
23

Аграрний форум ААУ з правових питань
подія ААУ

 
Круглий стіл «Новели проекту Кодексу 
адміністративного судочинства України»

подія ААУ

6

Бю
ле
те
нь

№3 (26) 2017 р. | Ukrainian Advocates’ Association | www.uaa.org.ua
А

С
О

Ц
ІА

Ц
ІЇ

 А
Д

В
О

К
АТ

ІВ
 У

К
РА

ЇН
И

Микола Пашинський, адвокат, 
Керуючий партнер Адвокатського об’єднання 
«ФОРТІС», член Правління ААУ

проект ААУ «Обличчя адвокатури»

3



2 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

СПІВПРАЦЯ: 
Підписано Меморандум про співпрацю 
між  ААУ та ТОВ «МЕДІА ПРО»

КМА ААУ

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ:
Відбулася Прес-конференція ААУ на 
тему: «Порушення прав адвокатів:  
Випадковість чи системний рецидив?»

СТАТТЯ:
Інна Мокіна 
«Шляхами свободи та особистої
недоторканості»

МАЙБУТНІ ЗАХОДИ ААУ  
Форум ААУ «Формула успіху: 
стандарти адвокатської діяльності»

ПАРТНЕРИ ААУ

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ:
Микола Пашинський
«Акціонер банку проти Нацбанку та 
ФГВО, чи захистить Верховний Суд 
України порушені права?» ПОДІЯ ААУ:  

Відбувся Аграрний форум ААУ  
з правових питань

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ:  
Відбувся круглий стіл «Сучасні реалії 
звернення стягнення на майно, право 
власності або право користування 
яким має дитина»

СТАТТЯ:
Леся Дубчак, Світлана Воротникова
«Особливості здійснення державного 
контролю за додержанням законодав-
ства про працю у 2017 році або «До-
брого дня, я ваша тітка»

СТАТТЯ:
Леся Черевко
«Досудовий порядок оскарження  
податкових повідомлень-рішень»

ПОДІЯ ААУ:
Відбувся круглий стіл з онлайн-транс- 
ляцією «Новели проекту Кодексу адмі-
ністративного судочинства України»

СТАТТЯ:
Ганна Лисенко
«Тонка межа застосування принципу 
співмірності у справах про стягнення 
середнього заробітку»

КМА ААУ:  
Новий проект КМА ААУ

СТАТТЯ:
Володимир Клочков, Анастасія Гурська
«Відсутність дієвого інструменту захисту 
прав адвокатів, або системне порушення 
прав адвокатів у правовій державі»

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ:
Персонаж: вигаданий, проте з реаль-
ними правами — відбувся перший 
круглий стіл комітету ААУ з інтелек-
туальної власності у 2017 році

ПРОЕКТ ААУ

СТАТТЯ:
Олег Несінов
«Законність отримання висновку експерта
в слідчо-судовій практиці майже завжди 
підлягає сумніву»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ДОКУМЕНТАЦІЯ ААУ



Наразі на розгляді Верховно-
го Суду України перебуває низка 
справ, що стосується виведення з 
ринку Національним банком Укра-
їни деяких банківських установ, 
які в свою чергу в трьох інстанціях 
довели протиправність прийнятих 

НБУ рішень щодо їх неплатоспро-
можності або ліквідації.

На думку НБУ, акціонер(-и) 
банку не має(-ють) права оскаржу-
вати прийняті НБУ та Фондом га-
рантування вкладів фізичних осіб 
рішення, що стосується введення 
тимчасової адміністрації або лікві-
дації банку, оскільки таке право має 
лише сам банк, а тому позови пода-
ні акціонерами таких банків мають 
бути залишені без розгляду.

Водночас, з положень ст.ст. 36, 46, 
48 Закону України «Про систему га-
рантування вкладів фізичних осіб» 
вбачається, що після введення тим-
часової адміністрації, всі повнова-

ження виконавчого органу (правлін-
ня) так само як і найвищого органу 
управління - загальних зборів Банку - 
призупиняються, а в разі ліквідації 
Банку то і взагалі припиняються.

Уповноважена особа Фонду, 
якій делеговано повноваження 
тимчасового адміністратора банку 
(ліквідатора), тобто сам же Фонд, в 
силу норм Закону України «Про си-
стему гарантування вкладів фізич-
них осіб», позбавлений можливості 
оскарження в судовому порядку 
рішень (постанов) НБУ, оскільки 
це поза його компетенцією. Більш 
того, навіть якби такі повноважен-
ня і були передбачені, фактично 
реалізувати їх ні Фонд, ні його упов-
новажена особа, не зацікавлені че-
рез конфлікт інтересів, зрозуміло, 
що оскаржувати власне рішення ні 
Фонд, ні уповноважена особа Фон-
ду, яка є працівником Фонду по суті 
це сам Фонд, не буде.

За таких обставин очевидним є 
те, що крім акціонера банку ніхто 
не може відстояти у суді, як права 
самого акціонера та і інтереси бан-
ку від протиправних рішень НБУ та 
Фонду, оскільки банк, як юридична 
особа в особі її органів управління 
(призначених акціонерами), юри-
дично і фактично позбавлений 
будь-якої можливості звернутися до 
суду за захистом порушених прав 
банку з метою оскарження рішення 
Національного банку України, зо-
крема як і про віднесення Банку до 
категорії неплатоспроможних, так 
і тим більше у випадку прийнят-
тя Національним банком України 
рішення про відкликання банків-
ської ліцензії та ліквідацію банку, 
оскільки законодавчо встановлено 
в першому випадку призупинення 
повноважень всіх органів управлін-
ня Товариством, а в другому взага-
лі припинення їхніх повноважень. 
Фонд же не зацікавлений оскаржу-
вати в судовому порядку рішення 
НБУ та власне рішення про ведення 
тимчасової адміністрації, або лікві-
дації банку.

 №3 (26) травень – червень 2017 р. 33

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

АКЦІОНЕР БАНКУ ПРОТИ НАЦБАНКУ ТА ФГВО, ЧИ 
ЗАХИСТИТЬ ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОРУШЕНІ ПРАВА?

Микола ПАШИНСЬКИЙ

Адвокат, Керючий партнер Адво-
катського об’єднання «Фортіс», 
член Правління ААУ



4 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Україна підписала Європейську 
конвенцію із захисту прав людини і 
основоположних свобод, яка наро-
дилася після звірств Другої світової 
війни, аби ці жахливі події не пов-
торилися знову. Сьогоднішнє розу-
міння прав людини сягає набагато 
далі, ніж те, що мали на увазі під 
цим визначенням 60 років тому, 
після геноциду, концтаборів, апар-
теїду, колоніалізму й диктаторства. 
Сьогодні права людини прагнуть 
охопити практично всі аспекти по-
всякденного життя.

У ході розгляду справи «Тайрер 
проти Об’єднаного Королівства» 
Суд наголосив, що Конвенція 1950 
р. є «живим інструментом» і має тлу-
мачитись відповідно до сучасних 
умов. Для з’ясування, що таке «су-
часні умови», Суд часто використо-
вує порівняльний підхід з метою 
визначення загальних стандартів 
і змін у законах і правозастосовній 
практиці держав-учасниць Конвен-
ції 1950. У 1999 році Суд визначив, 
що динамічність його тлумачень не 
призведе до зниження стандартів, а 
навпаки оскільки «…все більш висо-
кий стандарт, якого вимагали у сфе-
рі захисту прав людини і основних 
свобод, відповідно вимагає великої 
стійкості в оцінці порушень фунда-
ментальних цінностей демократич-
них суспільств».

Як зазначив суддя ЄСПЛ 
Baroness Hale: «Які природні межі 
зростання живого дерева? Вони не 
встановлені буквальним значенням 
слів, що використані. Вони не вста-
новлені намірами укладачів, будь то 
фактичними або передбачуваними. 
Вони навіть не встановлені тим, що 
укладачі точно не мали на увазі».

Динамічне тлумачення розгля-
дають як: а) доктрину тлумачення 
(правотлумачний підхід), який ви-
ходить з «рухливості» змісту поло-
жень законодавства; б) зміну інтер-
претації норми права за незмінності 
її текстуального вираження у дже-
релі права, що дістає вираження в 
інтерпретаційному акті. 

Поширеною є ідея, що саме Євро-
пейська Конвенція про захист прав 
та основоположних свобод людини, 
текст якої складно змінити, потре-

бує саме динамічного тлумачення. 
Це пояснюється тим, що без твор-
чого «пристосувального тлумачен-
ня» (термін. П.М. Рабіновича), такі 
документи перестають виконувати 
свої головні функції, застарівають, 
гальмують розвиток суспільства. В 
західній літературі часто використо-
вують терміни «живе дерево Кон-
ституції» для підкреслення того, що 
зміст конституції може змінюватись 
природно, від епохи до епохи, за не-
змінності самого тексту конституції. 

Конвенція, як і Конституція 
України не є виключенням, і є 
«живим деревом, що може рости 
та розвиватись до своїх природ-
них меж», оскільки направлені на 
захист самого головного – прав та 
свобод людини.

Яскравим прикладом цього, є 
справа судді Верховного Суду Укра-
їни Олександра Волкова, який в 
2011 звернувся до Європейського 
суду з прав людини та виграв в 2013 
справу проти України (рішення Єв-
ропейського суду з прав людини у 
справі «Волков проти України» від 
9 січня 2013 року (заява № 21722/11) 
щодо свого незаконного звільнен-
ня. Проте, як би Олександр Федо-
рович звернувся зі своєю заявою до 
Європейського суду до 1971 року, 
Європейський суд йому б відмовив, 
оскільки тоді він вважав що Конвен-
цією захищаються лише цивільні 
права. А в 1971 році Європейський 
Суд змінив свій підхід, він розши-
рив застосування Конвенції в тому 
числі і на адміністративні справи. 
Зокрема, у справі «Рінгайзен про-
ти Австрії» від 16 липня 1971 p. Суд 
вирішив, що за пунктом 1 ст. 6 «ха-
рактер законодавства, яке регулює 
спосіб вирішення справи (цивіль-
не, господарське, адміністративне 
право тощо), і органу, наділеного 
відповідною юрисдикцією (суд за-
гальної юрисдикції, адміністратив-
ний орган тощо), не має особливого 
значення». Це відкрило шлях для 
застосування статті 6 Конвенції до 
широкого спектру публічно-право-
вих справ. 

Даний підхід, отримав назву 
концепції живого дерева, що по-
стійно розвивається, і нарешті стає 

характерним і для практики Верхов-
ного Суду України, у якого до 2004 
року панувала та домінувала пози-
ція про те, що акціонер (учасник) 
товариства взагалі не має права звер-
татися до суду як для захисту своїх 
інтересів та і інтересів самого това-
риства, поза межами представни-
цтва. Звичайний приклад: акціонер 
на той час не мав права звернутися 
до суду для визнання недійсним до-
говорів укладених Товариством про 
відчуження майна за заниженою 
ринковою вартістю, коли майно 
коштувала в рази більше. 

З 2004 року почали лунати го-
лоси, що таке правозастосування 
(такий підхід) не захищає права 
акціонерів. Людина (акціонер), яка 
вклала гроші в товариство і взамін 
отримала корпоративні права (ак-
ції) розраховує на те, що компанія 
(товариство) буде вести себе добро-
порядно і вона буде мати з цього 
зиск. Але якщо компанія цього не 
робить, акціонер не позбавлений 
права захистити права свої і товари-
ства, тому що головною метою това-
риства є отримання прибутку, для 
того, щоб цей прибуток був конвер-
тований в дивіденди і той же акціо-
нер мав зиск зі свого майна (акцій, 
корпоративних прав).

Нарешті в 2015 року у відповід-
не і процесуальне законодавство, 
перш за все в ГПК України, і в за-
конодавство України були внесен-
ні зміни, які дозволяють акціоне-
ру товариства звертатися до суду з 
позовами за захистом свого права і 
права товариства по визнанню пра-
вочинів недійсним. Але ще раніше, 
змінився підхід у судовій практиці 
та законодавстві щодо захисту прав 
акціонерів. Прикладом цього є по-
станова Верховного Суду України 
від 21.01.2015 по справі №3-207гс14 та 
постанова ВСУ від 01.07.2015 у справі 
№ 3-327гс15, де суд у господарських 
правовідносинах підтвердив право 
акціонера на оскарження правочину 
стороною якого він не є, укладеного 
акціонерним товариством і іншою 
особою, якщо такий правочин пору-
шує відповідні права акціонера.

Саме це питання зараз стоїть 
перед адміністративною палатою 

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ



5 №3 (26) травень – червень 2017 р.

Верховного Суду України у відно-
шенні до захисту прав акціонерів 
банків, що ліквідуються Нацбанком 
і ФГВФО. Акціонер має певні права, 
в першу чергу право на управління 
товариством, право на отримання 
дивідендів і право власності на ак-
ції, як на майно. 

Коли банк ліквідується за рі-
шенням Держави, бо Національний 
банк України – це центральний ор-
ган державної влади зі спеціальним 
статусом і Фонд, теж спеціальний 
публічний орган, якому держава де-
легувала свої повноваження (Фонд 
видає нормативно-правові акти та 
здійснює процедуру тимчасової 
адміністрації або ліквідації банку) 
відповідно повноваження органів 
управління (виконавчого органу) 
так само як і найвищого органу 
управління - загальних зборів Банку 
- призупиняються, а в разі ліквідації 
Банку – припиняються. Відтак, ні-
хто крім нього (акціонера) не може 
захистити інтереси його і інтереси 
самого товариства (Банку). 

Європейський Суд з прав люди-
ни у рішення від 25.07.2002 по спра-
ві «Совтрансавто-Холдинг» проти 
України» (заява №48553/99) конста-
тував, що акції, якими володів заяв-
ник, мали безсумнівно економічну 
цінність та становили «майно» в ро-
зумінні Статті 1 Протоколу №1.

При цьому, «акція товариства 
є складною річчю. Вона свідчить 
про те, що власник має частину ак-
ціонерного капіталу та відповідні 
права. Тут мова не йде лише про 
непрямий контроль за акціонерни-
ми активами, оскільки й інші пра-
ва, особливо право голосу та право 
впливати на товариство, можуть ви-
пливати з акції» (№11189/84, «Това-
риство С. і Т. проти Швеції». Рішен-
ня та Звіти (Д.Р.) 50, с. 158).

Що стосується права, гаранто-
ваного статтею 1 Протоколу № 1, то 
такі позитивні зобов’язання можуть 
передбачати певні заходи, необхід-
ні для захисту права власності (див., 
з відповідними змінами, рішення у 
справі «Лопес Остра проти Іспанії» 
від 09.12.1994 р., серія А N 303-С, 
параграф 55), також і в таких ви-
падках, коли йдеться про судовий 

розгляд спору між фізичними чи 
юридичними особами. Зокрема, це 
передбачає для Держави зобов’я-
зання забезпечувати судову про-
цедуру, яка повинна містити необ-
хідні процесуальні гарантії та яка, 
таким чином, дозволяє національ-
ним судам ефективно та справедли-
во вирішувати всі існуючі спори між 
приватними особами.

Враховуючи вказані правові 
позиції Європейського суду з прав 
людини, акції акціонерів Банку ста-
новлять «майно» в розумінні статті 1 
Протоколу № 1, а тому спірні рішен-
ня НБУ та Фонду порушують права 
акціонера, а саме: 1) право на управ-
ління товариством (банком), 2) по-
рушує право на отримання дивіден-
дів, та 3) порушує право власності 
на акції як майно, що в свою чергу 
зумовлює виникнення у акціонера 
права на звернення до суду з позо-
вом задля їх захисту та відповідний 
обов’язок суду захистити такі права.

Тривалий час, той же Європей-
ський Суд ставав на позицію, що 
оспорювати і правочини і рішення 
державних органів можуть лише ак-
ціонери, які володіють значною част-
кою в статутному капіталі, але і тут 
його підхід почав змінюватися. Євро-
пейський суд зазначає, що не залеж-
но від кількості акцій акціонер має 
право на захист тому, що акція є май-
ном акціонера в розумінні статті 1 
Протоколу № 1 і неважливо чи 100% 
чи 1% підлягають судовому захисту.

Саме така позиція викладена 
Європейським судом з прав люди-
ни, у рішенні «Нік проти Туреч-
чини» (KNICK v. TURKEY) заява 
№53138/09 від 07.06.2016, де суд за-
значив (п. 46-48): «Суд встановив, 
що у даній справі заявник був також 
неголовним акціонером «Дсмірбан-
ку». Проте, внутрішні суди припи-
нили його справу на різних підста-
вах, зокрема, на тих підставах, що 
він не міг вважатися «стороною- 
учасником», оскільки він не був 
стороною провадження щодо скасу-
вання, ініційованого головними ак-
ціонерами (див. параграф 30 вище). 
Проте, у справі «Райзнера» (Reisner), 
внутрішні суди, не враховуючи те, 
чи заявник був «стороною-учасни-

ком», яка могла б отримати вигоду 
із судових рішень, постановили, що 
відновлення заявника в правах в 
якості акціонера було на законних 
підставах неможливим, оскільки 
після його продажу компанії HSBC, 
«Демірбанк» було знято з торгово-
го реєстру. Суд зазначає, що, хоча 
внутрішні суди визначали різні під-
стави для припинення справи, оби-
дві заяви стосуються одного і того 
самого предмету і, таким чином, 
не встановлює жодних конкретних 
обставин у даній справі, які J) ви-
магали від нього прийти до іншого 
висновку, ніж висновок, встановле-
ний у справі «Райзнера» (Ііеізпег) 
(посилання на яку наведено вище, 
§§ 45-51).

Зокрема, Європейський Суд 
зазначив, що рішення про оголо-
шення поглинання і продажу «Де-
мірбанку» незаконним мало на-
слідки як для головних акціонерів, 
так і для неголовних акціонерів, 
незалежно від того, чи вони були 
сторонами провадження щодо ска-
сування, чи ні. Очевидно, що за-
явник зазнав матеріальної шкоди, 
незалежно від кількості його акцій. 
Відповідні органи були зобов’яза-
ні компенсувати йому його збиток, 
який очевидно був наслідком неза-
конних адміністративних дій, які 
згодом було оголошено незаконни-
ми Вищим адміністративним судом 
(див. параграфи 8-16 вище). Заявни-
ка було позбавлено акцій на підста-
ві незаконного втручання, проте він 
не отримав жодної компенсації його 
збитку і був змушений понести не-
пропорційний особистий тягар.

З огляду на викладене вище, 
Суд встановив, що мало місце пору-
шення Статті 1 Протоколу № 1 до 
Конвенції».

Будемо сподіватись, що Вер-
ховний Суд України розглядаючи 
справи, що стосується введення 
тимчасової адміністрації або лікві-
дації Національним банком Укра-
їни деяких банківських установ, 
врахує практику Європейського 
суду про те, що акціонер має без-
заперечне право на судовий за-
хист, як своїх порушених прав так 
і прав товариства (банку). 
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20 квітня 2017 року в конфе-
ренц-залі готелю «Русь Аккорд 
Готель» відбувся  Аграрний фо-
рум ААУ з правових питань, що є 
знаковою подією для юристів, що 
практикують в  аграрній сфері. 

Участь у заході прийняли понад 
100 учасників з різних регіонів Укра-
їни, серед яких  адвокати, юристи, 
науковці, представники агробізне-
су, народні депутати України, пред-
ставники органів державної влади, 
міжнародні експерти. 

Захід проводила Асоціація Адво- 
катів України за участю Генеральних 
партнерів: АО «ALEXANDROV& 
PARTNERS», ЮФ «N&D»,

Партнерів: «KM PARTNERS», 
МЦП «EUCON», АО «АРТІУС», ЮФ 
«Force and Right Legal Group»,  АО 
«AGA Partners».

Інформаційними партнерами 
виступили такі провідні компанії у 
правовій та агропромисловій сфері, 
як: «Агро Перспектива», «Pro Agro 
Marketing»,

«АграрНик» - всеукраїнська інфор-
маційно-рекламна газета, Українська 
Аграрна Конфедерація, Видавничий 
Дім «Україна Бізнес» - лідер україн-
ського ринку професійної періодики, 
Традиційно інформаційними парт-
нерами виступили - GrainUA.com, 
ЦКП-інформ, «Юридична газета», 
«ЮРЛИГА», газета «Закон і Бізнес», 
газета «Юридична практика», журнал 
«Адвокат».

Метою проведення Форму був 
обмін досвідом між фахівцями, об-
говорення актуальних правових пи-
тань сільського господарства, новел 
в оподаткуванні,  формування серед 
учасників форуму уміння захищати 
та відстоювати свої права та законні 
інтереси в сфері сільськогосподар-
ських відносин.

На форумі юристи-практики та 
представники провідних сільсько-
господарських підприємств винес-
ли на обговорення найбільш гострі 
питання й сумісно обговорили ме-
ханізми їх можливого вирішення.

Відкриваючи Форум, Віце-пре-
зидент ААУ, Голова Організацій-
ного комітету Форуму Зоя Ярош 
зазначила про надзвичайну важли-
вість агросектору, який є традицій-
но основою української економіки, 
а наразі  одним з основних джерел 
валютних надходжень до країни. 
Тому важливість юридичного су-

проводу роботи агропідприємств та 
розв’язання юридичних проблем, в 
тому числі вирішення питання мо-
раторію на продаж сільськогоспо-
дарських земель, є безумовною.

Модератором першої панелі ви-
ступив керуючий партнер ПФ «Со-
фія», член Правління ААУ Полівод-
ський Олександр. Цього разу перша 
Сесія пройшла як одна спільна дис-
кусія, де експерти розповідали по 
темах, дискутували та відповідали 
на запитання з зала.

Головними питаннями для об-
говорення були винесені такі ак-
туальні для сьогоднішніх реалій 
проблеми як земельна та аграрна 
реформа, експорт сільськогоспо-
дарської та харчової продукції до 
ЄС в умова Асоціації Україна – ЄС, 
перспективи гармонізації: яких 
змін слід очікувати у законодавстві 
України? 

Стимулювання розвитку аграр-
ної Сфери державою – на папері чи 
практичні кроки?   Стан агробізне-
су в Україні – сировина чи виробни-
цтво, та що заважає їх розвитку.  

Виходячи з того, що склалася 
економічна ситуація та виникла 
необхідність просування своєї про-
дукції за кордон, й безпосередньо 
до країн ЄС, виникли нагальні 
питання сформовані практичним 
досвідом підприємств, які зіштовх-
нулися з певними проблемами та 
вимогами. 

Козаченко Леонід, президент 
«Української аграрної конфедера-
ції» та народний депутат України, 
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у своєму виступі освітив загальні 
проблеми та стан вирішення їх на 
законотворчому рівні. Микола Вер-
ницький, директор аналітично - ін-
формаційної компанії «ПроАгро» 
розповів про юридичні послуги, 
які будуть затребувані в агросекто-
рі в перспективі. Рабенко Сергій, 
радник з юридичних питань Між-
народної фінансової корпорації, 
к.ю.н., адвокат розповів про важливі 
фінансові інструменти в аграрному 
секторі України. До дискусії при-
єднався Черепаха Віталій, прези-
дент Реєстраційної палати України, 
перший заступник голови Громад-
ської ради при Міністерстві юстиції 
України, голова Комітету з питань 
державної реєстрації, нотаріату та 
архівної справи, член робочих груп 
з удосконалення реєстраційного та 
антирейдерського законодавства. 

Експертом виступив: Кахабер 
Карелі, д. е. н., грузинський експерт 
із земельних питань. 

На другій сесії учасники фо-
руму обговорювали актуальні для 
українського агроринку питання 
використання сільськогосподар-
ських земель, оподаткування в 
аграрному бізнесі та порядок судо-
вого захисту права власності на зем-
лю. Модератором сесії виступила  
Шведова Олена, директор юридич-
ного департаменту UMG, яка зро-
била це дуже професійно,  як веду-
ча ток-шоу. 

Пані Олена представила учас-
никам всіх доповідачів  панелі та 
задавала їм питання по темах. Учас-

ники мали змогу уважно слідкувати 
за цікавою дискусією між Черепа-
хой Віталієм, президентом Реєстра-
ційної палати України, першим за-
ступником голови Громадської ради 
при Міністерстві юстиції України, 
голови Комітету з питань держав-
ної реєстрації, нотаріату та архівної 
справи, члену робочих груп з удо-
сконалення реєстраційного та анти-
рейдерського законодавства.

Правові проблеми проведення 
землеустрою та грошової оцінки 
земель сільськогосподарського при-
значення та Мартинюк Оленою, за-
ступником директора Департамен-
ту державної реєстрації та нотаріату 
Міністерства  юстиції України. 

Гостем 2-ї сесії була представ-
ник агробізнесу Тімакіна  Лілія, 
начальник юридичного управлін-
ня Агрохолдингу «Астарта-Київ», 
яка розповіла про проблеми орен-
ди землі Агрохолдінгами, про не-
стабільність на ринку землі. Вона 
також відповіла на питання чому 
іноземні компанії не інвестують в 
Україні  та навела приклади досвіду 
своєї компанії.

Теми та експерти 2-сесії: 
• Актуальні земельні законо-

проекти: очікувані наслідки при-
йняття:  Мартинюк Олена, заступ-
ник директора Департаменту 
державної реєстрації та нотаріа-
ту Міністерства юстиції України.

• Реєстрація прав на землю: 
Доповідач - Черепаха  Віталій, 
президент Реєстраційної палати 
України, перший заступник голови 
Громадської ради при Міністерстві 

юстиції України, голова Комітету 
з питань державної реєстрації, но-
таріату та архівної справи, член 
робочих груп з удосконалення реє-
страційного та антирейдерського 
законодавства.

• Правові проблеми проведен-
ня землеустрою та грошової оцін-
ки земель сільськогосподарського 
призначення. Мартин Андрій, док-
тор економічних наук, доцента, за-
відувач кафедри землевпорядного  
проектування Національного уні-
верситету біоресурсів і природоко-
ристування України.

• Орендні правовідносини: су-
дова практика. Тімакіна  Лілія, на-
чальник юридичного управління 
Агрохолдингу «Астарта-Київ».

• Поширені проблеми сіль-
госпвиробників та громадян, які   
потребують   юридичного   супро-
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водження озвучив Кошиль Андрій, 
президент асоціації «Земельна спіл-
ка України».

Експертом виступив Кахабер 
Карелі, д. е. н., експерт із земельних 
питань.

Наприкінці сесії учасники мали 
змогли  задати питання та отримати 
корисні поради від доповідачів. 

Третя сесія пройшла у обгово-
ренні питань щодо оподаткування 
в аграрному бізнесі та використан-
ня, збереження та захист активів в 
агробізнесі.

Модератор: Сергій Бенедисюк, 
керівник практики корпоратив-
ного права та «M & A», юридичної 
фірми «N&D», генерального парт-
нера Аграрного Форуму ААУ. 

Відомо, що в останні кілька ро-
ків аграрний бізнес в Україні дуже 

активний: аграрії енергійно займа-
ються як розширенням бізнесу, так 
і його структуруванням зі значним 
збільшенням ефективності. На да-
ний момент аграрний сектор еко-
номіки України є лідируючою га-
луззю за рівнем інвестицій, про це 
та інші цікаві речі розповіла в до-
повіді «Особливості інвестування в 
агросектор» Крижанівська  Окса-
на, адвокат, Партнер компанії 
«Alexandrov & Partners». 

Агросектор - оподаткування 
по-новому, цю тему розкрив Мінін  
Олександр,  старший партнер, ад-
вокат «КМ Партнери».

Важливе питання «Земельні 
спори та  аналіз правових позицій 
Верховного Суду України» розпо-
віла Кривошей Марина, адвокат, 
керуючий партнер «Force and Right 
Legal Group».

Тему «Особливості захисту під-
приємств аграрного сектору у спо-
рах з трансфертного ціноутворен-
ня» висвітлив  Шинкаренко  Іван, 
партнер, к.е.н., «КМ Партнери».  

Про Операції з підморатор-
ними землями: легальні варіанти 
обходу існуючих обмежень дуже 
цікаво розповів Кобилянський Ві-
ктор, адвокат, голова комітету 
Земельного  права ААУ. Остання 
тема сесії була «Правове регулю-
вання аграрних розписок», де Ігор 
Кравцов, керівник судової прак-
тики і арбітражу ЮФ N & D, 
консультант IFC, дуже чітко дав 
визначення аграрних розписок та 
іх правового регулювання.

Остання, 4-та сесія Аграрного 
Форуму, була присвяченна питан-
ням Експорту сільськогосподарської 
продукції: новим можливостям та 
тенденціям розвитку законодавства 
про харчову та переробну промис-
ловість. Модератором виступив 
Іван Касинюк, адвокат, Партнер 
AGA Partners, компанії-партнера 
Аграрного Форуму ААУ.

 Всіх присутніх в залі очікував 
сюрприз, якій зробив Віталій Ма-
целюх, адвокат, Керуючий партнер 
АО «АРТІУС». Він показав відео з 
рейдерським захопленням та потім 
дав всім присутнім  практичні ре-
комендації ефективної протидії у 
випадку виявлення загрози рейдер-
ського захоплення, зробив аналіз ос-
новних типових помилок, що уне-
можливлюють ефективну протидію 
рейдерському захопленню. 



 Валентине было как-то не по 
себе. Непонятная тревога и страх не 
давали покоя последнее время, ли-
шая сна. Все казалось враждебным, 
глаза близких смотрели с осужде-
нием. За спиной слышались шорохи 
и злобный, подозрительный шепот. 
Окружающий мир наполнялся непо-
нятной тяжестью, как воздух перед 
грозой. Утром 5 января она зашла в 
комнату к бабушке. Старушка тихо 
спала. Но вдруг неведомая сила под-
няла ее к потолку и стала кружить 
по комнате. Валентина увидела, как 
пространство наполнилось бесами, 
затянувшими в свой плящущий круг 
родного человека… «Убей их!» – ска-
зал Голос …

Вернувшаяся в дом мать Вален-
тины нашла бабушку мертвой с мно-
гочисленными телесными поврежде-
ниями в области головы. Валентина 
стояла с отрешенным лицом, держа 
в руках окровавленную бейсбольную 
биту. 

Дальше был приезд полиции и 
задержание, обращение следовате-

ля в суд с ходатайством об избрании 
меры пресечения в виде содержания 
под стражей. Суд его удовлетворил. 
И ничего бы в этом не было «такого», 
если бы Валентина не была инвали-
дом 2 группы в связи с психическим 
заболеванием в форме параноидной 
шизофрении. Девушка пребывала 
в угнетенном, депрессивном состо-
янии. Это видели и следователь , и 
прокурор, и судья. Адвокат охрип, 
доказывая в суде, что человека при 
таких обстоятельствах и с таким ди-
агнозом нельзя помещать в СИЗО, 
а нужно направить для проведения 
судебно-психиатрической эксперти-
зы, поскольку приговора - не будет. 
Будут - принудительные меры меди-
цинского характера. Но суд – косный 
консерватор. Судья постановил – со-
держать под стражей. Правда, потом, 
«вдогонку» в СИЗО направили опре-
деление о проведении стационарной 
судебно-психиатрической эксперти-
зы. Но Валентина более месяца про-
вела в СИЗО в общей камере. Адво-
кат обжаловал определение суда об 
избрании меры пресечения в апелля-
ционную инстанцию, но суд отказал. 
Почему? Потому что наличие второй 
группы инвалидности, подтверж-
денной областной психиатрической 
ВТЕК по заболеванию «шизофрения 
параноидной формы», не стало для 
суда доказательством потенциаль-
ной невменяемости и необходимости 
последующего применения в отно-
шении Валентины мер медицинско-
го характера. Точно так же никто не 
принял во внимание доводы защиты 
о том, что человека с обострением 
параноидной формы шизофрении 
нельзя содержать в СИЗО. Это, как 
минимум, опасно для окружающих 
и бесчеловечно по отношению к 
нему самому. Больше месяца адво-
кат «выносил мозг» суду, прокурату-
ре, следствию, руководству СИЗО. В 
конце концов Валентину направили 
на стационарную судебно-психиа-
трическую експертизу в областную 
психиатрическую больницу. Дело 
закончилось, как и утверждала за-
щита, принудительными мерами ме-
дицинского характера. Вспомнилась 

статья 11 УК Украины – «злочином є 
передбачене цим Кодексом суспільно 
небезпечне, винне діяння, вчинене с 
у б ’ є к т о м злочину» и, конечно, 
ст.19ч.2 УК Украины: «Не підлягає 
кримінальній відповідальності особа, 
яка під час вчинення суспільно-не-
безпечного діяння перебувала у стані 
неосудності, тобто не могла усвідом-
лювати свої дії або керувати ними 
внаслідок хронічного психічного за-
хворювання…» Валентина – инвалид 
2 группы по психическому заболева-
нию, была признана невменяемой и 
не подлежала уголовной ответствен-
ности. Но больше месяца она провела 
в СИЗО, в общей камере …

Сколько их, таких историй? На-
пример, «повідомлення про підозру 
у кримінальному провадженні № 
12015230040002050 від 11.04.2015р.»

 Андрею Д. 28 мая 2015 года было 
сообщено о подозрении в крими-
нальном правонарушении, пред-
усмотренном ст.121 ч.2 УК Украины: 
«11.04.2015р. в ранковий час доби 
знаходячись за місцем свого прожи-
вання, використовуючи малознач-
ний привід за мотивом особистих 
неприязних стосунків, переслідую-
чи прямий умисел, спрямований на 
спричинення тілесних ушкоджень 
своєму батькові 1946 р.н., бажаючи 
настання суспільно-небезпечних 
наслідків, в ході раптово виниклого 
конфлікту на побутовому підгрунті, 
наніс останньому не менше 9 ударів 
руками у різні частини тіла, спри-
чинивши тілесні ушкодження…, що 
перебувають в причинному зв’язку 
з настанням смерті потерплого…» 
Схема та же: задержание, ходатайство 
об избрании меры пресечения в виде 
содержания под стражей, определе-
ние судьи об избрании такой меры 
пресечения. Подозреваемый – пси-
хически больной, состоит на учете 
с диагнозом «шизофрения, парано-
идная форма». Ранее в 2001 г. к нему 
также применялись принудительные 
меры медицинского характера в свя-
зи с причиненим тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть. И 
в этот раз вывод судебных экспер-
тов - психиатров был ожидаемым и 
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неудивительным: «страдает хрони-
ческим психическим заболеванием в 
форме параноидной шизофрении с 
выраженным дефектом психической 
деятельности. В момент соверше-
ния инкриминируемых действий не 
мог осознавать значение своих дей-
ствий и руководить ими. Нуждается 
в применения принудительных мер 
медицинского характера в виде го-
спитализации в психиатрический ста-
ционар». При этом с момента задер-
жания психически больной Андрей 
находился в СИЗО, ему сообщалось 
о подозрении и энергичный следо-
ватель даже запланировал провести 
с ним следственный експеримент. 
Явившийся на это «следственное дей-
ство» адвокат не удержался и спросил 
у него: «Шановний, так хто тут хво-
рий?» Ответ был прост: «Зі мною - все 
нормально. Це вказівка процкерівни-
ка». Эксперимент, по понятным при-
чинам, не состоялся – обязательное 
участие защиты помешало.

Когда мы говорим о «рисках», 
избирая меру пресечения, мы забы-
ваем о других важных вещах - о дру-
гих «рисках». Человек убил человека. 
Убил из-за болезненных пережива-
ний, вызванных обострением психи-
ческого заболевания. Что нужно сде-
лать: поместить его в камеру СИЗО, 
потому что формально он подозре-
вается в убийстве и пока еще никто 
не признал его невменяемым, или го-
спитализировать в психиатрическую 
больницу, дать надлежащее лечение 
для купирования этого состояния 
и назначить стационарную судеб-

но-психиатрическую експертизу? 
Помещать такого больного в общую 
камеру СИЗО – рисковать его жизнью 
и жизнью окружающих. В этой ситу-
ации риски от избрания такой меры 
пресечения намного выше, чем те, о 
которых говорит п.5ч.1 ст.184 УПК 
Украины. 

Задачи, предусмотренные ст.3 
УПК Украины, это – защита лично-
сти, общества и государства от уго-
ловных правонарушений, охрана 
прав, свобод и законних интересов 
участников уголовного производства. 
А вот, разумность и справедливость – 
это принципы исключительно граж-
данського законодательства, о чем 
остается только сожалеть. Их так не 
хватает в сегодняшнем уголовном 
процессе.

P.S. Всех этих историй с печаль-
ным концом можно бы было избе-
жать, если бы Валентине и Андрею, 
а также многим другим больным 
людям была в о в р е м я оказана 
психиатрическая помощь в услови-
ях стационара. Но сегодня - опера-
тивно и вовремя - ее оказать очень 
проблематично. Почему? Потому 
что психически больной человек в 
период обострения чаще всего не 
имеет критики к своему состоянию 
и не обращается в психбольницу 
добровольно, с просьбой о своей го-
спитализации. В погоне за «свобо-
дою та особистою недоторканістю» 
мы потеряли главное - разумный, 
взвешенный подход к проблеме ока-
зания психиатрической помощи в 

Украине. Сейчас в Украине госпита-
лизация в психиатрический стацио-
нар возможна только под судебным 
контролем. Об этом - в решении 
№1-1/2016 Конституционного Суда 
Украины, признавшего неконсти-
туционными положения третьего 
предложения ч.1 ст.13 ЗУ «О пси-
хиатрической помощи». И теперь, 
госпитализация в психиатрическую 
больницу недееспособных лиц н е в 
о з м о ж н а даже при согласии их 
опекуна. Эта часть статьи, по мне-
нию Конституционного Суда Укра-
ины, не отвечает содержанию права 
на свободу и личную неприкосно-
венность. Теперь, в соответствии с из-
мененной ст. 13 ЗУ «О психиатриче-
ской помощи» госпитализироваться 
в психиатрическую больницу можно 
только добровольно. Несовершенно-
летние до 15 лет могут госпитализи-
роваться по просьбе их родителей 
или законных представителей. Лю-
бая другая госпитализация должна 
проходить под судебным контролем. 
С момента вынесения этого решения 
прошел год. В Гражданско-процессу-
альный кодекс никаких изменений 
нет, в ЗУ «О психиатрической помо-
щи» - тоже. А суды, при своей загру-
женности и при отсутствии законно-
го механизма подобного «действа», 
«контролируют» госпитализацию 
граждан в психбольницы… Поэто-
му, бывает, что граждане попадают 
туда слишком поздно. Поздно – и 
для себя, и для других. Но это пустя-
ки, зато соблюдено «право на свобо-
ду та особисту недоторканість»… 

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 
МІЖ  ААУ ТА ТОВ «МЕДІА ПРО»

21 квітня 2017 року під час VIII 
Всеукраїнських кадрових зборів 
відбулося підписання Меморанду-
му про співпрацю між Асоціацією 
адвокатів України та Товариство 
з обмеженою відповідальністю 
«МЕДІА ПРО». 

Приймаючи до уваги те, що 
метою діяльності Асоціації є спри-
яння розвитку та зміцненню інсти-
туту адвокатури в Україні, підви-
щення рівня правової допомоги, 

що надається адвокатами, та змі-
цнення авторитету адвокатури в 
суспільстві, задоволення та захист 
прав і законних інтересів членів 
ААУ. Метою діяльності «МЕДІА-
ПРО» є розвиток та об’єднання все-
української спільноти кадровиків; 
сприяння підвищенню освітнього 
і професійного рівня працівників 
кадрової сфери та управління пер-
соналом; здійснення видавничої 
діяльності; проведення наукової, 

пізнавальної та освітньої діяль-
ності у сфері трудових правовід-
носин; участь у роботі, пов’язаній 
з розробкою законодавчих актів 
стосовно трудових правовідносин; 
здійснення громадського контро-
лю за роботою державних органів, 
підприємств, установ та органі-
зацій щодо виконання ними ви- 
мог трудового законодавства. Сто- 
рони підписали Меморандум про 
співпрацю. 
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26 квітня 2017 року було при-
йнято постанову Кабінету Мі-
ністрів України №295 «Деякі 
питання реалізації статті 259 Ко-
дексу законів про працю Укра-
їни та статті 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні» (надалі – Постанова 
№295).

Спробуємо виявити окремі 
недоліки або підвідні камені, які 
можуть спричинити проблеми та 
неприємні наслідки у зв’язку з при-
йняттям вказаної Постанови, на-
самперед, для бізнесу.

Постановою затверджено на-
ступні регуляторні акти:

• Порядок здійснення держав-
ного контролю за додержанням за-
конодавства про працю;

• Порядок здійснення держав-
ного нагляду за додержанням зако-
нодавства про працю;

• Положення про порядок ви-
дачі посадовим особам виконавчих 
органів міських рад міст обласного 

значення та об’єднаних територі-
альних громад посвідчень інспекто-
ра праці.

Крім того, Мінсоцполітики має 
затвердити ще Методрекоменда-
ції щодо забезпечення здійснення 
виконавчими органами міських 
рад міст обласного значення та 
сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад 
повноважень, передбачених части-
ною третьою статті 34 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 

Раніше періодичність переві-
рок базувалася на критеріях ри-
зику, як-от: заборгованість з ви-
плати зарплати, невідповідність 
кількості працівників суб’єкта 
господарювання обсягам вироб-
ництва тощо (постанова КМУ від 
17.11.2010 № 1059). Постановою № 
295 скасовано попередні критерії. 
Планових перевірок у сфері праці 
не буде. Замість них з Постановою 
№295 запроваджені нові форми 

контролю — інспекційні відвіду-
вання та невиїзні інспектування 
(термін «перевірка» йде в мину-
ле, замість перевірки постановою 
введено інспектування). Проте, ін-
спектування здійснюється з метою 
перевірки предмета інспекцій-
ного відвідування відповідності 
нормам законодавства про працю. 
Дане твердження говорить про те, 
що законодавець чітко визначив 
форму проведення державного 
контролю в цьому напрямку, від-
повідно, дії інспекторів не підпа-
дають під положення та вимоги 
Закону України «Про основні за-
сади державного нагляду (контр-
олю) у сфері господарської діяль-
ності» (надалі – Закон). 

ЗАУВАЖИМО: ані Законом, 
ані нормами Податкового кодексу 
України не передбачені зазначе-
ні у Постанові види перевірок та 
контролю. Більш того, частиною 
4 статті 4 Закону встановлено, що 
тільки законами встановлюється 
спосіб та форми здійснення захо-
дів державного нагляду (контро-
лю). А тому, з урахуванням вимог 
даної норми закону, законодав-
цю необхідно внести відповід-
ні правки і узаконити зазначені 
у постанові види перевірок: ін-
спекційні відвідування та невиїзн 
інспектування.

Таким чином, Порядок здійс-
нення державного контролю за 
дотриманням законодавства про 
працю визначає нову процедуру 
здійснення державного контролю 
за додержанням законодавства 
про працю юридичними особами 
(включаючи їх структурні та відо-
кремлені підрозділи, які не є юри-
дичними особами) та фізични-
ми особами, які використовують 
найману працю (надалі – об’єкт 
відвідування). 

Щодо кола суб’єктів, які мають 
право здійснювати державний кон-
троль, законодавець надав чіткий 

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ  
ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ  

У 2017 РОЦІ АБО «ДОБРОГО ДНЯ, Я ВАША ТІТКА»

Леся ДУБЧАК

Адвокат, к.ю.н, член Правління 
ААУ, член КДКА міста Києва

Світлана ВОРОТНИКОВА

Юрист, член Клубу майбутніх 
адвокатів ААУ
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СТАТТЯ

перелік. Так, контрольні функції у 
сфері праці покладено на Держав-
ну службу України з питань праці 
(Держпраці) (ч. 1 ст. 259 КЗпП), а 
реалізують їх посадові особи Дер-
жпраці та її територіальних орга-
нів — інспектори праці. Крім того, 
з 01.01.2017 право проводити пере-
вірки у сфері праці та зайнятості, 
накладати штрафи за порушення, 
складати протоколи про адміні-
стративні правопорушення делего-
вано й органам місцевого самовря-
дування (ст. 17, 18, 34 Закону «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
від 21.05.1997 № 280/97-ВР; далі — 
Закон № 280; п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення; КпАП), а Постанова 
№ 295 дала змогу їм реалізувати 
дане право на практиці.

 Отже, у фокус контролю орга-
нів місцевого самоврядування по-
трапляють питання щодо: 

- своєчасної та у повному обсязі 
оплати праці;

- додержання мінімальних га-
рантій в оплаті праці;

- оформлення трудових відносин.
При здійсненні відвідувань та 

інспектувань, контрольні повно-
важення інспектора праці підтвер-
джуються службовим посвідченням 
встановленої Мінсоцполітики фор-
ми, що видається Держпраці. 

ВАЖЛИВО! Посвідчення вважа-
ється недійсним, у разі відсутності 
інформації про посвідчення в реєстрі 
посвідчень інспекторів праці.

Таким чином, перевірити пра-
вомірність здійснення інспекто-
рами своїх повноважень можливо 
за допомогою реєстру посвідчень 
інспекторів праці. Дана обставина 
надає право суб’єкту, щодо якого 
здійснюються заходи інспектуван-
ня, не допустити інспектора до 
здійснення ним відповідних заходів 
нагляду (контролю), якщо відсутня 
інформація у реєстрі посвідчень.

ЗАУВАЖИМО: форми службово-
го посвідчення інспектора праці, акта, 
довідки, припису, вимоги, перелік пи-
тань, що підлягають інспектуванню, 
обов’язково оприлюднюються на офі-
ційному веб-сайті Держпраці. На Дер-
жпраці покладено нагляд за тим, як 

органи місцевого самоврядування вико-
нуватимуть делеговані повноваження. 
Порядок нагляду також затверджено 
Постановою № 295.

НЕВИЇЗНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ
ТА ІНСПЕКЦІЙНЕ 
ВІДВІДУВАННЯ
У Порядку зазначено, що неви-

їзне інспектування інспекторами 
праці здійснюється виключно за 
рішенням керівника органу контр-
олю або його заступника, погодже-
ним з об’єктом відвідування та за 
наявності підстав, визначених 
підпунктами 1,4 – 7 пункту 5 цьо-
го Порядку, а саме: за зверненням 
працівника (пп.1); за рішенням 
суду, повідомленням правоохорон-
них органів (пп.4); за повідомлен-
ням посадових осіб органів держав-
ного нагляду (контролю) (пп.5); за 
інформацією (пп.6) наступних ре-
гуляторів: Держстату та її територі-
альних органів; ДФС та її територі-
альних органів; Пенсійного фонду 
України та його територіальних 
органів; за інформацією профспіл-
кових органів (пп.7). 

Порядком також встановлені 
підстави, за якими будуть здійс-
нюватися інспекційні відвіду-
вання, а саме: за зверненням пра-
цівника; за зверненням фізособи, 
за рішенням керівника органу 
контролю; за результатами аналізу 
інформації; за рішенням суду; за 
повідомленням посадових осіб ор-
ганів державного нагляду (контр-
олю); за інформацією Держстату 
та його територіальних органів, 
ДФС та її територіальних органів, 
Пенсійного Фонду України та його 
територіальних органів; за інфор-
мацією профспілкових органів.

Таким чином, завдання інспек-
тора — з’ясувати, чи не підмінено 
трудовий договір договором під-
ряду, тобто чи не наявні приховані 
трудові відносини.

Основними недоліками, на наш 
погляд, в даному випадку є:

- відсутність чітких вимог до 
форми такого звернення (письмове, 
усне) та його оформлення (зокре-
ма, в чому саме полягають основні 
претензії найманого працівника/

фізичної особи до суб’єкта господа-
рювання тощо),

- не врахування законодавцем 
варіанту нанесення збитків суб’єк-
там господарювання шляхом здійс-
нення незаконних або «замовних» 
інспекційних відвідувань інспекто-
рами праці,

- відсутність чітких виписаних 
та встановлених вимог до форми 
повідомлення правоохоронних ор-
ганів, в тому числі, хто має право 
підпису таких документів та не пе-
редбачена необхідність зазначення 
у повідомленні конкретних дій, в 
яких встановлено порушення зако-
нодавства про працю з конкретиза-
цією даних посадових осіб, які ймо-
вірно вчинили порушення, а також 
вказівкою конкретних положень, 
статті закону чи нормативно-пра-
вового акту, у порушенні якого є 
підозра у правоохоронного органу.

Отже, ДФС, Держстат, Пенсій-
ний фонд щомісяця будуть аналі-
зувати інформацію з державних ре-
єстрів та повідомляють Держпраці 
про ймовірні порушення.

З аналізу Порядку доходимо 
висновку, що законодавець у проце-
дурі здійснення державного контр-
олю за додержанням законодав-
ства про працю за замовчуванням 
виключив таки види перевірок як: 
планові та позапланові, які здійс-
нювалися з додержанням вимог За-
кону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності» та, 
по суті, ввів нові види здійснення 
державного нагляду (контролю), 
це: інспекційні відвідування та не-
виїзні інспектування.

Цікавою є позиція законодав-
ця стосовно інформування об’єкта 
відвідування про проведення ін-
спекційного відвідування. У пунк-
ті 8 Порядку зазначено, що: «Про 
проведення інспекційного відвіду-
вання з питань виявлення неоформ-
лених трудових відносин інспектор 
праці повідомляє об’єкту відвідуван-
ня або уповноваженій ним посадовій 
особі, якщо тільки він не вважатиме, 
що таке повідомлення може завдати 
шкоди інспекційному відвідуванню». 
Тобто, дане питання законодавець 
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вирішив на користь інспекторів 
праці, цілком надавши їм право 
самостійного визначення в цьому 
питанні у такому руслі: «хочу - і 
не попереджаю». Отже, робимо ви-
сновок, що роботодавцям треба го-
туватися до несподіваних візитерів 
та намагатися працювати у режимі: 
«high readiness» (підвищеної готов-
ності) та/або «high alarm» (підвище-
ної тривоги).

Але, за загальним правилом, ін-
спектор праці повідомляє робото-
давця про інспекційне відвідування 
(абз. 1 п. 8 Порядку), за винятком, 
коли річ йде про ймовірну неле-
гальну працю, в такому випадку, 
зрозуміло, інспектор не інформува-
тиме роботодавця про відвідуван-
ня, якщо вважає, що це зашкодить 
перевірці.

Крім того, пунктом 33 Порядку 
передбачена можливість самостій-

ного прийняття інспектором пра-
ці рішення про необхідність від-
відування роботодавця з метою 
інформування та моніторингу 
стану дотримання вимог законо-
давства, у тому числі щодо оформ-
лення трудових відносин. Але, 
пунктом 5 Порядку передбачено, 
що самостійно прийняте рішення 
інспектора праці про відвідування 
роботодавця, підлягає повідомній 
реєстрації Держпраці чи її терито-
ріальним органом до початку його 
проведення. Отже, яким докумен-
том буде підтверджена повідомна 
реєстрація такого рішення та чи 
має право об’єкт відвідування оз-
найомитися з ним та у який спосіб, 
до початку відвідування інспектора 
праці чи в момент відвідування? 
Питання без відповіді.

На нашу думку, Постанова 
№295 та додатки до неї потребують 

суттєвого доопрацювання, приве-
дення їх положень у відповідність 
до вимог чинного законодавства, 
зокрема, врахування повноважень 
та компетенції Держпраці, визначе-
них Положенням про Держпрацю 
та регламентованих Конституцією 
України, Законами України «Про 
центральні органи виконавчої вла-
ди», «Про державну службу», «Про 
основні засади державного нагляду 
(контрою) у сфері господарської 
діяльності», а також рекомендацій 
Державної регуляторної служби, 
що подавалися до проекту Поста-
нови. 

Інспектування без попере-
дження нагадують нам незваного 
гостя з відомої стрічки «Доброго 
дня, я ваша тітка». Ніколи не зна-
єш, коли цей гість з’явиться та що 
від нього чекати. В результаті - ви-
никає хаос та безлад. 

27 квітня о 10:00 в Пресс-центрі 
Інформаційного агентства ЛІГА-
БізнесІнформ, відбувся круглий 
стіл з онлайн-трансляцією «Нове-
ли проекту Кодексу адміністратив-
ного судочинства України».

Захід був організований Асоціа-
цією адвокатів України,  Всеукраїн-
ською асоціацією адміністративних 
суддів, Асоціацією податкових рад-
ників за участі Громадської організа-
ції «Асоціація розвитку суддівського 
самоврядування».

Під час Круглого столу було 
презентовано напрацювання членів 
Всеукраїнської асоціації адміністра-
тивних суддів та Асоціації адвокатів 
України до проекту КАС України.

Модератором заходу виступила 
Блажівська Наталія,  к.ю.н., віце-пре-
зидент Всеукраїнської асоціації адмі-
ністративних суддів, суддя Вищого 
адміністративного суду України.

Загальну характеристику про-
понованих змін дав Михайло Смо-
кович, заступник голови Вищого 

адміністративного суду України. 
Оскільки нове процесуальне законо-
давство є етапом судової реформи, 
розпочатої конституційними зміна-
ми, М. Смокович звернув увагу на за-
гальний позитив. Так, на його думку, 
правильним є: деполітизація відбору 
суддів (виключення з процесу пар-
ламенту); більшість суддів у складі 
Вищої ради правосуддя; відособле-
ність адміністративної юрисдикції і 
досудове врегулювання спорів.

Поруч зі змінами КАСУ перед-

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ 
«НОВЕЛИ ПРОЕКТУ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ»

ПОДІЯ ААУ
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бачені інші нововведення, - зазначив 
Віктор Короленко, координатор 
Робочої групи з реформування про-
цесуального законодавства Ради з 
питань судової реформи при Пре-
зидентові. Зокрема, передбачено 
кримінальну відповідальність за 
введення суду в оману. Крім того, 
до дисциплінарної відповідальності 
притягатимуть держслужбовців, які 
ігнорують правові позиції ВСУ.

Серед доповідачів, які взяли 
участь у заході: 

• Пасенюк Олександр, заслуже-
ний юрист України, Президент Все-
української асоціації адміністра-
тивних суддів, професор Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка, суддя Конститу-
ційного Суду України у відставці; 

• Рачук Олег, адвокат, Прези-
дент Асоціації адвокатів України;

• Вовк Павло, Голова Окружно-
го адміністративного суду міста 
Києва; 

• Мазурок Володимир, Прорек-

тор по забезпеченню організацій-
ної діяльності Національної школи 
суддів України, Заслужений юрист 
України; 

• Санін Богдан, віце-президент 
Всеукраїнської асоціації адміні-
стративних суддів, суддя Окруж-
ного адміністративного суду міста 
Києва;

• Волкова Людмила, суддя Хар-
ківського окружного адміністра-
тивного суду, член Ради Суддів 
України;

• Зуєва Лариса, к.ю.н., суддя 
Одеського апеляційного адміні-
стративного суду;

• Пашинський Микола, адво-
кат, член правління ААУ, Керуючий 
партнер АО «Фортіс»;

• Верланов Сергій, адвокат, 
партнер АО «Саєнко Харенко»;

• Шелест Світлана, суддя Ки-
ївського апеляційного адміністра-
тивного суду;

• Стрелець Тетяна, суддя Вищо-
го адміністративного суду України;

• Чарторийський Костянтин, 
експерт «Taxlink» ;

• Трут Дмитро, к.ю.н., старший 
юрист АО «Арцінгер», адвокат;

• Оджиковський Віталій, адво-
кат, старший радник «КМ Партнери»;

• Епель Оксана, суддя Київсько-
го апеляційного адміністративного 
суду;

• Монаєнко Антон, Директор 
центру східноєвропейського права 
Інституту законодавства Верхов-
ної Ради України, д.ю.н, професор, 
заслужений юрист України; 

• Желтобрюх Ірина, суддя Ки-
ївського апеляційного адміністра-
тивного суду;

• Кармазін Олександр, суддя 
Окружного адміністративного 
суду м. Києва.

За підсумками Круглого столу 
була підготовлена Резолюція, яка 
була направлена до ВРУ.

Асоціація адвокатів України 
висловлює вдячність доповідачам, 
учасникам та модератору заходу. 
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ПЕРСОНАЖ: ВИГАДАНИЙ, ПРОТЕ З РЕАЛЬНИМИ ПРАВАМИ —  
ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ КОМІТЕТУ ААУ 

 З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У 2017 РОЦІ

08 червня 2017 року відбувся 
перший круглий стіл з циклу про-
фесійних зустрічей на загальну 
тему «Нетрадиційні об’єкти автор-
ського права» . 

Перша зустріч із серії, ініці-
йованної Комітетом Асоціації ад-
вокатів України з інтелектуальної 
власності та її новим головою Марі-
єю Ортинською, була присвячена 
персонажам.

Модератором круглого столу 
стала власне Марія Ортинська, ди-
ректор компанії IPStyle, член комі-
тету Міжнародної асоціації тор-
говельних марок (INTA) по боротьбі 
із контрафактом, Американської 
асоціації права інтелектуальної 
власності (AIPLA) та Міжнародної 
асоціації з охорони інтелектуальної 
власності (AIPPI).

Спікерами заходу виступиили 
Вікторія Андрейцева, юрист ZEO 
Alliance, Наталія Кісіль, началь-
ник відділу досліджень об’єктів 
інтелектуальної власності в ДП 
«Інформаційні судові системи» 
Державної судової адміністрації 
України, Ерікас Саукалас, парт-
нер адвокатської контори Metida 
(Литва), адвокат, суддя-медіатор 
та Іларіон Томаров, керівник IP/IT 
практики юридичної фірми Taylor 
Wessing Ukraine.

«Основними традиційними об’- 
єктами інтелектуальної власності є 
комп’ютерні програми, літературні та 

музичні твори. В той же час, самими 
авторами та юристами не звертаєть-
ся достатньо уваги на такі об’єкти як 
хореографічні твори, шрифти, персо-
нажі та т. п.», - пояснила актуальність 
данного циклу Марія Ортинська.

Першой свою доповідь для більш 
ніж 40 спеціалістів у сфері захисту 
інтелектуальної власності, які забра-
лися на заході, представила Вікто-
рія Андрейцева. Вона нагадала, що 
персонаж  в комп’ютерній грі може 
бути захищенний через реєстрацію 
авторського права або торговельної 
марки. При цьому захист авторських 
прав виникає автоматично, після 
того, як персонаж зображений в ма-
теріальній формі.

Проте авторське право  не захи-
щає ім’я та загальну тему персона-
жу, однак, торговельна марка може 
захистити ці атрибути.

При оформленні заявки на реє-
страцію персонажу як ТМ варто зо-
середити увагу на описі персонажу: 
колір/комбінація кольорів; розмір, 
форма, тощо. 

В майбутньому це  допоможе від-
стояти порушені права на ТМ при 
копіюванні персонажів для інших 
комп’ютерних ігор, нанесення пер-
сонажів на одяг, посуд тощо.

Наталія Кісіль у своїй презен-
тації зупинилася на прикладах з ві-
тчизняної практики, а саме спорах 
навколо мультиплікаційних персо-
нажах яерез використання їх для ви-

готовлення та продажу відповідної 
продукції. Зокрема, дитячих м’яких 
іграшок, розмальовок та навіть хар-
чової продукції (сосиски, печиво).

Також пані Кісіль запропонувала 
учасникам круглого столу долучи-
тися до обговорення  проекту Закону 
про внесення змін до ГПКУ, ЦПКУ, 
КАСУ та інших законодавчих актів 
№6232-1 від 10.04.2017, яким вносить-
ся зміни, в тому числі, до порядку 
призначення та проведення судової 
експертизи.

«Молодий чоловік атлетичної 
статури, носить тільки нижню бі-
лизну, вважає за краще проводити 
час на свіжому повітрі, на природі, не 
навчився знаходити спільну мову з 
людьми, тому часто потрапляє в кон-
флікти», - розпочав із загадки вгадати 
по опису персонаж Іларіон Томаров.

У своюї доповіді пан  Томаров 
підкреслив, що існує різниця між лі-
тературним персонажем та візуаль-
ним образом при екранізації та роз-
глянув приглади з вирішення спорів 
у вітчизняних судах стосовно пер-
сонажів радянських та українських 
літературних творів та мультипліка-
ційних творів, а також особливості 
вирішення аналогічних спорів у за-
хідних країнах.

Зокрема, цікавий приклад біло 
наведено з рукавичкою Фредді Крю-
гера, яку американський суд визнав 
об’єктом авторського права як окре-
мий елемент, а не як частину загаль-
ного образу персонажу.

Литовський гість заходу Ерікас 
Саукалас у своїй частині доповіді 
розповів про особливості захисту 
персонажів в його країні та ЄС, вар-
тість проведння еспертизи у країнах 
Європи та скількі реально можуть 
тривати суди у спорах відносно пер-
сонажів на Заході.

На завершення заходу Марія Ор-
тинська запросила всіх бажаючих до 
підготовки та обговорення тем на 
наступні заходи, розглянути можли-
вість формування спільної позиції 
відносно тих, чи інших питань. 

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ
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РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ЗВЕРНЕННЯ 
СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО, ПРАВО ВЛАСНОСТІ 

АБО ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЯКИМ МАЄ ДИТИНА»

17 травня 2017 року в Націо-
нальній спілці журналістів Украї-
ни відбувся Круглий стіл на тему 
«Сучасні реалії звернення стяг-
нення на майно, право власності 
або право користування яким має 
дитина», співорганізаторами якого 
виступили: Секція майнових та не-
майнових сімейних спорів Коміте-
ту сімейного права ВГО «Асоціації 
адвокатів України», Адвокатське 
об’єднання «АДВОКАТСЬКА СІМ’Я 
ЛИСЕНКО» та Центр сімейно-пра-
вових досліджень. 

Тема заходу викликала зацікав-
леність і зібрала багато учасників, 
серед яких: юристи, адвокати, 
банківські співробітники, нотаріу-
си, судді, представники виконавчої 

служби. Відвідав захід Заступник 
завідувача секретаріату Коміте-
ту Верховної Ради України з пи-
тань  сім’ї,  молодіжної політики, 
спорту та туризму, к.н. з держав-
ного управління  Юрій Молоканов.

Організатори заходу змогли 
зібрали за одним столом усіх учас-
ників правовідносин звернення 
стягнення на майно. Кожен із до-
повідачів розповів про цю ситуа-
цію зі свого боку і учасники заходу  
подивились на цю проблему з двох 
сторін: зі сторони кредитора  - та зі 
сторони позичальника.

Роботу круглого столу розпоча-
ла його модератор – Ганна Лисенко, 
адвокат, партнер адвокатського 
об’єднання «АДВОКАТСЬКА СІМ’Я 
ЛИСЕНКО», Заступник голови Сек-
ції майнових та немайнових сімей-
них спорів та член Секції сімейної 
медіації Комітету сімейного права 
ААУ, яка має досвід захисту в таких 
справах, як на стороні банку, так і на 
стороні позичальників та дитини. 

На думку Ганни, з фінансовою 
кризою збільшилась чисельність 
позичальників, які не мають змоги 
виконати свої зобов’язання за кре-
дитним договором. Банки стягуючи 
заборгованість все частіше обира-
ють такий спосіб захисту як звернен-
ня стягнення на іпотечне майно. 
Тому, існує ризик, що боржники 
можуть втратити їх єдине житло, 
при цьому порушивши право ди-

тина на власність або користування 
цим майном, а банки можуть не за-
довольнити свої вимоги за рахунок 
іпотечного майна.

Другий модератор заходу, голо-
ва Секції Майнових та немайнових 
сімейних спорів, адвокат, викладач 
Київського університету права 
НАН України, голова правління Цен-
тру сімейно-правових досліджень 
Олег Простибоженко наголосив 
про важливість ухвалення Верхов-
ною Радою України Законопроекту 
№ 4928  про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
покращення захисту права дитини 
на належне утримання, участь в ро-
зробці якого також приймали адво-
кати Комітету сімейного права Асо-
ціації адвокатів України.

Першим доповідачем - Олексан-
дром Грищенко, заступником на-
чальника юридичного управління – 
начальник відділу претензійно-по-
зовної роботи ПАТ «Міжнародний 
інвестиційний банк», були розкриті 
особливості процедури реалізації 
банком свого права на звернення 
стягнення на майно. Доповідачем 
були визначені  всі можливі  спосо-
би, які банк може використати при 
зверненні стягнення на іпотечне 
майно, а саме: на підставі виконав-
чого напису, за рішенням суду,  на 
підставі іпотечного договору, яке мі-
стить застереження про задоволен-
ня вимог іпотекодержателя, шляхом 
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визнання права власності на пред-
мет іпотеки, укладення договору 
про задоволення вимог іпотекодер-
жателя, який за своїми правовими 
наслідками передбачає передачу 
іпотекодержателю права власності 
на предмет іпотеки в рахунок вико-
нання основного зобов’язання. 

Зазвичай, банки обирають спо-
сіб звернення стягнення на іпотеч-
не майно шляхом реєстрації права 
власності на підставі іпотечного 
договору, яке містить застереження 
про задоволення вимог іпотекодер-
жателя, оскільки при такій реєстра-
ції нотаріус (реєстратор) не вимагає 
від банку надання дозволу органу 
опіки та піклування на відчуження 
такого майна.

Наступним доповідачем, при-
ватним нотаріусом Вишгородсь-
кого нотаріального округу Київсь-
кої області Загвоздіною Альоною, 
висвітлено порядок позасудового 
врегулювання спору між банком та 
позичальником щодо іпотечного 
майна. Особливу увагу доповіда-
чем було приділено питанню ви-
мог до документів для позасудово-
го врегулювання спору. Нотаріус 
розповіла, при яких реєстраційних 
діях  вимагається надання дозволу 
органів опіки та піклування на від-
чуження іпотечного майна, а при 
яких такий дозвіл не потрібен.

Доповідачем Людмилою Гри-
ценко, адвокатом, членом Секції 
Майнових та немайнових сімейних 
спорів Комітету сімейного права, 
заступником Голови Черкаського 
відділення ВГО ААУ, керівником 
Черкаського осередку «Клубу май-
бутніх адвокатів» ВГО ААУ,  пар-

тнером ЮГ «Право», сертифіко-
ваним доповідачем НААУ, було 
яскраво та лаконічно показано ал-
горитм дій адвоката у справах про 
звернення стягнення на предмет 
іпотеки. Доповідач розповіла, що 
формулою успіху адвокат в таких 
справах є стратегія та креативність. 
Доповідачу вдалось зацікавити учас-
ників заходу нестандартними при-
кладами, які на практиці при засто-
суванні є успішними.

Ще одним доповідачем виступи-
ла Юлія Дубенко, юрист-практик, 
член Секції Майнових та немайно-
вих сімейних спорів та Секції сімей-
ної медіації Комітету сімейного 
права ААУ, член Комітету майбут-
ніх адвокатів ААУ. Доповідачем 
було надано практичні поради ад-
вокатам у справах про визнання 
недійсними іпотечних договорів 
внаслідок порушення прав дитини. 
Проаналізовано та наведено судову 
практику в таких справах. Зауваже-
но якими засобами доказування по-
винен керуватись адвокат для досяг-
нення успіху в таких справах. 

Від представників судової си-
стеми доповідачем виступила суддя 
Святошинського районного суду 
міста Києва, к.ю.н. Войтенко Юлія, 
яка з власного досвіду розповіла про 
судову процедуру розгляду справ 
про звернення стягнення на май-
но, якими нормами керуються судді 
розглядаючи таку категорію справ. 
Було роз’яснено, чому судова прак-
тика з даного питання за останні два 
роки сильно змінилася та які поста-
нови ВСУ та ВССУ наразі є актуаль-
ними для захисту порушених прав 
дітей.

На завершення заходу від ор-
ганів виконавчої влади, як заключ-
ного елементу в процедурі звернен-
ня стягнення на майно, виступила 
доповідач Білан Світлана, Заступ-
ник начальника Головного тери-
торіального управління юстиції з 
питань державної виконавчої служ-
би – начальник Управління держав-
ної виконавчої служби Головного те-
риторіального управління юстиції у 
Київській області. Доповідач наго-
лосила, що законодавець забороняє 
вчиняти правочини щодо житло-
вих приміщень, у яких проживають 
діти, без дозволу органу опіки та 
піклування, відсутність якого тягне 
за собою нікчемність правочину, а 
вирішальне значення має обстави-
на фактичного проживання дітей у 
житловому приміщенні на момент 
укладення договору іпотеки. 

У разі передачі на реалізацію не-
рухомого майна, право власності на 
яке або право користування яким ма-
ють діти, необхідний попередній до-
звіл органів опіки та піклування, що 
надається відповідно до закону. Якщо 
такий дозвіл не надано, виконавець 
продовжує виконання рішення за 
рахунок іншого майна боржника, а в 
разі відсутності такого майна повер-
тає виконавчий документ стягувачу.

Загалом обговорення актуальної 
наразі теми викликало активну дис-
кусію між учасниками та доповіда-
чами, які ділились власним досвідом 
розгляду зазначених питань, нада-
вали практичні поради колегам. 

Дякуємо всім учасникам та до-
повідачам за активну участь у да-
ному заході. Чекаємо на наступних 
заходах! 
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Багато хто стикався із застосу-
ванням судом принципу «співмір-
ності», але не в трудових спорах. 
Але така судова практика існує, і 
суди все більше застосовують його 
у справах про стягнення серед-
нього заробітку за час затримки 
розрахунку при звільненні. Але, 
на жаль, не в кожній справі можна 
застосувати цей принцип і змен-
шити розмір стягнення середньо-
го заробітку.

Існує  тонка межа застосування 
цього принципу, від якої залежить 
чи зможе суд зменшити розмір се-
реднього заробітку, і порушити 
право працівника на отримання 
ним всіх сум виплати належних 
при звільненні, в тому числі серед-
ній заробіток за весь час затримки 
по день фактичного розрахунку.

Так, право працівника на отри-
мання при звільненні всіх належних 

до виплати сум та отримання серед-
нього заробітку за час затримки ро-
зрахунку при звільненні передбаче-
но ст.ст. 116, 117 КЗпП України.

Однак, є випадки, коли суд 
має право зменшити розмір серед-
нього заробітку, що має сплатити 
роботодавець працівникові за час 
затримки виплати.

Верховний Суд України в по-
становах від 05.10.2016 року по 
справі № 6-2405цс15,  № 6-113цс15 
від 27.04.2016 року та від 13.03.2017 
року по справі за № 6-259цс17  вис-
ловив з цього приводу правову 
позицію, відповідно до якої при 
наявності спору про розміри на-
лежних звільненому працівникові 
сум власник або уповноважений 
ним орган повинен сплатити 
зазначене в цій статті відшкоду-
вання в тому разі, коли спір вирі-
шено на користь працівника. 
Якщо спір вирішено на користь 
працівника частково, то розмір 
відшкодування за час затримки 
визначає орган, який виносить рі-
шення по суті спору.

Згідно зі статтею 117 КЗпП 
України в разі невиплати з вини 
власника або уповноваженого ним 
органу належних звільненому пра-
цівникові сум у строки, зазначені в 
статті 116 цього Кодексу, при від-
сутності спору про їх розмір під-
приємство, установа, організація 
повинні виплатити працівникові 
його середній заробіток за весь 
час затримки по день фактичного 
розрахунку.

У разі непроведення розрахун-
ку у зв’язку з виникненням спору 
про розмір належних до виплати 
сум вимоги про відповідальність 
за затримку розрахунку підляга-
ють задоволенню в повному обсязі, 
якщо спір вирішено на користь 
працівника або такого висновку 
дійде суд, що розглядає справу. У 
разі часткового задоволення позо-
ву працівника суд визначає розмір 

відшкодування за час  затримки  
розрахунку при звільненні, беру-
чи до уваги спірну суму, на яку 
працівник мав право, частку, яку 
вона становила у заявлених вимо-
гах, істотності цієї частки порівня-
но із середнім заробітком та інші 
конкретні обставини справи.

Таким чином,  право суду змен-
шити розмір середнього заробіт-
ку, що має сплатити роботодавець 
працівникові за час затримки ви-
плати з вини роботодавця належ-
них звільненому працівникові сум 
у строки, визначені статтею 116 
КЗпП України, залежить від таких 
чинників:

- наявність спору між праців-
ником та роботодавцем з приводу 
розміру належних до виплати пра-
цівникові сум за трудовим догово-
ром на день звільнення;

- виникнення спору між ро-
ботодавцем та працівником піс-
ля того, коли належні до виплати 
працівникові суми за трудовим 
договором у зв’язку з його звіль-
ненням повинні бути сплачені ро-
ботодавцем;

- прийняття судом рішення 
щодо часткового задоволення ви-
мог працівника про виплату на-
лежних йому при звільненні сум у 
строки, визначені статтею 116 цьо-
го Кодексу.

В той же час при перегляді 
цивільної справи № 6-113цс15 
Верховний Суд дійшов іншого 
висновку, що в даній конкретній 
справі необхідно взяти до уваги і 
такі обставини, як розмір недопла-
ченої суми, істотність цієї частки 
порівняно із середнім заробітком 
працівника, обставини за яких 
було встановлено наявність за-
боргованості, дії відповідача щодо 
її виплати, а відтак така правова 
позиція, викладене в постановах 
№ 6-2405цс15,  № 6-113цс15, № 
6-259цс17   не підлягає застосуван-
ню до кожної іншої справи.

ТОНКА МЕЖА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ 
СПІВМІРНОСТІ У СПРАВАХ ПРО СТЯГНЕННЯ 

СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ 

Ганна ЛИСЕНКО 

Адвокат, партнер адвокатського 
об’єднання «АДВОКАТСЬКА 
СІМ’Я ЛИСЕНКО»
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Оскільки у цих справах, які 
переглядались Верховним Судом 
України суд дійшов висновку про 
наявність підстав для застосуван-
ня принципу співмірності та змен-
шення розміру відшкодування 
за час затримки розрахунку при 
звільненні, оскільки вимоги пози-
вача щодо розміру належних йому 
при звільненні сум суд задоволь-
нив частково.

Разом з тим за змістом пункту 
20 постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 24 грудня 1999 
року № 13 «Про практику засто-
сування судами законодавства про 

оплату праці» у разі часткового 
задоволення позовних вимог пра-
цівника про стягнення середнього 
заробітку за час затримки розра-
хунку при звільненні суд визна-
чає розмір такого відшкодування 
з урахуванням розміру спірної 
суми, на яку працівник мав пра-
во, частки, яку вона становила у 
заявлених вимогах, істотності цієї 
частки порівняно із середнім за-
робітком та інших конкретних об-
ставин справи.

Тобто застосування принци-
пу співмірності при визначенні 
розміру відшкодування працівни-

кові середнього заробітку за час 
затримки розрахунку при звіль-
ненні є правом суду, яке він може 
використати не в кожному випад-
ку, у за конкретних умов. 

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

ВІДБУЛАСЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ААУ НА ТЕМУ: 
«ПОРУШЕННЯ ПРАВ АДВОКАТІВ: ВИПАДКОВІСТЬ  

ЧИ СИСТЕМНИЙ РЕЦИДИВ?»

08 червня 2017 р. Асоціація ад-
вокатів України, Комітет Асоціації 
адвокатів України із захисту про-
фесійних прав адвокатів та гаран-
тій адвокатської діяльності, за під-
тримки Адвокатського об’єднання 
«Дмитрієва та Партнери» провели 
Прес-конференція ААУ на тему: 
«Порушення прав адвокатів: Випад-
ковість чи системний рецидив?».

Підставою для проведення 
Прес-конференції стало звернення 
представників Комітету захисту про-
фесійних прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності Ради адвока-
тів Дніпропетровської області щодо 
проведення обшуку 25.05.2017 року 
з боку слідчих Генеральної прокура-
тури України з численними істотни-
ми порушеннями вимог криміналь-
ного процесуального законодавства 
та гарантій адвокатської діяльно-

сті, із застосуванням з боку слідчих 
ГПУ фізичного насильства та пси-
хологічного тиску до представників 
Комітету захисту професійних прав 
адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності Ради адвокатів Дніпропе-
тровської області. 

Модератором заходу висту-
пила Ярош Зоя, адвокат, Віце-пре-
зидент ААУ, яка відкрила захід та 
підкреслила системність порушень 
з прав та гарантій адвокатів. Під-
креслила реагування з боку ААУ 
на конкретні випадки щодо пору-
шень прав адвокатів. Першим до-
повідачем виступила Анастасія 
Гурська, адвокат, член Комітету 
ААУ ЗПА, яка звернула увагу при-
сутніх на постійну роботу Комітету 
ААУ із захисту прав та гарантій ад-
вокатської діяльності ААУ. Віталій 
Наум, адвокат, Голова Київсько-

го обласного відділення ААУ, член 
КЗПА, розповів про основні пору-
шення щодо прав адвокатів з боку 
правоохоронних органів. Катерина 
Гупало, адвокат, член Комітету 
ААУ ЗПА, запросила всіх учасників 
до участі в опитуванні стосовно по-
рушення прав та гарантій профе-
сійної діяльності адвокатів. Олена 
Антонюк, адвокат, Голова Дні-
пропетровського відділення ААУ, 
заступник голови Комітету захи-
сту професійних прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяль-
ності Ради адвокатів Дніпропе-
тровської області, розповіла про 
випадки порушень прав адвокатів 
в м. Дніпропетровськ. Олена Ко-
стюченко, адвокат, к.ю.н., Голова 
Науково-експертної Ради при ААУ. 
Олексій Трунов, Заступник Голови 
Ради адвокатів Дніпропетровської 
області і Голова Комітету захи-
сту професійних прав адвокатів і 
гарантій адвокатської діяльності. 
Олег Косяк, член ААУ, заступник 
(по м. Кривий Ріг) Голови Коміте-
ту захисту проф.прав адвокатів і 
гарантій адвокатської діяльності 
Ради адвокатів Дніпропетровської 
області.  

Асоціація адвокатів України  ви-
словлює вдячність учасникам, допо-
відачам, АО  «Дмитрієва та партне-
ри» за підтримку заходу.  
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ДОСУДОВИЙ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ 
ПОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ-РІШЕНЬ

Оподаткування - це мистецтво 
обскубувати гусака так,  

щоб отримати максимум пір’я  
з мінімумом писку.

Жан Б. Кольбер (1619-1683), 
Міністр фінансів Франції з 1665 р.

Згідно чинного на сьогодні за-
конодавства України, незважаючи 
на велику кількість реформ, покра-
щень та спрощень, суб’єкти госпо-
дарювання постійно перебувають в 
стані очікування фіскальної перевір-
ки – камеральної, документальної 
(планової або позапланової; виїзної 
або невиїзної) чи фактичної. 

Вже давно ні для кого не секрет, що 
у більшості випадків результатом та-
кої перевірки, навіть при надпрозорій 
та чесній системі господарювання, 
працівники фіскальної служби вино-
сять податкові повідомлення-рішен-
ня, котрі і визначають суму штрафних 
санкцій, розмір яких може переви-
щувати не тільки сотні тисяч, а то й 
декілька мільйонів гривень.

Як результат, мало хто з плат-
ників податків може дозволити собі 
погодитись з відповідними рішен-

нями фіскальної служби з огляду не 
лише на відсутність бажання вико-
нати несправедливе податкове пові-
домлення-рішення, а й захистити 
свою ділову репутацію. 

Відповідно до п. 86.1. ст. 86 По-
даткового кодексу України (надалі – 
ПКУ) результати перевірок (крім 
камеральних та електронних пе-
ревірок) оформлюються у формі 
акта або довідки. Як свідчить прак-
тика, у більшості випадків платники 
податків (надалі – Платник) все ж 
таки отримують акти.

Так, у випадку непогодження 
Платника з висновками акта пе-
ревірки (надалі – Акт) –  Платник 
зобов’язаний підписати такий Акт 
із зауваженнями, які він має право 
надати разом з підписаним примір-
ником акта або окремо у строки, пе-
редбачені ПКУ.

Відповідно до ч. 86.7. ст. 86 ПКУ 
Платник вправі подати свої запере-
чення на Акт протягом 5 робочих днів 
з дня його отримання. Такі заперечен-
ня повинні бути розглянуті фіскаль-
ним органом, який здійснював пе-
ревірку, протягом 7 робочих днів, що 
настають за днем їх отримання.

Варто звернути увагу, що ПКУ 
надає Платнику право брати участь у 
розгляді заперечень та бути присут-
нім при ухваленні рішень за наслід-
ками їх розгляду. На жаль, працівни-
ки фіскальної служби дуже часто не 
виконують свій обов’язок щодо пові-
домлення Платника про місце і час 
проведення такого розгляду.

Як правило, ефективність запе-
речень досить мізерна і практика 
зменшення штрафних санкцій в 
таких ситуаціях незначна, проте – 
можлива. У більшості випадків це 
стосується незначних сум, які були 
безглуздо, необґрунтовано та безпід-
ставно нараховані під час перевірки. 
Як приклад: Платнику було дона-
раховано по відповідній операції 
податок з доходів фізичних осіб 
(платником такого податку висту-
пають фізичні особи, які не мають 
спеціального статусу суб’єкта госпо-

дарювання), не дивлячись на те, що 
для перевірки був наданий відповід-
ний договір з фізичною особою – 
підприємцем, котра була платником 
єдиного податку, а отже, підстави 
для нарахування вказаного вище по-
датку – взагалі відсутні.

Проте, у будь-якому випадку 
заперечення на Акт є першим ін-
струментом захисту, який може за-
стосувати Платник одразу ж після 
закінчення перевірки. 

Якщо після розгляду заперечен-
ня податковий орган все-таки не 
прийняв до уваги аргументи та до-
води, викладені Платником в запере-
ченнях, – Платнику направляється у 
встановленому ПКУ порядку ППР, 
оскарження якого потребуватиме 
більше часу та зусиль.

Відповідно до чинного на сьо-
годні положення п. 56.1. ст. 56 ПКУ 
рішення, прийняті контролюючим 
органом, можуть бути оскаржені в 
адміністративному чи судовому по-
рядку, на вибір Платника. Проте, 
слід пам’ятати: якщо суб’єкт господа-
рювання обрав судовий спосіб захи-
сту, то він автоматично втрачає пра-
во на адміністративне оскарження.

Адміністративне оскарження 
Повідомлень чітко регламентоване 
нормами ПКУ та Наказом Міністер-
ства фінансів України від 21.10.2015 
року за № 916 «Про затвердження 
Порядку оформлення і подання 
скарг платниками податків та їх роз-
гляду контролюючими органами» 
(надалі – Наказ № 916).

Відповідно до положень Наказу 
№ 916 скарги на рішення держав-
них податкових інспекцій подають-
ся до контролюючих органів у місті 
Києві та областях, міжрегіональних 
територіальних органів; скарги на 
рішення контролюючих органів у 
місті Києві, областях, міжрегіональ-
них територіальних органів та мит-
ниць подаються до центрального 
органу виконавчої влади, який ре-
алізує державну податкову політику, 
державну політику у сфері держав-
ної митної справи.

СТАТТЯ

  Леся ЧЕРЕВКО

Адвокат, АБ «Адвокатське бюро 
Олени Бабич»
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Скарга повинна бути подана (осо-
бисто або через свого представника 
безпосередньо до уповноваженого 
контролюючого органу або пошто-
вим відправленням з повідомленням 
про вручення та описом вкладення) 
Платником у письмовій формі з до-
триманням вимог до її оформлення, 
передбачених Наказом № 916, до 
контролюючого органу вищого рівня 
протягом десяти календарних днів з 
дня, наступного за днем отримання 
рішення контролюючого органу, що 
оскаржується. Важливо звернути ува-
гу на те, що до скарги Платник вправі 
додати розрахунки та докази, які він 
вважає за необхідне. Слід пам’ятати, 
що копії документів, які додаються 
до скарги, повинні бути належним 
чином засвідчені.

Важливим моментом, про який 
важливо не забути, є письмове повідом-
лення контролюючого органу, який 
прийняв оскаржуване рішення, про по-
чаток адміністративного оскарження. 

Як і під час подання та розгляду 
заперечень на Акт, так і під час ад-
міністративного оскарження Плат-
ник має право: брати участь у роз-
гляді матеріалів скарги особисто або 
через його уповноважених представ-
ників (у тому числі адвокатів); під час 
розгляду матеріалів скарги висловлю-
вати свою думку з питань, які вини-
кають під час такого розгляду; нада-
вати документи, пояснення, доводи, 
які стосуються предмета скарги; до 
прийняття рішення по скарзі відкли-
кати її повністю або частково шляхом 
направлення письмової заяви до кон-
тролюючого органу, який її розгля-
дає; отримувати інформацію про роз-
гляд скарги та одержувати рішення за 
результатами розгляду скарги.

Контролюючий орган у разі роз-
гляду скарги перевіряє правомір-
ність та обґрунтованість рішення, 
що оскаржується, та приймає рішен-
ня про результати розгляду скарги, 
яке оформляється на бланку контро-
люючого органу, котрий розглянув 
скаргу. Контролюючий орган зо-
бов’язаний прийняти таке рішення 
та надіслати його протягом двадця-
ти календарних днів, що настають за 
днем отримання скарги Платника.

Слід відмітити, що керівник 

контролюючого органу (заступник 
керівника або інша уповноваже-
на посадова особа) може прийняти 
рішення про продовження строку 
розгляду скарги Платника понад 
двадцятиденний строк, але не біль-
ше шістдесяти календарних днів, та 
письмово повідомити про це плат-
ника податків до закінчення двадця-
тиденного строку.

Однак, якщо вмотивоване рі-
шення за скаргою не надсилається 
платнику протягом двадцятиденно-
го строку або протягом строку, про-
довженого за рішенням керівника 
контролюючого органу (заступника 
керівника або іншої уповноваженої 
посадової особи), така скарга вва-
жається повністю задоволеною на 
користь платника податків з дня, що 
настає за останнім днем зазначених 
строків. Скарга вважається також 
повністю задоволеною на користь 
платника податків, якщо рішення 
керівника контролюючого органу 
(заступника керівника або іншої 
уповноваженої посадової особи) про 
продовження строків її розгляду не 
було надіслано платнику податків до 
закінчення двадцятиденного строку.

У рішенні про результати роз-
гляду скарги обов’язково зазна-
чається про право особи, яка подала 
скаргу, у разі її незгоди з прийнятим 
рішенням оскаржити таке рішення 
до контролюючого органу вищого 
рівня у строки, визначені законодав-
ством, або в судовому порядку.

Найвищим органом у процедурі 
адміністративного оскарження є 
Державна фіскальна служба Украї-
ни. Рішення, прийняте Державною 
фіскальною службою України, є 
остаточним і не підлягає подальшо-
му адміністративному оскарженню. 
Таким чином, на даному етапі  про-
цедура адміністративного оскар-
ження Повідомлення закінчується.

Варто відмітити, що за весь час 
оскарження в адміністративному 
порядку сума грошового зобов’язан-
ня, зазначеного в Повідомленні, вва-
жається неузгодженою.

Ефективність адміністративно-
го оскарження Повідомлень досить 
різна та не є сталою за своїми ре-
зультатами. Проте, останнім часом 

спостерігається значна тенденція 
до зменшення штрафних санкцій в 
процесі оскарження Повідомлень в 
адміністративному порядку. Так, для 
прикладу, за результатом процедур 
адміністративного оскарження Дер-
жавною фіскальною службою Украї-
ни були прийняті рішення, якими:

• занижено податок на прибуток 
на загальну суму 72 000,00 грн. та змен-
шено від’ємне значення бази оподат-
кування до суми 17 000,00 грн. замість 
встановлених в акті (заниження по-
датку на прибуток на суму понад 450 
000,00 грн. та зменшення від’ємного 
значення об’єкта оподаткування (збит-
ки) в сумі понад 30 млн грн.); 

• сума заниження податку на 
прибуток зменшилась з 1 446 368,00 
грн. до 25 000,00 грн.

Проте, слід констатувати той 
факт, що задоволення (хоча б част-
кове) скарг платників податків ор-
ганами фіскальної служби в рамках 
адміністративного оскарження й 
надалі залишається не досить поши-
реним явищем в сьогоднішній юри-
дичній практиці.

Незалежно від того, який із спо-
собів врегулювання спору буде 
обраний платником податків, ре-
зультат залежить лише від професіо-
налізму, обізнаності, майстерності 
спеціалістів, які прийматимуть 
участь в оскарженні як зі сторони 
платника податків, так і зі сторони 
фіскального органу. 

У будь-якому випадку суб’єкт 
господарювання повинен бути гото-
вий до того, що процедура оскаржен-
ня може бути досить тривалою (для 
прикладу: тривалість адміністратив-
ного оскарження становила 4 міся-
ці, проте результат був успішний і 
необхідності в судовому захисті не 
було; судовий розгляд справи з ура-
хуванням завантаженості окремих 
адміністративних судів може трива-
ти понад рік), а очікуваний резуль-
тат не завжди досягнутий. 

Проте, у більшості випадків про-
цедура адміністративного оскаржен-
ня є досить дієвим та ефективним 
способом захисту майнових прав та 
інтересів суб’єкта господарювання від 
необґрунтованих донарахувань орга-
нами фіскальної служби України. 
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Рішенням Правління ААУ від 25 травня 2017 року Геннадія Пампуху при-
значено Головою Комітету ААУ з міжнародного арбітражу.

Геннадій Пампуха – міжнародний експерт права, арбітражу і експертизи, 
судовий експерт за фахом 10.18 «Електротехнічна експертиза», медіатор, між-
народний арбітр, бізнес-тренер, автор і розробник законопроектів, Прези-
дент міжнародної неприбуткової асоціації «Європейська арбітражна палата» 
(м. Брюссель, Бельгія), член Правління інвестиційно-консалтингового центру 
I.D.C. (м. Лодзь, Польща), засновник Міжнародного освітнього центру «George 
and Company». 

Вітаємо Геннадія Геннадійовича та бажаємо нових успіхів та натхнення в 
роботі.

Рішенням Правління ААУ від 04 травня 2017 року Олега Вдовичена, адво-
ката, керуючого партнера Адвокатського об’єднання «Вдовичен та партне-
ри», призначено Головою Комітету ААУ із захисту бізнесу. 

Олег Вдовичен  – адвокат, керуючий партнер АО «Вдовичен та партне-
ри», сертифікований експерт Національної асоціації адвокатів України, член 
Асоціації адвокатів України, Спілки адвокатів України та Асоціації правників 
України, член правління комітету з питань податкового та митного права Асо-
ціації правників України. 

Адвокат спеціалізується в питаннях захисту від кримінального пересліду-
вання в сфері господарської діяльності, податковому і господарському праві.

Отримав свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю № 2030 у 
2004 році.

 В 2005 році ініціював створення АО «Столичний адвокат», зі складу якого 
вийшов у 2015 році. В травні 2015 року заснував АО «Вдовичен та партнери». 

У 2015-2016 роках  приймав активну участь у реформуванні та очищенні від корупції Національної поліції 
України, виконував обов’язки голови та був постійним членом атестаційної та апеляційної атестаційної комісій при 
рекрутинговому центрі Національної поліції України.

Олег Вдовичен був визначений переможцем конкурсу Асоціації Адвокатів України «Адвокат Року-2016», як кра-
щий адвокат з податкового права.  

У 2016 та 2017 роках став фіналістом номінації «Кращий адвокат з податкових спорів» юридичної премії «Legal 
Awards», яку проводить видання «Юридична практика».

Олег Вдовичен, увійшов до одинадцяти лідерів України у сфері кримінального права та процесу за версією до-
слідження «Вибір клієнта. ТОП-100 найкращих юристів України - 2017», яке проводило видання «Юридична газета».

Адвокат є автором ряду статей і коментарів у виданнях: «FORBES», «Юрист і закон», «Контракти», «The Ukrainian 
Journal of Business Law», «Український адвокат», «Юридичний радник», «Finance.ua», «Новое время», «Бизнес», 
«Право і суспільство», «Ділова Столиця», «Delo.ua», «Діловий вісник», «Приватний підприємець», «Комерційна не-
рухомість». Публікації розкривають актуальні питання у сфері податкового та кримінального права, що в цілому 
сприяє підвищенню правосвідомості громадян, представників бізнесу та органів влади.

Не менш значимим здобутком є участь адвоката у реформуванні органів державної влади та активна участь у 
спеціалізованих юридичних конференціях та форумах.

Олег Вдовичен є постійним доповідачем заходів Асоціації адвокатів України, Асоціації правників України та 
видання «Юридична практика». 

Адвокат є незмінним експертом: Всеукраїнського форуму з публічного права ААУ, Щорічного форуму з 
кримінального права та процесу ААУ, Щорічного форуму Адвокатура України ААУ, Податкового форуму АПУ, 
Форуму захисту бізнесу Юридичної практики, Міжнародного податкового форуму Юридичної практики, а також 
численних засідань комітетів АПУ, семінарів, дебатів та круглих столів.

Олег Вдовичен активно займається громадською та благодійною діяльністю, а також є беззаперечним джерелом 
новаторства, енергії та рішень, як запоруки невтомного особистого розвитку та розвитку юридичної спільноти.

Вітаємо Олега Олександровича та бажаємо нових успіхів та натхнення в роботі.

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ
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Комітет захисту професійних прав 
та гарантій адвокатської діяльності 
ААУ України створений у 2016 році.

Основними цілями діяльністю 
Комітету захисту професійних прав 
та гарантій адвокатської діяльності 
ААУ України є: 

- розвиток неухильного дотри-
мання прав адвокатів та гарантій ад-
вокатської діяльності;

- зміцнення авторитету професії 
адвоката в суспільстві, в тому числі 
перед правоохоронними органами 
та судами;

- підвищення престижу професії 
та виховання поваги до адвокатури;

- мінімізація ризиків щодо ви-
падків можливого порушення прав 
адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності;

- профілактично-превентивна 
діяльність з метою захисту прав ад-
вокатів та гарантій адвокатської ді-
яльності та інше.

За період роботи Комітету на-

дійшла велика кількість звернень від 
адвокатів України щодо їх порушень 
з боку правоохоронних та держав-
них органів.

Звичайно, з урахуванням відсут-
ності повноважень Комітету захи-
сту професійних прав та гарантій 
адвокатської діяльності ААУ щодо 
прямого впливу на порушників 
професійних прав та гарантій адво-
катів, протидія таким порушенням 
і створення умов з метою запобіган-
ня таким порушенням є складним 
завданням і потребує якомога біль-
шого згуртовування адвокатів між 
собою.

Разом з тим, Комітет захисту 
професійних прав та гарантій адво-
катської діяльності ААУ здійснює 
все можливе задля донесення до су-
спільства та державних органів на-
явних проблем при взаємодії адво-
катів під час здійснення професійної 
діяльності з державними органами 
та для виховання у державних ор-

ганів принципу неприпустимості 
порушення прав адвокатів шляхом 
проведення відповідних прес-кон-
ференцій, круглих столів за участі 
правоохоронних органів, суддів та 
інших державних органів, звернен-
ня з відкритими листами, проведен-
ня зустрічей з керівництвом пра-
воохоронних органів та державних 
органів, участь у спільних тренінгах 
та семінарах.

Натомість, за останній час по-
рушення прав адвокатів набирає 
обертів. Чому правоохоронні органи 
свавільно продовжують порушувати 
права адвокатів, шляхом здійснення 
тиску на адвокатів за їх принципову 
правову позицію, шляхом здійснен-
ня дій, спрямованих на порушення 
прав адвокатів, шляхом тиску на ор-
гани адвокатського самоврядування, 
які в силу ст. 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» виконують функцію нагляду 
з метою недопустимості порушення 
«найсвятішого» у взаємовідносинах 
адвоката з клієнтом – адвокатської 
таємниці? Чому продовжують ото-
тожнювати адвокатів з клієнтами?

Як можна говорити про право-
ву державу за відсутності дієвого 
інструменту щодо захисту «права 
на захист»? Порушуючи права ад-
вокатів, державні органи автома-
тично порушують права кожного 
громадянина.

Найгірше те, що і шляхом пря-
мого реагування з боку адвоката 
на порушення професійних прав в 
Україні не дає жодного результату. 
Так, згідно офіційної статистики за 
2016-2017 рік в Україні було внесе-
но до ЄРДР 255 заяв про вчинення 
кримінального правопорушення за 
фактом «втручання в діяльність за-
хисника або представника особи» 
за ст. 397 КК України, з яких до суду 
з обвинувальним актом було пере-
дано 0 проваджень, а закрито 104 
кримінальних проваджень, загалом 
з 2016-2017 рік за фактами вчинення 
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кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст. 397-400 КК України, 
було внесено відомості до ЄРДР згід-
но 331 заяви-повідомлення про вчи-
нене кримінальне правопорушення 
(без коментарів щодо якої кількості 
заяв взагалі не було зареєстровано 
кримінальних проваджень), і лише 

5 кримінальних проваджень закін-
чилось передачею обвинувальних 
актів до суду.

В будь-якому випадку, на свавіль-
не порушення прав необхідно реа-
гувати і неможливо мовчати, і лише 
постійне негативне реагування на 
випадки порушень прав адвокатів до-

поможе досягнути спільної мети адво-
катури – викорінити такі порушення 
та сформувати належну правову по-
ведінку правоохоронних органів та 
інших державних органів.  

«Борітеся – поборете!» 
Т.Г. Шевченко

Законодавцем встановлено, що 
висновок експерта в кримінальному 
провадженні є процесуальним дже-
релом доказів (ч. 2 ст. 84 КПК), який 
не є обов’язковим для особи або ор-
гану, який здійснює провадження, і 
не має наперед встановленої доказо-
вої сили (ч. 2 ст. 94, ч. 10 ст. 101 КПК).

Проте на практиці останнє 
правило майже не виконується. В 
більшості випадків суд та слідчий 
(прокурор) ставляться до висновку 
експерта як до непорушної істини, 
яка є ключовою та вирішальною для 
обґрунтування обвинувачення та 
подальшого постановлення вироку. 

Особливо це стосується судово-ме-
дичних експертиз, що проводяться 
обов’язково (ч. 2 ст. 242 КПК).

 Саме тому, доведення стороною 
недопустимості даних, що визнача-
ються у висновку експерта як докази, 
фактично означає виграш в процесі. 

Як відомо, докази, для того щоб 
набути свого статусу, мають бути 
отримані у передбаченому КПК по-
рядку (ч. 1 ст. 84 КПК). Якщо уваж-
но вивчити процедурні вимоги, які 
висуваються до всіх етапів з початку 
призначення експертизи, до її про-
ведення та оформлення, та порівня-
ти з тим, як це робиться на практиці, 
то знайти висновок експерта, який 
відповідає всім процедурним вимо-
гам, - майже неможливо. Саме це і 
мають використовувати в процесі 
зацікавлені учасники. 

Обставини та порушення, що 
використовуються для визнання 
висновку експертизи недопусти-
мим доказом 

Важливо розуміти та доводити в 
процесі, що відповідно до ст. 84 КПК 
висновок експерта не є доказом, а 
лише процесуальним джерелом до-
казів, а доказами є фактичні дан-
ні, отримані у передбаченому КПК 
порядку, що мають значення для 
кримінального провадження та під-
лягають доказуванню.

Тобто, висновок експерта може 
стати доказом в кримінальному 
провадженні тільки за умов що він:

а) містить фактичні данні, тобто 
такі, що є беззаперечні та не викли-
кають сумніву. (Проте будь-який 
висновок експерта можна та потріб-
но піддавати сумніву), 

б) отриманий з дотриманням 
встановленого порядку – що дуже 
часто порушується, 

в) має значення для кримінально-
го провадження та належить до об-
ставин, що підлягають доказуванню 
(ст. 91 КПК). (На що, як правило, вза-
галі не звертають увагу.) А також він:

- не ґрунтується на доказах, які 
визнані судом недопустимими (ч.5 
ст. 101 КПК) і

- не отриманий з істотним по-
рушенням прав людини і основопо-
ложних свобод (ст. 87 КПК)

 В Ухвалі ВССУ від 12.11.2015, в 
справі №5-2095км15 зазначіено: Від-
повідно до положень ст.87 КПК недопу-
стимими є докази, отримані внаслідок 
істотного порушення прав та свобод 
людини, гарантованих Конституцією 
та законами України, міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою, а також 
будь-які інші докази, здобуті завдяки ін-
формації, отриманій внаслідок істот-
ного порушення прав та свобод людини. 
Суд зобов’язаний визнати істотним 
порушенням прав людини та основопо-
ложних свобод, зокрема, здійснення про-
цесуальних дій, які потребують попе-
реднього дозволу суду, без такого дозволу 
або з порушенням його суттєвих умов.

А в п. 17 Постанови Пленуму 
ВСУ «Про судову експертизу в 
кримінальних і цивільних спра-
вах» №8 від 30.05.1997 р. встановлено 
що при перевірці й оцінці експерт-
ного висновку суд повинен з’ясувати:

• чи було додержано вимоги 
законодавства при призначенні та 
проведенні експертизи;

• чи не було обставин, які 

ЗАКОННІСТЬ ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА 
В СЛІДЧО - СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ  

МАЙЖЕ ЗАВЖДИ ПІДЛЯГАЄ СУМНІВУ
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виключали участь експерта у справі;
• компетентність експерта і чи 

не вийшов він за межі своїх повно-
важень;

• достатність поданих експер-
тові об’єктів дослідження;

• повноту відповідей на пору-
шені питання та їх відповідність ін-
шим фактичним даним;

• узгодженість між дослідниць-
кою частиною та підсумковим вис-
новком експертизи;

• обгрунтованість експертного 
висновку та його узгодженість з ін-
шими матеріалами справи.

Знайти висновок експерта який 
би відповідав всім цим вимогам май-
же неможливо, що надає адвокату 
великі можливості для застосування 
прийомів захисту. 

Типові порушення 
1. У разі призначення експертизи 

в період досудового розслідування.
1.1. Слідчий, прокурор, суд мають 

не тільки роз’яснити, але й забезпечи-
ти право підозрюваного, обвинуваче-
ного на захист (п.13 ч.1 ст.7, ст.20, ч.1 
ст. 2, п. 2. ч. 3, ч. 5 ст. 42 КПК). 

Одним з таких гарантованих 
прав підозрюваного, обвинувачено-
го є право на відвід – в тому числі 
експерту (експертній установі) (п.13 
ч. 3 КПК). Не забезпечення цього 
права (що є системним у нашій пра-
вовій дійсності) – порушує право 
підозрюваного, обвинуваченого на 
захист та надає підстави наполягати 
на визнанні отриманого доказу (вис-
новку експерта) недопустимим (п. 3. 
ч. 2. ст. 87 КПК).

1.2. Призначення судової екс-
пертизи є слідчою дією (глава 20, ст. 
242 КПК).

Слідчий, прокурор вживає на-
лежних заходів для забезпечення 
присутності під час проведення 
слідчої (розшукової) дії осіб, чиї 
права та законні інтереси можуть 
бути обмежені або порушені. Перед 
проведенням слідчої (розшукової) 
дії особам, які беруть у ній участь, 
роз’яснюються їх права і обов’язки, 
передбачені цим Кодексом, а також 
відповідальність, встановлена зако-
ном (ч. 3. ст. 23 КПК).

Для того, аби підозрюваний, об-
винувачений міг взяти участь у слід-

чий дії - призначення та проведення 
експертизи, йому, відповідно до ви-
мог п. 13 ч. 1 ст. 7, ст. 20, ч. 1 ст. 2, п .2. 
ч. 3, ч. 5 ст. 42 КПК мають бути також 
роз’яснені положення ст. 4 Закону 
України «Про судову експертизу». 
В ній зазначено, що правильність 
висновку експерта, крім іншого, 
забезпечується присутністю учас-
ників процесу в передбачених зако-
ном випадках під час проведення 
судової експертизи. Таке саме пра-
во обвинуваченого передбачено і в 
п. 2.13.2 Інструкції про проведення 
судово-медичної експертизи (Наказ 
МОЗ № 6 від 17 січня 1995 р.). 

В разі роз’яснення та забезпе-
чення цього права у підозрюваного, 
обвинуваченого, що присутній при 
призначенні та проведенні експерти-
зи, також з’являється можливість ста-
вити на вирішення експерта питан-
ня, висловлювати зауваження, тощо. 

На практиці ці права майже 
ніколи не забезпечуються і про про-
ведену експертизу обвинувачено-
го та його захисника, як правило, 
повідомляють вже після закінчення 
досудового розслідування, що є по-
рушенням права на захист, та є під-
ставою стверджувати про визнання 
висновку експерта недопустимим 
доказом (п. 3. ч. 2. ст. 87 КПК). 

 2. При з’ясуванні повноважень 
особи що проводить експертизу

 2.1. ч. 1. ст. 69 КПК України вста-
новлено, що експертом у криміналь-
ному провадженні є особа, яка: - во-
лодіє науковими, технічними або 
іншими спеціальними знаннями, 
(як само це встановлюється не зазна-
чено і є підставою для заперечень 
захисту),

 - має право відповідно до Зако-
ну України «Про судову експерти-
зу» на проведення експертизи,

 - якій доручено провести дослід-
ження об’єктів, явищ і процесів, що 
містять відомості про обставини вчи-
нення кримінального правопору-
шення та дати висновок з питань, які

• виникають під час криміналь-
ного провадження,

• стосуються сфери її знань.
 Ст. 11 Закону України «Про су-

дову експертизу» встановлено, що 
не може залучатися в якості судово-

го експерта особа:
- яка визнана в установленому 

законом порядку недієздатною, 
- яка має не зняту або не погаше-

ну судимість, 
- на яку протягом останнього 

року накладалося адміністративне 
стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення або дисциплінар-
не стягнення у вигляді позбавлення 
кваліфікації судового експерта.

Інші обставини, що забороня-
ють участь особи як експерта в су-
дочинстві, передбачаються процесу-
альним законодавством.

Ст. 9 Закону України «Про судо-
ву експертизу» встановлено що су-
довий експерт має бути: 

- атестований та мати свідоцтво, 
- зареєстрований в Реєстрі атесто-

ваних судових експертів що знаходить-
ся на сайті Міністерства Юстиції Украї-
ни (http://old.minjust.gov.ua/22253).

Особа або орган, які призначи-
ли судову експертизу, можуть до-
ручити її проведення тим судовим 
експертам, яких внесено до держав-
ного Реєстру атестованих судових 
експертів.

А для судово-медичних екс-
пертів встановлені й інші вимоги, 
зазначені в п. 2.21.2 Інструкції про 
проведення судово-медичної екс-
пертизи (Наказ МОЗ № 6 від 17 січ-
ня 1995 р.) відповідно до яких, судо-
во-медичний експерт не має права 
брати участь у проведенні експер-
тиз та слідчих дій, якщо він:

- є потерпілим, цивільним по-
зивачем або відповідачем, свідком 
або перебуває в родинних стосун-
ках, службовій чи іншій залежності 
від обвинуваченого, потерпілого, 
цивільного позивача або відповіда-
ча та їх представників, а також якщо 
наявні інші обставини, які дають 
підставу вважати, що він особисто, 
прямо чи побічно зацікавлений у 
результатах справи.

Таким чином, для того щоб 
стверджувати про проведення су-
дової експертизи повноважною 
особою, стороною обвинувачення 
мають бути надані докази того, що 
нею перевірені всі вищезазначені 
обставини щодо повноважень судо-
во-медичного експерта і що даних, 
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які виключають можливість прове-
дення саме цим експертом судової 
експертизи не виявлено, що майже 
ніколи не робиться. 

Тому в зацікавленого учасника 
процесу в такому випадку є всі під-
стави стверджувати, що висновок 
експерта проведено не повноваж-
ною особою, а тому такий висновок 
є недопустимим доказом.

2.2. Крім того, ч. 2 ст. 69 КПК 
визначає, що не можуть бути екс-
пертами особи, які перебувають у 
службовій або іншій залежності від 
сторін кримінального провадження 
або потерпілого. 

На практиці, найчастіше екс-
пертизи призначаються до установ 
системи МВС, що надає адвокату 
можливість ставити питання про не-
допустимість експертизи як доказу 
з підстав відсутності незалежності 
експерта, який входить до одного 
й того самого відомства, що й слід-
чий, що призначає експертизу, який 
очолює один керівник. Тому в екс-
перта й слідчого може бути одна за-
цікавленість у розкритті злочину «у 
будь-який спосіб», а також наявний 

вплив на обох керівництва МВС. 
Наприклад у вироку Красноли-

манського міського суду Донецької 
області від 22 листопада 2016 року 
( КП № 236/2029/16-к ) зазначено: 
в порушення вимог ч.2 ст. 69 КПК 
України здійснення експертного дослід-
ження було доручено фахівцям відомчої 
установи МВС України - Донецькому 
НДЕКЦ МВС, що ставить під сумнів 
відсутність службової чи відомчої за-
лежності експерта від органу досудово-
го розслідування)

2.3. Слід звернути увагу й на 
те, що судова експертиза відріз-
няється від дослідження (зміст яко-
го буває ідентичними) саме мірою 
відповідальності, що встановлена за-
коном для експерта в разі його заві-
домо неправдивого експертного вис-
новку, відмови без поважних причин 
від виконання покладених обов’язків 
у суді, невиконання інших обов’яз-
ків, а також недотриманням проце-
дури роз’яснення такої відповідаль-
ності, прав та обов’язків експерта, яке 
не може проводитися формально. 

 Ч. 2 ст. 102 КПК встановлено, 
що у висновку експерта обов’язко-

во повинно бути зазначено, що його 
попереджено про відповідальність 
за завідомо неправдивий висновок 
та відмову без поважних причин 
від виконання покладених на нього 
обов’язків. Вимого попередження 
про відповідальність міститься та-
кож у ст. 4 закону «Про судову екс-
пертизу», ст. 70 КПК, п. 3.2.7 Інструк-
ції про проведення судово-медичної 
експертизи (Наказ МОЗ № 6 від 17 
січня 1995 р.), тощо.Очевидно що 
особа не може сама собі щось роз’яс-
нювати або про щось попереджати. 

 Роз’яснення прав і обов’язків, а 
також попередження про встановле-
ну Законом відповідальність покла-
дено на слідчого, прокурора (ч. 3 ст. 
223 КПК). Цього на практиці майже 
ніколи не роблять. 

Власноручний підпис експерта 
про те, що йому відомі статті КК про 
відповідальність, або його права та 
обов’язки - не є попередженням належ-
них офіційних осіб (ч. 3 ст. 223 КПК), 
про суть відповідальності та її наслідки. 

Закінчення статті читайте
в наступному номері

НОВИЙ ПРОЕКТ 
КЛУБУ МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ ААУ

Я переконаний, що ми дали 
старт абсолютно унікальному про-
екту. «Один день з адвокатом» – це 
можливість для наших майбутніх ко-
лег на один насичений робочий день 
опинитись пліч о пліч поряд з тими, 
ким вони прагнуть стати. Це має 
бути особливий день, котрий дасть 
винятковий досвід для обох сторін. 
Найцікавіші судові процеси, гучні 
коментарі в ефірах телепрограм та 
на радіо, переговори з клієнтами та 
публічні виступи, все те, чим живуть 
найактивніші адвокати країни. 

Як президент Клубу майбутніх 
адвокатів ААУ я закликаю всіх своїх 
колег долучитись до нашої ініціати-
ви та подарувати молодим юристам 
свій досвід в новому компактному 
форматі. 

Євген Пронін, 
президент КМА ААУ

КМА ААУ
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КОМІТЕТИ ААУ

КОМІТЕТИ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
Шановні колеги! Асоціація адвокатів України запрошує Вас долучитися до роботи комітетів ААУ струк-

тура яких наводиться нижче.
Більш детальна інформація про роботу комітетів на сайті ААУ: http://www.uaa.org.ua/

№ НАЗВА КОМІТЕТУ ААУ

1. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МАРКЕТИНГУ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3. ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

4. ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА

5. СІМЕЙНОГО ПРАВА

6. КОРПОРАТИВНОГО  ПРАВА

7. КОНКУРСНОГО ПРАВА

8. ТРУДОВОГО  ПРАВА

9. БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

10. ФІНАНСОВОГО ПРАВА

11. МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА

12. КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

13. МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

14. ТРАНСПОРТНОГО ТА МИТНОГО ПРАВА

15. ПОДАТКОВОГО ПРАВА

16. З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

17. З ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

18. ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

19. З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

20. ІЗ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ
ЩОРІЧНИХ ФОРУМІВ ААУ НА 2017 РІК

Дата Назва події Місце проведення

Дата уточнюється ІІІ Регіональний форум ААУ «Таврійські зорі» м. Херсон

15.09.2017 р. VII Щорічний форум ААУ «ФОРМУЛА УСПІХУ: 
СТАНДАРТИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

м. Київ
Готель «Русь

27.10.2017 р. ІI Фінансовий форум ААУ м. Київ
Готель «Русь

17.11.2017 р. ІI Судовий форум ААУ м. Харків

15.12.2017 р. VII Щорічний форум ААУ з кримінального права та процесу м. Київ
Готель «Русь



28 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ ААУ

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

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

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

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

ВСТУПНИЙ ТА ЩОРІЧНІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

Вид внеску                                                                              Розмір внеску, грн.                                  

Вступний внесок                                                                   500.00 
 
Щорічний внесок за рік членства                                                    750.00   

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

Комітет з цивільного права та процесу 

Комітет з медичного права 

Комітет з банківського права 

Комітет з трудового права 

Комітет з корпоративного та конкурсного права

Комітет з сімейного права та майнових спорів

Комітет з кримінального права та процесу

Комітет з господарського права

Комітет з інтелектуальної власності 

Комітет з організації та маркетингу адвокатської  діяльності 

Комітет з міжнародного права

Комітет взаємовідносин з іноземними об’єднаннями юристів, адвокатів

Комітет з транспортного та митного права

Комітет з нерухомості та будівництва

Комітет з юридичної освітньої політики

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Комітет ААУ з міжнародного арбітражу

Комітет ААУ із захисту бізнесу
                                                     
                                                                                              ЗАГАЛЬНА СУМА ДО СПЛАТИ: 

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

1 банківський переказ                                             1 он-лайн

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



АНКЕТА

Прізвище ім’я по батькові – адвоката, члена ААУ 

        Прізвище

                Ім’я

     По батькові

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

 Орган видачі

               Дата

Стаж (досвід) роботи _____________________

Спеціалізація (галузі права, не більше 3-х)  

Форма здійснення адвокатської діяльності     

Контактна інформація (адреса, регіон)

                                                                                                                           
                                                                                                                            

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

Дата заповнення анкети___________________

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

1  Індивідуально 1 Адвокатське бюро 1 Адвокатське об’єднання

вул.

місто (смт., с.)

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

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

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

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

ПРОЕКТ ААУ

1 Аграрне
1 Адміністративне 
1 Банківське
1 Господарське

1 Кримінальне
1 Міжнародне
1 Медичне
1 Податкове

1 Сімейне
1 Трудове
1 Цивільне
1 інше

тел.(факс)

e-mail
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КМА ААУ

ЗАЯВА
ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ КЛУБУ МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ

АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

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

Дата і місце народження* ___________________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________________________________________

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

 

Посада____________________________________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

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

 Це моя     робоча адреса     домашня адреса

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

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

Електронна пошта_____________________________________________________________ 

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

Сплачую вступний внесок у розмірі:                300 грн.

Прошу прийняти мене до Клубу майбутніх адвокатів. 

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

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

Особистий підпис:__________________________________                                                 Дата:_____________________________



ПАРТНЕРИ ААУ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ААУ

          ПАРТНЕР КМА ААУ 

СОЛОДКИЙ ПАРТНЕР ААУ СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ААУ

31

«БЮЛЕТЕНЬ АСОЦІАЦІЇ 
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»
№3 (26) травень – червень 2017 р.

Відповідальний редактор
Ольга Дмитрієва 

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

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

Над випуском працювали: 
Анна Аксьонова, Аліна Дрозд,  
Микола Пашинський, Інна Мокіна, 
Олег Несінов, Ганна Лисенко, 
Леся Черевко, Євген Пронін, 
Володимир Клочков, Анастасія 
Гурська, Леся Дубчак, Світлана 
Воротникова

Дизайнер: ФОП Вощикова І.С.

Друк: ООО «Арт Студія Друку»
Замовлення №1525, наклад 400 екз.

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

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

www.uaa.org.ua:

ПАРТНЕРИ КОМІТЕТУ ААУ




