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Дмитро Александров, Керуючий партнер 
Alexandrov & Partners, адвокат, Віце-президент 
з питань інвестування ICC Ukraine

проект ААУ «Обличчя адвокатури»
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Почну з головного: я маю че-
стю вже вісімнадцять років нази-
ватися адвокатом. І зізнаюся від-
верто: жодного разу не жалкував 
з приводу того, що обрав своїм 
фахом саме адвокатуру. Вибір цієї 
професії -  не просто вибір роботи. 
На мою думку, це свідоме обрання 
специфічного, але неймовірно ці-
кавого способу життя та мислення. 

Якщо говорити про причини 
мого особистого вибору, то для 
мене робота адвокатом - це своєрід-
не прийняттям виклику долі. Це 
намір реалізувати себе в професії, 
яка вимагає постійного перебуван-
ня в фізичному та психологічному 
тонусі, потребує щоденного подо-
лання викликів під час реалізації 
складних та нестандартних інте-
лектуальних завдань. Перекона-
ний, що більшість адвокатів обрала 
цю професію із тієї ж причини. І 
взагалі, здорова жага до змагання – 
це риса, що притаманна практич-
но всім знайомим мені адвокатам. 

Крім того, для мене вибір про-
фесії адвоката - продовженням 
сімейної справи та традиції. При 
цьому, маючи можливість обрати 
роботу суддею, я віддав перевагу 
адвокатурі, як більш складному, 
креативному та цікавому напрям-
ку юриспруденції.

Ще один чинник, що вплинув 
на вибір адвокатури як моєї профе-
сії – можливість досягнути фінансо-
вої незалежності знову ж таки завдя-
ки інтелектуальним та особистісним 
якостям. Існує поширена думка, що 
адвокат не може отримувати прибу-

ток від діяльності та має безкорисли-
во служити виключно вищій меті 
– забезпеченню законності для своїх 
клієнтів. Звичайно, інтереси клієн-
та для справжніх адвокатів завжди 
первинні й у своїй роботі наша ком-
панія сформувала пріоритет інте-
ресів клієнтів як найвищу цінність. 
Одночасно з цим, гонорар – законна 
винагорода адвокату за його роботу.  
Й навряд чи хтось буде оскаржувати 
той факт, що за якісно виконану ро-
боту професіонал має отримувати 
належну оплату.

Доповнюючи тему винагоро-
ди за роботу адвоката, треба чесно 
визнати, що для великої кілько-
сті людей у нашій країні послуги 
адвоката – недосяжна «розкіш». 
Звичайно, цю проблему покли-
кані вирішити центри безоплат-
ної правової допомоги, однак і 

решті адвокатів корисно пе-
ріодично брати проекти 
ProBono. Для мене й адвокатів 
ALEXANDROV&PARTNERS це 
принципово, тому компанія пе-
ріодично веде такі справи. Як 
приклад наших проектів ProBono 
можна навести юридичний су-
провід ВДНГ, де наша команда, за 
символічний гонорар в 1 гривню, 
вирішила цілий комплекс пра-
вових проблем клієнта. Це допо-
могло дати новий старт роботі та 
розвитку національного виставко-
вого комплексу. 

Адвокат сьогодні, мабуть, одна 
з найкреативніших професій, що 
вимагає нестандартного мислення 
та підходу до вирішення завдань, 
які ставить клієнт. До того ж, інте-
реси клієнта – це найголовніший 
«орієнтир» при вирішені поставле-
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ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

«АДВОКАТИ НЕ ПОВИННІ СТОЯТИ ОСТОРОНЬ,  
А, НАВПАКИ, МАЮТЬ БУТИ В АВАНГАРДІ ПРОЦЕСІВ 

РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ»

Дмитро АЛЕКСАНДРОВ

Адвокат, керуючий партнер 
ALEXANDROV&PARTNERS
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них завдань. Ще один досить при-
ємний момент у роботі адвоката - 
щира вдячність клієнтів за резуль-
татами спільних проектів, коли 
вдається досягти для них макси-
мального позитивного результату, 
будь-то бізнес рішення чи захист 
у суді. Позитивні емоції від роботи 
надихають чи не найбільше. 

Я хотів би, щоб вже сьогодні в 
українських адвокатів все було іде-
ально. Однак усім колегам зрозу-
міло, що це далеко не так і до «зо-
лотого часу» адвокатури в Україні 
нам усім ще потрібно пройти дов-
гий та непростий шлях. 

Майбутнє адвокатури в Украї-
ні як інституту, що передбачений 
Конституцією нашої Держави, од-
нозначно нерозривно пов’язане з 
розвитком українського суспіль-
ства, становленням правосвідо-
мості та правової культури. На 
нинішньому етапі, на жаль, дово-
диться констатувати те, що ні сус-
пільство, ні державний апарат, у 
значній своїй частині, ще не готові 
до реального дотримання принци-
пів верховенства права та закону.

Адвокати не повинні стояти 
осторонь, а, навпаки, мають бути 
в авангарді процесів розвитку пра-
вової культури в Україні, власним 
прикладом, на власній роботі де-
монструвати переваги фахової та 
незалежної адвокатури перед не-
правовими способами захисту по-
рушених прав. 

Звичайно, в країні є величез-
ний запит на незалежні та об’єк-
тивні суди й прозорі та ефективні 
органи державної влади. Проте, 
акт правосуддя досить часто не 
задовольняє переможену сторону 
й остання готова звинувачувати в 
програші кого завгодно. Тому до-
сить часто негативне рішення суду 
готові пояснювати чим завгодно, 
крім власної юридичної непідго-
товленості до ведення справи. 

При цьому, досліджуючи ри-
нок, ми бачимо, що багато корпо-
ративних та приватних клієнтів, 
навіть маючи кошти, просто не го-
тові до залучення фахових адвока-
тів для вирішення їхніх (їх - коли це 
родовій відмінок Кого?/їхні – коли 

вказівка на Чиї?) юридичних про-
блем та намагаються вирішити суто 
правові питання альтернативними, 
неюридичними, способами. Пере-
конаний, що поступово, внаслідок 
еволюційних процесів у нашому су-
спільстві, буде сформовано культу-
ру довіри до адвокатів як фахівців, 
які можуть дієво допомогти своїм 
клієнтам, що, безумовно, підвищить 
попит на справжніх професіоналів. 

Важливим фактором майбут-
нього розвитку української ад-
вокатури, на мою думку, буде 
конкуренція між адвокатами та 
підвищення вибагливості клієнтів 
до рівня якості послуг, що одно-
значно призведе до істотного під-
вищення вимог до професійного 
рівня адвоката. Щоб перемогти в 
конкурентній боротьбі, адвокату 
буде потрібна вузька спеціаліза-
ція, а також повне розуміння спе-
цифіки галузі його клієнта.

Для створення сильного інсти-
туту адвокатури вкрай важливим 
фактором стане розвиток та реаль-
не, а не декларативне, дотриман-
ня гарантій адвокатської діяльно-
сті,  а також реальне дотримання 
принципу змагальності у відноси-
нах із державою, наприклад, кри-
мінальних справах або у справах 
за участю прокуратури. Для цього 
потрібна одна проста річ – закони 
мають виконуватись усіма.  

Я переконаний, що для побу-
дови чогось якісно нового та по-
зитивного потрібне чітке бачення 
мети, план її досягнення та ціле-
спрямовані дії й енергія людей, які 
хочуть цієї мети досягнути. Мова 
йде про те, що для реформуван-
ня та розбудови адвокатури у цей 
процес мають бути залучені люди, 
справжньою та щирою метою яких 
є побудова сильного інституту ад-
вокатури. Очевидно, що централі-
зоване управління таким масштаб-
ним проектом має здійснюватись 
тими, хто дійсно прагне позитив-
них та корисних змін в адвокатурі. 

Українська адвокатура є спіль-
нотою фахівців, кожен із яких є ін-
дивідуальністю та представником 
інтелігенції, просто не зможе й не 
буде функціонувати під жорстким 

централізованим контролем. Жо-
ден адвокат, який поважає себе, не 
допустить втручання в його діяль-
ність з боку будь-кого. Тому втру-
чання в роботу адвоката, його від-
носини з клієнтом або тиск на них 
- це те, що має назавжди відійти в 
минуле, якщо ми хочемо збудува-
ти ефективну та незалежну адво-
катуру в Україні. 

Адвокатське самоврядування 
та згуртованість адвокатів у до-
сягненні мети побудови ефектив-
ної української адвокатури – ось 
головні передумови для створен-
ня адвокатури саме як конститу-
ційного інституту, де кожен член 
спільноти усвідомлюватиме свою 
відповідальність перед суспіль-
ством та колегами за дотримання 
стандартів роботи, відчуваючи 
підтримку своїх колег у випадках, 
коли права адвоката намагати-
муться порушити.

Особисто я вірю у важливість 
місії та функцій адвокатури в 
Україні, адже кваліфікована пра-
вова допомога - це гарантія захисту 
прав у правовій державі, якою по-
ступово стане Україна, адвокатура 
ж обов’язково займе одне із най-
важливіших місць у нашій країні.

Крім еволюції в суто юридич-
ній площині, оскільки право теж 
буде еволюціонувати разом із від-
носинами в суспільстві, адвокат 
майбутнього остаточно стане фа-
хівцем у бізнесі свого клієнта та 
спеціалістом у технологіях, за до-
помогою яких вирішуватиметься 
абсолютна більшість технічної і, 
напевно, інтелектуальної роботи, 
яку зраз виконує сам адвокат або 
його помічники. Моя порада тим, 
хто бачить своє майбутнє в адвока-
турі, вже зараз починати освоюва-
ти навики роботи із технологіями, 
що покликані спростити роботу 
адвоката або юридичної фірми. 

Майбутнє, про яке я кажу, вже 
є частиною нашого теперішнього, 
процеси змін невідворотні й боя-
тися їх непотрібно. Однак тим, хто 
хоче знайти собі місце в адвока-
турі завтрашнього дня, варто по-
чинати розвиток та підготовку до 
нових умов уже сьогодні. 

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ



5 №2 (25) березень – квітень 2017 р.

ВІДБУВСЯ VI ФОРУМ ААУ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 
ТА ПРОЦЕСУ «КИЇВСЬКА ВЕСНА»

15 березня 2017 року в Прем’єр 
готелі «Русь» відбувся VI Все- 
український форум ААУ з ци-
вільного права та процесу «КИ-
ЇВСЬКА ВЕСНА».

Форум традиційно зібрав вели-
ку кількість учасників, серед було 
понад 180 адвокатів та юристів з 
різних регіонів України. Запро-
понований формат форуму у ви-
гляді сесій, побудованих на прин-
ципі відкритого діалогу, створив 
дискусійний майданчик, на якому 
колеги мали можливість обговори-
ти сучасний стан, тенденції та на-
прямки розвитку як цивілістичної 
науки та практики, так і суміжних 
галузей та інститутів.

Цей захід став платформою для 
обговорення актуальних проблем, 
що виникають під час здійснен-
ня представництва у цивільних 
та господарських справах, вирі-
шенню питань в сфері сімейного, 
спадкового, договірного та кор-
поративного права, захисту права 
власності, аналізу системних ре-

форм в сфері юстиції, розпочатих 
в 2016 році, новацій в цивільному 
праву та процесі. Слід відзначити 
щирість виступів та бажання по-
будови конструктивного діалогу 
з адвокатською спільнотою з боку 
представників органів виконавчої 
влади. 

Гія Гецадзе, Заступник Міні-
стра юстиції України, доповідь 
якого була першою, відверто роз-
повів про нові виклики, що сто-
ять перед Міністерством юстиції 
України, а також успіхи в реаліза-
ції широкомасштабних реформ, 
які проводить міністерство. Не мо-
жемо не відмітити його бачення, 
що інститут адвокатури має роз-
вивати сама адвокатура.

Віктор Короленко, Координа-
тор Робочої групи з реформуван-
ня процесуального законодавства 
Ради з питань судової реформи 
при Президентові України, ще раз 
підкреслив про необхідність ре-
формування інституту адвокату-
ри та його значення в контексті ре-

формування органів правосуддя, 
та закликав присутніх долучати-
ся до висловлення пропозицій та 
критичних зауважень щодо змісту 
процесуальних кодексів, які най-
ближчим часом зазнають суттє- 
вих змін.

На важливості та необхідно-
сті впровадження електронного 
суду, який би полегшив роботу 
усім учасникам процесу, призвів 
до економії часу і грошей та допо-
міг прозорості судового процесу і 
підвищенню довіри суспільства до 
судової влади акцентував увагу у 
своєму виступі Олексій Бринцев, 
к.ю.н., доцент, заступник голови 
Господарського суду Харківської 
області.

Руслан Сидорович підняв бо-
люче питання якості виконання 
судових рішень та відкриття но-
вих перспектив у цьому питан-
ні завдяки інституту приватних 
виконавців. 

Роман Чернега, Голова Дер-
жавної служби України з питань 
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праці, пояснив зміст новел в тру-
довому законодавстві, зокрема у 
питаннях перевірок, що набрали 
чинності з початку 2017 року. 

Станіслав Куценко, керівник 
Головного управління юстиції у 
м. Києві, презентував он-лайн бу-
динок юстиції та продемонстрував 
як працює відповідний сервіс і які 
можливості він відкриває для гро-
мадян та адвокатів.

Леся Дубчак, адвокат, член 
Правління ААУ, к.ю.н., член КДКА 
міста Києва, розповіла про доступ 
до професії адвоката у Німеччи-
ні, зосередивши увагу на особли-
востях здобуття вищої юридичної 
освіти в Німеччині та відкритті 
офісу українськими адвокатами.

Станіслав Скрипник, адво-
кат, виконавчий партнер ЮФ 
«Lavrynovych & Partners Law 
Firm», бізнес-медіатор звернув 
увагу присутніх на можливостях 
та перевагах бізнес-медіації. 

Подальше спілкування колег від-
бувалася в рамках паралельних сесій.

Так секція з сімейного права 
розпочалася з виступу психолога 
Людмили Копишинської, яка наго-
лосила на тому, як адвокатам оби-
рати психолога для психологічних 
експертиз та у яких категоріях 
справ участь психолога буде вкрай 
необхідною.

Ганна Гаро, адвокат, к.ю.н., 
керівник Комітету ААУ з сімей-
ного права, керівник ТОВ «Юри-
дичне агентство Ганни Гаро», 
зазначила основні моменти щодо 
встановлення батьківства в су-
довому порядку, зосередивши 
увагу як на питаннях відповід-
них експертиз, так і на питаннях 
формулювання позовних вимог 
та доказової бази по цій категорії 
справ.

Олександр Олійник, адвокат, 
партнер АБ «Олійник і Партне-
ри», голова Хмельницького відді-
лення ААУ, зупинив свою увагу 
на останніх тенденціях розгляду 
справ щодо встановлення місця 
проживання дітей. 

Ольга Лепіхіна, юрист ЮФ 
«Астерс», розповіла про цікаву 
практику щодо поділу майна фі-
зичних осіб-підприємців при ро-
зірванні шлюбу, а Микола Бойко, 
лікар-сексопатолог, професор, 
доктор медичних наук вразив усіх 
присутніх своєю доповіддю щодо 
однієї з причин розпаду сімей. 

Микола Гультай, суддя Кон-
ституційного Суду України, за-
вершив сесію презентацією моделі 
конституційної скарги.

Микола Бойко, лікар-сексопа-
толог, професор, доктор медич-
них наук, вразив усих присутніх  
своєю доповіддю щодо  одної із 
причин розпаду сімей.

Максим Олексіюк, Партнер, 
адвокат «КМ Партнери», Юлія 
Курило, адвокат, член Правлін-
ня ААУ, партнер Адвокатсько-
го об’єднання «SK GROUP», Іри-
на Педь, керуючий партнер ТОВ 
«Експертна група S&D»,  доктор 
економічних наук,  магістр між-
народного права; Артем Цукур, 
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Партнер юридичної компанії 
«Elite Consult Group»; Вікторія 
Негода, помічник адвоката, Ад-
вокатське об’єднання «Юридичне 
об’єднання «ФЕМІДА»; Іван Ста-
роста, адвокат, партнер Адво-
катського об’єднання «Клочков 
та партнери», провели палац ді-
скуссію щодо особливості договір-
ного права та його застосування на 
практиці.

Олександр  Онуфрієнко, Рад-
ник, керівник практики приват-
них клієнтів ЮФ «Lavrynovych 
& Partners Law Firm», Катерина 
Нікітюк, адвокат АО  «Міллер», 
Людмила Садихова, Приватний 
нотаріус Київського міського но-
таріального округу, член Нотарі-
альної палати України, розповіли 
про різні аспекти спадкового пра-
ва, про особливості  застосуван-
ня окремих положень цивільного 
кодексу.   Радмила Гревцова, Ке-
руючий партнер Консалтингової 
компанії «Юркрафт Медицина», 
голова Комітету ААУ з медич-

ного і фармацевтичного права; 
Катерина Меркулова, к.ю.н., про-
відний юрисконсульт Медичної 
корпорації «Артеріум» зазначили 
важливість розвитку нових газей 
права  таких як медичне та фарма-
цевтичне право.

Ярослав Лисенко, адвокат, ке-
руючий партнер адвокатського 
об’єднання «Адвокатська сім’я 
Лисенко»; Артур Мартиненко, 
Партнер компанії «Force & Right 
Legal Group»; Оксана Блажівська, 
Суддя господарського суду міста 
Києва, д.ю.н., професор кафедри 
інтелектуальноі власності юри-
дичного факультету КНУ ім. Та-
раса Шевченка; Діана Козловська, 
Арбітражний керуючий найвищої 
5 категорії, Керуючий партнер 
юридичної компанії «Elite Consult 
Group», продискутували щодо 
права власності та особливих ін-
ститутах права.

 Луїза Романадзе, медіатор, 
адвокат, к.ю.н., завідувач кафе-
дри правознавства Одеського 

національного економічного уні-
верситету, доцент кафедри гос-
подарського права і процесу Наці-
онального університету «Одеська 
юридична академія», продовжила 
діскуссію щодо участі адвоката у 
медіації.

На завершення Форуму від-
бувся навчальний кейс з демон-
страцією деяких стадій медіації по 
вирішенню спору у сфері спадщи-
ни у виконанні Регіни Гусейнової, 
адвокат, медіатор; Анни Ющак, 
адвокат, к.ю.н., Директор депар-
таменту цивільного та сімейного 
права Української іноземної юри-
дичної колегії та  Ганни Гаро, ад-
вокат, к.ю.н., керівник Комітету 
ААУ  з сімейного права, керівник 
ТОВ «Юридичне агентство Ганни 
Гаро».

Асоціація адвокатів України 
висловлює слова подяки всім учас-
никам, партнерам, доповідачам, 
інформаційним партнерам за під-
тримку та запрошує на майбутні 
заходи. 
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Ні для кого не секрет, що земля є 
основним багатством, яке перебуває 
під особливим захистом держави. Не-
зважаючи на те, що право власності на 
землю гарантується, іноді трапляють-
ся випадки коли права на землю під-
лягають захисту у судовому порядку.

Способи захисту прав на землю 
визначено у ст. 152 ЗК України та ст. 
16 ЦК України. Найпоширенішими 
способами захисту є: визнання пра-
ва, визнання правочину недійсним 
та визнання незаконними рішень 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. Разом з 
тим, на практиці трапляються ви-
падки, коли використовуються й 
інші способи захисту, які й не перед-
бачені законодавством. 

Питання захисту судом цивіль-
них прав та інтересів залишається 
вкрай актуальним, оскільки відсут-
ність належного правового врегу-
лювання та суперечність окремих 
положень чинного законодавства 
породжує багато проблем при за-
стосуванні передбачених указани-
ми нормами способів захисту, що 
в більшості випадків позбавляє їх 
ефективності й істотно ускладнює 

здійснення судом захисту поруше-
них цивільних прав та інтересів 
учасників спірних правовідносин.

Слід зазначити, що способи за-
хисту визначені чинним законодав-
ством України не є вичерпними, 
однак трапляються не поодинокі 
випадки, коли суду відмовляються у 
захисті порушеного права, у зв’язку 
з тим, що такий спосіб захисту не пе-
редбачений законодавством України. 
Однак, це не узгоджується зі ст.ст. 
55, 124 Конституції України, норми 
яких поширюються на всі без винят-
ку правовідносини, що виникають 
у державі, загальними принципами 
ст. 3 ЦК про право звернення до суду 
за захистом і не відповідає Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, виконання вимог якої 
є обов’язковим для України. 

Відтак, не можна відмовляти у 
позові у зв’язку з тим, що позивач, 
звертаючись до суду, обрав спосіб 
захисту, не встановлений законом 
або договором для захисту права чи 
інтересу, що порушене, невизнане 
або оспорюється. 

Саме такий підхід до застосуван-
ня судами положень ст. 16 ЦК знай-
шов своє втілення в постанові ВСУ 
від 21 травня 2012 року у справі № 
6-20цс11 та у Рішеннях ЄСзПЛ від 
15.11.1996 р. у справі «Чахал проти 
Об’єднаного Королівства» (Chahal v. 
the United Kingdom, (22414/93) [1996] 
ECHR 54), від 05.04.2005 р. у справі 
«Афанасьєв проти України» (заява 
№38722/02).

У зв’язку з цим, пропонуємо діє-
ві стратегії судового захисту прав на 
землю, які можливо ефективно ви-
користовувати на практиці.

Стратегія 1: Використання 
строків позовної давності

Наведена стратегія захисту прав 
на землю стосується спорів, де пози-
вачем є органи прокуратури Украї-
ни, які захищають інтереси держави. 
Як показує практика, то позовні за-
яви про скасування наказів чи розпо-
ряджень на підставі, яких були отри-
мані земельні ділянки можуть бути 
подані навіть через 5, 10, 15 років 
після їх отримання. У таких випад-

ках, органи прокуратури зазвичай 
посилаються на те, що вони дізнали-
ся про порушене права держави ви-
ключно після проведення перевірки.

Однак таке посилання щодо 
строків є хибним, оскільки строк 
позовної давності, встановлений за-
коном для оскарження – єдиний, як 
для позивача, так і для прокуратури, 
яка представляє інтереси держави.

Така позиція підтверджується й 
судовою практикою, яка є обов’яз-
ковою до застосування, а саме: По-
станова ВСУ від 23.12.2014 р. у спра-
ві №3-194гс14; Постанова ВСУ від 
25.03.2015 р. у справі №3-21гс15; По-
станова ВСУ від 01.07.2015 р. у спра-
ві №6-178цс15; Постанова ВСУ від 
16.09.2015 р. у справі №6-68цс15; Рі-
шення ЄСзПЛ від 20.09.2011 р. успра-
ві ВАТ «Нафтова компанія «Юкос» 
проти Росії» за заявою № 14902/04; 
Рішення ЄСзПЛ від 22.10.1996 р. 
у справі «Стаббінгс та інші проти 
Сполученого Королівства» за заява-
ми № 22083/93, 22095/93.

Стратегія 2: Відсутність пору-
шення інтересів держави

Наведена стратегія захисту, та-
кож стосується органів прокурату-
ри, однак у деяких випадках суд не 
звертає на це увагу. Так, процесуаль-
ним законодавством України визна-
чено, що сторона (у т.ч. позивач) має 
навести обґрунтування та докази 
підстав для звернення до суду. 

Однією з основних вимог, у таких 
позовних заявах де прокуратурою за-
хищаються інтереси держави, є зазна-
чення у позовній заяві «в чому поля-
гає порушення інтересів держави чи 
в чому існує загроза інтересам держа-
ви». На практиці, таке обґрунтування 
зводиться виключно до цитування 
положень законодавства України 
щодо гарантій прав на землю або ви-
користовуються формулювання не 
сумісні із земельними відносинами.

Наступною вимогою, у таких по-
зовних заявах, є зазначення органа, 
уповноваженого державою здійсню-
вати відповідні функції у спірних 
правовідносинах. Слід звертати ува-
гу, на орган, чиї інтереси представ-
ляє прокуратура, оскільки іноді по-

ТОП-5 СТРАТЕГІЙ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

СТАТТЯ

Дмитро НАВРОЦЬКИЙ

Асоційований партнер Правничої 
Фірми «Софія»
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зовні заяви направляються до суду 
від органів, які взагалі не мають від-
ношення до розпорядження земель-
ними ділянками, що є порушенням 
процесуального законодавства.

Наведена позиція, знайшла своє 
відображення у Рішенні КСУ від 
08.04.1999 р. №3-рп/99 (справа про 
представництво прокуратурою інте-
ресів держави в арбітражному суді).

Стратегія 3: Ненормативні 
акти не підлягають скасуванню, а 
є актами індивідуальної дії

Одним із найпоширеніших спо-
собів захисту прав на землю є ви-
знання незаконним рішення органу 
державної влади чи органу місце-
вого самоврядування. Однак, не усі 
рішення можуть бути скасовані у су-
довому порядку.

Постанова Пленуму ВСУ (далі – 
«ППВСУ») від 16.04.2004 р. № 7 «Про 
практику застосування судами зе-
мельного законодавства при розгля-
ді цивільних справ» у п. 8 зазнача-
ється, що при вирішені в судовому 
порядку питання про недійсність 
документів, виданих на підставі рі-
шення органу виконавчої влади чи 
органу місцевого самоврядування, 
за яким земельна ділянка була не-
правомірно одержана у власність чи 
користування, слід враховувати Рі-
шення Конституційного Суду Укра-
їни від 16.04.2009 р.№7-рп/2009.

У п. 4 Рішення Конституційно-
го Суду України від 16.04.2009 р.№7-
рп/2009 визначено, що органи місце-
вого самоврядування приймають як 
нормативні акти, так і ненормативні 
акти. Ненормативні акти передбача-
ють конкретні приписи, звернені до 
окремого суб’єкта чи юридичної осо-
би, застосовуються одноразово і після 
реалізації вичерпують свою дію. А п. 5 
вищенаведеного рішення зазначається, 
що ненормативні правові акти органу 
місцевого самоврядування є актами 
одноразового застосування, вичерпу-
ють свою дію фактом їхнього виконан-
ня, тому вони не можуть бути скасовані.

Відтак, рішення органів місцево-
го самоврядування, щодо виділення 
земельних ділянок, є актами індиві-
дуальної дії й не можуть бути скасо-
вані, оскільки вичерпали свою юри-
дичну дію після їх прийняття. Така, 

позиція підтверджується й судовою 
практикою, яка є обов’язковою до 
застосування, а саме: Постанова ВСУ 
від 24.10.2011 р. у справі №21-309а11; 
Постанова ВСУ від 18.11.2014 р. у 
справі №21-438а14.

Стратегія 4: Підстави припи-
нення прав на землю прямо визна-
чені у законодавстві України

Досить часто у позовних заявах та 
рішеннях суду опускається той факт, 
що підстави для припинення права 
власності та права оренди є прямо 
визначеними у законодавстві та є ви-
черпними (ст. 140, 141 ЗК України). 
Позбавлення цих прав, у спосіб не ви-
значений законом є протиправним. 

Так, п. 8 ППВСУ від 16.04.2004 р. 
№ 7 визначено, що рішення органів 
виконавчої влади або органів місце-
вого самоврядування перерозподіли-
ти землю інакше після встановлення 
меж земельних ділянок у натурі (на 
місцевості), одержання власником 
або землекористувачем документів, 
що посвідчують право на них, та дер-
жавної реєстрації, не може бути під-
ставою для припинення права влас-
ності на земельну ділянку або права 
користування земельною ділянкою 
як повністю, так і частково, оскіль-
ки визначений статтями 140, 141 ЗК 
перелік підстав для цього є вичерп-
ним. Зокрема, не можливо позбавити 
права на земельну ділянку у випадку 
скасування рішення органу, на під-
ставі якого було видано державний 
акт чи свідоцтва про право власності 
або укладено договір оренди. Така 
позиція підтверджується й судовою 
практикою, яка є обов’язковою до 
застосування, а саме: Постанова ВСУ 
від 12.09.2012 р. у справі №6-71цс12; 
Постанова ВСУ від 12.09.2012 р. у 
справі №6-83цс13; Постанова ВСУ від 
12.09.2012 р. у справі №6-93цс13.

Стратегія 5: Добросовісність 
дій набувача під час отримання зе-
мельної ділянки

Досить часто, позовні вимоги про 
скасування права власності чи права 
оренди ґрунтуються на тому, що ор-
ганом державної влади чи органом 
місцевого самоврядування було по-
рушено встановлений законом по-
рядок передання земельної ділянки 
у власність чи користування.

Однак права на землю є непо-
рушними, й будь яке втручання у ці 
права є протиправним, за виключен-
ням випадків визначених законом. 
Тому, у таких випадках презюму-
ється добросовісність дій набувача, 
якщо інше не буде доведено. У та-
ких справах сформувалася позиція, 
відповідно до якої не можна позба-
вити права власності (оренди) особу, 
якщо самі по собі допущені органа-
ми публічної влади порушення не 
можуть бути безумовною підставою 
для визнання їх рішень недійсними, 
якщо вони не допущені внаслідок 
винної, протиправної поведінки са-
мої фізичної особи.

Позбавлення майна може бути 
виправданим лише у випадку, якщо 
буде показаний (inter alia), «інтерес 
суспільства» та «умови, передбачені 
законом». Будь-яке втручання у пра-
во власності обов’язково повинно від-
повідати принципу пропорційності. 
Справедливий баланс має бути до-
триманий між вимогами загального 
інтересу суспільства та вимогами за-
хисту основних прав людини. Необ-
хідний баланс не буде дотриманий, 
якщо особа, про яку йдеться, несе 
«індивідуальний і надмірний тягар».

Така позиція підтверджується 
практикою ЄСзПЛ, яка є джерелом 
права, а саме: Рішення ЄСзПЛ від 
01.06.2006 р. у справі «Федоренко 
проти України» заява №25921/02; Рі-
шення ЄСзПЛ від 02.11.2004 р. у спра-
ві «Трегубенко проти України» заява 
№61333/00; Рішення ЄСзПЛ «Стретч 
проти Сполученого Королівства» 
(Stretch v. The United Kingdom, № 
44277/98, пп. 32–35, 24.07.2003 р.).

Наведені стратегії не є вичерп-
ними, однак були сформовані при 
використанні їх на практиці. Оби-
раючи той чи інший спосіб захисту 
слід пам’ятати, що способи захисту 
визначені законодавством не є ви-
черпними й особа має право захи-
щатися всіма законними засобами. 
Знання судової практики та позицій 
ЄСзПЛ дозволить підготувати якісну 
позовну заяву та мінімізувати ризик 
отримання негативного результату, 
а юристи нашої компанії допоможуть 
розв’язати земельні проблеми будь 
якої складності. 
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Питання визнання податкови-
ми органами операцій нереаль-
ними/«безтоварними» не втрачає 
актуальності й у 2017 році. 

Останнім часом суди переван-
тажені позовами, предметом яких 
є оскарження  податкових пові-
домлень-рішень контролюючих 
органів, прийнятих за результата-
ми перевірок платників податків. 
Головною ознакою такої категорії 
справ є так звана нереальність гос-
подарської операції платника по-
датку з його контрагентом, що тяг-
не за собою відмову від визнання 
податкового кредиту такого плат-
ника податку. Судова практика 
2016 - 2017 років по даній категорії 
податкових спорів істотно не змі-
нилася порівняно з попередніми 
роками.

Системний аналіз судової 
практики та аналіз обставин  дока-
зування останнім часом вказує нам 
на неоднаковий підхід суддів до 
встановлення доказової бази нере-
альності господарських операцій 
та її повноти.

 Наведені нижче приклади зу-
стрічаються в актах податкових 
перевірок часто, тому ми зібрали і 
систематизували судову практику 
стосовно визначення «реальності» 
господарської операції. Ця стаття 
є спробою узагальнення усіх під-
ходів адміністративних судів до 
визначення питання нереальності 
господарської операції.

При встановленні податківця-
ми ознак нереальності господар-
ської операції суддівська колегія 
ВАСУ у постанові від 26 січня 2017 
року у справі № AC 27/451-07 (37/27)  
звернула увагу податківців на не-
обхідність перевірки платника 
податків та його контрагента, вра-
ховуючи специфіку придбаних у 
контрагента товарів, в частині їх 
фізичних, технічних та фізіологіч-
них можливостей здійснення вка-
заної господарської операції.

Так, суд доходить висновку, 
що наявність векселя як розра-
хункового документа за спірними 
операціями самі по собі не є під-
твердженням фактичного здійс-

нення  господарських операцій 
та самостійною підставою для 
формування спірних сум подат-
кових вигод, оскільки рух даного 
векселя, виходячи із вищенаведе-
ного, не підтверджує реальність 
здійснення господарських опера-
цій. Таким чином, за відсутності 
у платника податків доказів пе-
реміщення придбаних у контра-
гента товарів, доказів перевірки їх 
кількості, доказів поставки товарів 
та взаєморозрахунків, суд касацій-
ної інстанції дійшов висновку, що 
господарські операції між платником 
податків та його контрагентом не 
були спрямовані на настання реаль-
них наслідків господарсько-фінансової 
діяльності.

Нереальність господарських 
операцій з придбання платником 
податку товару (робіт, послуг) має 
підтверджуватися належними, до-
пустимими та достатніми доказами 
і не може ґрунтуватися на припу-
щеннях, зокрема обумовлюватись 
допущеними контрагентами по-
рушеннями вимог законодавства. 
Якщо вказаний контрагент допу-
стив такі порушення, то це тягне 
відповідальність та негативні на-
слідки саме щодо нього, адже зако-
ном іншого не передбачено (Ухвала 
ВАСУ від 07 грудня 2016 року у справі 
№820/7463/15).

Загалом, аналіз судових рі-
шень, винесених адміністративни-
ми судами, й передусім, ВАСУ за 
останній період, дозволив нам ви-
значити обставини, які можуть 
свідчити про нереальність госпо-
дарської операції:

1. недостатність основних фо-
ндів (Ухвала ВАСУ від 25.01.2017 у 
справі № 2а-18403/11.2670);

2. відсутність контрагента за 
своїм місцезнаходженням (Ухвала 
ВАСУ від 25.01.2017 у справі № 2а-
18403/11/2670);

3. безпідставне включення 
платником податку до складу 
валових витрат та податкового 
кредиту витрат, понесених у ре-

ОЗНАКИ НЕРЕАЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ: 
ОСТАННЯ СУДОВА ПРАКТИКА - ВЕРСІЯ ВАСУ (SUMMERY)

СТАТТЯ

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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зультаті здійснення господарської 
діяльності, що проведена на під-
ставі нікчемних правочинів (Ух-
вала ВАСУ від 23.01.2017 у справі № 
2a/0470/178/11);

4. господарські операції є не-
типовими для основної господар-
ської діяльності будь-кого, плат-
ника податку або контрагента; 
товарний характер поставок про-
дукції не підтверджений належ-
ними доказами; на підтвердження 
передачі товару платником по-
датку не надано копії: актів при-
ймання –передачі товару (в актах 
відсутні відомості про приймання 
товару за кількістю та якістю; у 
видаткових накладних в графах 
„Відвантажив” та „Отримав» від-
сутні прізвища осіб які підписува-
ли ці накладні); окремі документи 
по цих господарських операціях 
є дефектними (податкові наклад-
ні); відсутні сертифікати якості 
на продукцію; відсутні документи 
що підтверджують відповідність 
продукції; не встановлення міс-
цезнаходження юридичної осо-
би та не проведення у зв’язку з 
цим зустрічної перевірки (Ухвала 
ВАСУ від 14.12.2016 у справі № 2а-
1970/988/11);

5. господарські операції між 
суб’єктами господарювання не 
мають реального характеру (безто-
варні); правочини між цими осо-
бами є нікчемними, спрямовані 
на податкову мінімізацію (Ухвала 
ВАСУ від 07 грудня 2016 року у справі 
№ 2а-1770/3174/2012);

6. не використання суб’єктом 
господарювання придбаних това-
рів (робіт та послуг) у власній гос-
подарській діяльності;

7. невідповідність господар-
ських операцій дійсному еко-
номічному змісту; наявність 
обставин, що підтверджують не-
добросовісність платника податків 
(Ухвала ВАСУ від 07 грудня 2016 року 
у справі № 826/14217/15).

Слід також врахувати, що 
контрагент, надаючи вам послу-
ги, поставляючи товар тощо, по-
винен мати право на зайняття 
відповідною діяльністю. Що ми 
маємо на увазі? Відповідний вид 

діяльності має бути не лише пе-
редбачений його статутом, але і 
внесений до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громад-
ських формувань. Дана обставина, 
серед іншого, також нерідко пере-
віряється фіскалами і враховується 
судами. Прикладами є наступні рі-
шення: Ухвала ВАСУ від 08.07.2015 
р. у справі №805/14587/13-а, Ухва-
ла Київського апеляційного адміні-
стративного суду від 09.12.2014 р. у 
справі №826/12953/13-а, Постанова 
Львівського апеляційного адміністра-
тивного суду від 13.12.2012 р. у спра-
ві №125752/12, Ухвала Харківсько-
го апеляційного адміністративного 
суду від 18.09.2012 р. у справі №2а-
1670/2954/12.

І такі позиції судів домінують, 
незважаючи на те, що згідно розді-
лу 1 «Загальні положення» Націо-
нального класифікатора України 
«Класифікація видів економічної 
діяльності» (КВЕД-2010) КВЕД - це 
статистичний інструмент для впо-
рядкування економічної інфор-
мації. Водночас Класифікація є 
механізмом спільної мови, що має 
використання в багатьох інших, 
нестатистичних сферах (соціаль-
ному та податковому регулюван-
ні, ліцензуванні, системі тарифів 
тощо), проте, не завжди адаптова-
на до цього повною мірою. Отже, 
Класифікація не завжди відпові-
дає всім потребам користувачів за 
межами статистичної системи, у 
зв’язку з чим можуть виникнути 
суперечності стосовно юридично-
го використання коду КВЕД. Слід 
мати на увазі, що код виду діяль-
ності не створює прав чи обов’яз-
ків для підприємств і організацій, 
не спричинює жодних правових 
наслідків. Код виду діяльності не 
обов’язково достатній критерій 
для виконання умов, передбаче-
них нормативними актами. У за-
стосуванні нормативних актів чи 
контрактів код виду діяльності - 
це припущення, а не доказ. Вико-
ристання КВЕД для статистичних 
потреб передбачає дотримання 
методологічних правил, структу-
ри класифікації та визначених 

меж між позиціями, структур-
них зв’язків між класифікаціями 
діяльності, продукції та товарів 
зовнішньоекономічної діяльності, 
методу «зверху-вниз» (top-down) 
щодо основного виду діяльності, 
визначень статистичних одиниць 
тощо. Будь-яке використання КВЕД 
не для статистичних потреб (ад-
міністративних або нормативних) 
здійснюють самі користувачі за влас-
ними правилами, відповідаючи за це 
та належно пояснюючи таке викори-
стання.

Якщо ж ви маєте справу з нере-
зидентом і мова йде про експорт-
но-імпортні операції (особливо 
послуги та роялті), то, незалежно 
від вартості контракту, не зайвим 
буде отримати висновок Держав-
ного підприємства «Держзовні-
шінформ», що підтверджує від-
повідність сплачених платником 
податків сум загальноприйня-
тим правилам торгової прак-
тики. Вказаний документ ста-
не додатковим обґрунтуванням 
правомірності позиції в суді (на-
приклад, Постанова Окружного 
адміністративного суду міста Ки-
єва від 11.12.2014 р. у справі №2а-
7895/11/2670).

Отже, щоб впевнено і успішно 
вступати в судовий спір з податко-
вим органом, платнику податків 
необхідно завчасно попіклуватись 
про те, щоб його господарські 
операції мали характер реальних, 
тобто, відповідали всім описаним 
в даній статті критеріям. 
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ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ 
НАБУ», ОРГАНІЗОВАНИЙ КОМІТЕТОМ ААУ 

З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

23 березня 2017 року відбувся 
Круглий стіл «Специфіка діяль-
ності НАБУ», організований  комі-
тетом Асоціації адвокатів України 
з кримінального права та процесу. 
Розпочинаючи обговорення, голова 
Комітету, адвокат Андрій Сидо-
ренко поінформував присутніх про 
основні показники діяльності НАБУ 
в цифрах. Зазначені відомості були 
надані організаторам прес-службою 
Бюро. Вікторія Кицюк, слідча суд-
дя Солом’янського районного суду 
м. Києва, поділилася із учасниками 
заходу своїми думками і досвідом 
стосовно проблемних питань при-
йняття НАБУ заяв і повідомлень 
про злочини та внесення відомо-
стей до ЄРДР. 

Також пані Вікторія розпові-
ла про практику розгляду слідчи-
ми суддями клопотань детективів 
НАБУ. Слідча суддя загалом висо-
ко оцінила якість підготовки мате-
ріалів детективами у порівнянні з 
іншими органами досудового роз-
слідування, на діяльність яких по-
ширюється юрисдикція суду. 

Далі перед учасниками Круг-
лого столу виступив адвокат Олег 
Дроздович, котрий висловив власні 
спостереження щодо особливостей 
практичної роботи НАБУ та тен-
денцій в діяльності Бюро. Зокрема, 
адвокат вказав на масове і активне 
використання детективами обшу-
ків для здобуття доказів. Такі об-

шуки, за словами адвоката, Бюро 
широко практикує проводити не 
лише у підозрюваних, а і у свідків 
та їхніх родичів. Також пан Олег 
вказав на проблемну практику ви-
значення надзвичайно високих роз-
мірів застави для підозрюваних, на 
особливості медійного висвітлення 
ходу досудового розслідування, що 
проводяться детективами, а також 
інші цікаві моменти. Загалом пан 
Дроздович позитивно оцінив робо-
ту Бюро та висловив думку про те, 
що у майбутньому НАБУ має не-
погані шанси стати ефективним та 
висококласним органом досудового 
розслідування.

На завершення обговорення 
адвокат Віталій Наум також поді-
лився із учасниками Круглого столу 
власним досвідом роботи із НАБУ 
по конкретних справах. На думку 
пана Віталія, Бюро у своїй роботі ви-
користовує багато сумнівних при-
йомів, які були притаманні колиш-
нім підрозділам УБОЗ. Зокрема, це 
певні зловживання затриманнями 
та триманням особи під вартою із 
метою спонукати її до дачі викри-
вальних свідчень проти себе та ін-
ших фігурантів. Разом з тим, адво-
кат відмітив позитивні зміни при 
проведенні детективами обшуків 
у адвокатів. Віднедавна, при здійс-
ненні таких дій детективи більш 
обережно і коректно поводяться 
із матеріалами, що становлять ад-

вокатську таємницю. Пан Віталій 
резюмував, що НАБУ вміє дуже 
швидко вчитися на своїх помилках 
та виправляти їх, а для об’єктивної 
оцінки роботи Бюро потрібен час. 

Варто також відзначити, що 
представники НАБУ відгукнули-
ся на запрошення Комітету взяти 
участь у роботі Круглого столу. Спі-
керами планували виступити три 
детективи (в тому числі керівного 
складу), проте в останній момент 
вони не змогли прибути на захід. 
Організатори висловлюють жаль із 
даного приводу та приносять свої 
вибачення гостям, які сподівалися 
на можливість поспілкуватися із де-
тективами в такому форматі. Споді-
ваємося, що у подальшому в НАБУ 
не виникатиме перепон для спілку-
вання із професійним середовищем 
на майданчиках Асоціації адвокатів 
України. 

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ



13 №2 (25) березень – квітень 2017 р.

КОМІТЕТ СІМЕЙНОГО ПРАВА –  
НАЙКРАЩИЙ КОМІТЕТ ААУ  В 2016 РОЦІ!

У зв’язку з тим, що все актуальні-
шими стають справи, які є дотичними 
до питань сімейного права, зокрема, 
пов’язані зі спадкуванням, міжнарод-
ним приватним правом, криміналь-
ним правом та процесом, медичним 
правом та медіацією, Рішенням Прав-
ління ААУ від 29 вересня 2016 року 
у складі Комітету Сімейного права 
було створено п’ять секцій:

1. Секція Майнових та немай-
нових сімейних спорів, яка працює 
над дослідженнями правовідносин 
у сфері сімейних відносин, в тому 
числі спорів про майно подружжя, 
його поділу, спорів про спадкове 
майно членів сім’ї, спорів між бать-
ками про дітей, аліменти, визна-
чення місця проживання дитини, 
позбавлення батьківських прав, та 
захисту прав дитини як суб’єкта сі-
мейних правовідносин. 

2. Секція Захисту прав учас-
ників сімейних правовідносин в 

кримінальному провадженні, яка 
працює над проблемами насиль-
ства у сім’ї, представництва дитини 
як суб’єкта кримінального прова-
дження та проблемами криміналь-
них правопорушень дорослих щодо 
дитини.

3. Секція Захисту прав учасни-
ків сімейних правовідносин у сфе-
рі охорони здоров’я, яка здійснює 
дослідження проблем, пов’язаних з 
особливостями представництва па-
цієнтів у сфері надання медичної 
допомоги, специфікою прийняття 
медичних рішень стосовно дитини, 
реалізацією особистих немайнових 
прав у програмах застосування до-
поміжних репродуктивних техно-
логій, імплементацією інституту за-
вчасного планування лікування та 
догляду та ін.

4. Секція Міжнародного сімей-
ного права, яка займається дослі-
дженнями сімейних правовідносин 

з іноземним елементом. 
5. Секція Сімейної медіації, яка 

працює над проблемами застосу-
вання сімейної медіації на практиці 
та її законодавчим впровадженням 
як позасудового способу вирішення 
сімейних спорів (конфліктів).

Саме плідна, активна та захо-
плююча робота всіх членів Комітету 
сімейного права створила справж-
ню Команду професіоналів у сфері 
сімейного права. Кожна секція, її ке-
рівник і актив – унікальні адвокати, 
у яких знання і досвід роблять чу-
деса, у яких мільйон ідей і проектів, 
а сил і завзяття вистачить на багато 
років. Наші члени беруть активну 
участь в розробці законопроектів 
нарівні з першими особами відпові-
дальних міністерств. 

Тож знайомтеся зі всіма членами 
Комітету Сімейного права ААУ:
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РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

СВІТЛАНА САВИЦЬКА – Перший Заступник голови Секції Майнових та немай-
нових сімейних спорів, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри Право-
суддя юридичного факультету Київської державної академії водного транспорту імені 
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. 

Спеціалізується у сфері сімейного права (спори між батьками відносно дітей, опіка 
та усиновлення, аліментні правовідносини), а також спадкові правовідносини).

АННА ЮЩАК – Заступник голови Секції сімейної медіації Адвокат, член Секції 
Захисту прав учасників сімейних правовідносин у сфері охорони здоров’я, член Сек-
ція Міжнародного сімейного права, Директор департаменту цивільного та сімейного 
права Української іноземної юридичної колегії, LL.M (Європейський університет Віа-
дріна, ФРН), член Правління Центру сімейно-правових досліджень та Студії сучасно-
го права. 

Спеціалізується в цивільному праві і процесі, сімейному та спадковому праві, між-
народному приватному праві. Особливою сферою інтересу є право застосування до-
поміжних репродуктивних технологій. 

ОЛЬГА ДАНЧЕНКО – Голова Секції Захисту прав учасників сімейних правовідно-
син у сфері охорони здоров’я, член Секції сімейної медіації, член Секції міжнародного 
сімейного права, адвокат, медіатор.

Спеціалізується в галузі міжнародного сімейного, спадкового права та права застосу-
вання допоміжних репродуктивних технологій, зокрема, здійснює організаційно-пра-
вовий супровід програм сурогатного материнства за участю іноземних громадян.

ГАННА ГАРО – Голова Комітету сімейного права, Голова Секції сімейної медіації, 
медіатор, кандидат юридичних наук (доктор філософії), керівник ЮРИДИЧНОГО 
АГЕНТСТВА ГАННИ ГАРО, керівник галузевої практики сімейної медіації ГО «НАМУ», 
член Правління Центру сімейно-правових досліджень та Студії сучасного права.

Є професійним юристом-практиком у галузях сімейного, медичного, корпоратив-
ного права та міжнародним експертом у вирішенні спорів мирним шляхом і в судово-
му порядку. Автор численних публікацій в юридичних виданнях та сертифікований 
лектор у сфері сімейного права та медіації.

ОЛЕГ ПРОСТИБОЖЕНКО – Голова Секції Майнових та немайнових сімейних 
спорів, адвокат, викладач Київського університету права НАН України, голова Центру 
сімейно-правових досліджень.

Практикує в галузях приватного права, серед яких сімейне право є сферою особли-
вого професійного інтересу. 

ОЛЬГА ПОЄДИНОК – Голова Секції Міжнародного сімейного права, адвокат, 
кандидат юридичних наук, докторант кафедри міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Го-
лова Правління Студії сучасного права, член Правління Центру сімейно-правових 
досліджень.

Спеціалізується на питаннях громадянства та інших аспектів особистого статусу, 
міжнародного приватного права, зокрема міжнародного викрадення дітей. Є авто-
ром численних наукових та науково-практичних публікацій.
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ГАННА ЛИСЕНКО – Заступник голови Секції Майнових та немайнових сімейних 
спорів, член Секції сімейної медіації, магістр права, адвокат-практик з 12 річним досві-
дом, партнер адвокатського об’єднання «АДВОКАТСЬКА СІМ’Я ЛИСЕНКО».  
Спеціалізується на захисті права власності (набуття, відчуження, оспорювання, неви-
знання, поділу, розділу, виділу і тощо), включаючи і захист права на інтелектуальну 
власність. Сімейні та майнові справи є профільною спеціалізацією. 

В своїй професійній діяльності дотримується принципу «Професіоналізм, підкрі-
плений вічними цінностями».

НАТАЛІЯ КОВАЛКО – член Секції Сімейної медіації, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри фінансового права Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка, адвокат, медіатор, експерт з питань реалізації судової реформи, 
громадський діяч, дійсний член (академік) Української академії наук, член Асоціації 
правників України, член Асоціації енергетичних інженерів України. 

Спеціалізується в галузях фінансового права, адміністративного права, сімейного 
права, енергетичного права, виконавчого права та процесу. Автор багатьох наукових 
праць та публікацій, співавтор навчального посібника та монографії, учасник міжна-
родних та вітчизняних науково-практичних конференцій.

ЮЛІЯ БОЖКО – член Секції Майнових та немайнових сімейних спорів, канди-
дат юридичних наук (доктор філософії), партнер Юридичної компанії «ПРАВОВИЙ 
ФРОНТ», суддя третейського суду, адвокат, яка здійснює практичну діяльність у різ-
них галузях права (господарське, банківське, податкове, страхове тощо), профільним є 
спори про поділ подружнього майна.

ЛЮДМИЛА ГРИЦЕНКО – член Секції Майнових та немайнових сімейних спорів, 
адвокат, заступник Голови Черкаського відділення ВГО ААУ, керівник Черкаського 
осередку «Клубу майбутніх адвокатів» ВГО ААУ, партнер ЮГ «Право», сертифікова-
ний доповідач НААУ.

Спеціалізація: сімейне, спадкове, цивільне та житлове право – досудове врегулюван-
ня, представництво інтересів в судах. Кримінальне право та процес – захист в рамках 
кримінальних проваджень (в тому числі й неповнолітніх осіб), відшкодування завданої 
злочинами шкоди, супровід в справах про ДТП. Юридичний супровід проектів та деяких 
видів господарської діяльності. 

ОЛЬГА ЯВОР – член Секції Майнових та немайнових сімейних спорів, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №2 Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого. Вже понад 10 років займається проблемними пи-
таннями у сфері сімейного права, є автором понад 40 наукових публікацій, є співавто-
ром двох підручників «Сімейне право», та підручника «Цивільне право». Є автором 
монографії «Юридичні факти в сімейному праві України: усталені підходи і новітні 
тенденції».

ВІКТОРІЯ НАДЬОН – член Секції Майнових та немайнових сімейних спорів, кан-
дидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Займається проблемними питаннями в галузі цивільного права, зокрема, сімейно-
го права, є автором понад 50 наукових публікацій, співавтором підручника «Цивільне 
право». У 2016 році приймала участь у міжнародному науково-педагогічному стажу-
ванні на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його 
впровадження в процес підготовки юристів» за фахом «Юридичні науки» та отримала 
сертифікат Пан’європейського університету.
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РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

ЮЛІЯ ДУБЕНКО – член Секції майнових та немайнових сімейних спорів та секції 
Сімейної медіації Комітету Сімейного права ААУ, член Клубу майбутній адвокатів 
ААУ, приватний юрисконсульт з загальним стажем юридичної практики більше 15ти 
років. Спеціалізується з наступних галузей права: сімейне, спадкове, житлове, трудо-
ве, земельне, аграрне, корпоративне, цивільне право та процес, господарське право та 
процес.

КАТЕРИНА МАЛІЧЕНКО – член Секції сімейної медіації, адвокат, керуючий 
партнер адвокатського бюро «Маліченко і партнери», експерт телеканалу СТБ.

МАРТА ШЕВЧУК – Голова Секції захисту прав учасників сімейних правовідносин 
в кримінальному провадження, адвокат, к.ю.н., асистент кафедри кримінального про-
цесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного універси-
тету ім. І. Франка, член Львівської обласної колегії адвокатів, Юридичної консультації 
Галицького району Львівської області. 

Учасник міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій, автор 
наукових статей у фахових виданнях України та закордонних виданнях. Професій-
ний юрист-практик, яка спеціалізується на багатьох галузях права, кримінально-про-
цесуальне право є профільним.

ОЛЬГА БОНДАР – член Секції Захисту прав учасників сімейних правовідносин у 
сфері охорони здоров’я, адвокат, партнер Адвокатського бюро «Ольга Бондар та Парт-
нери», спеціалізується у сімейному, трудовому та договірному праві, а також захисті 
прав пацієнтів. 

Пройшла навчання за спеціалізацією медіатор, має стаж загальної юридичної 
практики більше 10 років.

ЮЛІЯ ДУЗЬ – член Секції Захисту прав учасників сімейних правовідносин у сфері охо-
рони здоров’я, адвокат Юридичного Бюро Олени Бабич, працює у сфері права з 2003 р. і спе-
ціалізується на представництві інтересів клієнтів у цивільному та кримінальному процесах. 

Одним із пріоритетних напрямків роботи є сімейні спори щодо розподілу майна по-
дружжя, визначення, зміни місця проживання дитини, встановлення способу утримання 
і спілкування батьків з їхньою дитиною, повернення дітей до країн постійного прожи-
вання та ін. Має досвід повернення дітей в межах Конвенції про цивільно-правові аспек-
ти міжнародного викрадення дітей. У 2010 році долучилась до участі у телевізійних про-
грамах «Судові справи. Злочин і кара» та «Сімейний суд» на телеканалах НТН та Інтер. 

КАТЕРИНА МОСКАЛЕНКО – член Секції Захисту прав учасників сімейних пра-
вовідносин у сфері охорони здоров’я, адвокат, кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. 

Напрямки наукової діяльності: право інтелектуальної власності, цивільне право, 
договірне право, медичне право. 
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ІГОР КРАЙНЯК – член Секції Захисту прав учасників сімейних правовідносин у 
сфері охорони здоров’я, адвокат Дніпропетровської Ради адвокатів. 

Спеціалізується на сфері цивільного та сімейного права (аліментні правовідноси-
ни, спори про визначення місця проживання дитини, участь батьків у вихованні дітей, 
опіка тощо). 

ЯРОСЛАВ ЛИСЕНКО – член Секції захисту прав учасників сімейних правовідно-
син в кримінальному провадження, адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єд-
нання «АДВОКАТСЬКА СІМ’Я ЛИСЕНКО». Магістр права, дипломований спеціаліст 
з інтелектуальної власності. 

Спеціалізація: захист прав в судах, захист від кримінального переслідування, 
оскарження рішень і дій податкових та митних органів. Особлива спеціалізація: захист 
прав власності Федерації профспілок України у спорах з Фондом державного майна 
України і Генеральною прокуратурою України, захист прав інтелектуальної власності.

ОЛЕКСАНДР ГРИШАКОВ – член Секції Захисту прав учасників сімейних право-
відносин у сфері охорони здоров’я, адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії 
«GRISHAKOV LAW», яка спеціалізується на юридичному супроводі медичних компа-
ній в Україні та за кордоном. 

Член робочих груп та Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я Укра-
їни. Автор ряду законопроектів та проектів наказів Міністерства охорони здоров’я 
України Радник Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетич-
них хірургів (ВАПРЕХ).

ОЛЕСЯ СЕРГІЄНКО – член Секції Сімейної медіації, адвокат, засновник та дирек-
тор юридичної фірми «Компроміс-Право», сертифікований бізнес-тренер, коуч по 
сімейним питанням, взаємовідносинам, експерт в сфері коучингу по мотивації, жит-
тєвого балансу, медіатор ТПП України України, Голова Рівненського відділення ВГО 
«Асоціації адвокатів України», член Національної асоціації медіаторів України.

ОКСАНА БАЛАЦЬКА – член Секції Сімейної медіації, адвокат, «адвокат – медіа-
тор DAA» (Deutsche Anwalt Akademie – Німецька Академія Адвокатів, м.Берлін), член 
Української Академії Медіації (УАМ), спеціаліст-поліграфолог (Детекція брехні), член 
Всеукраїнської Асоціації Поліграфологів (ВАП), керівник представництва ВАП в Ми-
колаївській області. 

ОЛЬГА РОЗГОН – член Секції Міжнародного сімейного права, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедри цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті ХНУ імені В. Н. Кара-
зіна, член Асоціації правників України та член Асоціації юристів України.

Вже понад 10 років займається проблемними питаннями у сфері сімейного права та 
міжнародного сімейного права. Автор численних наукових та науково-практичних пу-
блікацій в юридичних виданнях. На даний момент є автором більше 100 статей, у тому 
числі у фахових та іноземних виданнях, а також постійним автором науково-практич-
них журналів «Мала енциклопедія нотаріуса» і «Довідник нотаріуса». Пройшла між-
народне науково-педагогічне стажування (м. Сладковічево, Словацька Республіка) та 
наукове стажування для юристів–практиків та правників-науковців у Фінляндії.
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РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ – 
«ВІЗ І НИНІ ТАМ»

На початку квітня ми отри-
мали можливість ознайомитись з 
оновленою версією Меморандуму 
з питань економічної та фінансо-
вої політики, яким задекларова-
но обов’язки діючої влади перед 
МВФ. Одним з головних завдань 
української сторони є ухвалення 
закону про обіг земель сільсько-
господарського призначення, що 
має відбутись у строк до кінця 
травня цього року.

Разом з тим, документом перед-
бачається припинення з початку 
2018 року дії «вічного» мораторію 
на продаж сільськогосподарсь-
ких земель, що загалом, на думку 
фонду, має стати поштовхом до 
економічного зростання країни в 
цілому, й агросфери зокрема. 

Від самого початку обговорен-
ня цього питання існують абсо-
лютно різні, а іноді й протилежні 
погляди з приводу доцільності 
кардинальних змін у земельній 
сфері та їх наслідків, насамперед, 

для українського села та дрібних 
фермерських господарств. Не 
останньою причиною енергій-
ності дискусії щодо даної рефор-
ми є перетин інтересів багатьох 
діючих політичних сил.

Не зважаючи на все, продов-
ження співробітництва з МВФ 
вимагає досягнення результату 
у вигляді чіткої позиції України 
щодо впровадження цивілізова-
ного ринку землі. У зв’язку з цим, 
наразі створено робочу групу за 
участі ряду національних міні-
стерств та Світового банку, метою 
якої є розробка якісного відповід-
ного законопроекту.

З-поміж існуючих законодав-
чих ініціатив актуальними є про-
ект Закону України «Про обіг 
земель сільськогосподарського 
призначення» № 5535 та альтер-
нативний проект з тотожною наз-
вою під № 5535-1. Між собою вони 
дещо відрізняються, однак обидва 
містять суттєві прогалини.

Наприклад, законопроект 
№ 5535-1 пропонує запровади-
ти інститут довічної ренти, який 
полягатиме у виплаті покупцем 
земельної ділянки ренти попе-
редньому власнику. Працювати-
ме такий інститут у разі продажу 
земельної ділянки за ціною, яка 
дорівнює мінімальній ціні такої 
ділянки або у півтора рази її не 
перевищує. Крім цього, обов’язок 
зі сплати ренти має передаватись 
від першого покупця до кожного 
наступного.

Не зрозуміло, однак, яким чи-
ном буде визначатись «перший» 
продавець землі, який матиме 
право на отримання ренти, та чим 
загрожує покупцеві невиконання 
обов’язку з її сплати, оскільки жод-
них положень на цей рахунок зга-
даний проект не містить. 

У свою чергу, законопроект № 
5535 пропонує заборонити одній 
юридичній особі мати у власності 
більше третини сільськогосподар-
ських земель району. Проте, вра-

ховуючи  структуру українських 
аграрних холдингів, яка зазви-
чай складається зі значного числа 
юридично не пов’язаних між со-
бою підприємств, ця норма навряд 
чи буде дієвою. 

Одним з головних, якщо не 
найголовнішим питанням зали-
шається регулювання порядку 
консолідації земель, як механізму 
протидії рейдерському блокуван-
ню діяльності аграрних госпо-
дарств. Наразі, викупивши земель-
ну ділянку, розташовану посеред 
поля, рейдер має можливість за-
блокувати або ж значно ускладни-
ти використання всього поля. 

Однак, жоден з вказаних про-
ектів не пропонує чіткого механіз-
му вирішення питання консоліда-
ції сільськогосподарських земель.

Таким чином, існуючі на сьо-
годнішній день проекти законів 
вимагають ґрунтовного доопра-
цювання та перегляду, оскільки з 
одного боку містять «екзотичні» 
засоби протидії зловживанням у 
земельній сфері, до яких є бага-
то питань, а з іншого – не здатні 
врегулювати найбільш хвилюючі 
суспільство аспекти функціону-
вання майбутнього ринку землі на 
Україні.  

Ігор КРАВЦОВ 

Керівник судової практики 
та арбітражу ЮФ N&D

СТАТТЯ
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ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ЗМІНИ У 
ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ. ЧОГО ЧЕКАТИ В 2017 РОЦІ»

05 квітня 2017 року в Прес-центрі 
Інформаційного агентства ЛІГАБіз-
несІнформ відбувся круглий стіл на 
тему: «Зміни у податковому законо-
давстві. Чого чекати в 2017 році». За-
хід пройшов під егідою Податкового 
комітету Асоціації адвокатів України.

Теми, висвітлені на круглому сто-
лі, викликали жваву дискусію серед 
його учасників та цілий ряд запитань 
до кожного з доповідачів. А саме, в ході 
заходу обговорили зміни до Податко-
вого кодексу України та практичні ас-
пекти їх застосування, зміни в адміні-
стративному процесі та інші актуальні 
питання, пов’язані з податковими пра-
вовідносинами. Круглий стіл відкрила 
голова Податкового комітету ААУ 
Антоніна Городецька. Також з віталь-
ним словом до учасників звернувся 
Президент ААУ Олег Рачук.

Координатор робочої групи з ре-
формування процесуального законо-
давства Ради з питань судової рефор-
ми при Президенті України Віктор 
Короленко розповів про нову редакцію 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України. Пан Короленко пояснив, 
що зміни покликані усунути нагальні 
проблеми адміністративного судочин-
ства, знайомі, в тому числі, і учасникам 
податкових спорів. Пан Короленко 
підкреслив, що при підготовці змін 
до Кодексу вивчалися аналогічні про-
цесуальні закони Німеччини, Австрії, 
Франції.

Член Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів України, суддя Вищого адмі-
ністративного суду України Тетяна 
Весельська висловила задоволення 

тим, що, незважаючи на зміни, в Ко-
дексі зберегли ключові положення, що 
стосуються захисту особи приватного 
права від свавілля з боку органів влади. 
Зі свого боку пані Весельська розпові-
ла про формування нового Верховно-
го Суду України, зокрема, про процес 
відбору суддів, формування судових 
палат.

Олександр Мінін, старший парт-
нер, адвокат, член Громадської Ради 
при Комітеті Верховної Ради Укра-
їни з питань податкової та митної 
політики, звернув увагу, що зміни, які 
пропонуються і вносяться, залежать не 
тільки від державних гілок влади, але 
також безпосередньо від адвокатів та 
платників податків. Зазначив питання 
дискримінації щодо сплати податків, 
навівши приклади транспортного по-
датку та плати за землю. Пан Мінін за-
кликав адвокатів до активного впливу 
на формування реальної податкової 
політики.

Дмитро Кухнюк, адвокат, до-
цент кафедри нотаріального та 
виконавчого процесу й адвокатури 
юридичного факультету КНУ ім. Та-
раса Шевченка, керуючий партнер АО 
«Мельник, Кухнюк і партнери», роз-
повів про граничний розмір відшко-
дування витрат в адміністративному 
та цивільному судочинстві. Зокрема, 
висвітлив питання компенсації витрат 
щодо трудових питань з огляду на 
ЦПК.

Олексій Співак, інспектор Ради 
бізнес-омбудсмена, розповів, що со-
бою являє Рада Бізнес-омбудсмена, 
про її напрями роботи та завдання. 

Наголосив на підписанні Меморанду-
му про співробітництво з Державною 
фіскальною службою та рядом інших 
державних органів. В тому числі, ок-
реслив статистику розгляду скарг, які 
в основному стосуються податкових 
перевірок, реєстрації податкових на-
кладних та відшкодування ПДВ.

Старші радники Віталій Оджи-
ковський та Антоніна Городецька, 
яка також є головою Податкового 
комітету Асоціації адвокатів Укра-
їни, виступили з доповіддю на тему: 
««Життя» після перевірки чи без неї 
(простіше інколи не допускати?): змі-
ни на практиці та в законодавчому ре-
гулюванні, очікувані зміни в порядку 
судового вирішення спорів».

У своєму виступі Віталій розповів 
про розмежування повноважень кон-
тролюючих органів, починаючи з 2017 
року та компетенцію податкової ін-
спекції в рамках цього розмежування. 
Також він акцентував увагу на поряд-
ку проведення перевірок і повнова-
женнях перевіряючих.

Атоніна розглянула питання щодо 
призначення податкових перевірок на 
підставі ухвали слідчого судді. Зокре-
ма, поділилася висновками щодо від-
сутності права слідчих на звернення 
до суду за призначенням податкових 
перевірок, а слідчих суддів – на роз-
гляд таких клопотань та призначен-
ня перевірок. Також пані Городецька 
вказала на можливість невизнання 
акта, складеного за результатами та-
кої перевірки, допустимим та належ-
ним доказом в рамках кримінального 
провадження. 

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ 
ПРОЛОНГАЦІЇ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Однією з найпроблемніших у 
застосуванні статей Закону Укра-
їни «Про оренду землі» (далі – 
Закон про оренду) залишається 
стаття 33, присвячена поновлен-
ню договорів оренди землі. Зако-
ном України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» законо-
давець виклав цю статтю у новій 
редакції, більш докладно регла-
ментувавши процедуру пролон-
гації орендних відносин. Але це 
не лише не вирішило всі існуючі 
проблеми, але й створило нові.

По суті закон передбачає 
два способи поновлення дого-
вору оренди землі: використан-
ня орендарем свого переважно-
го права та «автоматичне» (про 
зміст цього терміну трохи нижче) 
поновлення. В цій статті я зосере-
джуся на другому варіанті про-
лонгації. Але спочатку цитата.

«У разі якщо орендар продов-
жує користуватися земельною ді-
лянкою після закінчення строку 

договору оренди і за відсутності 
протягом одного місяця після 
закінчення строку договору ли-
ста-повідомлення орендодавця 
про заперечення у поновленні 
договору оренди землі такий до-
говір вважається поновленим на 
той самий строк і на тих самих 
умовах, які були передбачені до-
говором».

Зверніть увагу, тут навіть не 
йдеться про належне виконання 
орендарем обов’язків за догово-
ром. Тобто скористатися цим ва-
ріантом може навіть недобросо-
вісний орендар.

Попередня редакція статті 33 
в цій частині була дуже схожою. 
Принципова зміна стосувалася 
лише двох слів: замість «підлягає 
поновленню» законодавець на-
писав «вважається поновленим». 
Саме це і дозволяє говорити про 
«автоматизм» пролонгації, хоча 
на справді цей автоматизм вель-
ми умовний, що буде показано 
нижче.

Останнім часом виникає все 
більше судових спорів, пов’яза-
них із застосуванням наведеної 
норми. При цьому виникає вра-
ження, що в багатьох випадках 
орендарі свідомо не користу-
ються першим варіантом (пере-
важним правом), розраховуючи, 
що орендодавці (в першу чергу 
це стосується власників розпа-
йованих сільськогосподарських 
земель), не обізнані з нюансами 
законодавства, дозволять спра-
цювати другому варіанту, навіть 
якщо вони не прагнуть понов-
лювати договір. Все більше з’яв-
ляється прикладів, коли після 
закінчення терміну оренди влас-
ник земельної ділянки передає її 
у користуванні іншому оренда-
реві, після чого старий орендар 
звертається до суду, стверджую-
чи, що його договір поновлено 
автоматично.

Тому спробуємо проаналізу-
вати норму закону докладніше. 

Отже, для застосування положень 
частини 6 статті 33 необхідні дві 
умови:

1. Користування земельною 
ділянкою після закінчення стро-
ку договору оренди.

2. Відсутність протягом од-
ного місяця після закінчення 
строку договору листа-повідом-
лення орендодавця про запере-
чення у поновленні договору.

Якщо говорити про земельні 
ділянки сільськогосподарського 
призначення (а саме щодо них 
найчастіше виникають спори) 
то користування земельною ді-
лянкою після закінчення строку 
договору має бути належно під-
твердженим. І для такого під-
твердження недостатньо самого 
факту неповернення земельної 
ділянки орендодавцеві за актом 
приймання-передачі. Це може 
підтвердити лише володіння, але 
не користування земельною ді-
лянкою. Використання тут – це 
виконання певних робіт на зе-
мельній ділянці (обробка ґрунту, 
догляд за посівами тощо). Достат-
нім підтвердженням використан-
ня земельної ділянки може бути 
наявність на ній незавершеного 
виробництва (посівів озимини, 
незібраного врожаю тощо). В ін-
ших випадках необхідно мати 
докази того, які роботи прово-
дилися, коли саме, на якій саме 
земельній ділянці. При належ-
ному веденні обліку у орендаря, 
який реально використовував 
земельну ділянку, з цими дока-
зами проблем не виникне. Але 
коли підстави для автоматичного 
поновлення намагаються ство-
рити штучно... В одній справі з 
моєї практики договір оренди 
закінчився 1 грудня. Врожай був 
зібраний, озимі на ділянці не сі-
яли. Тож для виведення з рівно-
ваги терезів Феміди достатньо 
було спитати: «Як ви використо-
вували земельну ділянку після 
1 грудня?».

Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ 

Голова Комітету аграрного  
та земельного права ААУ

СТАТТЯ
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Друга умова (щодо листа-по-
відомлення) напряму пов’язана 
з рівнем правової культури та 
доступу до правової допомоги. 
На жаль, значна частина селян 
(а саме вони володіють більшою 
частиною сільськогосподарських 
земель) просто не знає про існу-
вання цієї умови. Ті ж, хто про 
неї знає, часом покладаються на 
добросовісність орендарів, споді-
ваючись, що ті не тільки прочи-
тають відправленого їм листа (в 
кращому випадку рекомендова-
ного), але й належним чином за-
реєструють його, і збережуть, і в 
суді зізнаються про його існуван-
ня. Висновок зрозумілий.

Втім є ще одна умова, яка ви-
пливає з подальших норм тієї са-
мої статті 33 Закону про оренду. 
Вони передбачають необхідність 
укладення додаткової угоди до 
договору оренди землі. «Додатко-
ва угода до договору оренди зем-
лі про його поновлення має бути 
укладена сторонами у місячний 
строк в обов’язковому порядку». 
Мета такої вимоги очевидна – за-
безпечити належне документаль-
не підтвердження факту пролон-
гації договору, що в свою чергу 

надасть можливість внести від-
повідні відомості до Державного 
земельного кадастру та Держав-
ного реєстру речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень. Це в 
свою чергу забезпечить надійний 
захист прав орендаря (нагадаю, 
право оренди виникає з моменту 
державної реєстрації).

Законодавець не визначив, 
хто зі сторін договору має ініці-
ювати укладення додаткової уго-
ди. Фактично це покладає такий 
обов’язок на зацікавлену сторону 
(частіше орендаря). Але дуже ча-
сто орендарі цим обов’язком нех-
тують. І даремно! Крім того, що 
вони не отримують належного 
підтвердження пролонгації орен-
ди (витягу з Державного реєстру 
про реєстрацію права оренди), 
вони створюють підстави для пе-
редачі земельної ділянки іншому 
орендареві (це було б неможливо, 
якби додаткова угода була під-
писана і пройшла реєстрацію) та 
послаблюють свої позиції в мож-
ливих в майбутньому спорах.

Позовні вимоги «старих» 
орендарів в таких спорах часто 
передбачають визнання догово-
ру оренди поновленим. Нагадаю, 

що в частині 2 статті 16 Цивільно-
го кодексу України такий спосіб 
захисту цивільних прав судом як 
визнання договору поновленим 
відсутній. Проте в ній зазначе-
но, що «Суд може захистити ци-
вільне право або інтерес іншим 
способом, що встановлений до-
говором або законом». І такий 
інший спосіб статтею 33 Закону 
про оренду встановлений: «Від-
мова, а також наявне зволікання 
в укладенні додаткової угоди до 
договору оренди землі може бути 
оскаржено в суді». Отже, орендар 
за «автоматично» поновленим 
договором оренди землі має іні-
ціювати укладення додаткової 
угоди до договору, а в разі відмо-
ви орендодавця від її підписання 
звертатися до суду. І, зрозуміло, 
що пропозиція укласти додатко-
ву угоду має бути зроблена про-
тягом одного місяця.

Якщо ж орендар діяв інакше 
(взагалі забував про додаткову 
угоду) суди на мою думку мають 
відмовляти в задоволені позовних 
вимог про визнання договорів 
поновленими через обрання по-
зивачами неналежного способу 
захисту їхніх прав.  

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Ольгу Поєдинок призначено керівником Комітету ААУ з юридичної освітньої 

політики
Рішенням Правління ААУ від 23 березня 2017 року Ольгу Поєдинок, адвоката, к.ю.н., 

докторанта кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка, призначено керівником Комітету ААУ з 
юридичної освітньої політики. 

Ольгу Романівну включено до складу Науково-експертної Ради ААУ та до редколле-
гії офіційно видання «Бюллетеня ААУ».

Вітаємо та бажаємо успіхів та реалізації нових проектів!

Олену Антонюк призначено Головою Дніпропетровського відділення ААУ
Рішенням Правління ААУ від 23 березня 2017 року Олену Антонюк призначено Голо-

вою Дніпропетровського відділення ААУ.
Вітаємо пані Олену з призначенням!
Бажаємо успіхів та реалізації нових проектів!
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ПОДІЇ ААУ

ВІДБУЛАСЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ААУ «ЧИ ВІДПОВІДАЄ 
ДЕРЖАВА ЗА НАСИЛЛЯ НАД АДВОКАТОМ?»

21 березня 2017 року Асоціа-
ція адвокатів України провела 
Прес-конференцію «Чи відпо-
відає держава за насилля над 
адвокатом?».

Права адвокатів в Україні про-
довжують порушуватися та мають 
системний характер. Підтверджен-
ням цього є останній випадок пе-
решкоджання виконанню профе-
сійних обов’язків адвокатом Лесею 
Дубчак, а також застосування до неї 
фізичної сили працівниками вико-
навчої служби та непрофесійних 
дій з боку представників Національ-
ної поліції. 

В ході заходу наголошувало-
ся, що 16 березня цього року під 
час надання правової допомоги 
клієнту адвокатом, членом Прав-
ління ААУ, к.ю.н.,  Лесею Дубчак 
працівники Дарницької виконав-
чої служби, а також Дарницького 
управління Національної поліції у 
Києві застосували до неї фізичні за-
ходи впливу. «Дана ситуація ще раз 
підтверджує те, що, на превеликий 
жаль, при здійсненні професійної 
діяльності адвокати залишаються 
фактично один на один з тими пра-
вопорушеннями, які здійснюються 
стосовно них. Більше всього вражає 

і засмучує те, що зазначені право-
порушення здійснюються самими 
працівниками правоохоронних ор- 
ганів та державних органів, зокре-
ма, представниками управління 
юстиції, які за своїм духом повинні 
були б стояти на захисті прав і за-
конних інтересів громадян», - під-
креслив адвокат, голова Київсько-
го обласного відділення ААУ, член 
Комітету по захисту прав і гаран-
тій адвокатської діяльності ААУ 
Віталій Наум. 

ААУ й надалі буде відстоювати 
професійні права та гарантії адво-
катської діяльності. 

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ 
«ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА В РОБОТІ З СУДОВИМИ ТА 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ: ВІЙНА І МИР»
24 лютого 2017 року в прес-цен-

трі «ЛІГА Бізнес Інформ» відбувся 
Круглий стіл з онлайн-трансляці-
єю «Діяльність адвоката в роботі з 
судовими та правоохоронними ор-
ганами: війна і мир», який провела 
Асоціація адвокатів України.

Ініціатором проведення захо-
ду виступив Комітет захисту прав 
та гарантій адвокатської діяльності 
ААУ.

В ході Круглого столу адвока-
ти оприлюднили факти порушень 
своїх прав. Порушення є система-

тичними, а їх кількість, на жаль, має 
тенденцію до збільшення.

Модератор заходу виступила 
адвокат, віце-президент ААУ  - 
Зоя Ярош, яка підкреслила ак-
туальність проведення таких за-
ходів за участю суддів, адвока- 
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ВІДБУВСЯ ВІДКРИТИЙ ТУРНІР З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

25 березня 2017 року Київське 
міське відділення Асоціації ад-
вокатів України (ААУ) об’єднало 
усіх завзятих спортсменів під чер-
говим спортивним заходом. Ми 
провели відкритий турнір з на-
стільного тенісу. 

В змаганні взяло участь значна 
кількість гравців. За результатами 
турніру було визначено перемож-
ців. Вони розділили між собою 

перше, друге та третє місце, а саме: 
Мельников Володимир, Ігор Новак 
та Едуард Бабенко. Серед адвока-
тів лідерство отримав Ігор Новак. 
Найбільшу кількість набитих ша-
риків зміг зробити Канторез Ан-
тон, а найкращу подачу здійснив 
Агратіна Сергій. 

Турнір пройшов напрочуд 
азартно, товарисько, непередбачу-
вано та весело. ААУ вітає перемож-

ців! Висловлюємо слова вдячності 
партнерам: Адвокатському об’єднан-
ню «Артіус», Юридичній компанії 
«Ювіто» та спортивному магазину 
«Joma». Завдяки їхній активній уча-
сті захід відбувся на належному рівні, 
а переможці не залишилися без спор-
тивних нагород!

Ще раз дякуємо всім учасникам 
та вітаємо переможців. До зустрічі 
на наступних турнірах! 

тів, представників правоохорон- 
них органів.

Серед проблемних питань, які 
обговорювалися, це: відсутність до-
статньої комунікації адвокатури з 
правоохоронними органами; неро-
зуміння принципів роботи і цілей 
адвокатури; помилки адвокатів при 
здійсненні своєї діяльності; відсут-
ність своєчасного і належного реа-
гування правоохоронних органів на 

порушення прав адвокатів та вчи-
нення злочинів у відношенні них.

Голова Київського обласного 
відділення ААУ Віталій Наум на-
вів конкретні приклади порушення 
прав адвокатів. 

Статистику порушень прав 
адвокатів навів Голова Комітету 
захисту професійних прав та га-
рантій адвокатської діяльності – 
Володимир Клочков.

Заступник начальника відді-
лення Головного слідчого управ-
ління Національної поліції України 
Станіслав Лисенко пообіцяв уваж-
но вивчити всі претензії адвокатів і 
врахувати їх в роботі.

Адвокати вирішили більше спіл-
куватися на дані теми, проводити 
відкриті обговорення, і дуже споді-
ваються, що правоохоронні органи 
не будуть ігнорувати такі заходи. 

ЗАХОДИ ААУ
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СТАТТЯ

Наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства Укра-
їни № 489 від 25.11.2016 р. було 
затверджено новий «Порядок 
нормативної грошової оцінки зе-
мель населених пунктів». З 1 січня 
2017 року новий порядок оцінки 
набув чинності та почав активно 
застосовуватись.

Важливим нововведенням по-
рядку оцінки земель є уніфікація 
категорій «функціонального вико-
ристання» (за якими визначають 
ключовий коефіцієнт у розрахун-
ку нормативної грошової оцінки 
(далі – «НГО») земельної ділянки) 
та категорій земель і видів цільо-
вого призначення відповідно до 
Земельного кодексу. Внаслідок 
цього була скасована категорія 
функціонального використання 
«землі комерційного призначен-
ня» (з максимальним коефіцієн-
том 2.5). Раніше до цієї категорії, 
окрім земель торгівлі та фінансо-
вих послуг, автоматично вносили 
ділянки з нерухомістю, що зда-
ється в оренду. Більше того, до зе-

мель комерційного призначення 
могли зарахувати майже будь-яку 
земельну ділянку, яка використо-
вувалась компанією «з метою от-
римання прибутку».

Тепер сітка коефіцієнтів функ-
ціонального використання прив’я-
зана до Класифікації видів цільо-
вого призначення земель, яка була 
затверджена наказом Державно-
го комітету України із земельних 
ресурсів № 548 від 23.07.2010 р. 
Максимальний коефіцієнт функ-
ціонального використання 2.5 пе-
редбачений тільки для земель з 
окремими видами цільового при-
значення, а саме: для будівництва 
та обслуговування будівель торгів-
лі, туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчуван-
ня, будівель кредитно-фінансових 
установ, будівель ринкової інфра-
структури, будівель закладів по-
бутового обслуговування. Для всіх 
інших видів цільового призначен-
ня застосовуються суттєво нижчі 
коефіцієнти. Наприклад, для біль-
шості видів земель промисловості 

це 1.2, для земель транспорту – 1.0, 
для земель рекреаційного призна-
чення – 0.5.

Прихована загроза нового по-
рядку стосується земель, інформа-
ція про які не була внесена до ві-
домостей Державного земельного 
кадастру, та земель, щодо яких у 
відомостях Державного земельно-
го кадастру щодо земельної ділян-
ки відсутній код Класифікації ви-
дів цільового призначення земель 
для земельної ділянки (2010 рік). 
Для таких земель при розрахун-
ку НГО застосовується коефіцієнт 
функціонального використання 
(Кф) 2.0. Для більшості видів зе-
мель, окрім тих, що раніше обліко-
вувались із коефіцієнтом 2.5, цей 
коефіцієнт суттєво вищий за той, 
що відповідає цільовому призна-
ченню ділянки.

Наскільки нам відомо, з нового 
року податкові органи особливо 
наполягають на отриманні нових 
витягів з НГО земельних ділянок. 
Для того, щоб уникнути «сюрпри-
зу» у вигляді застосування коефі-
цієнту 2.0, необхідно заздалегідь 
перевірити повноту інформації 
про земельну ділянку у відомостях 
Державного земельного кадастру, 
і в разі потреби доповнити інфор-
мацію в кадастрі про земельну 
ділянку.

Якщо компанія раніше отри-
мувала витяг з Державного зе-
мельного кадастру, то потрібно 
звернути увагу на поле «цільове 
призначення» на першій сторін-
ці витягу – воно повинно містити 
цифровий код у форматі ХХ.ХХ, а 
формулювання цільового призна-
чення повинно збігатись із перед-
баченою Класифікацією видів ці-
льового призначення земель 2010 
року. Відсутність будь-якого циф-
рового коду або наявність коду у 
іншому форматі (наприклад, Х.Х 
або Х.ХХ.Х, що характерне для 
Українського класифікатору ці-
льового використання землі 1998 
року) – означає високий ризик 

НОВИЙ ПОРЯДОК НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ 
ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ: ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА

Вікторія МІНЕЦЬ 

Старший експерт, адвокат 
«КМ Партнери»

Максим ОЛЕКСІЮК

Партнер, адвокат 
«КМ Партнери»
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застосування коефіцієнту 2.0 при 
отриманні нового витягу з НГО.

Якщо витяг з Державного зе-
мельного кадастру не отримували 
або отримували давно, то варто 
перевірити інформацію про зе-
мельну ділянку на публічній ка-
дастровій карті. Якщо пошук зе-
мельної ділянки за кадастровим 
номером не дає жодних результа-
тів або якщо в інформації про зе-
мельну ділянку не зазначений код 
цільового призначення у форматі 
класифікації 2010 року, то це та-
кож означає високий ризик засто-
сування коефіцієнту 2.0.

У зазначених випадках до от-
римання нової НГО земельної ді-
лянки рекомендується доповнити 
відомості Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку. 
Для цього потрібно звернутися 
до місцевих органів Держгеокада-
стру, які визначать код цільового 
призначення за новим класифіка-
тором. Зазвичай від заявника ви-
магається подати копію існуючої 
землевпорядної документації.

Також звертаємо увагу, що іс-
нують підстави оскаржити витяг 
щодо НГО, виданий на підставі 
нового порядку. Наразі ще не іс-
нує нових технічних документацій 
з НГО земель населених пунктів, 
що були б затверджені на підставі 
нового порядку. Актуальні рішен-
ня місцевих рад про затверджен-
ня НГО земель ухвалювалися ще 
за старим порядком оцінки 2006 
року. Законодавством передбачена 
періодичність оновлення таких рі-
шень – раз на 5-7 років. Проте нові 
витяги вже сьогодні видають із «гі-
бридним» застосуванням нового 
порядку оцінки: до базових показ-

ників, передбачених технічною до-
кументацією, складеною за старим 
порядком оцінки, застосовуються 
нові коефіцієнти за новим поряд-
ком. Практика видачі витягів НГО 
із застосуванням нового порядку 
2016 року ще більш сумнівна з ог-
ляду на те, що паралельно не був 
скасований та зберігає чинність 
старий порядок НГО від 2006 року.

Більше того, застосування ново-
го порядку оцінки земель порушує 
принцип стабільності податкового 
законодавства, відповідно до якого 
зміни до будь-яких елементів по-
датків та зборів можуть вноситися 
не пізніше ніж за 6 місяців до по-
чатку нового бюджетного періоду, 
в якому будуть діяти нові правила 
і ставки. Змінені підходи до ви-
значення коефіцієнтів функціо-
нального призначення, що прямо 
вливають на розмір НГО земельної 
ділянки, що є базою оподаткуван-
ня земельним податком, почали 
застосовуватися трохи більше ніж 
через місяць після затвердження 
нового порядку оцінки, а отже, 
принцип стабільності податкового 
законодавства не було дотримано.

Додатково варто зауважити, 
що НГО земель сільськогосподар-
ського призначення (навіть тих, 
що розташовані в межах населе-
ного пункту) новим порядком 
НГО земель населених пунктів не 
регулюється. Для сільськогоспо-
дарських земель з 28.02.2017 р. 
вводитися в дію нова «Методика 
нормативної грошової оцінки зе-
мель сільськогосподарського при-
значення», затверджена Постано-
вою Кабінету Міністрів України 
№ 813 від 16.11.2016 р. Методика 
не передбачає застосування кое-

фіцієнтів функціонального при-
значення, натомість нормативна 
грошова оцінка визначатиметься 
на базі нормативів капіталізова-
ного рентного доходу на землях 
сільськогосподарського призна-
чення. Сітка нових нормативів ди-
ференційована залежно від виду 
сільськогосподарських угідь та 
природно-сільськогосподарського 
району в межах області.

* 17.02.2017 р. набув чин-
ності наказ від 30.12.2016 р. № 
592/341/428 «Про визнання та-
ким, що втратив чинність, наказу 
Держкомзему України, Мінагро-
політики України, Мінбудархітек-
тури України, Української акаде-
мії аграрних наук від 27.01.2006 р. 
№ 18/15/21/11». Таким чином, 
старий порядок оцінки від 2006 
року, що лишався чинним пара-
лельно з новим порядком оцінки 
2016 року, було все ж скасовано.

Цікавим є те, що скасований 
міжміністерський наказ затвер-
джував також порядок НГО земель 
сільськогосподарського призна-
чення. Тому, НГО земель сільсько-
господарського призначення нара-
зі регулюється виключно на рівні 
методики, затвердженої Кабінетом 
Міністрів України. До 28.02.2017 р. 
щодо сільськогосподарських зе-
мель ще діють положення старої 
Методики НГО земель сільсько-
господарського призначення та 
населених пунктів (Постанова 
КМУ № 213 від 23.03.1995 р.), а 
вже з цієї дати набере чинно-
сті нова Методика НГО земель 
сільськогосподарського призна-
чення (Постанова КМУ № 831 
від 16.11.2016 р.). 

ААУ ВИЗНАНА «КРАЩИМ ПАРТНЕРОМ»!
06 квітня 2017 року під час Круг-

лого столу: «Актуальні проблеми 
адміністративного судочинства в 
податкових спорах», організовано-
го Національною школою суддів 
України спільно з Вищим адміні-
стративним судом України, Громад-
ською організацією «Асоціація по-
даткових радників», Громадською 

організацією «Всеукраїнська асо-
ціація адміністративних суддів» та 
платформою «Тахlink», було відзна-
чено Асоціацію адвокатів України, 
як «Кращого партнера».

Відзнаку на заході отримав Пре-
зидент ААУ Олег Рачук.

За час співпраці ААУ з Асоціа-
цією адміністративних суддів, було 

проведено низку спільних заходів, 
направлених на зміцнення право-
вої системи та розвитку системи 
правосуддя.

Асоціація адвокатів України 
щиро вдячна Асоціації адміні-
стративних суддів, Асоціації по-
даткових радників за довіру та 
співпрацю!. 

НОВИНИ ААУ
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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:_____________________________
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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

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ
ЩОРІЧНИХ ФОРУМІВ ААУ НА 2017 РІК

Дата Назва події Місце проведення

20.04.2017 р. II Аграрний форум ААУ з правових питань м. Київ
Готель «Русь

16.06.2017 р. VI Всеукраїнський форум ААУ з публічного права м. Київ
Готель «Русь

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
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ДОКУМЕНТАЦІЯ ААУ

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

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

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

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

ВСТУПНИЙ ТА ЩОРІЧНІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

Вид внеску                                                                              Розмір внеску, грн.                                  

Вступний внесок                                                                   500.00 
 
Щорічний внесок за рік членства                                                    750.00   

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

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

                                                                                                                           
                                                                                              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/ 
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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

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 Аграрне
1 Адміністративне 
1 Банківське
1 Господарське

1 Кримінальне
1 Міжнародне
1 Медичне
1 Податкове

1 Сімейне
1 Трудове
1 Цивільне
1 інше

1  Індивідуально 1 Адвокатське бюро 1 Адвокатське об’єднання

тел.(факс)

e-mail

вул.

місто (смт., с.)

регіон (обл.)
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РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ПОРУШЕНЬ ПРАВ 
ТА ГАРАНТІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

Закінчення (початок див. в №1, 2017 р.)



ПАРТНЕРИ ААУ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ААУ

ПАРТНЕР КМА ААУ

СОЛОДКИЙ ПАРТНЕР ААУ СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ААУ
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