

вокат АО «Mitrax»; 
• Дмитро Шаповал, адвокат, 

керуючий партнер АО Glagos; 
• Ірина Беляєва, партнерка 

АО «Juscutum»; 
• Дмитро Гадомський, парт-

нер Axon Partners, редактор 
Спілки мертвих юристів; 

• Ірина Лук’янець, фахівець 
з PR- та Marketing-комунікацій 
ЮК L.I.GROUP.

Остання сесія, яку модерував 
Олександр Липський, керівник 
Медіа-центру ЛІГА:ЗАКОН, була 
присвячена гнучкому підходу до 
управління.

Андрій Пивоваров, Co-
Founder/Partner в Соль, GoITeens, 
GoIT, сертифікований коуч з кон-
цепції Scaling, поділився топ-ін-
струментами продажів на великі 
чеки в юридичному бізнесі. 

Євген Ріяко, адвокат, керу-
ючий партнер ЮК «RIYAKO& 
PARTNERS», розказав про дослі-
дження юридичного ринку та яких 
показників не вистачає керуючим 
партнерам. 

Олег Зубченок, консультант 
з бізнес-процесів в SoftServe, рад-
ник в OMO Systems, дав поради з 
оптимізації бізнес-процесів для під-
вищення ефективності компанії. 

Основними лайфхаками роботи 
з клієнтами в умовах дистанційно-
го режиму поділився Андрій Ілюк, 
радник, керівник судової практи-
ки та вирішення спорів, адвокат 
ЮФ Teffi Law Firm, медіатор.

Завершила форум тема про 
дискримінації в рекламі. Про те, як 
не треба рекламувати свої послу-
ги, розповіли Ірина Лилик, прези-
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дентка Української асоціації мар-
кетингу, к.е.н., доцентка кафедри 
маркетингу КНЕУ, голова Інду-
стріального гендерного коміте-
ту з реклами, та Олена Бучинська, 
очільниця Київського регіональ-
ного представництва Індустрі-
ального гендерного комітету з 
реклами, к.е.н, доцентка КНЕУ.

ААУ дякує:
• всім спікерам, експертам 

та модераторам за активну 
участь у заході, за неймовірні ви-
ступи та корисний контент.

• Партнерам – за сприян-
ня в проведенні заходу: Amber 
Law Company, EQUITY, ETERNA 
LAW, АО Glagos, Pavlenko Legal 
Group, юридичний маркетплейс 
КОНСУЛЬТАНТ, ЛІГА:ЗАКОН, LI 
Group, Miller law firm, MITRAX , 

RIYAKO&PARTNERS, Teffi law firm, 
VB Partners, ZakonOnline.

• Інформаційним партнерам: 
виданням та інтернет-порта-
лам – «Юридична Газета», «За-
кон і Бізнес», «ЮРЛІГА», «Delo.ua», 
«Loйеr», «ЛІГА:ЗАКОН», «Юрист & 
Закон», «Протокол», «Юридичний 
вісник України», «Legalhub. Online», 
«Україське право», «LexIinform», 
«Post.factum», «Femida.ua», «Юри-
дична практика», «Правовий тиж-
день», «ZakonOnline», «InVenture», 
«Jusnote», «Comments.ua», «АctiveLex», 
«Я і Закон», «Algorithm.ua», «Dead 
Lawyers Society», «Поради юриста», 
Безоплатній правовій допомозі, 
Українській асоціації маркетингу.

• Всім учасникам за цікаві пи-
тання і кожному, хто був разом з 
нами! 

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ
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Вихідний день, перша субота 
серпня, комфортне,  тепле, чисте 
повітря, можливість відпочити від 
ділових костюмів.

Для зустрічі Асоціація обрала  
кінно-спортивний комплекс «Дер-
гачов», який розташований за 70 
км від мегаполісу. В колі виключ-
но близьких для асоціації людей зі 
своїми сім’ями, тобто однією вели-
кою родиною!

Тут на гостей чекали: екскурсія 
по комплексу; кінна прогулянка; 
творчі майстер-класи з флористи-
ки, малювання на воді аквареллю, 
гончарного мистецтва! 

Діяльність Асоціації поширю-
ється на територію всієї України 
та об’єднує адвокатів з різних ку-
точків країни, зокрема, це – Одеса, 
Полтава, Херсон, Запоріжжя, Ми-
колаїв, Львів та інші.

Наразі, в складі Асоціації адво-
катів України діють 38 профільних 
комітетів, які очолюють провідні 
адвокати і це не все, далі-більше!

За час свого існування Асоціа-
ція адвокатів провела 10 з’їздів, 
понад 200 засідань Правління 
ААУ, понад 100 широкомасштаб-
них форумів, зокрема:

• Судові форуми ААУ;
• Адвокатура. Формула успіху;
• Кримінальні форуми;
• Банківські;
• Фінансові;
• Захист бізнесу;
• більш ніж 10 000 заходів (се-

мінарів, конференцій, круглих сто-
лів, бізнес-зустрічей, тощо); та ти-
сячі конференцій у форматі online.

Форуми Асоціації відрізняють-
ся високим рівнем професійної 

дискусії, актуальністю обраних 
тем, професійністю їх підготовки, 
слугують майданчиком для профе-
сійного зростання та спілкування.

Підписано ряд Меморандумів 
про співпрацю з громадськими 
та бізнес-організаціями, заклада-
ми вищої освіти, міжнародними  
установами.

Члени Асоціації адвокатів Укра-
їни є представниками громадських 
рад різних органів державної вла-
ди, запрошуються до участі в засі-
даннях профільних комітетів Вер-
ховної Ради України та міністерств.

Реалізовано ряд благодійних 
проєктів та програм. Зокрема, «По-
даруй дитині свято», «Дихай віль-
но». Традиційно ми проводимо 
конкурс «Адвокат року», який є не-
залежним та надає можливість ад-
вокатам бути визнаними в професії.

З 2011 року Асоціація видає 

15 РОКІВ РОДИНІ ААУ

07 СЕРПНЯ 2021 РОКУ ВІДБУЛОСЯ СВЯТКУВАННЯ ЮВІЛЕЮ 
ОДНІЄЇ З ПРОВІДНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ – АСО-
ЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ.
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свій власний журнал – «Бюлетень 
ААУ».

Асоціація адвокатів України є 
більше ніж просто асоціація, ми є 
синергія можливостей для кожно-
го адвоката!

Ми пишаємося нашими проєк-
тами, працюємо з усіма представ-
никами юридичної спільноти та 
бізнесу, з органами державної вла-

ди, з представниками суддівського 
корпусу.

Наша робота для адвокатсько-
го суспільства!

І це не все! Далі – більше!
З ювілеєм! 

Сайт ААУ 
www.uaa.org.ua:
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СТАТТЯ

З набранням чинності змін 
до частини першої статті 349 
Кримінального процесуально-
го кодексу України (в редакції 
Закону № 187-IX від 04.10.2019) 
в судовій практиці актуальним 
стало питання правильного ро-
зуміння змісту поняття «вступна 
промова» сторін захисту та обви-
нувачення, яке було запозичено 
з країн зі змагальною формою 
кримінального процесу, та прак-
тичної реалізації цієї законодав-
чої новели. Вирішити ситуацію 
можуть відповідні роз’яснення 

та рекомендації науковців та 
вивчення суддями, прокурора- 
ми та адвокатами міжнародного  
досвіду. 

Кримінальним процесуаль-
ним законом передбачено, що 
після роз’яснення обвинувачено-
му суті обвинувачення головую-
чий повинен надати стороні об-
винувачення та стороні захисту 
можливість проголосити вступні 
промови. Проголошення сторо-
ною вступної промови визначено 
як диспозитивне право сторони, 
відповідно вона може відмови-
тися від її проголошення і це не 
повинно впливати на можливість 
проголошення вступної промо-
ви протилежною стороною. Пер-
шою право проголосити вступну 
промову повинно надаватися 
судом стороні обвинувачення, 
після чого вступну промову про-
голошує сторона захисту.

Щодо учасників судового роз-
гляду, які можуть проголосити 
вступні промови, то від сторони 
обвинувачення це: прокурор, а 
також потерпілий тільки в спра-
вах приватного обвинувачення, 
його представник та законний 
представник; зі сторони захисту: 
обвинувачений (підсудний), осо-
ба, стосовно якої передбачається 
застосування примусових захо-
дів медичного чи виховного ха-
рактеру, їхні захисники та закон-
ні представники. Інші учасники 
судового провадження можуть 
висловити свою думку про те, 
які докази потрібно дослідити, та 
про послідовність їх дослідження 
після вступної промови сторони 
захисту.

Аналізуючи нормативні поло-
ження КПК України, можна при-
йти до висновку, що законода-
вець не дає визначення поняття 
«вступна промова», а окреслив 
тільки її зміст: 1) визначення об-
сягу доказів, якими сторона під-
тверджуватиме під час судового 
розгляду наведені нею обстави-
ни, 2) порядок дослідження дока-
зів, 3) позиція сторони. Причому, 
виклад у вступній промові право-
вої позиції сторони є диспозитив-
ною умовою. 

Можна запропонувати на-
ступне визначення поняття 
«вступна промова» сторони: 
«Вступна промова» сторони – це 
виступи учасників судового роз-
гляду кримінального проваджен-
ня, які представляють сторони 
обвинувачення чи захисту щодо 
переліку доказів, якими сторона 
підтверджуватиме наведені нею 
обставини, черговості їх дослі-
дження, короткий виклад право-
вої позиції сторони».

При визначенні обсягу дока-
зів, що підлягають дослідженню, 
та порядку їх дослідження суду та 
сторонам слід звернути увагу, що 
докази сторони обвинувачення 
повинні досліджуватися в першу 
чергу, а сторони захисту – в дру-
гу (ч. 1 ст. 349 КПК України). Біль-
ше законодавець не дає жодних, 
обов’язкових до виконання, вка-
зівок щодо обсягу та черговості 
дослідження доказів. Як прави-
ло, допит обвинуваченого, якщо 
тільки він не відмовляється дава-
ти показання, проводять у першу 
чергу. Слід наголосити, що по-
слідовність проведення допитів 
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ПРОМОВ СТОРІН У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ1
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повинна залежати від обставин 
вчиненого кримінального пра-
вопорушення та обсягу обізнано-
сті з ними потерпілого та свідків. 
Суду варто в ухвалі про визначен-
ня обсягу та порядок досліджен-
ня доказів максимально повно 
задовольняти бажання сторін, 
оскільки вони ґрунтуються на 
розроблених ними правових по-
зиціях і продуманій стратегії та 
тактиці проведення дослідження 
доказів.

Варто наголосити, що про-
курору та захиснику в судовому 
кримінальному провадженні для 
забезпечення ефективності ви-
конання їх процесуальних функ-
цій обвинувачення і захисту осо-
бливу увагу потрібно приділити 

дотриманню процесуального 
порядку, етиці, правильній стра-
тегії та тактиці вступних промов, 
оскільки це дає можливість більш 
широкого застосування елемен-
тів змагальності для підтвер-
дження правових позицій сторін. 
У цьому випадку повнота відо-
мостей, що входять до предмету 
доказування і підлягають з’ясу-
ванню в ході судового розгляду, 
буде залежати від процесуальної 
активності прокурора і захисни-
ка, наскільки якісно вони підго-
туються до дослідження доказів у 
судовому засіданні. Особливо це 
стосується сторони захисту. 

Вступні промови повинні про-
голошуватися з дотриманням ро-
зумних строків залежно від обсягу 

обвинувачення та в етичній фор-
мі. Якщо проголошення вступної 
промови має ознаки зловживання 
правом з метою затягування судо-
вого розгляду, суд після усного 
попередження повинен зупинити 
проголошення промови. 

Слід зазначити, що законо-
давча новела щодо надання 
стороні обвинувачення та сто-
роні захисту права проголосити 
вступні промови щодо визначен-
ня обсягу доказів, що підляга-
ють дослідженню, та порядку їх 
дослідження є позитивним кро-
ком у вдосконаленні правового 
регулювання змагальності кри-
мінального процесу України і, зо-
крема, розширенні можливостей 
реалізації функції захисту. 
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