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«ПЕРЕГОВОРИ – ШВИДКИЙ ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ»

Я не поділяю думку, що суд – це 
панацея від усього. Хоча сьогодні 
в Україні діють нові процесуаль-
них кодексів та скоротилися строки 
розгляду справ, але через нестачу 
суддів справи про розірвання шлю-
бу можуть слухатись майже рік. По 
поділу майна -1,5-2 роки. Майже так 
само спори по дітях. І це навіть не 
межа. Ризики звернення до суду ще 
й у тому, що судовий збір за поділ 
майна, оплата судових експертиз мо-
жуть на виході не принести бажаних 
результатів.

Зважаючи на судову практику, у 
відповідності до якої об’єкти неру-
хомості зазвичай діляться навпіл, ко-
лишнє подружжя рідко задовільняє 
таке рішення суди.  І про спільне ко-
ристування квартирою чи будинком 
можна побачити лише в серіалах. Ча-
сто рішення суду є, а виконати його 

нереально. І тоді розпочинаються 
нові етапи судових спорів по все-
ленню чи виселенню. Проблемним 
питанням є також визначення місця 
проживання дітей та поділ бізнес ак-
тивів. Тому подружжя  яке бажає роз-
лучитись, може на старті отримати 
мінімум чотири позови: розлучення, 
визначення місця проживання дітей, 
стягнення аліментів та поділу май-
на. І може виявитись, що ці справи 
по підсудності будуть слухатись різ-
ними судами і з різною динамікою. 
Але навіть це не головне – сторони 
будуть в постійному процесі і ніхто 
на «виході» не гарантує отримання 
бажаного результату. 

Також я не поділяю думку колег, 
які пропонують клієнтам піти в суд 
для того щоб укласти мирову угоду. 
Я вважаю це довгим процесом. Варто 
взяти до уваги, що не всі побажан-
ня по мировій можна включати. Є 
поняття предмету позову за рамки 
якого вийти не можна. Окрім того в 
одну мирову угоду не можна вписа-
ти все: дітей, майно та розлучення. 
Тому як на мене, мирові угоди в суді 
– це запасний варіант. Але ніяк не ос-
новний. 

Останніми роками в Україні на-
бирає популярності інститут медіації, 
але тут також є нюанси. Останні кіль-
ка років у ВРУ лежав законопроект 
про медіацію, який провалився і на 
даний час цей механізм поза зако-
ном. Хоча ще кордоном він діє досить 
ефективно. Ще однією перепоною 
запровадження медіації в Україні, як 
на мене, є відсутність довіри. Сторо-
ни у даному процесі мають довіряти 
медіатору.  А медіатор не може бути 
адвокатом сторони і медіатором. Чи 

попередньо консультувати одного 
зі сторін конфлікту чи намагатись 
вплинути на рішення, які приймають 
сторони. Завдання адвоката – захи-
стити клієнта, а завдання медіато-
ра – допомогти сторонам зрозуміти 
свої істині інтереси та напрацювати 
рішення,  які задовольнять обох. На 
даний час дуже незначний відсоток 
серед українців, які готові довіряти 
медіатору.

За останні три роки 95% відсотків 
моїх клієнтів погоджувались на пе-
реговори, хоча попередньо були на-
лаштовані на суди. Більшість навіть 
не розглядали для себе такого варі-
анту вирішення конфлікту і думали, 
що інша сторона не погодиться на 
переговори. У 70% цих справ кон-
флікти завершувались протягом мі-
сяця укладанням нотаріальних угод, 
які надалі справно виконувались і не 
оспорювались в суді. Я переконана, 
що адвокат сімейного права має во-
лодіти навичками переговорів. Адже 
сторони конфлікту у сімейному спорі 
мають своє бачення конфлікту, свої 
побажання і страхи, які часто накла-
даються на емоційну складову і ста-
ють перешкодою, яка заважає перей-
ти до конструктивного діалогу. 

Переговори дозволяють вияв-
ляти та долати страхи, які рухають 
сторонами в сімейному конфлікті. 
Наприклад, жінка боїться, що у неї 
відберуть дітей. Чоловік навпаки – 
що йому заборонять їх бачити. Піс-
ля ефективних переговорів можна 
закрити всі ці моменти без суду. На 
сьогодні саме переговори можуть 
стати «рятувальним жилетом» для 
українських родин і елементом роз-
вантаження судової системи. 

Катерина Власюк
Адвокат, керуючий партнер юри-
дичної компанії AVG. Авторка книги 
«Розлучення. Сповідь адвоката».
Кращий адвокат у сфері сімейного 
права. Mrs. Best Family Attorney 
Ukraine International 2019

ЗА 15 РОКІВ В ПРОФЕСІЇ ТА МАЮЧИ В АРСЕНАЛІ 93% ВИГРАНИХ 
СПРАВ ДЛЯ КЛІЄНТІВ,  Я ТОЧНО ЗНАЮ ОДНЕ.  ЩО ПЕРЕГОВОРИ – ЦЕ 
САМИЙ ЕФЕКТИВНИЙ ТА ШВИДКИЙ ШЛЯХ  ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА 
КОНФЛІКТІВ. 
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У КИЄВІ ВІДБУВСЯ II СУДОВИЙ ФОРУМ ААУ!

10 годин, 4 сесії та 4 бутік-кон-
ференції, 81 спікер, 52 тематики,  
534 відвідувача, 32 запитання із 
залу, що знайшли свою відповідь – 
цифри, що говорять про ІІ Судовий 
форум Асоціації адвокатів України 
більше, ніж будь-які слова. 

Розпочали форум з обгово-
рення нової філософії правосуддя 
в дії та порівнянні адвокатського 
і суддівського поглядів. Участь у 
СЕСІЇ 1 взяли: Голова Ради суддів, 
суддя Великої палати Верховного 
Суду, д.ю.н., доцент Олег Ткачук, 

Секретар Пленуму Верховного 
Суду, к.ю.н., доцент, заслужений 
юрист України Дмитро Луспеник, 
суддя Великої Палати Верховного 
Суду, д.ю.н., професор Олександра 
Яновська, суддя Великої палати 
Верховного Суду, д.ю.н, професор 
Олена Кібенко, народний депу-
тат України, заступник Голови 
Комітету Верховної Ради України 
з питань прав людини, національ-
них меншин і міжнаціональних 
відносин, Голова міжфракційно-
го депутатського об`єднання 

«Адвокація України» Георгій Лог-
винський, керуючий партнер 
ESQUIRES, адвокат Олександр 
Шкелебей, а модератором висту-
пив партнер EQUITY, адвокат, 
Голова Комітету ААУ з судової 
практики Олег Маліневський.

Було розглянуто чимало ак-
туальних питань щодо діяльності 
новоствореного Верховного Суду, 
значення його практики та проце-
суальних змін законодавства. Крім 
того, учасники мали нагоду обміня-
тися практичним досвідом та дум-
ками щодо нових можливостей, які 
відкрила судова реформа.

Для відвідувачів ІІ Судового 
форуму ААУ СЕСІЯ 2 запам’ятала-
ся своєю множинністю поглядів, 
яскравих історій та прикладів за-
стосування новел процесуального 
законодавства.

Серед спікерів були: адво-
кат, партнер VB PARTNERS Во-
лодимир Ващенко, адвокат ЮК 
«AMBER» Катерина Дробязко, 
радник ЮФ «TOTUM» Олександр 

В УКРАЇНСЬКОМУ ДОМІ 15 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ ВІДБУЛАСЯ ЧИ НЕ НАЙБІЛЬША ЗУСТРІЧ ВЕСНИ ДЛЯ 
ПРАВНИКІВ З УСІХ КУТОЧКІВ УКРАЇНИ. СЕРЕД СПІКЕРІВ ТА УЧАСНИКІВ БУЛИ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ СУДО-
ВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ, ТАК І АДВОКАТИ, НАРОДНІ ДЕПУТАТИ, НАУКОВЦІ, ПРЕДСТАВНИКИ МІНІСТЕРСТВ ТА 

ВІДОМСТВ, А ТАКОЖ ГРОМАДСЬКОСТІ.
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Воронюк, суддя Касаційного ци-
вільного суду у складі Верховно-
го Суду, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри цивільно-
го права Василь Крат, адвокат 
ID Legal Group Микита Задорож-
ний, радник генерального дирек-
тора ДП «Інформаційні судові 
системи» Оксана Літвінова, а 
модератором виступив адвокат 
PAVLENKO LEGAL GROUP Григорій 
Павленко.

На сцені також були присутні як 
експерти суддя-речник Шостого 
апеляційного адміністративно-
го суду, к.ю.н Оксана Епель, суддя 
Господарського суду міста Киє-
ва, к.ю.н. Олеся Дупляк та суддя 
Господарського суду Одеської об-
ласті Юлія Бездоля.

Гарячу дискусію у залі виклика-
ла тема електронного суду та осо-
бливостей його використання як 
адвокатами, так і самими представ-
никами Феміди.

Бутік-конференція з міжнарод-
ного арбітражу зібрала провідних 
представників практики з усієї кра-
їни. До дискусії долучилися: парт-
нер, керівник практики міжна-
родного арбітражу, ETERNA Law 
Євген Блінов, д.ю.н, радник, адво-
кат компанії «Юридична група 
LCF» Юлія Атаманова, керівник 
групи міжнародного вирішен-
ня спорів і арбітражу, старший 
юрист АО Arzinger (Київ, Україна) 

Оксана Карел, партнер, керівник 
практики міжнародного арбіт-
ражу Everlegal Всеволод Волков 
та судді Київського апеляційного 
суду Вікторія Шебуєва і Ганна Кри-
жанівська. Модератором виступив 
адвокат, партнер ETERNA Law 
Олександр Луговський.

Гості ІІ Судового форуму ААУ 
отримали можливість не просто 
обговорити останні процесуальні 
зміни, визнання та виконання ар-
бітражних рішень, а й долучилися 
до дискусії за участю представників 
Феміди щодо оцінки останньої су-
дової практики з цього питання.

Найбільший круглий стіл для 
обговорення на ІІ Судовому фору-
мі ААУ був у БУТІК-КОНФЕРЕНЦІЇ з 
питань банкрутства та спорів, що 
пов’язані з неплатоспроможними 
банками. Майже 30 спікерів – про-
відних спеціалістів різних галузей 
права, об’єдналися задля обміну 
досвідом, оцінки судової практи-
ки та пошуку шляхів уникнення 
процесуальних помилок у справах 
щодо банкрутства у банківському 
секторі. Модерував захід адвокат, 
керуючий партнер «Алєксєєв, 
Боярчуков та партнери» Сергій 
Боярчуков, а учасниками круглого 
столу були: адвокат ЮФ «Ілляшев 
та партнери», заступник голо-
ви Комітету ААУ з банкрутства 
Вадим Кізленко, заступник го-

лови комітету з банкрутства 
ААУ Олена Фоміна, адвокат, 
партнер VB Partners Денис Бугай, 
адвокат, партнер EQUITY Олег 
Маліневський, радник EVRIS Сер-
гій Донков, радник ADER HABER 
Олександр Удовиченко, адвокат, 
партнер Kіnstellar Костянтин 
Лікарчук, юридичний радник Цен-
тру комерційного права, експерт 
Проекту ЕС «ПРАВО-JUSTICE» Ігор 
Ніколаєв, адвокат Prime Rate Ва-
силь Чахайда, суддя, секретар 
палати для розгляду справ про 
банкрутство КГС ВСУ Володимир 
Погребняк, суддя Київського апе-
ляційного господарського суду, 
кандидат на посаду судді КГС ВС 
Борис Поляков, суддя КГС ВС В’я-
чеслав Пєсков, суддя Касаційного 
адміністративного суду у складі 
ВСУ Ян Берназюк, суддя-спікер Су-
дової палати для розгляду справ 
про банкрутство Касаційного 
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господарського суду Верховного 
Суду Сергій Жуков, приватний 
виконавець Андрій Авторгов, 
генеральний директор ДП «Се-
там» Віктор Вишньов, керівник 
ProZorro.Продажі Олексій Собо-
лєв, начальник головного тери-
торіального управління юсти-
ції в Запорізькій області Сергій 
Васильцов, начальник відділу з 
питань банкрутства головно-
го територіального управління 
юстиції у Київській області Оле-
на Козак, виконавчий директор 
Незалежної асоціації банків Укра-
їни Олена Коробкова, заступник 
директора-розпорядника ФГВ-
ФО Світлана Рекрут, керівник 
відділу продажів ФГВФО Ольга 

Білай, директор Департаменту 
з питань судової роботи та бан-
крутства Міністерства юстиції 
України Юрій Моісеєв та інші.

Чималу кількість питань від залу 
на ІІ Судовому форумі ААУ отрима-
ли спікери СЕСІЇ 3 «Процесуальне 
переозброєння», адже говорили 
про актуальне для кожного адвока-
та та судді – про роль рішень Євро-
пейського суду з прав людини для 
національного судочинства, про 
стандарти поведінки і професійну 
етику, а також про відповідальність 
за порушення меж дозволеного.  
Модерувала виступи Президент 
Асоціації адвокатів України, 
керуючий партнер АК «Мар-
шаллєр і партнери» Зоя Ярош. 
В обговоренні взяли участь: адво-
кат, член Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, заслуже-
ний юрист України, к.ю.н. доцент 
Олександр Дроздов, партнер 
EQUITY В‘ячеслав Краглевич, адво-
кат, радник SAYENKO KHARENKO 
Олексій Колток, к.ю.н., доцент, 
суддя КГС у складі Верховного 
Суду, голова комітету з питань 
дотримання етичних норм, за-
побігання корупції і врегулювання 
конфлікту інтересів Ради суддів 
України Євген Краснов, суддя Гос-
подарського суду міста Києва, 

к.ю.н. Вікторія Джарти, адвокат 
PAVLENKO LEGAL GROUP Ірина 
Столярчук, суддя Дубенського 
міськрайонного суду Рівненської 
області Олександра Жуковська, 
суддя Господарського суду міста 
Києва, д.ю.н., доцент, професор 
Оксана Блажівська та суддя Голо-
сіївського районного суду міста 
Києва Наталія Дмитрук.

Вразила за своїми масштаба-
ми дискусія БУТІК-КОНФЕРЕНЦІЇ 
«Сімейні спори: тенденції практи-
ки та секрети успіху», участь у якій 
прийняли понад 100 правників з 
усіх куточків країни. Учасники мали 
нагоду перейняти досвід провід-
них експертів практики сімейного 
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права – керуючого партнера АБ 
«Малініченко і партнери» Кате-
рини Малініченко, адвоката та 
керівника практики сімейного 
та спадкового права АО MITRAX 
Олега Голубничого, співкерівни-
ка практики сімейного права 
ASTERS Ольги Лепіхіної та моде-
ратора заходу, адвоката, голови 
Комітету ААУ з сімейного права, 
керуючого партнера «AVG» Ка-
терини Власюк. Окрім того, про 
свій суддівський погляд на сімейні 
спори та останні тенденції практики 
розповіли суддя Краматорського 
міського суду Анастасія Міхаль-
ченко та суддя Фастівського місь-
крайонного суду Київської облас-
ті Євгенія Чернишова.

Рекордним за часом було обго-
ворення у БУТІК-КОНФЕРЕНЦІЇ по 
екологічних спорах. Конструктив-
ний діалог між правниками, адво-
катами, науковцями та представни-
ками громадськості тривав понад 
150 хвилин. За цей час вдалося 
розглянути практичні аспекти за-
хисту екологічних прав та тонкощі 
процедури, обговорити останню 
судову практику передових країн 
світу та порівняти її з національни-
ми тенденціями, а також подиску-
тувати на тему відповідальності за 
порушення права на безпечне до-
вкілля. Модератором обговорення 
виступив д.ю.н., професор Борис 
Малишев, а спікерами були: на-
родний депутат України, заслу-
жений лікар України Костянтин 
Яриніч, к.ю.н., голова правління 
ВГО «Зелений фонд» Максим Фро-
лов, к.ю.н. Анастасія Матвійчук, 
к.п.н., президент ГО «Асоціація 
психологів України» Олександр 
Вакуленко, адвокат Олена Лолен-
ко, керуючий партнер АО «Зеле-
ний Фонд» Олег Щелкунов та рад-
ник, адвокат компанії «Юридична 
група LCF» Тетяна Ігнатенко. 

Завершував ІІ Судовий форум 
ААУ ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ за участі 
перших осіб адвокатури та судової 
системи. Тематика для обговорен-

ня була обрана не випадково – на-
слідки реформування, монополія 
на процесуальне представництво, 
етичні принципи у правосудді, но-
вели законодавства про адвокат-
ську діяльність, роль громадськості 
та проблеми регламентації і відпо-
відальності, – тобто «найгарячіші» 
теми останніх днів. 

Модерував дискусію керуючий 
партнер ЮК «Алєксєєв, Боярчуков 
та партнери» Сергій Боярчуков, 
а участь у ній взяли: Заступник 
Голови Національної асоціації ад-
вокатів України, Ради адвока-
тів України, керуючий партнер 
GOLAW Валентин Гвоздій, адво-
кат, партнер VB PARTNERS Денис 
Бугай, Голова КДКА Київської об-
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ласті, адвокат Володимир По-
ліщук, керуючий партнер AVER 
LEX, адвокат, к.ю.н. Ольга Прося-
нюк, народний депутат України, 
Голова підкомітету з питань 
виконання рішень ЄС з прав лю-
дини Комітету Верховної Ради 
України з питань правової полі-
тики та правосуддя, член Ради 
з питань судової реформи Рус-
лан Сидорович, суддя Верховного 
Суду, голова Комітету з питань 
організаційно-кадрової роботи 
судів, органів суддівського само-
врядування Ради суддів України, 
д.ю.н. Володимир Кравчук, к.ю.н., 
доцент, суддя КГС у складі Вер-
ховного Суду, голова Комітету 
з питань дотримання етичних 

норм, запобігання корупції і врегу-
лювання конфлікту інтересів Рад 
суддів України Єгор Краснов, суд-
дя-спікер Окружного адміністра-
тивного суду міста Києва Богдан 
Санін та директор Координацій-
ного центру з надання правової 
допомоги Олексій Бонюк.

В цілому, ІІ Судовий форум Асо-
ціації адвокатів України запам’я-
тається кожному відвідувачу, як 
можливість протягом одного дня: 
знайти відповіді на актуальні пи-
тання процесуального права, озна-
йомитися з останніми тенденціями 
найрозповсюдженіших категорій 
спорів та обмінятися досвідом з 
провідними представниками прак-
тики, а також взяти участь у профе-
сійних дискусіях юридичної спіль-
ноти, й зустрітися з колегами із 
різних регіонів країни. 

Дякуємо кожному спікеру, екс-
перту, модератору та гостям за 
активну участь і професіоналізм! 
Чекаємо Вас на наступних заходах 
Асоціації адвокатів України! 

ААУ висловлює вдячність парт-
нерам Форуму:

•  Генеральному партнеру  EQUITY.
•  Експертному партнеру  Pavlenko 

Legal Group.
•  Професійному партнеру VB 

Partners.
•  Ексклюзивним партнерам бутік- 

конференцій: ЮК «Алєксєєв, Боярчуков 
та партнери», ЮФ «ETERNA Law»,  
АО «Зелений Фонд»

•  Партнерам: AMBER Law Company,  
AVER LEX, ESQUIRES, ID Legal Group, LCF, 
АK «Маршаллєр і партнери», Sayenko 
Kharenko, TOTUM 

•  Партнерам бутік-конференції 
з сімейного права: AVG Law Company,  
MITRAX

•  Партнеру з безпеки АО  ARTIUS.
Велика подяка інформаційним 

партнерам:

•  Генеральному медіа-партнеру – 
видавництву «Юридична практика».

•  Медіа-партнерам: газеті 
«Юридична Газета», «Закон і Бізнес», 
«Поради юриста», «Юридичний вісник 
України»

•  Інноваційно-аналітичному 
партнеру-»ЛІГА:ЗАКОН»

•  Інтернет-ресурсам: «ЮРЛІГА», 
«Obozrevatel.ua», «Українське право», 
«Lawyer.ua», «Протокол», «БІЗРЕЛІЗ», 
«Lойер», ІА»Vector News», «Femida.UA», 
«Банкрутство та Ліквідація»

•  Журналу: «Юрист & Закон»
•  Освітньому партнеру:  Legal 

High School
•  Компаніям та асоціаціям:  

«АПКБ», «Запорізька ТПП», «НІСЕ»,  
«ЕАП». 
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 ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ААУ 
ІЗ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Доповідачами виступили Ген-
надій Пампуха, голова коміте-
ту, керуючий партнер Неза-
лежного інституту судових 
експертиз, президент Євро-
пейської арбітражної палати, 
а також Олександр Дорошенко, 
судовий експерт, заступник ди-
ректора НДІ ІВ НАПрН України з 
експертної роботи.

Захід проходив за підтрим-
ки партнера комітету – Експерт-
но-правової групи «Незалежний 
інститут судових експертиз» (НІСЕ). 

Цього разу зустріч комітету 
була присвячена темі експертизи 

інтелектуальної власності. Учас-
ники заходу обговорили також 
проблемні питання у сфері судо-
вої експертизи загалом та шляхи їх 
вирішення й внесення відповідних 
змін до законодавства. 

Серед ключових проблем, які 
наразі існують в сфері судової екс-
пертизи інтелектуальної власно-
сті, доповідачі назвали проблему 
недостатньої кількості судових 
експертів за цим фахом, що має на-
слідком затягування процесу про-
ведення експертиз та негативного 
впливу на змагальність судового 
процесу.  Потребують оновлення й 
науково-методичні рекомендації з 
питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних 

досліджень, адже складались вони 
понад 10 років тому. Окрім того, як 
зазначив Олександр Дорошенко, 
кожен випадок, кожна справа ін-
дивідуальні, а у науково-методичні 
рекомендації містять типові запи-
тання, які до того ж, складалися і 
формулювалися багато років тому 
назад і вже є неактуальними. Ген-
надій Пампуха порадив слухачам 
обов’язково звертатись безпосе-
редньо до експертів щодо корек-
тної постановки питань на екс-
пертне дослідження.    

В рамках засідання учасники 
також запланували проведення 
ряду заходів Комітету ААУ із судо-
вої експертизи. Слідкуйте за анон-
сами на сайті ААУ та НІСЕ. 

У  КИЇВСЬКОМУ  ПРЕС-КЛУБІ 27 БЕРЕЗНЯ 2019 Р. ВІДБУЛОСЬ ЗАСІ-
ДАННЯ КОМІТЕТУ ААУ ІЗ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, В ЯКОМУ ВЗЯ-
ЛИ УЧАСТЬ АДВОКАТИ ТА СУДОВІ ЕКСПЕРТИ.

ПЕРЕВІРКИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 2019. 
ХТО, ДЕ, КОЛИ МОЖЕ ВАС ПЕРЕВІРИТИ?

Актуально та на часі обміня-
лися досвідом з учасниками за-
ходу, обговорили гострі моменти, 
знайшли відповіді на запитання. 

Висновки:
•  Позапланові перевірки ме-

дичних закладів є одним з попу-
лярних способів тиску на медичні 
заклади з боку незадоволених па-
цієнтів та звільнених працівників;

•  Варто займати більш активну 
та сміливу позицію під час переві-
рок медичних закладів регулято-
ром;

•  Оскарження результатів пе-
ревірок в судовому порядку дуже 
перспективна справа.

Цікаво, комунікативно, корисно.

Перевірки – тема непроста і 
розлога. Ми прагнули, щоби була 
тільки конкретика. А ще – інтерак-
тив, можливість отримати відпові-
ді на запитання, які хвилюють ад-
вокатів та лікарів.

Учасники практикуму кажуть, 
що нам це вдалося. «Нам» – це ко-
манді Комітету ААУ з права охоро-
ни здоров’я.

У нас багато інформації, вра-
жень і навіть світлин із сьогодніш-
нього заходу. І ми обов’язково поді-
лимося ними найближчим часом. 

В РАМКАХ РОБОТИ КОМІТЕТУ ААУ З ПРАВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
28 БЕРЕЗНЯ ВІДБУВСЯ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ НА ТЕМУ «ПЕРЕ-
ВІРКИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 2019. ХТО, ДЕ, КОЛИ МОЖЕ ВАС 

ПЕРЕВІРИТИ?»
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КРУГЛИЙ СТІЛ ААУ «ВІДШКОДУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ 
У СПРАВАХ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІВ»

На круглому столі обговорю-
валися такі питання:

•  Що взагалі входить до судо-
вих витрат? 

•  Відшкодування витрат на 

правничу допомогу, пов’язаних із 
залученням свідків, спеціалістів, 
перекладачів та експертів, на про-
ведення експертизи та інших. 

•  Як визначається розмір та як 
розподіляються судові витрати? 

•  Чи працює система забезпе-
чення та попередньої оплати су-
дових витрат? 

Дякуємо всім спікерам, які 
прийняли участь у дискусії, а 
саме: Оксані Блажівській, Олені 
Букіній, Ганні Бондаренко, Кате-
рині Соповій, Вікторії Сопільняк 

та модератору Марії Ортинській, 
Голові комітету ААУ з IP. 

У IQ BUSINESS CENTER 21 БЕРЕЗНЯ ВСІ ЗАЦІКАВЛЕНІ МАЛИ ЗМО-
ГУ ПОСЛУХАТИ, ПОДИСКУТУВАТИ ТА ПОСТАВИТИ НАЙБО-
ЛЮЧІШІ ПИТАННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ У 

СПОРАХ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ПРАВ ІВ.

СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ ЧЕРЕЗ СУД
Під час дискусії були обговоре-

ні такі питання:
1. Аліментний договір. Ефек-

тивний спосіб захисту прав дітей. 
Судові перспективи.

2. Ефективні методи стягнення 
аліментів: судовий наказ, спроще-
не та позовне провадження, вико-
нання рішення суду.

3. Аліменти по максимуму: до-
кази та перспективи.   

Власним досвідом поділились:
•  Власюк Катерина – адво-

кат, член Правління ААУ, керую-
чий партнер ЮК «AVG», Голова 
Комітету ААУ з сімейного права.

•  Савицька Світлана – адво-
кат, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри Правосуддя 
юридичного факультету Дер-
жавного університету інфра-
структури та технологій, член 
правління Центру сімейно-пра-
вових досліджень та Студії су-

часного права.
•  Простибоженко Олег – ад-

вокат з 10-річним стажем, 
кандидат юридичних наук, на-
уковий співробітник НДІ приват-
ного права та підприємництва 
ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 
доцент Київського університе-
ту права НАН України, співавтор 

закону «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України 
щодо посилення захисту права 
дитини на належне утримання», 
член низки робочих груп щодо 
реформування сімейного законо-
давства України.

Запрошуємо колег до наступ-
них заходів! 

КРУГЛИЙ СТІЛ «СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ ЧЕРЕЗ СУД», ОРГАНІЗОВА-
НИЙ КОМІТЕТОМ ААУ З СІМЕЙНОГО ПРАВА, ВІДБУВСЯ 19 КВІТНЯ.
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ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА КОРДОН В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 
НОВОВВЕДЕННЯ НБУ: КОМПАНІЇ – ОБОЛОНКИ

7 лютого 2019 був введений 
в дію Закон України «Про валюту 
і валютні операції». Разом із вве-
денням в дію закону запрацювала 
нова система валютного регулю-
вання, яка складається із восьми 
основних постанов НБУ, серед 
яких Постанова НБУ «Про затвер-
дження Положення про заходи 
захисту та визначення порядку 
здійснення окремих операцій в 
іноземній валюті» від 02.01.2019  
№ 5. Зазначена постанова є тим-
часовою та визначає основні ва-
лютні обмеження, які наразі існу-
ють в країні.

Відповідно до цієї постанови 
резидентам України забороня-
ється здійснювати інвестиції за 
кордон шляхом переказу коштів 
в іноземній валюті (гривні) на ра-
хунок нерезидента, відкритий в 
Україні та/або за кордоном, якщо 
об’єкт інвестиції та/або прода-

вець-нерезидент цього об’єкта 
має реєстрацію (місцезнаходжен-
ня або місце проживання) в дер-
жаві (на території), яка віднесена 
до переліку офшорних зон та/
або визнана державою-агресо-
ром (державою-окупантом), та/
або не виконує чи неналежним 
чином виконує рекомендації між-
народних, міжурядових органі-
зацій, які проводять діяльність 
у сфері боротьби з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, або фі-
нансуванням тероризму чи фі-
нансуванням розповсюдження 
зброї масового знищення, та/або 
має стратегічні недоліки у сфері 
боротьби з легалізацією (відми-
ванням) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуван-
ням тероризму чи фінансуванням 
розповсюдження зброї масово-
го знищення відповідно до заяв 
Групи з розробки фінансових 
заходів боротьби з відмиванням 
грошей (FATF).

Резиденти та нерезиденти 
України повинні здійснювати ку-
півлю іноземної валюти та переказ 
коштів в іноземній валюті або грив-
ні за кордон з дотриманням лімітів, 
визначених Постановою №5.

На сьогоднішній день фізичній 
особі-резиденту дозволено здійс-
нювати валютні операції з перека-
зу коштів з України з метою здійс-
нення інвестиції за кордон або 
розміщення коштів на власному 
рахунку за межами України в іно-
земній валюті протягом календар-
ного року на загальну суму, що не 
перевищує 50 000 євро включно.

Що стосується суб‘єктів госпо-
дарювання, то положення визна-
чає, що резидентам (юридичній 

особі/фізичній особі-підприємцю) 
дозволяється здійснювати валют-
ні операції на загальну суму до 2 
000 000 євро включно.

Операції із застосуванням за-
значених е-лімітів за своєю при-
родою дуже схожі на операції по 
е-ліцензіям, яки діяли ще на по-
чатку цього року. 

 Як і раніше, резидент для про-
ведення валютної операції має 
звернутися до банку, у якому він 
має відкритий власний поточний 
рахунок, та подати відповідні до-
кументи, що підтверджують цю 
операцію. Банк за умови відповід-
ності поданих резидентом доку-
ментів (інформації) вимогам зако-
нодавства України до проведення 
операції надсилає до НБУ запит в 
електронному вигляді засобами 
АІС «Е-ліміти» для перевірки лімі-
ту клієнта та внесення інформа-
ції про валютну операцію до АІС 
«Е-ліміти».

Зазначений запит має містити 
відомості щодо резидента, мети 
проведення цієї операції,  суми та 
відомості щодо отримувача пере-
казу коштів за кордоном та рекві-
зитів його рахунку. 

Чіткого переліку документів, 
який має подати резидент –ініціа-
тор перерахування коштів за кор-
дон з метою інвестування наразі 
не існує. 

В даному випадку необхід-
но згадати постанову НБУ «Про 
затвердження Положення про 
порядок здійснення уповноваже-
ними установами аналізу та пере-
вірки документів (інформації) про 
валютні операції» від 02.01.2019  
№8.

Відповідно до п.3 цього поло-
ження уповноважена установа 

Любов Скварко
Адвокат, партнер  
Dmitrieva & Partners  
Law & Accounting
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зобов’язана забезпечити всебіч-
ний аналіз та перевірку докумен-
тів (інформації) про валютні опе-
рації, якщо подання відповідних 
документів (інформації) передба-
чено законодавством України, які 
є підставою, зокрема, для купівлі 
іноземної валюти з метою здійс-
нення розрахунків (переказів) 
коштів за межі України. Під час 
здійснення додаткового аналізу 
вона має право витребувати від 
суб’єкта валютної операції додат-
кові документи (інформацію), пе-
релік яких зазначений у додатку 
до цього Положення, у визначе-
них уповноваженою установою 
обсягах та строки, при цьому 
перелік додаткових документів 
не є вичерпним. Положенням 
передбачено, що уповноваже-
на установа самостійно визна-
чає обсяг та перелік додаткових 
документів.

З метою недопущення вико-
ристання послуг банків для від-
мивання доходів, одержаних зло-
чинних шляхом в Україні та за її 
межами з використанням компа-
ній-оболонок, постановою Прав-
ління НБУ від 02 квітня 2019 № 58 
були внесені зміни до Положення 
про здійснення банками фінан-
сового моніторингу від 26.06.15 
№417. 

Постанова надала визначен-
ня поняттю «компанія-оболонка», 
до якої віднесла юридичну осо-
бу-нерезидента, яка не здійснює 
фактичної господарської діяль-
ності в країні реєстрації (відсутні 
достатні активи та/або працівни-
ки для здійснення відповідного 
виду господарської діяльності) 
та/або структура власності якої 
не дозволяє встановити реальних 
кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів).

 З метою підтвердження того, 
що юридична особа-нерезидент 

не є компанією-оболонкою, банки 
відтепер зобов’язані проаналізу-
вати документи (інформацію):

1) що роз’яснюють суть госпо-
дарської діяльності нерезидента;

2) про фінансову звітність, що 
підтверджена незалежним зо-
внішнім аудитом, яка розкриває 
суть та зміст фінансових операцій, 
що здійснюються клієнтом та доз-
воляє встановити відповідність 
прибутку (доходу)/обороту його 
господарській діяльності;

3) що підтверджують фактич-
ний рух товарів, надання послуг, 
виконання робіт під час здійснен-
ня господарської діяльності;

4) що підтверджують веден-
ня господарської діяльності ос-
новними контрагентами нерези-
дента;

5) що підтверджують сплату 
податку на прибуток (доходи) не-
резидентом;

6) що підтверджують найм 
осіб на умовах трудового дого-
вору (договору про найм персо-
налу або договору про надання 
послуг аутсорсингу), до посадо-
вих обов’язків яких належить ор-
ганізація та забезпечення здійс-
нення господарської діяльності, з 
урахуванням відповідності таких 
обов’язків виду діяльності нере-
зидента, обсягам його фінансових 
операцій;

7) що підтверджують наяв-
ність виробничих/офісних при-
міщень, інших активів, достатніх 
для ведення відповідного виду 
господарської діяльності (пра-
вовстановлюючий документ або 
договір оренди приміщення/ 
устаткування).

Зазначений перелік докумен-
тів також не є вичерпним. Банк 
має право самостійно, з ураху-
ванням ризик-орієнтованих під-
ходів, визначити обсяг та перелік 
необхідних документів (інфор-

мації), які є достатніми для під-
твердження того, що юридична 
особа-нерезидент не є компанією- 
оболонкою.

 За результатами здійсненого 
аналізу банк може встановити та-
кій юридичній особі-нерезиденту 
неприйнятно високий ризик та 
надалі вже буде діяти відповідно 
до вимог статті 10 Закону «Про за-
побігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення».

Таки чином, якщо раніше, 
коли інвестування за кордон 
здійснювалось на підставі індиві-
дуальних ліцензій НБУ, кожен ре-
зидент мав чітко визначений пе-
релік документів, які необхідно 
було належним чином підготува-
ти та подати до НБУ для здійснен-
ня відповідного перерахування. 
Як правило, вже на цій стадії було 
зрозуміло, чи зможе резидент 
здійснити інвестицію, чи ні. За 
умови відсутності зауважень, в 
строк до  25 робочих днів з дати 
надходження документів, НБУ ви-
давав індивідуальну ліцензію за-
явникові і, відповідно, кожен мав 
можливість завчасно спланувати 
свої перерахування. Наразі, про-
цес перерахування коштів за кор-
дон вкрай ускладнено невизна-
ченістю основних документів, які 
необхідно надати баку та вимог 
до них, що призводить до того, 
що процес узгодження та підго-
товки документів, як правило, за-
ймає значний проміжок часу. При 
цьому успішне завершення цього 
процесу ніхто гарантувати не 
може і, за відсутності досвідчено-
го юриста, заявник, як правило, 
залишається сам на сам з купою 
запитів банку та нереалізованою 
задачею.  
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КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

Модератором та організато-
ром заходу виступив  Ярослав 
Лисенко, адвокат, керуючий 
партнер АО «Адвокатська сім’я 
Лисенко», Голова Комітету ААУ 
з митного права. 

Спікерами заходу виступили 
Ярослав Грегірчак, заступник Біз-
нес-омбудсмена, Марина Павлен-
чик, інспектор Ради бізнес-ом-
будсмена, Людмила Авдієвська, 
Директор Дирекції інформацій-
но-аналітичного забезпечення 
ТППУ, Руслан Повразюк, експерт 
з митного права, член Асоціації 
митних брокерів України, Вале-
рій Губарєв, експерт з митного 
права та адвокат Леся Дубчак.

Також у дискусії взяли участь 
близько 50 осіб – представники 
бізнесу, митні брокери, адвокати. 
Розмова вийшла насиченою.

В процесі обговорення Ярос-
лав Грегірчак розповів про роль 
Ради бізнес-омбудсмен в процесі 
взаємодії з митними органами. Про 
позитивні кейси щодо скасування 
Рішень про коригування митної 
вартості. З почутого від пана Ярос-
лава можна зробити висновок, що 
звернення до бізнес-омбудсмена 
є ефективним засобом і цим не 
варто нехтувати. Залучення ін-

спекторів Ради бізнес-омбудсме-
на дозволяє посилити позицію 
скаржника у процедурі адміні-
стративного оскарження завдяки 
початку комунікації сторін, а також 
винесенню проблематики питання 
в публічну площину.

Пан Ярослав розповів про по-
рядок розгляду скарг, що стосують-
ся коригування митної вартості. 
Процедура є такою: надходження 
скарги  4 направлення скарги 
у роботу до певного інспектора 
4 прийняття рішення про взяття 
скарги у роботу (це займає до 10 
робочих днів) 4 безпосередньо 
робота над скаргою – розслідуван-
ня із застосуванням попереднього 
аналізу на основі поданих заявни-
ком документів з приводу безді-
яльності ДФС.

За словами Марини Павленчик, 
інспектора Ради бізнес-омбудсме-
на, розслідування скарги, що стосу-
ється коригування митної вартості, 
починається з письмового звер-
нення до певного митного органу 
та продовжується у формі письмо-
вої і усної комунікації. Комунікація 

у цьому випадку є тристоронньою: 
позиція скаржника, ДФС та Ради 
бізнес-омбудсмена.

Представник Асоціації митних 
брокерів Руслан Повразюк і екс-
перт з митного права Валерій Губа-
рєв зійшлися в думках про те, що 
під час подання до митниці доку-
ментів і декларанту і митним бро-
керам слід бути уважними, ретель-
но перевіряти кожну букву і кожну 
цифру, адже від помилок ніхто не 
застрахований.

Експерти наголосили, що ви-
моги митників щодо надання до-
даткових документів є, як правило, 
безпідставними. При цьому, і пан 
Руслан і пан Валерій порадили 
звертати увагу на незаконність 
вимоги про надання додаткових 
документів, а не лише на незакон-
ності підняття митної вартості.

Крім того, Валерій Губарєв за-
значив, що вимога про надання 
додаткових документів неодмінно 
передує прийняттю Рішення про 
коригуванню митої вартості, але 
її невиконання не є законною під-
ставою для прийняття Рішення.

А Руслаy Повразюк додатково 
зазначив, що якраз вимога нада-
ти додаткові документи є, всього 
лиш, спробою надати Рішенню про 

АО «АДВОКАТСЬКА СІМ’Я ЛИСЕНКО» СПІЛЬНО З КОМІТЕТОМ МИТНОГО ПРАВА АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ 
УКРАЇНИ 26 ЛЮТОГО 2019 РОКУ ПРОВЕЛИ ПРАКТИЧНУ ДИСКУСІЮ НА ТЕМУ «КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ 
ВАРТОСТІ».



АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

№2 (39) березень-квітень 2019 р. 17

коригування митної вартості об-
ґрунтованого вигляду.

Директор Дирекції з інформа-
ційно-аналітичної роботи ТППУ 
розповіла про роль торгово-про-
мислових палат в відстоюванні 
декларантами своїх прав шляхом 
отримання висновків про вартість 
товарів. Нерідко такі висновки є 
якісним доказом своєї позиції.

Адвокат Леся Дубчак приве-
ла судову статистику, згідно якої 
більшість судових рішень прийня-
то на користь митниці. При цьому, 
пані Леся порадила бізнесу більше 
використовувати безкоштовні ме-
тоди боротьби – звернення до біз-
нес-омбудсмена, адміністративне 

оскарження, привернення уваги 
Комітету ВРУ з питань митної та по-
даткової політики. 

Формат дискусії було обрано 
Ярославом Лисенком не даремно. 
На його думку, дискусія – найкра-
щий спосіб знайти щось нове. Те 
що ще не приходило в голову. Та-
кий собі мозковий штурм.

Слід відзначити, що гості захо-
ду часто висловлювали свою дум-
ку і це було надзвичайно корисно. 
Дискусія від цього була максималь-
но відкритою і всесторонньою.

Висловлюємо велику вдячність 
спікерам і слухачам. Ми неодмінно 
продовжимо серію дискусій про 
митне право загалом і про кори-

гування митної вартості, зокрема, 
адже основний висновок з заходу – 
коригування митної вартості це 
засіб наповнення бюджету тут і за-
раз і навряд чи держава від нього  
відмовиться. 

ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА З МОРСЬКОГО ПРАВА

Цей унікальний та масштабний 
захід об’єднав студентів та випус-
кників закладів вищої освіти з різ-
них регіонів України, що цікавляться 
проблематикою морського права.

Комітет з морського права ААУ 
має на меті сприяння розвитку мор-
ського права, об’єднання та про-
фесійне вдосконалення адвокатів, 
що працюють в галузі морського 
права, забезпечення ефективного 

захисту прав юридичних і фізичних 
осіб у сфері морського транспорту.

Спікерами заходу виступили 
кращі адвокати півдня України, які з 
задоволенням ділилися з таланови-
тою молоддю своїми знаннями та 
практичним досвідом.

Голова Комітету з морсько-
го права ААУ адвокат, к.ю.н. 
Юрій Сергєєв виступив з віталь-
ним словом перед учасниками, 

розповів про плани діяльності 
Комітету, про ідею проведен-
ня під егідою ААУ науково-до-
слідного проекту «Морське 
право: сторінки історії» та взяв 
участь у case study щодо судо-
вого спору між судновласником, 
моряком та клубом взаємного 
страхування. 

В М. ОДЕСІ 20-21 КВІТНЯ 2019 РОКУ ЗА ПІДТРИМКИ КОМІТЕТУ З 
МОРСЬКОГО ПРАВА ААУ БУЛО ПРОВЕДЕНО ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКУ 
ШКОЛУ З МОРСЬКОГО ПРАВА.
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РОЗГЛЯД СПОРУ В АРБІТРАЖНОМУ ПОРЯДКУ –  ПРАВОВА 
МОЖЛИВІСТЬ ЧИ  ОБОВ’ЯЗОК ДЛЯ СТОРІН ЗА КОНТРАКТОМ

У справі, що пропонується до 
розгляду, спір між сторонами дій-
шов до тієї межі, коли контрагент 
не виконував зобов’язання за рі-
шенням міжнародного комерцій-
ного арбітражу та вбачав невірним 
подальше розв’язання спору наці-
ональним судом. Що постановив 
Верховний Суд в даному випадку, 
можна дізнатись ознайомившись з 
Постановою від 15.01.2019 р. (спра-
ва № 910/15766/17). 

Сторони уклали контракт, про-
писавши у ньому обов’язок пере-
дання будь-якого спору на розгляд 
міжнародному комерційному арбіт-
ражу, виключаючи підсудність за-
гальним судом. Як часто трапляєть-
ся, у відносинах між контрагентами 
щось пішло не так, і обставини все 
ж привели їх до вирішення спору 
в арбітражному порядку. Рішення, 
ухвалене Арбітражним судом про 
стягнення коштів з відповідача, було 
визнано в Україні судом апеляційної 
інстанції. Однак, відповідач це рі-
шення виконувати не поспішав.  

У зв’язку з цим позивач звер-
нувся вже до господарського суду, 
з позовом про стягнення забор-
гованості з відповідача, обґрунто-
вуючи свої вимоги невиконанням 
відповідачем своїх зобов’язань як 
за контрактом, так і невиконанням 
виданого судом виконавчого листа 
на підставі рішення арбітражного 

суду. Проте, суд, посилаючись на 
угоду сторін   про передання спору 
міжнародному комерційному ар-
бітражу з виключенням підсудності 
загальним судом, залишив позов 
у даній справі без розгляду. Проте 
суд апеляційної інстанції направив 
матеріали справи до господарсько-
го суду  для продовження розгляду. 
Відповідач, в свою чергу звернувся 
до ВС з касаційною скаргою на рі-
шення апеляції.  

Верховний Суд у складі колегії 
Касаційного господарського суду, 
розглянувши матеріали даної спра-
ви, висловив  позицію: 

•  юридичні особи мають право 
на звернення до суду за захистом 
своїх прав безпосередньо на підста-
ві Конституції України, і таке право 
не може бути обмежено законом 
або іншими нормативно-правовими 
актами, як випливає із змісту Рішен-
ня Конституційного Суду України у 
справі № 15-рп/2002;

•  відповідно до положень ч. 2 
ст. 124 Конституції України та ст. 4 
ГПК України юрисдикція судів по-
ширюється на будь-який юри-
дичний спір, а угода про відмову 
від права на звернення до суду є 
недійсною; 

! Домовленість сторін про пе-
редання спору на розгляд міжна-
родному комерційному арбітражу є 
лише способом реалізації права на 
захист, і не може бути відмовою від 
права на звернення до суду. 

•  суд зобов’язаний припинити 

провадження у справі, коли обидві 
сторони виявили волю про розгляд 
спору в арбітражному порядку і 
оформили це відповідним звернен-
ням до суду.  

! Але розгляд спору в арбітраж-
ному порядку неможливий, якщо, не 
дивлячись на попередню домовле-
ність про це, між сторонами відсут-
ня взаємна згода на такий розгляд.   

На підставі вищевикладеного 
ВС залишив касаційну скаргу відпо-
відача без задоволення, а рішення 
суду апеляційної інстанції без змін. 

 У справі, що розглядається спір 
був вирішений  арбітражним судом, 
однак позивач звернувся до наці-
онального суду з аналогічними ви-
могами – саме про стягнення суми 
заборгованості. Як вже зазначалося 
вище позивач обґрунтував свої ви-
моги невиконанням відповідачем 
зобов’язання, що виникло на підста-
ві рішення арбітражного суду. 

 ! Верховний Суд підкреслив, що в 
тому випадку, коли спір вичерпаний, 
виконання арбітражного застере-
ження неможливе.  

Як було зазначено судом, в цій 
ситуації правовідносини стосу-
ються питання щодо невиконання 
саме судового рішення міжнарод-
ного арбітражу, яке визнано та 
прийнято для виконання на тери-
торії України, в частині застосуван-
ня положень ст. 625 ЦК України. 
Оскільки даний спір стосується 
особливостей виконання рішення 
міжнародного арбітражу відповід-

ДІЮЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ЗОКРЕМА СТ. 22 ГПК УКРАЇ-
НИ, ПЕРЕДБАЧАЄ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ СПОРУ, ЯКИЙ ВІД-
НОСИТЬСЯ ДО ЮРИСДИКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ, НА 

РОЗГЛЯД МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖУ. СТОРОНИ ЗА 
УГОДОЮ МОЖУТЬ ПЕРЕДАТИ БУДЬ-ЯКИЙ СПІР НА РОЗГЛЯД В АРБІТРАЖ-
НОМУ ПОРЯДКУ, ЗВІСНО, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДЕЯКИХ ВИПАДКІВ, ПЕРЕД-
БАЧЕНИХ ЗАКОНОМ. 
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но до законодавства України, тому 
арбітражне застереження не може 
бути застосоване. 

Таким чином, в тому випадку, 
коли спір вже вирішений арбітраж-
ним судом, аналогічні правові вимо-
ги, заявлені до національного суду, 
не можуть бути задоволені, оскіль-
ки не охоплюються умовами арбіт-
ражного застереження. В такому 
випадку звернення до суду має сто-
суватися саме виконання рішення 

арбітражного суду.  
Також з висновків Верховно-

го Суду вбачається, що угода про 
розв’язання спору міжнародним 
комерційним арбітражем не може 
бути перешкодою для звернення 
сторін за захистом своїх прав до 
державного (національного) суду. 
Розв’язання спору в арбітражному 
порядку хоча і є прерогативою сто-
рін за контрактом, проте виступає 
лише як спосіб захисту порушених 

прав, як альтернативний спосіб ви-
рішення конфлікту та як найбільш 
сприятливий механізм правово-
го врегулювання. Однак, право на 
звернення до національного (дер-
жавного) суду не може бути обме-
жено жодним контрактом. 

Стаття підготовлена
і надана медіа-партнером 

«Юрист і Закон»

НОВИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ААУ – ЛІГА:ЗАКОН

Продукти та сервіси ЛІГА:ЗАКОН 
використовують у роботі близько 
160 тис. користувачів – власники 
бізнесів, міністерств та відомств, 
представники юридичних та бух-
галтерських спільнот, фінансисти та 
аудитори, а також фізичні особи-під-
приємці.

Спеціально для професійної 
діяльності спеціалістів: Інформа-
ційно-правові системи ЛІГА:ЗАКОН, 
Система пошуку та аналізу судо-
вих рішень VERDICTUM, Система 
для швидкої й зручної оцінки біз-
нес-партнера CONTR AGENT, Система 
моніторингу зміни статусу земельних 
ділянок SMS-МАЯК ЗЕМЛЯ, періодич-
ні видання для юристі і бухгалтерів.

ЛІГА:ЗАКОН дає ЗНАННЯ для 
прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в 
їх правильності і надихаємо на роз-
виток чесного бізнесу, як основного 
двигуна розвитку України.

ЛІГА:ЗАКОН – інформаційно- 
правові продукти для кожного під-
приємства України. 

Для юриста, юрисконсульта та 
юридичної фірми – це можливість:  

• використовувати в щоденній 
роботі інноваційні інструменти та 

сервіси з повною актуальною базою 
НПА, судових рішень; 

• мати експертну аналітику для 
підтвердження та аргументування 
власної позиції;  

• своєчасно отримувати повний 
перелік законодавчих змін і будува-
ти ефективну стратегію захисту під-
приємства та клієнтів у суді. 

Інформаційно-правові системи 
ЛІГА:ЗАКОН – найповніше джерело 
систематизованої та достовірної 
правової інформації зі зручним ін-
терфейсом для швидкого пошуку та 
легкого аналізу, що дає змогу при-
ймати правильне рішення: повна 
база НПА, судова практика, комен-
товані кодекси, шаблони типових 
договорів, ситуації для юриста, юри-
дичні консультації і довідники тощо.  

Система пошуку та аналізу су-
дових рішень VERDICTUM дає мож-
ливість посилити правову позицію 
під час судового засідання, завдяки 
швидкому добору релевантних рі-
шень серед десятків мільйонів по-
дібних: рішення з правовою пози-
цією, історія проходження справи, 
розклад судових засідань, понад 20 
фільтрів для пошуку і роботи з ін-

формацією. 
Система для швидкої й зруч-

ної оцінки бізнес-партнера CONTR 
AGENT – зручний онлайн-сервіс 
пошуку, перевірки та моніторингу 
інформації про бізнес-партнерів, 
конкурентів та контрагентів, можли-
вість переглядати інформацію про 
афілійованих осіб тощо. 

Видання «ЮРИСТ&ЗАКОН» 
містить практичні рекомендації екс-
пертів, з варіантами правозастосу-
вання та детальним роз’ясненням 
актуальних питань. 

Продукти та сервіси ЛІГА:ЗАКОН 
використовують у роботі близько 
160 тис. користувачів – власники 
бізнесів, міністерств та відомств, 
представники юридичних та бух-
галтерських спільнот, фінансисти  та 
аудитори, а також фізичні особи-під-
приємці.    ЛІГА:ЗАКОН дає ЗНАННЯ 
для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ 
в їх правильності і надихаємо на роз-
виток чесного бізнесу, як основного 
двигуна розвитку України.  

https://ligazakon.net/

КОМПАНІЯ ЛІГА:ЗАКОН – ПРОВІДНИЙ РОЗРОБНИК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА СЕР-
ВІСІВ, ЩО ПОБУДОВАНІ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ IT-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СПРОЩЕННЯ ВЕ-
ДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ.
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БАНКРУТСТВО ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

Засідання відбулось за під-
тримки Sayenko Kharenko та Адво-
катське об’єднання «Адвокатська 
Сім’я Лисенко».

Модератором заходу виступив 
Олексій Колток, який розповів 
про прогнозований вплив кодексу 
на оцінку ведення бізнесу в Україні, 
окреслив основні етапи набрання 
чинності його положеннями та по-
рядок застосування кодексу відпо-
відно до перехідних положень.

Світлана Ноготкова пові-
домила про основні відмінності у 
процедурі корпоративного бан-
крутства за попереднім законом та 
вказала на що очікувати боржни-
кам та кредиторам при супроводі 
справ про банкрутство. Зокрема, 

в ході дискусії було обговорена 
відсутність нижньої межі для вхо-
ду у банкрутство, відсутність не-
обхідності підтверджувати заяву 
судовими рішеннями та докумен-
тами про стягнення заборговано-
сті у виконавчому провадженні, а 
також інші процедурні моменти, 
які можуть використовуватись як 
боржниками, так і кредиторами у 
справах про банкрутство.

Більш детально у контексті від-
повідальності керівників та влас-
ників підприємств розповів  Сер-
гій Противень. Занепокоєння у 
бізнесу має викликати правова 
норма, яка передбачає солідарну 
відповідальність по зобов’язан-
нях банкрута. Така відповідаль-
ність може виникати у керівника 
у разі, якщо внаслідок загрози 
неплатоспроможності боржник 
не звернеться до суду із заявою 
про банкрутство. Також установ-
лення трирічного строку для ви-
знання правочинів недійсними у 
процедурі банкрутства може бути 
додатковим чинником для запобі-
гання «штучних» банкрутств.

Наприкінці жваву дискусію ви-
кликала доповідь Ганни Лисенко, 
присвячена інституту банкрутства 
фізичних осіб. Зокрема було роз-
глянуто процедури реструктуриза-
ції та погашення боргів боржника. 
Визначені основні аспекти, на які 
боржникам слід звернути увагу при 
зверненні до суду із такими заява-
ми, а також наслідки запроваджен-
ня відповідних процедур. Кінцевою 
метою процедури банкрутства фі-
зичних осіб має стати звільнення 
боржників від зобов’язань завдя-

ки встановлення їм умов для уре-
гулювання заборгованості перед 
кредиторами.

Нагадаємо, новий Кодекс Укра-
їни з процедур банкрутство вво-
диться в дію з 21 жовтня 2019 року, 
після чого основна категорія справ 
про банкрутство (за невеликим ви-
ключенням) будуть розглядатись за 
новою процедурою. 

25 КВІТНЯ ВІДБУЛОСЬ ВІДКРИТЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ААУ З 
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ, ПРИСВЯЧЕНЕ ОБГОВО-
РЕННЮ НОВОМУ ПРИЙНЯТОМУ КОДЕКСУ УКРАЇНИ З ПРОЦЕ-

ДУР БАНКРУТСТВА. 
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ТРИВАЮЧЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ МИТНИХ 
ПРАВИЛ: ПІДХІД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Останнім часом почастішали 
випадки притягнення до адміні-
стративної відповідальності за по-
рушення митних правил.

Основна дискусія в процесу-
альних документах й залах судо-
вих засідань розгорається навко-
ло того, чи є конкретне порушення 
митних правил триваючим, чи ні, і, 
відповідно, чи дотримані строки 
притягнення до адміністративної 
відповідальності.

Оскільки нормативно-правові 
акти чіткої відповіді на питання 
розмежування триваючого та ра-
зового правопорушення не да-
ють, суди, в основному, користу-
ються підходами, які багато років 
тому взяли в основу центральні 
органи виконавчої влади в питан-
ні такого розмежування, зокрема, 
Міністерство юстиції України, Мі-
ністерство доходів і зборів Украї-
ни тощо. Водночас, оскільки листи 
вказаних органів не є джерелом 
права, посилання на них в судо-
вих рішеннях цілком обґрунтова-
но відсутні.

Так Міністерство юстиції Украї-
ни в листі від 02.08.2013 р. №6802-
0-4-13/11 триваючим правопо-
рушенням називає проступок, 
пов’язаний з тривалим, безпе-
рервним невиконанням обов’яз-
ків, передбачених правовою 
нормою, а початковим моментом 
такого діяння може бути активна 
дія або бездіяльність, коли вин-
ний не виконує конкретний по-
кладений на нього обов’язок або 
виконує його неповністю чи нена-
лежним чином.

В іншому листі від 01.12.2003 р. 
№22-34-1465 «Щодо скоєння осо-
бою триваючого правопорушен-
ня» Міністерство юстиції України 
знову звертає увагу на те, що три-
ваючі правопорушення припи-
няються виконанням установле-
них обов’язків або притягненням 
винної особи до відповідальності, 
продовжуваним адміністратив-
ним проступком називають низку 
ідентичних проступків, які вчи-
няються неодноразово з однако-
вою метою, формою вини, тими 
ж суб’єктами, засобами дії та які 
складають у сукупності єдине пра-
вопорушення.

В листі Міністерства доходів 
і зборів України від 13.05.2013 р. 
№1101/Н/99-99-15-04-01-14 від-
значено, що триваючі правопору-
шення припиняються, якщо факт 
цих правопорушень виявлено 
компетентним органом під час 
проведення перевірок. 

За змістом частини першої 
статті 467 Митного кодексу Укра-
їни, якщо справи про порушен-
ня митних правил відповідно до 
статті 522 Митного кодексу Укра-
їни розглядаються органами до-
ходів і зборів, адміністративне 

стягнення за порушення митних 
правил може бути накладено не 
пізніше, ніж через шість місяців з 
дня вчинення правопорушення, а 
у разі розгляду органами доходів 
і зборів справ про триваючі по-
рушення митних правил, у тому 
числі передбачені статями 469, 
477 – 481, 485 Митного кодексу 
України, – не пізніше, ніж через 
шість місяців з дня виявлення цих 
правопорушень. 

Аналіз наведеної правової 
норми свідчить про те, що пере-
лік триваючих правопорушень, 
визначений у статті 467 Митного 
кодексу України, не є вичерпним.

Верховний Суд у постанові 
від 26 березня 2019 року, вине-
сеній у справі №457/1113/15-а 
(адміністративне провадження 
№К/9901/21351/18) дійшов вис-
новку, що триваючими визнача-
ються правопорушення, які по-
чались з певної протиправної дії 
або бездіяльності та здійснюють-
ся в подальшому безперервно 
шляхом невиконання обов’язку. 
Початковим моментом такого ді-
яння може бути активна дія або 
бездіяльність, коли винний або не 
виконує конкретний покладений 
на нього обов’язок, або виконує 
його не повністю чи неналежним 
чином.

Використання транспортно-
го засобу, що перебуває в режи-
мі транзиту, та щодо якого існує 
обов’язок вивезення за межі мит-
ної території, протягом 10-ден-
ного строку, є триваючим право-
порушенням, оскільки в даному 
випадку особа перебуває в без-
перервному стані протиправної 
бездіяльності через невиконання 
свого обов’язку.

Леся Дубчак
Адвокат, к.ю.н., керуючий  
партнер АБ «Лесі Дубчак»,
член Наглядової ради ААУ
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Діяння (бездіяльність) позивача 
щодо невивезення транспортного 
засобу, що перебуває під митним 
контролем, за межі території Укра-

їни, характеризуються тривалим 
невиконанням встановленого Мит-
ним кодексом України обов’язку. 
Вчиняючи такі діяння, позивач пе-

ребуває у стані безперервного по-
рушення закону, тому відповідне 
порушення не може вважатись та-
ким, що носить разовий характер. 

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Трансфертне ціноутворення – 
тема, яка щоразу дає привід для 
дискусії та жвавого обговорення 
чергових новацій, незалежно від 
того чи це законодавче нововве-
дення, чи роз’яснення ДФС. Саме 
тому ця тема стала першою, яку 
обрали члени Податкового коміте-
ту Асоціації адвокатів України для 
свого Дискусійного клубу, який від-
бувся днями у Києві. Про це повідо-
мив голова комітету, партнер 
юридичного об’єднання ID Legal 
Group Олег Добровольський.

За його словами: «Сьогодні в 
нас перший подібний захід. Ми не 

раптово обрали формат саме 
Дискусійного клубу. Це в першу 
чергу дискусія, а не лекція. Обмін 
думками і, головне, практика. Сьо-
годнішня тема складна, але в той 
же час їй приділяється багато ува-
ги. Як в Україні, так і за кордоном. 
Це трансфертне ціноутворення. 
Саме на цьому заході в нас є чудо-
ва можливість обговорити усі за-
конодавчі новації 2019 року, почу-
ти точку зору фіскальної служби 
з того чи іншого питання в сфері 
трансфертного ціноутворення, 
обговорити судову практику та 
тенденції подальшого розвит-
ку податкового контролю, що 
пов’язані з імплементацію кроків 
BEPS. В подальшому на наступ-
них засіданнях Дискусійного клубу 
ми обговоримо й інші тематики, 
пов’язані з економічною безпекою 
бізнесу».

Крім членів Податкового комі-
тету ААУ, на чолі з Олегом Добро-
вольським, у заході також взяли 
участь: начальник управління 
перевірок ТЦУ Департаменту 
аудиту ДФС України В’ячеслав 
Кругляк, керівник групи транс-
фертного ціноутворення KPMG 
в Україні Микола Мішін та керів-
ник практики ТЦУ юридичного 
об’єднання ID Legal Group Тетя-
на Савчук.

Тетяна Савчук звернула увагу 
присутніх на актуальні питання 
ТЦУ, які виникають під час по-

даткового планування та здійс-
нення господарських операцій 
з нерезидентами. Також окремо 
відзначила проблему ідентифіка-
ції контрольованих операцій, їх 
декларування та підготовки доку-
ментації з обґрунтування відпо-
відності ціноутворення принципу 
«витягнутої руки» .

Представник ДФС В’ячеслав 
Кругляк детально зупинився на 
контрольно-перевірочній роботі 
в сфері ТЦУ, а також на адміністра-
тивному та судовому оскаржен-
ні рішень фіскальних органів. За 
його словами: «На багато питань 
в сфері ТЦУ на сьогоднішній день 
податковий орган ще не має від-
повідей, багато норм ПКУ в тран-
сферному ціноутворенні ще є 
недосконалими. Але поступово, 
крок за кроком, випробувавши 
на практиці усі можливі механіз-
ми дослідження контрольованих 
операцій, дослідивши велику 
кількість різноманітних господар-
ських операцій та врахувавши усі 
виявлені слабкі місця, які платни-
ки використовують для маніпуля-
цій та мінімізації своєї податкової 
бази, проаналізувавши недоліки в 
роботі податкового органу, дер-
жава напрацює дієвий механізм 
захисту своїх інтересів в частині 
сплати податків».

Детально на законопроекті 
щодо впровадження кроків BEPS 
та його перспективах зупинився 
Микола Мішін. «Незважаючи на 
будь-які внутрішні процеси, пер-
спектива подальшого зближення 
із загальноєвропейськими тен-

ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, ГОЛОВА ПОДАТКОВОГО КОМІТЕ-
ТУ ААУ, ПАРТНЕР ID LEGAL GROUP: «В ТРАНСФЕРТНОМУ 
ЦІНОУТВОРЕННІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ МАЮТЬ БІЛЬШЕ 

ЗАПИТАНЬ, АНІЖ ВІДПОВІДЕЙ НА НИХ»
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денціями щодо реалізації кроків 
BEPS, розкриття інформації в роз-
різі групи щодо ланцюгів створен-
ня вартості, центрів фінансуван-
ня та споживання прибутку для 
України є неминучим. Відповідно, 
податковий контроль в напрямку 
трансфертного ціноутворення – 
це один з ключових напрямків, які 
будуть вдосконалюватись, погли-
блюватись та стане невід’ємною 
часткою культури податкового 
планування», –  зазначив він.

Підсумовуючи засідання Диску-
сійного клубу голова Податкового 
комітету ААУ, партнер юридично-

го об’єднання ID Legal Group Олег 
Добровольський зазначив: «На 
сьогодні, усвідомивши усі основні 
аспекти, які необхідно враховува-
ти при здійсненні контрольованих 
операцій та їх подальшому декла-
руванні, дослідженні тощо,   плат-
ники податків, здається, мають 
більше запитань, аніж відповідей 
на них. Саме тому формат заходу – 
дискусійний клуб – покликаний 
створити ефективну платформу 
для обміну досвідом та знаннями 
представниками контролюючого 
органу, консультантів та суб’єктів 
господарювання. За підсумками 

сьогоднішнього заходу ми сфор-
муємо пропозиції, які направимо 
Міністерству фінансів України для 
подальшого удосконалення зако-
нодавства в сфері трансфертного 
ціноутворення». 

ПРО ТЕ, ЯК ЗБЕРЕГТИ МОЛОДІСТЬ ТА КРАСУ,  
ГОВОРИЛИ НА ЧЕРГОВІЙ ЗУСТРІЧІ ЖІНОЧОГО КЛУБУ ААУ!

У довільному форматі, за чаш-
кою кави, учасниці заходу обгово-
рили питання, що цікавлять. Роз-
мова вийшла досить відвертою та 
корисною.

Ми поговорили про пілінги, 
мезотерапію, філери і ботокс, ак-
тиоксиданти і SPF, равликотерапію 
та нові інноваційні процедури.

Дізналися про те, які процеду-
ри слід обходити стороною, без 
яких не обійтися та як підвищити 
ефект салонних процедур.

Зустріч завершили обговорен-
ням топ-косметичних процедур.

Звичайно ж, ми поділимося 
декількома рекомендаціями для 
тих, хто хотів, але не зміг потра-
пити на чергову зустріч Жіночого 
клубу ААУ.

1. Базовий догляд за собою – 
це основа основ!

Правильне харчування, спорт, 
щоденний догляд, вітаміни, пози-
тивні емоції, відпочинок – фунда-
мент вашої краси.

2. Дешево – завжди дорого.
Якісна косметика, ефективні 

процедури не бувають дешевими.
3. Не всі салонні процедури 

безпечні. Якщо Ваш косметолог 
не тільки лікар, професіонал своєї 
справи, стежить за усіма інновація-
ми, але і дотримується правила «не 
нашкодь» – можете йому довіряти.

На жаль, нашому спікеру до-
водилося неодноразово виправ-

ляти помилки своїх колег, а також 
боротися з наслідками процедур, 
які не можна було робити 
клієнтам.

4. Салонні процедури повин-
ні бути взаємодоповнюючими 
для досягнення максимального і 
довговічного ефекту.

Особлива подяка нашому спі-
керу Тетяні Петровій за інфор-
мативний та відвертий виступ, 
Катерині Власюк – за організацію 
заходу, а також ресторану Spezzo 
за гостинність!

Слідкуйте за анонсами Жіно-
чого клубу ААУ, щоб не пропусти-
ти майбутні заходи! 

9 КВІТНЯ ВІДБУЛАСЬ ДОВГООЧІКУВАНА ЗУСТРІЧ В РАМКАХ ЖІНО-
ЧОГО КЛУБУ ААУ З ТАТЬЯНОЮ ПЕТРОВОЮ – ЛІКАРЕМ-КОСМЕ-
ТОЛОГОМ З 29 РІЧНИМ СТАЖЕМ РОБОТИ, ЗАСНОВНИКОМ ВСЕ-

УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРИКЛАДНОЇ ЕСТЕТИКИ. 
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Олена Адамантіс, 
провідний PR, GR – менеджер, юрист  

з питань захисту ділової репутації

Голова Комітету ААУ  
з медіаправа

Олександр Онуфрієнко, 
партнер ЮФ «ASTERS» ,  

к.ю.н., доцент

Голова Комітету ААУ зі спадкового 
права та планування

Вадим Кізленко, 
адвокат ЮФ «Ілляшев та партнери», 

арбітражний керуючий

Заступник голови Комітету ААУ  
з питань банкрутства

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААУ

У засіданні Правління ААУ взя-
ли участь: Президент ААУ, керу-
ючий партнер АК «Маршаллєр і 
партнери» Зоя Ярош, Віце-пре-
зидент ААУ, керуючий партнер 
AO «Artius» Віталій Мацелюх, 
Голова Наглядової ради ААУ, ке-
руючий партнер АО «Dmitrieva & 
Partners» Ольга Дмитрієва та чле-
ни Правління ААУ: керуючий парт-
нер АО «Вдовичен та партнери» 
Олег Вдовичен, керуючий парт-
нер «AVG law company», Катери-
на Власюк, партнер АО «Arzinger» 
Катерина Гупало і партнер АО 
«Dmitrieva & Partners» Олена Ко-
стюченко. 

Розпочалося засідання з ка-
дрового питання: призначення на 
посаду заступника Голови Комі-
тету ААУ з питань банкрутства – 
Вадима Кізленка, адвоката АО 
«Ілляшев та партнери», арбіт-
ражного керуючого. Як було за-
значено в ході розгляду питання, 
кандидат є фаховим адвокатом у 
сфері банкрутства, приймає ак-

тивну участь у розвитку інституту 
банкрутства в Україні, а також є 
визнаним експертом у питаннях 
неплатоспроможності. Призна-
чення на посаду підтримали усі 
присутні члени Правління, й було 
одноголосно прийнявши рішення 
про призначення Вадима Кізленка 
заступником Голови Комітету ААУ 
з питань банкрутства.

Першим новоствореним ко-
мітетом став Комітет ААУ зі спад-
кового права та спадкового пла-
нування, а його Головою обрано 
адвоката, партнера Юридичної 
фірми «ASTERS» Олександра Ону-
фрієнка. «Згуртувавшись, ми змо-
жемо провадити активну роботу 
як по поширенню навиків та знань 
серед адвокатської спільноти, так 
і по просуванню ідей необхідності 
спадкового планування серед різ-
них верств населення, що в свою 
чергу, призведе до поширення 
клієнтської бази для всіх адвока-
тів України», – зазначив Олександр 
Онуфрієнко.

Наступним було розглянуто 
питання щодо створення Комітету 
ААУ з медіаправа, який має на меті: 
вести взаємодію з аналогічними 
комітетами державних структур та 
неурядових організацій, укладати 
меморандуми про співпрацю; про-
водити заходи з актуальних питань 
медіаправа та захисту репутації, 
навчальні семінари для адвокатів з 
питань взаємодії зі ЗМІ та комуніка-
цій; організувати «Школу спікера» та 
залучити партнерів профільних ор-
ганізацій. Членами Правління ААУ 
було підтримано ініціативу створен-
ня такого Комітету, а його Головою 
призначено PR, GR -менеджера, 
юриста з питань захисту ділової 
репутації Олену Адамантіс.

Окрім зазначеного, на засіданні 
було вирішено ряд питань щодо ор-
ганізації конкурсу Асоціації адвока-
тів України — «Адвокат року 2019». 
Зокрема, затверджено номінації, в 
яких цього року визначатимуться 
переможці серед адвокатської та 
юридичної спільноти. 

ВЕСНА – ПЕРІОД ОНОВЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН. САМЕ ТОМУ, ПЕРШЕ ВЕСНЯНЕ ЗАСІДАННЯ 
ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ, ЯКЕ ПРОЙШЛО НА ПОЧАТКУ КВІТНЯ, БУЛО ПРИСВЯЧЕНО 
ЗАПОЧАТКУВАННЮ РОБОТИ НОВИХ КОМІТЕТІВ, А ТАКОЖ ПРИЗНАЧЕННЮ КЕРІВНИКІВ. 
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КОНКУРС НА КРАЩУ ІСТОРІЮ АДВОКАТА

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «BARRISTERS» СПІЛЬНО З АСОЦІА-
ЦІЄЮ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ТА ВИДАННЯМ «ЮРИДИЧНА ПРАК-
ТИКА» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА КРАЩУ ІСТОРІЮ АДВОКАТА

Метою конкурсу є популя-
ризація професії адвоката. 
Учасники конкурсу змо-

жуть розповісти про свій шлях 
становлення як професіонала, 
поділитися цікавим досвідом, не-
стандартним підходом до вирі-
шення справ, приголомшливими 
ситуаціями на шляху боротьби 
за справедливість, розвіяти міфи 
про професію та відкрити секрети 
успіху. 

Також конкурсанти зможуть 
розповісти, як професія вплинула 
на їх особистість, адже адвокатура – 
це не просто професія, адвокатура –  
це стиль життя. 

Після відбору історій кон-
курсною комісією найкращі 

ввійдуть до книги «Історія адвока-
та», яка буде видана в друк взимку 
2019 року. 
Дана збірка ввійде в історію. Це 
буде перша в Україні книга, яка 
розповість про адвоката не лише 
як про професіонала, а й як про 
особистість.

До участі в конкурсі запро-
шуються адвокати, які готові 
розповісти життєву історію та 

залишити слід в історії адвокатури. 

Прийом анкет закінчується 
1 червня 2019 року. 

Зверніть увагу на вимоги до 
доповіді: 
шрифт Times New Roman 12.

Роботи приймаються за 
E-Mail: pr@uaa.org.ua
З приводу запитань – за тел.: 
044 339-94-93 , 067-343-34-07.   
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AMBER – юридична компанія, 
яка була створена з метою надан-
ня широкого спектру юридичних 
послуг командою висококваліфі-
кованих фахівців у сфері права.

ЮК «АМБЕР» надає широкий 
спектр юридичних послуг.

Основні напрямки роботи: 
• правове консультування;
• представництво клієнтів в судах 

будь-якої юрисдикції та правовий 
супровід господарських операцій.

 Адвокатами компанії AMBER 
здійснюється захист від обвину-

вачення в рамках кримінальних 
проваджень.

www.amber-law.net

AMBER

ETERNA LAW є європейською 
юридичною фірмою повного циклу 
та одним з лідерів юридичного біз-
несу в регіоні СНД. Фірма була ство-
рена у 2002 році в Україні, та зараз 
налічує більш ніж 100 професіона-
лів у 5 офісах та у 5 країнах (Україна, 
Росія, Казахстан, Латвія, Німеччина).

ETERNA LAW отримує постійне 
визнання як лідери ринку за якість 

та відповідальність, виступає Парт-
нером Комітету ААУ з міжнародно-
го арбітражу. Компанія має ґрунтов-
ну історію та експертизу в регіоні 
СНД, розуміє ці різноманітні ринки, 
які вимагають від фірми міжнарод-
ний досвід з розумінням локальної 
специфіки.

Основні напрямки роботи: 
•  корпоративне право, злиття,

•  податки; •  міжнародні фінанси;
•  нерухомість; •  судова практика;
•  права людини; • застосування 

регуляторних норм, управління 
боргами, арбітраж тощо.

www.eterna.law/ua/

ETERNA LAW

Юридична фірма DMITRIEVA & 
PARTNERS заснована в 1994 році.

За цей час компанія здобула ав-
торитет на ринку юридичних по-
слуг як в Україні, так і за її межами.

DMITRIEVA & PARTNERS надає 
комплексні послуги для вирішення 
будь-яких юридичних, податкових, 
бухгалтерських питань клієнтам з 
України та інших країн світу.

Основні напрямки роботи:
• Судова практика

• Податкове право
• Трудове  та корпоративне право
• Інвестиції та валютне регулювання
• Зовнішньоекономічна діяльність
• IT-право
• Міжнародне право та арбітраж
• Антимонопольне та конкурентне
  право
• Due diligence
• Бухгалтерський аутсорсинг
DMITRIEVA & PARTNERS прагне 

надавати найбільш ефективні по-

слуги своїм клієнтам. 
Висока якість послуг, винятковий 

професіоналізм наших співробіт-
ників, індивідуальний підхід до 
тонкощів бізнесу кожного клієнта - 
переваги, які підтримують репута-
цію компанії на високому рівні.

www.dmp.com.ua

ДМИТРІЄВА ТА ПАРТНЕРИ

IBC Legal Services вже більше 10 
років забезпечує комплексну під-
тримку бізнесу, надаючи широкий 
спектр послуг у сфері права, фінан-
сів, податкового планування. Ми 
відмінно орієнтуємося в питаннях 
бізнесу і інвестування і застосовує-
мо наші знання на благо клієнта.

Основні напрямки роботи: 
ритейл, фармацевтика, харчова 
промисловість, техніка і машинобу-
дування, інформаційні технології, 

транспорт і логістика, будівництво і 
комунікації, громадські і добродій-
ні організації і багато інших. Круг 
питань, якими щодня займається 
наша команда професіоналів, до-
сить великий. Ми знаходимо уні-
кальні рішення для найскладніших 
завдань. Фахівці IBC Legal Services 
приділяють максимум уваги дета-
лям питання, враховують фінансові 
можливості, а також інтереси бізне-
су, і, звичайно ж, орієнтуються на 

поставлені клієнтом цілі. Головне 
підтвердження високої якості на-
ших послуг - це багаторічні довіра 
і позитивні відгуки наших клієнтів, 
серед яких як компанії зі світовими 
іменами і історією, так і молоді дося-
гають успіху національні стартапи.

www.ibc-legal.com

IBC
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MITRAX – адвокатське об’єд-
нання, яке надає юридичні послу-
ги тільки в тих сферах, в яких має 
винятковий досвід і спеціалізацію. 

Основні напрямки роботи:
• вирішення спорів

• нерухомість
• антирейдерство, захист бізнесу
• кримінальна практика
• сімейні та майнові спори
• проблемні борги
• екстрадиція www.mitrax.com.ua

MITRAX

Pavlenko Legal Group заснова-
на у 2008 році відомим адвокатом 
Олександрою Павленко. 

Значний досвід роботи в сфері 
юриспруденції, судовому захисті і 
органах державної влади, а також 
супровід проектів різної складності, 
включаючи політичні ризики, дозво-
лили Компанії зайняти міцну позицію 
в області супроводу резонансних 
справ.Проекти із судового захисту 

бізнесу, а також у сфері GR, є одними 
з ключових для Pavlenko Legal Group. 
За останні 10 років керівництво Ком-
панії має в багажі чималу кількість 
показових справ у зазначених се-
гментах. Багато наших справ розгор-
таються в публічній площині, проте 
зберігання конфіденційності для нас 
і наших Клієнтів є принциповим.

Фахівці Pavlenko Legal Group та-
кож входять у різні робочі групи 

з роботи над законопроектами, 
сприяють бізнесу в діалозі з дер-
жавними органами, а також, за не-
обхідності, офіційно виступають на 
стороні Клієнта в ході переговорів 
із владою.

www.plglaw.ua

PAVLENKO LEGAL GROUP

Kyiv Law & Trade Forum, що від-
будеться 15 травня в IQ Business 
Center, підтримає Група Компа-
ній «Нові Продукти». Протягом 
усього дня учасники заходу мати-
муть змогу поласувати продукцією 
українського виробництва, що вже 
встигла стати взірцем європей-
ської якості.   

Найздоровіший шлях відновити 
водний баланс у запалі виступів та 

дискусій – мінеральна вода «При-
родне Джерело»TM, що добувається 
з артезіанського джерела в еколо-
гічно чистому містечку Жашків на 
Черкащині. Якщо бракує наснаги 
для генерації і формулювання важ-
ливих думок – новий енергетичний 
напій PIT BULL Х з освіжним цитру-
совим акцентом та силою кофеї-
ну, таурину й вітамінів посприяє їх 
швидкому поповненню. Натураль-

ні горіхово-фруктові батончики 
EatMeTM, схвалені Асоціацією діє-
тологів як корисний снек, стануть 
маленькою солодкою винагородою 
собі за плідну роботу й перспектив-
ні бізнес-знайомства.

www.newproducts.ua

ГРУПА КОМПАНІЙ «НОВІ ПРОДУКТИ»

TEFFI Law Firm – команда про-
фесіоналів, успішних та сміливих не 
тільки у своїх амбіціях, але й в умін-
ні вирішувати найскладніші юри-
дичні задачі. 

Створюючи компанії ім’я і бездо-
ганну репутацію, команда навчила-
ся сприймати задачі та цілі клієнтів 
як власні, знаходячи не тільки опти-
мальні та вивіренні законодавчі рі-

шення, але й розробляючи нестан-
дартні форми захисту, керуючись 
світовою практикою судочинства.

TEFFI Law Firm відмінно працює зі 
справами у сфері податкового, кор-
поративного, трудового, митного 
права, а також з вирішенням най-
складніших судових спорів.

Головними принципами роботи 
компанії є якісне та своєчасне на-

дання юридичних послуг, спілку-
вання з клієнтом зрозумілою йому 
мовою та побудова прозорих, до-
вірливих відносин, що сприяють 
швидкому вирішенню навіть най-
складніших справ.

www.teffilaw.com.ua

TEFFI LAW FIRM
ПАРТНЕРИ ААУ
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Втім, правове поле країни залежить від кожного 
учасника, а тому важливо ділитися ділитися досві-
дом, набутим за рік кропіткої праці з колегами. Адже 
саме оцінка успіхів та значущості практики адво-
катів, аналіз здобутків за останній рік, – допомага-
ють усвідомити вектор розвитку в країні та виокре-
мити кращих представників професії. 

Відтак, Асоціація адвокатів України, продовжу-
ючи традицію, у 2019 році проводить улюблений та 
очікуваний багатьма, – Всеукраїнський незалежний 
публічний конкурс «Адвокат року».

Конкурс проводиться
в 3 етапи:
1. Подача анкет номінантами – з 5 квітня по 5 

серпня 2019.
2. Проведення on-line голосування – з 10 верес-

ня по 20 вересня 2019.
3. Урочисте нагородження, після затверджен-

ня результатів on-line голосування та визначення 
фіналістів – 4 жовтня 2019 (готель «Hyatt Regency», 
Київ).

Для участі у конкурсі, необхідно подати відповід-
ну заявку (анкету) конкурсанта та за обробку сплати-
ти благодійний внесок – 500 грн. Кількість заявлених 
номінацій від одного кандидата – необмежена. 

В цьому році на Вас чекає 30 номінацій: 21 
номінація для адвокатів та 9 – для представників 
юридичної спільноти.

Профільні номінації:
•  кримінальне право
•  цивільне право
•  сімейне право
•  фінансове і банківське право
•  податкове право
•  аграрне та земельне право
•  медичне та фармацевтичне право
•  корпоративне право
•  господарське (комерційне) право
•  міжнародний арбітраж
•  злиття та поглинання
•  антимонопольне та конкурентне право
•  IT право
•  антирейдерська практика

•  митне право
•  право інтелектуальної власності
•  трудове право
•  медіаправо
•  морське і транспортне право
•  адміністративне право та процес
•  банкрутство.

Заповнити анкету для участі  
в профільній номінації для адвокатів:

 

Непрофільні номінації:
•  кращий політик-юрист
•  кращий in-house lawyer
•  краща юридична ТВ програма
•  кращий юрист-вчений
•  юрист-суспільний діяч
•  юрист-законотворець
•  кращий ведучий ТВ програми на юридичну тему
•  юрист-автор юридичної тематики
•  юрист-митець.

Заповнити анкету для участі  
в номінації для не адвокатів:

 
Урочисте нагородження переможців відбудеться 

04 жовтня 2019 року о 17:00  у готелі «Hyatt Regency», 
Київ. Партнерами церемонії нагородження виступи-
ли: Адвокатське об’єднання «Barristers» та Юридична 
компанія «Amber».

З питань співпраці та участі в конкурсі: 
(067) 343 34 07, e-mail: reiting@uaa.org.ua. 

ВИЗНАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ СПІЛЬНОТІ – MUST HAVE СЬОГОДЕННЯ, ЯК ДЛЯ КОМПАНІЙ ЧИ ОБ’ЄД-
НАНЬ, ТАК І ДЛЯ ОСОБИСТОСТЕЙ. ВИКОНУЮЧИ СВОЇ ОБОВ’ЯЗКИ, АДВОКАТ НЕ ОЧІКУЄ ОВАЦІЙ ЧИ 
НАГОРОД, МАЮЧИ НА МЕТІ РЕАЛІЗУВАТИ СВОЄ ПОКЛИКАННЯ – ЗАХИСТИТИ КЛІЄНТА. 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ПУБЛІЧНИЙ КОНКУРС
«АДВОКАТ РОКУ 2019»
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Свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу
масової інформації 
КВ №19855-9655Р від 22.04.2013

Засновник: 
ВГО «Асоціація  
адвокатів України»
вул. Мечникова, 16, оф. 307, 
оф. 316
тел.: +380 44 491-69-71, 
факс: +380 44 553-74-39
E-mail: info@uaa.org.ua 

Над випуском працювали: 
Катерина Власюк, Наталія 
Журавльова, Любов Cкварко, 
Леся Дубчак

Дизайнер:  
ФОП Вощикова І.С.

Друк:  
ООО «АРТ Студія друку»
Замовлення № 108
Наклад 400 екз.

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

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

www.uaa.org.ua:

ЕКСПЕРТНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ:




