




ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

№3 (32) травень-червень 2018 р. 3

15 КЛУБ МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ:
Відбулась IX Школа кар’єрного росту майбутніх адвокатів КМА ААУ

4 ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ:
Олександр Лещенко «Професія адвокат – це і є саме життя»

6 ПОДІЯ ААУ:
Відбувся III Всеукраїнський Аграрний форум ААУ

10 СТАТТЯ:
Володимир Кампо «Конституційні цінності в адвокатській  практиці: погляд фахівця»

12 НОВИНИ ААУ:
Створена Рада Комітету ААУ з господарського права та 
процесу

13 РОБОТА КОМІТЕТІВ:
Відбувся Практикум ААУ «Новели кримінального процесу. Чи зміниться життя?»

14 СТАТТЯ:
Віталія Каргова «Відкриття рахунків у іноземних бан- 
ках – одна з важливих складових ведення бізнесу»

16 РОБОТА КОМІТЕТІВ:
Відбувся Круглий стіл ААУ «Про валюту і криптовалюту»

19 СТАТТЯ:
Леся Дубчак «Мовчати не можна відповідати»

17 РОБОТА КОМІТЕТІВ:
Відбувся Круглий стіл ААУ «Закон про ТОВ: чи стане легше захищатись від рейдерства?»

18 ПАРТНЕРСТВО:
«Obozrevatel.ua» - новий медіа-партнер ААУ
Видавництво «Юридична Практика» - Генеральний 
медіа-партнер ААУ

22 СТАТТЯ:
Яна Михайлюк «Новели корпоративного законодав-
ства: як захисти бізнес?»

23 НОВИНИ ААУ:
Відбувся IV Турнір ААУ з настільного тенісу між адвокатами

24 РОБОТА КОМІТЕТІВ:
Круглий стіл «Витрати на правову допомогу у госпо-
дарських справах. Практичні аспекти відшкодування»

25 ПОДІЯ ААУ:
Регіональна конференція ААУ «Право & Бізнес» відбулася у Запоріжжі

27 ПРОЕКТ ААУ:
Жіночий клуб ААУ

28 СТАТТЯ:
Андрій Левковець «Оцінка – 2. Чи мають слідчі судді оцінювати докази?»

32 АНОНС ААУ:
VIII Форум ААУ «Адвокатура. Формула успіху»



АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

№3 (32) травень-червень 2018 р.4

ПРОФЕСІЯ АДВОКАТ – ЦЕ І Є САМЕ ЖИТТЯ

Що спонукало Вас до 
вибору професії 
адвоката?

Випадковість. До певного віку  
свого життя, я ніколи не уявляв і 
не ототожнював себе з професією 
адвоката. Але саме випадок став 
причиною обрання мною професії 
адвоката. Стався він завдяки моїй 
участі у цивільній справі щодо 
представництва інтересів клієнта, 
інваліда Великої Вітчизняної вій-
ни. Було це на другому курсі вузу, 
коли в університеті тільки почина-
ли вивчати основні галузі права. 
Звичайно, що справа була безко-
штовною, бо отримати за справу 
гонорар у той час я навіть не міг і 
мріяти. А от отримати справу і ре-
ального клієнта з реальним спо-
ром – це досягнення.  

Отримав першого клієнта я ви-
падково, завдяки участі в роботі 
Юридичної клініки при Одеській 
національній юридичній академії, 
що надавала консультації населен-

ню «Pro Bono». Фабула справи була 
досить проста: клієнт судилася зі 
своєю сусідкою щодо встановлених 
дверей із зовнішнім відкриттям на 
сходовому майданчику в будинку, 
де за проектом всі вхідні двері були 
тільки із внутрішнім відкриванням. 
Встановлення дверей із зовнішнім 
відкриттям не відповідало діючим 
на той час вимогам правил держав-
ної пожежної безпеки та будівель-
них норм через занадто вузький 
прохід при відкритих дверях, що 
заважало проходу як клієнту, так й 
іншим власникам квартир.

Не дивлячись на досить просту 
фабулу, справа переглядалась 
апеляційним та Верховним Судом 
України неодноразово. Коли я взяв 
доручення у цій справі після черго-
вого направлення справи на новий 
розгляд апеляційним судом, за моєї 
ініціативи була призначена експер-
тиза, висновок якої був, звичайно ж, 
на користь клієнта та який був по-
кладений в основу підстав заявле-
ного позову, а потім вже і судового 
рішення. Справа ж була завершена 
перемогою не шляхом отримання 
рішення суду, а його безпосереднім 
виконанням. 

Саме ця ситуація яскраво проде-
монструвала наскільки дуже проста 
та банальна справа, вимагає від ад-
воката складної, системної та проду-
маної роботи у будь-якій, навіть зда-
валося б найпростіший, тривіальній 
справі. Ця справа продемонструва-
ла можливість оцінити роботу адво-
ката, яку зазвичай клієнт не завжди 
бачить та цінує.   

Сьогодні, коли я з усмішкою 
згадую цю справу, займаючись на-
багато складнішими справами чи 
написанням аплікацій до Європей-
ського суду з прав людини, ство-
рюючи складну схему, стратегію й 
тактику захисту чи представництва 

інтересів клієнта, відповідаючи жар-
тома на запитання можу сказати, що 
саме «двері клієнта» спонукали мене 
обрати професію адвоката. Сьогодні 
мені дуже складно уявити своє жит-
тя без адвокатської діяльності та 
мого об’єднання «Лещенко, Доро-
шенко і партнери», де працюю я, мої 
партнери, адвокати та помічники, 
які займаються улюбленою справою 
та розвивають адвокатський профе-
сіоналізм найвищого рівня.

Професія «адвокат», 
на Ваш погляд, це? 

Професія адвокат – 
це і є саме життя. Життя, сповнене 
свободи, творчості та незалежнос-
ті при здійсненні своєї діяльності. 
Це постійна робота над собою, над 
самовдосконаленням, побудовою 
себе в якості принципової та чесної 
людини. Будь-яка справа – це партія 
у шахи, і наскільки вона буде ціка-
вою залежить від вас, суду та ваших 
опонентів.  

Хотів би описати професію ад-
воката через якості, які я, вважаю, 
обов’язково повинні бути властиві 
кожному адвокату. 

По-перше, сьогодні не стільки 
деонтологія адвокатської діяль-
ності, скільки ринок адвокатських 
послуг вимагає від адвоката са-
мовдосконалення. Адвокат, який 
починає займатись неправови-
ми, а наприклад організаційни-
ми чи фінансовими питаннями 
за дуже короткий проміжок часу 
просто починає вибувати з рин-
ку юридичних послуг, оскільки 
не тільки кардинальна зміна дію-
чого законодавства, а й, у першу 
чергу, судової практики вимагає 
від адвоката постійно тримати на 
пульсі думку найвищої судової ін-
станції, особливо із створенням 
та діяльністю Верховного Суду та 

Олександр Лещенко
К.ю.н.,  Керуючий партнер  
АО «Лещенко, Дорошенко  
і партнери»
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введенням нових процесуальних 
кодексів. Сьогодні клієнт вже не 
настільки часто обирає імена чи 
статус адвоката, у більшості ви-
падків обиратиме знання і про-
фесіоналізм. А тому, тільки самов-
досконалення надає можливість 
адвокату бути достойним кон-
курентом на ринку юридичних 
послуг.

По-друге, одна з найважли-
віших якостей адвоката це – чес-
ність, яка є складовою не тільки 
деонтологічних вимог, а й у першу 
чергу особистих. Будьте чесними зі 
своїми клієнтами, говоріть їм про 
факти, про програшність правових 
позицій, не дозволяйте їм «вести» 
справи з програшними позиціями, 
говоріть про реальні перспективи, 
а не збудовані клієнтами «повітря-
ні замки». Попри пряму заборону 
надавати гарантування результату 
– не прогнозуйте результат у спра-
ві. Хіба щось можна спрогнозувати 
в Україні? Беручи безперспективні 
справи – ніколи не обіцяйте клі-
єнту перемоги у цій справі. Будьте 
чесними з собою та зі своїми клієн-
тами, прийде час, й самі клієнти це 
оцінять. До того ж, на мій погляд, 
називати клієнту необхідно спра-
ведливий розмір гонорару, який 
буде відповідати витраченому 
часу та виконаній роботі, необхід-
но цінувати свій час. Не створюйте 
юридичну фабрику – це не дасть 
вам ні задоволення, ні статку. 

По-третє, відданість та працьо-
витість у роботі. Необхідно розумі-
ти, що адвокат це у першу чергу не 
пафосні та красномовні промови у 
судах, а складна, довга, продумана 
та системна робота над будь-якою 
справою. Це планування та швидке 
збирання доказів у справі, прове-
дення, за можливості, експертизи, 
ознайомлення і вивчення матеріа-
лів справи, подання адвокатських 
запитів, опитування осіб, звернен-

ня із клопотанням про тимчасовий 
доступ до речей та документів, на-
кладення арешту тощо. Підготовка 
у справі – це не тільки збирання 
доказів, не варто нехтувати пра-
вовою позицією опонента чи нада-
них ним доказів, вивчайте судову 
практику, практику ЄСПЛ. Читайте 
рішення ЄСПЛ повністю, а не ви-
ривайте з контексту потрібні вам 
фрази. Написання документів – 
одне з найголовніших завдань ад-
воката. Пишіть позови, заперечен-
ня, апеляції та касації самі, бо тіль-
ки ваш досвід, а не досвід вашого 
помічника матиме успіх. 

Хороша стратегія і тактика це 
одне з найскладніших досягнень 
адвоката. Робота над цією майс-
терністю не завершується ніколи, 
бо повністю опанувати майстер-
ність правової війни неможливо, 
ця майстерність є діалектичною 
й несталою. Будьте послідовно 
оригінальними.

Що треба для побудови 
в Україні дійсно демо-
кратичної самоврядної 
організації адвокатури? 

На мій погляд – небагато. Бо 
насправді, діючий Закон України 
«Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», передбачив усі зако-
нодавчі підвалини та засади для 
діяльності самоврядної органі-
зації адвокатури. Питання в тому, 
що не всі адвокати, на наш погляд, 
проявляють свою громадську ак-
тивність в її діяльності. Не всі ад-
вокати дотримуються приписів 
закону, як і нормативно-правових 
актів органів адвокатського само-
врядування. Якщо бути стороннім 
спостерігачем, вибори в органи 
адвокатського самоврядування 
останні нагадують за аналогією 
вибори до представницьких ор-
ганів державної влади. Звичайно, 
ж це у першу чергу питання гро-

мадської позиції кожного адвока-
та. Не можна змушувати адвоката 
ходити на вибори, це все ж таки 
право, а не його обов’язок. 

Не варто спекулювати питан-
ням доступу до професії, величез-
ний на сьогоднішній день попит 
на отримання статусу адвоката не 
треба зводити до неможливого, з 
величезним витрачанням часу та 
чергою. Хіба не було б простішим 
надати особам, які виявили ба-
жання складати іспити на заняття 
адвокатською діяльністю право 
вибору відповідної ради для зда-
чі кваліфікаційних іспитів, навіщо 
орієнтуватись на місце реєстрації 
особи?

Також хотілось бачити єдність 
адвокатури. За тенденції росту 
кількості обшуків у адвокатів, їх 
робочих місцях та житлі, прослу-
ховуванні розмов адвокатів (коли 
останні не є фігурантами кримі-
нальних проваджень), заподіянні 
тілесних ушкоджень, пошкоджен-
ня й знищення майна адвокатів, 
чвари та розбрат у системі орга-
нів адвокатського самоврядуван-
ня не створює позитивного вра-
ження як про адвокатуру у цілому, 
так і про її окремі територіальні  
утворення.

Яким Ви бачите май- 
бутнє української 
адвокатури?

Звичайно ж позитивним. Сьо-
годні професія адвоката має ве-
личезні переваги над іншими 
видами професій, пов’язаних з 
юриспруденцією. Зміни до Кон-
ституції відкривають ще більший 
обсяг попиту на різноманітні види 
правової допомоги, що надається 
адвокатами. Варто лише сумлінно 
ставитись до своїх деонтологіч-
них обов’язків та використовува-
ти усі надані нам права для реалі-
зації завдань адвокатури. 

3

4



АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

ПОДІЯ ААУ

№3 (32) травень-червень 2018 р.6

ВІДБУВСЯ III ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОРУМ ААУ

Перша дискусія, модерато-
ром якої виступила старший 
партнер  Allexandrov&Partners, 
Оксана Крижанівська, була 
присвячена темі «Як побудува-
ти ефективний та прибутковий 
агробізнес. Що стало запорукою 
успіху аграрних лідерів сьогоден-
ня». У дискусії взяли участь: Та-
рас Висоцький, генеральний ди-
ректор асоціації «Український 
клуб аграрного бізнесу»; Петро 
Мельник, виконавчий дирек-
тор національної агропромис-
лової групи Agricom Group; Ен-
дрю Кінсел, керуючий партнер 
компанії Kinsel & Co. Consulting 
(промислове вирощування ко-
нопель); Дітріх Трайс, гене-
ральний директор ПАТ «УІФК-А-
ГРО», консультант бізнесменів 
аграрної сфери; Пітер Томсон, 
керівник департаменту агент-
ських і консультаційних послуг 
у сфері аграрної нерухомості 
і землі Cushman & Wakefield та 
Леонід Козаченко, президент 
Української аграрної конфеде-
рації (УАК), народний депутат 

України, голова «Аграрного об’- 
єднання» у ВРУ.  

Аграрні лідери обговорюва-
ли наступні питання: 

• З якими труднощами кожен 
стикався у побудові агробізнесу 
та які способи їх подолання?

 • Як створити ефективну ко-
манду та роль людського фактору?

• Чи є застосування інновацій 
неодмінною запорукою успіху?

• Які прийоми використовують 
всі агрокомпанії для досягнення 
ефективності?

• Успіх іноземців на ниві укра-
їнського бізнесу – чому в них ви-
ходить?

Дискусія вийшла дуже жвавою 
та корисною, навіть, для спікерів і 
отримала багато позитивних від-
гуків від аудиторії.

Після історій успіху учасники 
форуму отримали змогу почути 
відповіді на найгостріші питання 
сучасного агробізнесу, почина-
ючи від вирішення проблемних 
питань орендних відносин і мож-
ливих альтернатив договорам 
оренди, та закінчуючи ПДВ при 
експортних операціях і транс-
фертним ціноутворенням.  

«Прогрес можливий за умов ви-
явлення стримуючих факторів. 
Але, як юристи можуть сприяти 
прогресу законодавства в сфері 
земельного права? Один із вивіре-
них шляхів – експертні дискусії. 
Наприклад, як сьогодні на Аграр-
ному форумі ААУ з адвокатами, 
що працюють в цій сфері, про ве-
ликі прогалини в законодавстві 
напередодні відміни мораторію», 

– відзначив радник з аграрного 
та земельного права EVRIS, Во-
лодимир Носік. В ході своєї допо-
віді пан Володимир підняв багато 
проблемних питань щодо права 
власності на землю в Україні, які 
мають бути вирішені після скасу-
вання мораторію. Про теоретичні 
та практичні проблеми недійсно-
сті договорів оренди землі в ас-
пекті судової практики розповів 
партнер Sofiya Law Firm Олек-
сандр Поліводський. На практиці 
типовими прогалинами в оформ-
ленні відносин оренди землі, що 
можуть створити передумови для 
подальших претензій, на погляд 
О. Поліводського, є відсутність са-
мого договору чи інших докумен-
тів, належної реєстрації договору 
та прав, істотних умов договору, 
інформації у ДЗК/ДРП. Іноді також 
трапляються випадки, коли через 
неуважність сторін строк дії заре-
єстрованого договору банально 
сплинув. Фіскальна служба, а іно-
ді й рейдери, висувають претензії, 
аби довести що немає законного 
землекористування. Олена Єр-
шова, старший юрист юридич-
ної компанії «Тацій і партнери», 
розповіла про проблеми понов-
лення договору оренди; Олексан-
дра Федотова, адвокат, парт-

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОРУМ ААУ ВІДБУВСЯ 13 КВІТНЯ 
2018 РОКУ. ГЕНЕРАЛЬНИМ ПАРТНЕРОМ ФОРУМУ СТАЛА ЮФ 
EVRIS. ПІД ЧАС ФОРУМУ ПРЕДСТАВНИКИ АГРАРНОЇ, ЮРИДИЧ-

НОЇ ТА БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ ДІЛИЛИСЯ З АУДИТОРІЄЮ СВОЇМ ДОСВІ-
ДОМ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ДЛЯ АГРОСФЕРИ ПРОБЛЕМ.
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нер ADER HABER, розповіла про 
проблеми щодо міни земельних 
ділянок, зокрема, міни однієї ді-
лянки на іншу, пакетної міни од-
них ділянок на інші, судові пер-
спективи та непрохідні місця. 

Віктор Кобилянський, парт-
нер Crowe LF Ukraine, розкрив 
проблему суперечливої судової 
практики щодо правил поновлен-
ня договору оренди, яку невдов-
зі має вирішити Велика Палата 
Верховного суду. Сам же спікер 
зупинився на альтернативах до-
говорам оренди землі в роботі з 
земельним банком. Так, він проа-
налізував, за допомогою яких пра-
вових режимів можна обробляти 
землю, яку неможливо отримати. 
Вигідною альтернативою може 
здатися емфітевзис, оскільки він 
передбачає оборотоздатність. 
Але варто пам’ятати, що він мож-
ливий лише для приватних осіб. 
В свою чергу, сервітут не перед-
бачає правомочності володіння, 
а право користування є обмеже-
ним. Крім того, сервітут не можна 
використати для вирощування 
сільськогосподарських культур. 
Пан Віктор переконує, що забо-
рона забудови сільгоспземель є 
міфом, хоча тут і варто виходити 
з призначення об’єкта, який зби-
раються будувати. Таким чином 
суперфіцій є альтернативою ку-

півлі-продажу земельних ділянок. 
Варто  пам’ятати, що емфітевзис, 
сервітут та суперфіцій реєстру-
ються як обтяження, відтак, для 
прикладу, емфітевзис може бути 
зареєстрований на землю, яка 
вже перебуває в оренді. За таких 
обставин, застосовуючи альтерна-
тиву купівлі-продажу підморатор-
них земель, можна наразитися на 
визнання правочину удаваним. В 
сою чергу, право постійного ко-
ристування землею передбачає 
володіння, але не користування, 
оскільки не передбачена функція 
розпорядження. Без згоди влас-
ника буде проблемним навіть 
укладення сервітуту. 

Через мораторій на відчу-
ження земель сільскогосподар-
ського призначення український 
агробізнес змушений шукати інші 
інструменти, аби сформувати зе-
мельний фонд. Серед інших, най-
більш зручним виявився інститут 
оренди землі, який, втім, також 
має недоліки: від термінологічних 
колізій до неоднозначної судової 
практики.

Семен Ханін, адвокат, керу-
ючий партнер ЮК AMBER, роз-
крив питання ПДВ при експорт-
них операціях в агробізнесі. 

Ольга Літвинова, керівник 
практики ТЦУ Baker Tilly, розпо-
віла про трансфертне ціноутво-
рення та відповіла як подолати 
даний виклик. 

Наразі актуальним залишаєть-
ся питання захисту агробізнесу, 
якому й була присвячена друга 
сесія форуму. 

Олександр Кренец, старший 
юрист та адвокат EVRIS, ви-
ступив модератором другої се-
сії Аграрного Форуму ААУ. Мова 
йшла про планування ефектив-
ного захисту агробізнесу та діє-
ві методи протидії рейдерським 
атакам, які вразили Україну в 2017 

році. Спікери поділились спосо-
бами успішного проходження по-
даткових перевірок, уникнення 
кримінальної відповідальності, 
судового захисту в найпоширені-
ших категоріях земельних спорів, 
боротьби з шахрайськими еле-
ментами та правильного забез-
печення фізичної охорони аграр-
них об’єктів. Про те, як складну 
ситуацію обернути на можливість 
говорили: Шевченко Анастасія, 
Керівник юридичного напряму 
інформаційної дирекції компанії 
ЛІГА:ЗАКОН; Андрій Молчанов, 
молодший партнер, адвокат 
АО «Вдовичен та партнери»; 
Геннадій Пампуха, президент 
асоціації European Arbitration 
Chamber, керуючий партнер Не-
залежного інституту судових 
експертиз; Дмитро Житчен-



АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

ПОДІЯ ААУ

№3 (32) травень-червень 2018 р.8

ко, адвокат, керуючий партнер 
«Zhytchenko and Partners»; Олег 
Малофеєв, керівник напрямку 
детективних та спеціальних 
послуг з безпеки та охорони Хол-
динг Шериф. 

Юристи обговорили всі ризики, 
які чатують на підприємців: почи-
наючи від податкових перевірок і 
обшуків, та закінчуючи можливістю 
силового рейдерського захоплен-
ня. Як підготуватися до податкових 
перевірок та боротися з небажани-
ми результатами, радили спеціаліс-
ти компанії ЛІГА:ЗАКОН: керівник 
Центру бухгалтерської аналіти-
ки Галина Зубар та керівник юри-
дичного напряму інформаційної 
дирекції Анастасія Шевченко.  
Було наголошено на необхідно-
сті тісної співпраці бухгалтерів  та 
юристів підприємства. Так, в зону 

відповідальності бухгалтерської 
служби входить:  розробка та су-
провід регламентної документації; 
закріплення переліку осіб, уповно-
важених посвідчувати первинну до-
кументацію; нормативне визначен-
ня недоліків та неістотних критеріїв, 
які не впливають на зміст господар-
ської операції.

«Податкова перевірка – це як 
кіно, яке дивишся в перший раз – 
ніколи не знаєш, як може поверну-
тися сюжет», – вважає А. Шевчен-
ко. Тому спікер категорично не ра-
дить залучати юриста вже на стадії 
досудової підготовки  та визнала, 
що юристи подекуди ускладнюють 
життя, прописуючи в договорах 
порядок виконання, який потім не 
дотримується, внаслідок чого си-
туацію доводиться виправляти в 
авральному режимі. Також вона ра-
дить робити тільки те, чого вимагає 
закон, а перед податковою перевір-
кою – звернутися до адвоката або 
юридичної компанії для проведен-
ня спільного моніторингу. Взагалі 
моніторинг необхідно проводити 
постійно: перевіряти конрагента, 
співставляти інформацію з реєстрів. 
Крім того, необхідно проводити 
стрес-перевірки: кожен співробіт-
ник має отримати інструкцію щодо 
того, як поводитися під час перевір-
ки. Також слід визначити особу, яка 
безпосередньо спілкуватиметься 
з податковою. «Якщо кіно вияви-
лось трилером, позицію компанії 
має висвітлювати одна людина», – 
запевнила А. Шевченко. 

Тему трилерів, зокрема, обшу-
ків підприємств агропромислово-
го комплексу – продовжив Андрій 
Молчанов, молодший партнер АО 
«Вдовичен та партнери», який на-
гадав, що за статисткою 2015-2017 
років 1 % клопотань про обшук були 
задоволені судами. Вже з практики 
участі в обшуках він зазначив, що 
найпоширенішим порушенням є 

крадіжки. Наприклад, на відео було 
зафіксовано, як понятий вкрав 20 
тис. грн. Тому неодмінно слід про-
водити відеофіксацію слідчої дії, що 
передбачено Законом «Маски-шоу 
стоп» (Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
щодо забезпечення дотримання 
прав учасників кримінального  про-
вадження та інших осіб правоохо-
ронними органами під час здійснен-
ня досудового розслідування»). Тим 
не менш, існує багато міфів про но-
вели цього н/п акту, які й розвінчав 
А. Молчанов. Також він зупинився на 
реальних механізмах захисту: для 
здійснення копіювання інформації 
слід вимагати залучення спеціаліста; 
уважно перевіряти текст ухвали про 
обшук; залучати незалежних поня-
тих та фіксувати дані про всіх осіб, 
залучених до обшуку; заперечувати 
проти вилучення майна та докумен-
тів; детально фіксувати в протоколі 
всі порушення.  

Не менш актуальною є тема 
захисту агрофірми від рейдерів. 
Про свій досвід антирейдерської 
боротьби розповів Дмитро Жит-
ченко, керуючий партнер АК 
Zhytchenko and Partners. Він ра-
дить стежити за своїм майном – від-
слідковувати реєстраційні дії, які 
вчиняються в реєстрах. Останнє 
є важливим з огляду на поширені 
випадки захоплення землі через 
скасування реєстрації або неза-
конну реєстрацію прав. Наприклад, 
один з держреєстраторів всупереч 
прямої заборони самовільно скасу-
вав вчинену ним реєстраційну дію. 
Окрім моніторингу реєстраційних 
дій щодо своєї землі Д. Житченко 
порадив вживати такі заходи про-
тидії рейдерам: реєструвати кримі-
нальні провадження; забезпечити 
арешт майна, корпоративних прав, 
заборону вчинення подальших ре-
єстраційних дій; залучити охоронні 
структури; звернутися в антирей-
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дерську комісію при Міністерстві 
юстиції України; ініціювати цивільні 
або господарські позови та їх за-
безпечення, а також звертатися в 
адміністративні суди. Щодо кримі-
нальної відповідальності рейдерів, 
то Д. Житченку невідомо про об-
винувальні вироки стосовно таких 
осіб.  

Сесія 3. Ліквідація: інструмент 
захисту?  Практичні кейси.

Спікери: Володимир Павлен-
ко, адвокат, Голова Комітету 
ААУ з банківського права, парт-
нер INTEGRITES; Сергій Жуков, 
Верховний Суд, Суддя Касацій-
ного господарського суду; Ар-
сен Мілютін, Директор депар-
таменту реструктуризації 
та стягнення заборгованості 
Державного ощадного банку 
України; Олександр Удовиченко, 

к.ю.н., адвокат, Радник ADER 
HABER; Ганна Шерстюк, Керую-
ча АБ «Ганни Шерстюк», голова 
Київського регіонального від-
ділення ГО «Єдиний щит»; Дми-
тро Ляпін, приватний викона-
вець виконавчого округу міста 
Києва; Олена Жукова, директор 
АФ «Сайвена-Аудит»; Віктор 
Григорчук, Начальник управлін-
ня претензійно-позовної робо-
ти Юридичного департаменту 
Національного банку України.

Модератор останньої сесії фо-
руму Марина Кривошей в цьому 
році відновила участь у діяльно-
сті ААУ в новій ролі, як керівник 
власного Адвокатського Бюро 
«Кривошей». 

Ігор Мельник виступив у яко-
сті експерта на Аграрному форумі 
ААУ. Під час свого виступу керую-
чий партнер IMG Partners висвіт-
лив юридичні аспекти захисту 
аграрного бізнесу від рейдерства.  

Максим  Олексіюк, партнер 
«КМ Партнери» відповів на пи-
тання «Вимагають оцінку землі – 
довго, дорого, та чи потрібно?».

 Богдан Яськів, адвокат, ке-
руючий партнер ЮФ «TOTUM», 
підняв питання про залучення фі-
нансування – за які кошти можна 
стати успішнішим та як примуси-
ти інвестора зацікавитися вашим 
бізнесом?

Інна  Мєтєлєва, директор в 
Україні британської інвест-гру-
пи Charterhouse Corporate 
Partners – яка головна проблема 
агросектору? Відсутність ринку 
землі! Яке вирішення? Новий ін-
струмент – аграрна розписка. 

Ігор Кравцов, керівник прак-
тики вирішення спорів EVRIS, 
у своїй доповіді виділив ключо-
ві переваги роботи з аграрними 
розписками, розповів про осно-
ви законодавчого регулювання 
аграрних розписок та про акту-

альні фінансові результати робо-
ти інструменту.

Інна  Мєтєлєва, директор в 
Україні британської інвест-гру-
пи Charterhouse Corporate 
Partners, говорила про існуючу 
практику залучення іноземних ін-
вестицій в реальні сільськогоспо-
дарські проекти. Насправді, гроші 
інвесторів чекають на українських 
фермерів. Основними перепона-
ми в їх отриманні є інформаційні 
бар’єри, а також неготовність укра-
їнців вести цивілізований бізнес, 
який здатний відповідати сучас-
ним вимогам безпеки вкладення 
інвестиційних коштів. Наприклад, 
небагато хто знає, що Мінагрополі-
тики, за підтримки партнерів, роз-
робив інвестиційну платформу для 
підтримки українського агробіз-
несу, якою передбачено, що фер-
мери, сільгоспвиробники, у разі 
оформлення необхідної заявки, 
можуть отримати безкоштовно ін-
формацію про потенційних інвес-
торів, зацікавлених в пошуку кон-
кретного господарства як об’єкта 
інвестування, консультації з при-
воду перспектив і способів залу-
чення інвестицій. 

ААУ висловлює подяку всім 
партнерам, представникам ЗМІ,  
доповідачам і учасникам за під-
тримку та інтерес до заходу. Че-
каємо на всіх в наступному році!  



АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

СТАТТЯ

№3 (32) травень-червень 2018 р.10

 КОНСТИТУЦІЙНІ ЦІННОСТІ В АДВОКАТСЬКІЙ  ПРАКТИЦІ: 
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Конституційні цінності – гід-
ність та права людини, верховен-
ство права, конституційна демо-
кратія, сама Конституція України 
та багато інших – поки що не осо-
бливо хвилюють адвокатську 
спільноту, оскільки вони мало 
що дають для реалізації цілей 
правової допомоги клієнтам. Для 
адвокатів, як і для суду та інших 
державних органів, Конституція 
України фактично не стала безпо-
середньо діючим правом, хоча її 
стаття 8 формально проголошує 
цей принцип. 

 Звичайно, не тому, що адво-
кати не хочуть  використовувати 
Конституцію України для надан-
ня клієнтам більш повних і ква-
ліфікованих юридичних послуг. 
А лише тому, що держава в особі 
судів, прокурорів та інших дер-
жавних чинників поки що фактич-
но блокує реалізацію зазначеного 
принципу, спираючись на давно 

віджилу доктрину юридичного 
позитивізму ХІХ – початку ХХ сто-
ліття! 

З іншого боку, хіба тільки стат-
тя 8 Конституції України не ви-
конується в державі? В умовах 
панування системи конституцій-
ного нігілізму, що заперечує роль 
Конституції та пронизує не тільки 
державні інституції, але й грома-
дянське суспільство, ні про яку 
повноцінну реалізацію її поло-
жень і принципів не може бути й 
мови. Тому  надання високоякіс-
ної правової допомоги на основі 
конституційних цінностей сьогод-
ні вимагає від адвокатів воістину 
героїчних поступків. 

Отже, адвокатура, як й інші ін-
ституції громадянського суспіль-
ства, стоять перед дилемою: або 
працювати по-старому, тобто в дусі 
неписаних правил конституційного 
нігілізму. Або починати діяти всу-
переч традиціям і нормам цього 
негативного явища та пробувати 
повернути Конституції України її 
справжню цінність та значення для 
захисту прав і законних інтересів 
клієнтів. Спираючись при цьому на 
доктрину «живого» права та «живої» 
Конституції, що її відстоює Конститу-
ційний Суд України (далі – КСУ), ок-
ремі інститути громадянського су-
спільства та європейська спільнота.

Не секрет, що у разі широко-
го застосування принципів і по-
ложень Конституції України як 
безпосередньо діючого права, 
якість та ефективність правової 
допомоги клієнтам зросла б  у 
рази! Очевидно, що у такому разі 
«законодавець» моди у судовому 
процесі – прокуратура – мала б 
поступитися привілейованим міс-
цем адвокатурі як елементу гро-

мадянського суспільства. Проте 
для цього потрібна інша ніж зараз 
існує як адвокатура, так й – про-
куратура. І звичайно, – інші суди, 
що оволоділи б доктриною «жи-
вого» права і «живої» Конституції 
та стали б дійсно незалежними як 
від політичних інститутів влади, 
так і від правоохоронних органів.

Оскільки завжди треба почи-
нати із себе, то адвокатам і карти 
в руки. Щоб виробити спільні пра-
вові позиції стосовно використан-
ня Конституції України як безпо-
середньо діючого права, потрібні 
відповідні рішення громадських 
організацій адвокатів, що були б 
підтримані правничою та суспіль-
ною спільнотою. Мова йде, на-
приклад, про рішення: «Про вико-
ристання адвокатами положень 
Конституції України для надання 
правової допомоги у криміналь-
ному процесі», «Про використан-
ня адвокатами положень Кон-
ституції України для надання 
правової допомоги у цивільному 
процесі» тощо.       

Після ухвалення таких рішень 
кожен окремий адвокат не сам на 
сам зі своєю правовою позицією 
буде виступати проти примітив-
ної практики юридичного позити-
візму та конституційного нігілізму 
суду чи іншого державного орга-
ну. Він буде мати підтримку адво-
катської спільноти і це багато чого 
значитиме. 

І що ще більш важливо – пра-
вова позиція адвоката, заснована 
на зазначених рішеннях, очевидно, 
буде легітимована  демократичною 
конституційною культурою народу. 
А це значить, що такому адвокату 
забезпечена громадсько-правова 
підтримка відповідно до засад вер-

Володимир Кампо
Суддя Конституційного Суду 
України у відставці 
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ховенства права, як їх визначає КСУ 
у Рішенні від 2 листопада 2004 року 
у справі про призначення судом 
більш м’якого покарання.

Якщо ж ненароком суддя (про-
курор) висловиться проти вико-
ристання адвокатом засад верхо-
венства права (а таких випадків 
сьогодні більш ніж достатньо!), то 
в такому разі цьому судді пряма 
дорога не до Вищої ради право-
суддя, до якої у подібних випадках 
часто апелюють адвокати. А – до  
Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів – для повторної здачі іспиту 
(тесту) на  професійну підготовле-
ність.  Неосвіченому судді немає 
місця у судово-правовій системі.  

Слід мати на увазі, що кожен 
має природне право на розгляд 
його справи освіченим, тобто гра-
мотним судом. Це право витікає із 
статті 22 Конституції України, що 
передбачає невичерпність прав і 
свобод людини і громадянина, за-
кріплених в її тексті. 

Право на освічений суд   є 
складовою частиною права гро-
мадян на швидкий і справедливий 
суд. Очевидно, що неосвічений 
або безграмотний (напівграмот-
ний) суддя не може гарантувати 
громадянину справедливість і за-
хист його гідності та прав людини, 
інших конституційних, демокра-
тичних цінностей, а тому не може 
здійснювати правосуддя.  

Право громадян на освічений 
суд ще треба вибороти в укра-
їнської Феміди та законодавця, 
які навряд чи швидко погодять-
ся його визнати. Але це необ-
хідно робити на державному,  
громадському та міжнародно-
му рівні, оскільки в українських 
умовах недостатня освіченість 
суддів скоріше є правилом, аніж 
виключенням. 

Відомо, що частина перша 
статті 129 Конституції України зо-

бов’язує суддю керуватись прин-
ципом верховенства права, що є 
головною гарантією прав грома-
дян від несправедливих та некон-
ституційних законів. Тому кожен 
адвокат повинен відслідковувати, 
як реагує суддя на його конститу-
ційно-правові позиції та пропо-
нувати клієнту у разі виявлення 
ознак неконституційності закону, 
що може бути застосований до 
нього, звертатися після розгляду 
справи у Верховному  Суді  (далі – 
ВС) із конституційною скаргою до 
КСУ з приводу неконституційності 
такого закону.

Дуже важливим для клієнтів, 
які звертаються до адвокатів у 
зв’язку із конституційними скар-
гами, є питання про компенсацію 
моральної та матеріальної шкоди, 
завданої неконституційними за-
конами. Від цього також залежить 
сума адвокатського гонорару і це 
справедливо.

Стаття 152 Конституції України 
передбачає, що матеріальна та мо-
ральна шкода, завдана фізичним 
та юридичним особам  актами і ді-
ями, що визнані неконституційни-
ми, відшкодовуються державою у 
встановленому порядку.  Зрозу-
міло, що для відшкодування за-
значеної шкоди держава мала б 
прийняти закон та створити за ра-
хунок державного бюджету спеці-
альний фонд. Але  поки що немає 
ні одного, ні другого. 

Як вийти з даної ситуації КСУ, 
який  за результатами розгляду 
кожної конституційної скарги має 
приймати з даного питання від-
повідне рішення? Причому, неза-
лежно від того, буде зазначений 
закон та спеціальний фонд чи ні. 
Поки не було конституційної скар-
ги таких проблем практично не іс-
нувало і в КСУ немає практики, а 
значить її треба буде створювати 
з чистого листа. 

Чи піде КСУ вслід за Європей-
ським судом з прав людини (далі – 
ЄСПЛ) і буде дотримуватись єв-
ропейських стандартів відшкоду-
вання у випадках із конституцій-
ними скаргами? Адже КСУ – це і є 
внутрішньоукраїнський ЄСПЛ. Чи 
КСУ обере більш радянський варі-
ант і буде відшкодовувати вказані 
збитки з урахуванням нинішнього 
рівня заробітної плати та пенсій 
українців?

Очевидно, що другий варіант 
буде дуже негативно сприйнято 
громадянським суспільством хоча 
б тому, що зарплати суддів КСУ (і 
довічне грошове утримання суд-
дів КСУ у відставці) вже сягнули 
європейських рівнів.  Крім іншого, 
цей варіант  засвідчив би залеж-
ність КСУ від політики держави.

Особливо складним для КСУ 
найближчим часом буде питан-
ня про відшкодування моральної 
шкоди громадянам, які потерпі-
ли від неконституційних законів. 
Адже  існує правова позиція ВС, 
згідно з якою  відшкодування мо-
ральної шкоди за посягання на гід-
ність і честь людини залежить…. 
від матеріальних наслідків: скіль-
ки часу після такого посягання  
людина пролежала у лікарні тощо. 

Виходить, що якщо ображена 
людина не відлежала певний час  
на лікарняному ліжку, то ніякого 
посягання і не було!? Насправді, 
КСУ буде змушений  змінити цю 
чисто матеріалістичну правову 
позицію ВС та заснувати свою, 
більш гуманістичну позицію. Для 
відшкодування моральної шкоди 
повинно бути достатнім встанов-
лення КСУ факту посягання зако-
нодавця на відповідне конститу-
ційне право громадянина.  

Тому що згідно із європей-
ською правовою традицією, що 
закладена в Конституції України, 
кожне таке право базується на гід-
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ності людини як її природній пер-
шооснові. Інакше кажучи, кожне 
конституційне право громадяни-
на є нічим іншим, як юридичним 
виразом втілення гідності людини 
у тих чи інших питаннях її життє-
діяльності. А відтак  – порушення 
конституційного права громадя-
нина є одночасно й посяганням 
на його гідність. 

Звичайно, що подібна правова 
позиція КСУ буде мати також велике 
значення для змін у відшкодуванні 
моральної шкоди громадянам, які 
постраждали від неконституційних 
актів та дій органів судової та вико-
навчої влади, правоохоронних та 
інших  державних органів. Не кажу-
чи вже про такі акти органів місце-
вого самоврядування. 

Напевне, що для більш де-
тального врегулювання цих та 
багатьох інших питань, що стосу-
ються відшкодування матеріаль-
ної та моральної шкоди, завданої 
фізичним та юридичним особам 
приватного права неконститу-
ційними актами та діями органів 
і посадових осіб публічної влади, 
потрібні відповідні законодавчі 
заходи.  Але в кожному окремому 
випадку відсутність таких заходів 

не може служити, поки діє прин-
цип верховенства права, підста-
вою для відмови суду у задово-
ленні клопотання громадянина 
чи його адвоката з даного приво-
ду. Інакше – Вища кваліфікаційна 
комісія суддів має перевірити рі-
вень освіченості судді.

Звичайно, що існує ще бага-
то інших проблем, пов’язаних з 
реалізацією  конституційних цін-
ностей, здатних по-новому сти-
мулювати адвокатську діяльність 
з надання правової допомоги 
клієнтам. У силу їх місця і ролі в 
громадянському суспільстві та су-
дово-правовій системі адвокатам 
судилося бути в авангарді бороть-
би за утвердження конституцій-
них цінностей в судових процесах. 
І від цієї ролі їм не варто відмовля-
тися, якою складною та обтяжли-
вою вона не була б: адже той, хто 
не ризикує, не п’є шампанське.

Треба мати на увазі, що актив-
на позиція демократичного гро-
мадянського суспільства підштов-
хує державу на різні поступки у 
плані європеїзації судово-право-
вої системи, в утвердженні верхо-
венства права тощо, а відтак – на 
подолання негативних наслідків  

доктрини юридичного позити-
візму і системи конституційного 
нігілізму. Цьому сприяє все більш 
масова конституційна самоосвіта 
громадян, на що вказує, зокрема, 
зростання продажів текстів Кон-
ституції України тощо. 

Одночасно відбувається при-
скорена розробка конституційною 
наукою доктрини «живого»  права 
та «живої» Конституції. Зокрема, 
це пов’язано з активізацією діяль-
ності КСУ, науково-дослідницьких 
центрів з конституційного права 
тощо. Особливо слід вказати на 
роль у цьому процесі заходів з 
відзначення 80-річчя від дня на-
родження нині покійного  проф.  Л. 
Юзькова (1938-1995 роки), першо-
го Голови КСУ, члена Конституцій-
них комісій  Верховної Ради Украї-
ни у 1990-1995 роках.  

Отже, для реалізації конститу-
ційних цінностей в адвокатській 
практиці формуються певні тео-
ретичні та практичні передумови. 
Але все ж головне – це правові 
позиції самих адвокатів, які для 
підвищення своєї ролі у судових 
процесах в першу чергу мають ду-
мати про якісне покращення пра-
вової допомоги клієнтам.  

СТВОРЕНА РАДА КОМІТЕТУ ААУ  
З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Нагадуємо, рішенням Правлін-
ня ААУ від 22 лютого 2018 року на 
посаду Голови Комітету ААУ з гос-
подарського права та процесу при-
значений Олексій Колток, стар-
ший юрист Sayenko Kharenko! 

До складу Ради увійшли:
• Олексій Колток, старший 

юрист Sayenko Kharenko – Голова 
Комітету;

• Ганна Лисенко, партнер АО 
«Адвокатська сім’я Лисенко» – за-
ступник Голови Комітету»;

• Олексій Герасимчук, юрист 
DLA Piper – член Ради Комітету;

• Антон Сінцов, старший 
юрист ЕПАП Україна – член Ради 
Комітету;

• Сергій Противень, юрист 
Sayenko Kharenko – член Ради Ко-
мітету.

Бажаємо успіхів та плідної ро-
боти! 

Запрошуємо всіх бажаю-
чих приєднатись до роботи  
Комітету! 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! РАДІ ПОВІДОМИТИ ВАМ ПРО СТВОРЕННЯ 
РАДИ КОМІТЕТУ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ! 
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Захід відкрили Анастасія Гур-
ська та Володимир Рудниченко, 
які представили експертів прак-
тикуму, зокрема: Андрія Шевчен-
ка, представника Генеральної 
Прокуратури України; Миколу 
Місечка, суддю Оболонського ра-
йонного суду м. Києва; Людмилу 
Козятник, екс-суддю Шевченків-
ського районного суду м. Києва, 
радника АО «Клочков та парт-
нери»; Марину Антонюк, суддю 
Шевченківського районного суду 
м. Києва; Віру Ковальську, суддю 
Апеляційного суду м. Києва; Оль-
гу Андрієвську, начальника від-
ділу Прокуратури міста Києва; 
Богдана Черняховського, стар-
шого слідчого в особливо важ-
ливих справах Головного слідчо-
го управління НПУ; Володимира 
Кривенка, представника Спеціа-
лізованої антикорупційної про-
куратури; Станіслава Шепту-
ховсього, представника Служби 
безпеки України; Сергія Козачи-
ну, прокурора Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури.

Практикум розпочався з пи-
тання: «Коли ж дійсно вступили 
в силу зміни до КПК? 15 чи 16 бе-
резня 2018 року?», яке прокомен-
тував Микола Місечко. 

Було розкрито питання до-
пустимості доказів, зокрема той 
факт, що в КПК немає чіткого 
визначення знаходження орга-

ну досудового розслідування. З 
приводу цього питанням Андрій 
Шевченко висловив свою думку: 
«Немає значення в який суд ідемо. 
КПК визначає в межах територі-
альної юрисдикції».

Гаряча дискусія утворилась з 
приводу експертиз, зокрема, щодо 
проблеми об’єктивності призна-
чення експертиз слідчим суддею. 
«Якщо клопотання про призначен-
ня експертизи буде грамотним – 
жоден слідчий суддя не відмовить 
в призначенні такої експертизи» 
- каже Віра Ковальська.

Анастасія Гурська зауважи-
ла, що «Призначення експертизи 
лише на підставі ухвали слідчого 
судді на стадії досудового розслі-
дування ускладнить роботу за-
хисту, особливо під час захисту 
інтересів потерпілих».

Також учасники розглянули 
питання: «Чи повинен бути обме-
жений строк для фактових кримі-
нальних проваджень?».

Володимир Рудниченко ви-
словив свою особисту думку з 
приводу цієї новели: «Думаючи 
про інтереси клієнта, то це дуже 
погано. Навіть гірше, ніж при-
значення через суд експертизи. З 
іншого боку, мене як юриста, не 
влаштовує той факт, що, в прин-
ципі, не існує строків». 

Ольга Андрієвська відповіда-
ючи на питання «Чи повинен бути 

строк? І якщо так, то яким алгорит-
мом повинен встановлюватись?» 
сказала, що реалізація встанов-
лених строків КПК повинна бути 
об’єктивно забезпечена штатною 
численністю слідчих, прокурорів 
та технічними засобами для ви-
конання основних завдань кримі-
нального процесу.

Асоціація адвокатів України 
висловлює вдячність експертам 
та учасникам за чудову дискусію. 
Сподіваємось, що новий формат 
Public Interview допоміг Вам по-
глянути на зміни до КПК з іншо-
го боку, відкрити для себе нові 
інструменти та методи роботи з 
цими змінами. 

Особливу подяку висловлю-
ємо Анастасії Гурській, Воло-
димиру Рудниченку та Андрію 
Сидоренку за організацію та про-
ведення заходу! 

В IQ BUSINESS CENTER 17 КВІТНЯ 2018 РОКУ ВІДБУВСЯ ПРАКТИ-
КУМ КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ 
«НОВЕЛИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. ЧИ ЗМІНИТЬСЯ ЖИТ-

ТЯ?», ОРГАНІЗАТОРОМ ЯКОГО ВИСТУПИВ КОМІТЕТ ААУ З КРИМІНАЛЬ-
НОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ, В ОСОБІ СПІВГОЛІВ КОМІТЕТУ – АНАСТАСІЇ 
ГУРСЬКОЇ, АДВОКАТА, ПАРТНЕРА АО «КЛОЧКОВ ТА ПАРТНЕРИ» ТА ВО-
ЛОДИМИРА РУДНИЧЕНКА, АДВОКАТА, КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ КРИМІ-
НАЛЬНОГО ПРАВА ЮФ «INTEGRITES».
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Можна сказати, що на сьо-
годні простежується тенденція 
ведення бізнесу за межами Укра-
їни або з використанням нере-
зидентної структури. При цьому, 
вибір тієї чи іншої юрисдикції 
залежить від багатьох факторів. 
Наприклад, це може бути сприят-
ливе регулювання певного виду 
діяльності в такій країні, невелика 
кількість конкурентів, тривалість 
реєстрації структури та відкриття 
банківського рахунку, наявність 
двосторонніх угод про уникнення 
подвійного оподаткування тощо.

Найцікавіше починається вже 
після вибору країни для ведення 
бізнесу. Першочергово створю-
ється оптимальна корпоративна 
структура, для якої в подальшо-
му відкриватиметься рахунок у 
банківській установі. Як правило, 
враховуючи загальноприйняту 
практику та місцеве регулювання, 
банківські рахунки відкриваються 
в країні реєстрації компанії. Також, 

для мінімізації ризику настання 
несприятливих наслідків та враху-
вання обмежень, що негативно би 
вплинули на роботу банківської 
системи, багато інвесторів почали 
відкривати для свого бізнесу міні-
мум ще один банківський рахунок 
в іншій юрисдикції.

Доволі популярними юрис-
дикціями довгий час вважались 
Кіпр та Латвія, враховуючи швид-
кість відкриття рахунків та го-
товність обслуговування нере-
зидентних/офшорних компаній. 
Проте за останні декілька років 
простежується стрімке посилен-
ня вимог законодавства більшості 
країн, що застосовуються під час 
відкриття рахунків. 

Варто також зазначити, що 
до латвійських банків, які були 
відомі своєю роботою з офшор-
ними компаніями та допускали 
грубі порушення у своїй діяльно-
сті, Європейський Центральний 
Банк застосовував санкції аж до 
анулювання ліцензії, як це напри-
клад сталося 3 березня 2016 року 
з латвійським Trasta komercbanka 
(TKB). Нещодавно, у лютому 2018 
року США звинуватило другій по 
величині банк у Латвії ABLV Bank у 
відмиванні коштів, що призвело до 
встановлення заборони фінансо-
вим установам США відкривати та 
вести кореспондентські рахунки 
для ABLV Bank та де факто позба-
вило банк можливості проведен-
ня транзакцій у доларах США, що 
у свою чергу змусило акціонерів 
банку прийняти рішення про його 
ліквідацію 23 лютого 2018 року.

Пильний контроль за діяльніс-
тю банків, впровадження обміну 
інформацією (CRS) змушує банки 
більш пильно та вибірково стави-

тися до своїх потенційних клієн-
тів.  На сьогодні, враховуючи гло-
бальні тенденції, банки неохоче 
обслуговують офшорні компанії, 
як-то: з Британських Віргінських 
Островів, Белізу, Сейшелів, Мар-
шалових островів та інших. 

Як наслідок, у Латвії банки по-
чали закривати рахунки для оф-
шорних компаній, які не мають 
фактичного офісу та співробітни-
ків у країні, а використовують ра-
хунки лише для здійснення тран-
закцій.

Що ж потрібно пам’ятати ін-
вестору при виборі банку та від-
критті рахунку у такому банку?

Перш за все, потрібно ви-
значитись з потенційно цікавою 
юрисдикцією та проаналізувати, 
чи є в цій юрисдикції банки, що 
найкраще відповідатимуть ін-
тересам інвестора, адже є банки, 
основними продуктами яких є, 
наприклад, управління активами 
та/або портфелем цінних паперів 
(asset management) або кредиту-
вання придбання нерухомості під 
її іпотеку тощо. Варто пам’ятати, 
що в деяких європейських краї-
нах у банках існує вимога щодо 
мінімального першочергового 
внеску /залишку на рахунках, у 
випадку невиконання якої банк 
може закрити рахунок.

Найважливішим моментом 
при відкритті рахунку є надання 
найбільш повної інформації щодо 
клієнта та заповнення достовірних 
даних в банківських формах. Варто 
пам’ятати, що іноземні банки мають 
доступ до глобальних баз з управ-
ління ризиками та попередньо 
аналізують інформацію щодо кож-
ного потенційного клієнта та за ре-
зультатами перевірки приймають 

Віталія Каргова
Радник ADER HABER
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рішення про доцільність роботи з 
клієнтом, враховуючи серед іншо-
го, репутаційні ризики.

Можна сказати, що банки що-
річно збільшують обсяг запитува-
ної інформації та документів при 
відкритті рахунків для іноземних 

інвесторів, вимагаючи розкриття 
таких деталей, як відомості про 
бенефіціара юридичної особи 
(включаючи інформацію про по-
ходження коштів та її докумен-
тальне підтвердження).

На сьогодні, аналізуючи усі 

останні зміни, ми вже не можемо 
говорити про відкриття рахунків у 
іноземному банку за декілька днів. 
Тепер цей процес є доволі склад-
ним і копітким, займає в середньо-
му від чотирьох тижнів та може 
тривати навіть понад півроку. 

Захід відкрила Леся Дубчак, 
Президент Клубу майбутніх ад-
вокатів ААУ, яка привітала учас-
ників заходу і представила першого 
доповідача – Анастасію Глущен-
ко, керівника департаменту 
маркетингу в ЮФ «ADER HABER», 
темою виступу якої була «Побудо-
ва особистого бренду адвоката». 
Анастасія розповідала про понят-
тя «self-branding», про правила та 
бар’єри, з якими стикаються при 
побудові власного бренду адвока-
ти, а також про способи вирішення 
проблем. «Будь-який бренд завжди 
починається з власного бренду», – 
каже Анастасія. 

Наступним доповідачем була 
Надія Вороницька, адвокат, ге-
неральний директор АО «Фемі-
да», яка розповідала про профе-
сійне вигорання, як виявити та як 
боротись з цим. Виступ Надії був 
побудований на історіях з власного 

досвіду роботи адвоката. «Потрібно 
не забувати виділяти час на себе та 
на своє хобі», – порадила учасни-
кам Надія. 

Після виступу Надії, учасники 
школи слухали доповідь, адво-
ката, арбітражного керуючо-
го Ірини Сербін про практичні 
правові аспекти, що виникають в 
процесі провадження у справах 
про банкрутство. Ірина розповіда-
ла про стадії банкрутства та будні 
арбітражного керуючого. Ірина: 
«Банкрутство – це абсолютно не 
страшна річ. У всьому світі – це 
просто розподіл власності, коли 
щось пішло не так». 

Про політичну адвокатуру учас-
ники дізнавались у Валерії Коло-
мієць, адвоката, випускниці про-
грами «Адвокат майбутнього». 
«Політична адвокатура – це адво-
катура, яка означає захист прав 
та інтересів суспільно-політичних 

діячів, а також захист певних су-
спільних груп», – каже Валерія. 

Завершував IX Школу кар’єр-
ного росту майбутніх адвокатів 
Володимир Кампо, суддя Кон-
ституційного суду України у 
відставці. Пан Володимир розпо-
відав про конституційні цінності в 
адвокатській практиці та в кінці по-
рекомендував: «Завжди потрібно 
спиратись на верховенство права і 
завдяки йому вирішувати справи».

Асоціація адвокатів України 
висловлює вдячність всім учасни-
кам школи! Сподіваємось, що IX 
Школа кар’єрного росту майбут-
ніх адвокатів КМА ААУ дала багато 
корисних порад та поділилась до-
свідом практичних навичок робо-
ти в адвокатурі. 

Особливу подяку Асоціація ад-
вокатів України висловлює Лесі 
Дубчак, Президенту Клубу май-
бутніх адвокатів ААУ, за органі-
зацію та проведення заходу! 

Асоціація адвокатів України 
висловлює велику вдячність ЮФ 
«Дмитрієва і партнери», в особі 
керуючого партнера Ольги Дми-
трієвої, за підтримку заходу! 

В ПРИМІЩЕННІ ГУМАНІТАРНОГО ІНСТИТУТУ НПУ ІМ. М.П. ДРАГО-
МАНОВА, 19 ТРАВНЯ 2018 РОКУ ВІДБУЛАСЬ IX ШКОЛА КАР’ЄР-
НОГО РОСТУ МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ КМА ААУ!
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ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ ААУ  
«ПРО ВАЛЮТУ І КРИПТОВАЛЮТУ»

І частина круглого столу була 
присвячена обговоренню закону 
про валюту. Обговорення розпочав 
Валерій Сегал, який говорив про 
закон як інструмент державного 
управління. Історію становлення 
валютного ринку в Україні розповів 
Павло Козак, який також розповів 
про лібералізацію, що це таке і як її 
проводять в України.

Завершила I частину даного 
заходу Марія Репко, яка відповіла 

на запитання: «Що чекати і на що 
надіятись від закону про валюту?». 
Марія розповідала про президент-
ський і альтернативний закони про 
валюту, назвала власні правки до 
даного закону, і дійшла висновку – 
що його проблема в «рамочності». 
На запитання: «Якщо б Ви були депу-
татом, за який із законів проголо-
сували б Ви, президентський чи аль-
тернативний?» – Марія відповіла 
– «Лише з правками, або ніякий».

II частина круглого столу була 
присвячена криптовалюті. Андрій 
Сегал розпочав дискусію на дану 
тему. «Якщо з’явиться якесь уяв-
лення про криптовалюту, то це 
єдина річ, яку держава хоч якось 
зможе регулювати і найголовні- 
ше – заробляти на цьому гроші», – 
каже Андрій Сегал. 

Серій Збожинський, розпові-
дав про поточний стан криптова-
люти в Україні, про необхідність ре-
гулювання та перспективи такого 

регулювання. На думку Сергія, не-
має потреби регулювати криптова-
люту для фізичних осіб, адже це не 
принесе ніякого результату, що ж 
стосується бізнесу, то ситуація про-
тилежна. «Це індивідуальний ризик 
і не потрібно перекладати його на 
державу» – говорить Сергій.

Валерій Сегал говорив про міс-
це психології поведінки і висловив 
власне уявлення: «Криптовалюта –  
не є атрибутом держави. Я можу 
визнавати її, а можу не визнавати. 
Державі потрібна ця властивість 
по регулюванню таких валют?»

«Жетон в метро – токінізована 
гривня. Вона має якусь цінність. Ви 
можете його передавати як хоче-
те, але це однак шматочок пласт-
маси», – Сергій Збожинський.

Павло Козак говорив про те, чи 
є криптовалюта – валютою. «Біт-
кіон вже прийнятий як платіжний 
засіб. Світ довіряє йому. Та це не 
гроші».

Асоціація адвокатів України 
щиро вдячна експертам та учас-
никам круглого столу за диску-
сію. Ми сподіваємось, що даний 
захід допоміг Вам більш детально 
розібратись із законом про ва-
люту, поточним станом валют-
них обмежень та перспективами 
лібералізації. 

Особливу подяку висловлює 
Андрію Сегалу за організацію та 
проведення круглого столу. 

ЗАХІД ВІДКРИВ АНДРІЙ СЕГАЛ, ГОЛОВА КОМІТЕТУ ААУ З ВА-
ЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ, ДИРЕКТОР ЮК 
«AMBER», ЯКИЙ ПРЕДСТАВИВ ЕКСПЕРТІВ КРУГЛОГО СТОЛУ, 

СЕРЕД ЯКИХ БУЛИ: ВАЛЕРІЙ СЕГАЛ; ПАВЛО КОЗАК, ГОЛОВА РАДИ ГО 
«ЕЙСІАЙ - УКРАЇНА»; МАРІЯ РЕПКО, ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ЦЕНТРУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА СЕРГІЙ ЗБОЖИНСЬКИЙ, ДИРЕКТОР ПО ІН-
НОВАЦІЯХ ЮК «ALLEXANDROV& PARTNERS».
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Модератором заходу виступив 
адвокат, молодший партнер АО 
«Вдовичен та партнери» Андрій 
Молчанов. 

Пан Молчанов відкрив захід, 
привітавши всіх учасників кругло-
го столу та представивши гостей, 
серед яких:

• Ярослав Грегірчак, заступ-
ник Бізнес-омбудсмена;

• Іван Трофименко, заступ-
ник директора департаменту 
державної реєстрації та нота-
ріату Міністерства юстиції 
України;

• Наталія Благая, директор 
– державний реєстратор Хар-
ківської філії КП «Реєстрація не-
рухомості та бізнесу»;

• Олена Перцова, голова Ко-
мітету ААУ з корпоративного 
та конкурсного права. 

Обговорення розпочалось зі 
статті 20 Закону України «Про то-
вариства з обмеженою та додат-
ковою відповідальністю», а саме: 
питання про застосування пере-
важного права учасника товари-

ства. Після чого учасники круглого 
столу розглянули статті 21 та 24 
даного закону, зокрема, питання 
відчуження у статутному капіталі 
товариства іншим учасникам то-
вариства та третім особам, і  щодо 
виходу учасника з товариства. 

Під час заходу активно обго-
ворювалась тема нових правил 
відчуження корпоративних прав 
у статутному капіталі товариства 
іншим учасникам та третім особам, 
зокрема, необхідність регламента-
ції переважних прав на придбання 
на рівні корпоративних договорів 
та статутів. Адвокати та держав-
ні реєстратори також висвітлили 
проблемні питання нової проце-
дури реєстрації зміни складу учас-
ників, розміру статутного капіталу 
ТОВ, що передбачаються за новим 
Законом. 

Особливу увагу запрошені гос-
ті приділили питанню боротьби з 
підробками документів. Заступ-
ник директора Департаменту 
державної реєстрації та но-
таріату Міністерства юсти-
ції України Іван Трофименко за-
значив, що суттєво звузити поле 
підробок дозволить розробка та 
запровадження електронного но-
таріату.

Палку дискусію між адвоката-
ми, держаними реєстраторами та 
представниками бізнесу виклика-
ло питання відповідальності дер-
жаних реєстраторів і нотаріусів та 
протидія рейдерським діям. Учас-
ники висловили думку, що в про-

довження реформування законо-
давства важливо також приділити 
увагу покращенню якості рівня 
підбору державних реєстраторів. 

Окрім ризиків рейдерства, які 
можуть містити окремі положен-
ня нового Закону, учасники обго-
ворили ряд новацій, які дозволять 
покращити рівень корпоративно-
го управління товариствами та за-
провадити додаткові заходи про-
тидії рейдерству. На цьому шляху, 
в першу чергу, потрібно приді-
ляти увагу розробці змісту стату-
ту товариства, використанню в 
діловій практиці корпоративних 
договорів. 

Асоціація адвокатів України, 
Комітет ААУ з питань захисту бізне-
су, активів та інвесторів висловлює 
вдячність всім учасникам та гостям 
круглого столу! Сподіваємось, що 
участь у круглому столі була для 
Вас корисною, а також перепрошу-
ємо, що дехто із анонсованих спі-
керів не зміг взяти участь у заході. 

Асоціація адвокатів України 
висловлює особливу подяку Ко-
мітету ААУ з захисту бізнесу, 
активів та прав інвесторів, Ад-
вокатському об’єднанню «Вдо-
вичен та партнери» в особі Оле-
га Вдовичена за організацію та 
проведення круглого столу.  

В ПРЕС-ЦЕНТРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇ-
НИ 15 ТРАВНЯ 2018 РОКУ ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ АСОЦІАЦІЇ 
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ НА ТЕМУ: «ЗАКОН ПРО ТОВ. ЩО ЧЕКАТИ 

РЕЙДЕРАМ?», ОРГАНІЗОВАНИЙ КОМІТЕТОМ ААУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ 
БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ. 
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«OBOZREVATEL.UA» - НОВИЙ МЕДІА-ПАРТНЕР ААУ

Тепер з анонсами заходів ААУ 
можна буде ознайомитись на пор-
талі «Obozrevatel.ua|право», а чле-
нів ААУ будуть залучати до надан-
ня коментарів інтернет-виданню 
«Obozrevatel.ua» та телеканалу 
«OBOZ.TV».

Obozrevatel - інтернет-видання, 
створене в 2001 році. Відтоді сайт 
регулярно посідає перші рядки в 
рейтингах щоденної відвідуваності 
серед інтернет-ЗМІ України.

У 2017 році Obozrevatel за-
пустив також свій телеканал - Oboz 
TV. Влітку 2017 року було отри-
мано ліцензію на цілодобове су-
путникове телемовлення, а восе-
ни - відкрито нову ТВ-студію, яка 
оснащена новим 4К-обладнанням 
(Ultra HD) і відповідає всім сучас-
ним стандартам. Oboz TV регуляр-
но влаштовує прямі ефіри, ток-шоу 
з гостями, онлайн-марафони, круглі 
столи та багато іншого.  

У МЕДІА-ХОЛДИНГУ OBOZREVATEL 22 ТРАВНЯ 2018 Р.  ВІДБУ-
ЛОСЬ ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВПРАЦЮ З ААУ! 

ВИДАВНИЦТВО «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА» -  
ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕДІА-ПАРТНЕР ААУ

Асоціація адвокатів України 
рада співпраці з одним із провідних 
юридичних видавництв. 

Наразі заходи авторитетної 
професійної організації будуть 
посилені потенціалом «Юридич-
ної практики». У свою чергу газета 
знайде нових читачів та авторів. 

Меморандум підписали Рустам 
Колесник, Генеральний директор 
видавництва «Юридична практика» 
та Зоя Ярош, Президент Асоціації 
адвокатів України.

Відтепер видавництво буде не 
тільки висвітлювати заходи ААУ на 
своїх інформаційних ресурсах, 

але й активно залучати членів 
ААУ до надання інтерв’ю, аналі-
тичних матеріалів, коментарів на 
професійну тематику, за вимогою 
видання.

Також всі члени ААУ матимуть 
знижку на передплату на видан-
ня  «Юридичної практики» у роз-
мірі 15%. Сподіваємось на плідну 
співпрацю!  

НА ЧЕРГОВОМУ ЗАСІДАННІ ПРАВЛІННЯ ААУ 24 ТРАВНЯ 2018 
РОКУ БУВ ПІДПИСАНИЙ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З 
ВИДАВНИЦТВОМ «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА». 
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МОВЧАТИ НЕ МОЖНА ВІДПОВІДАТИ

Де у фразі, яку ми визначили як 
заголовок нашої статті, варто по-
ставити розділовий знак? Думаю, 
багато суб’єктів господарювання, 
отримавши запит з податкової, 
ставили собі це питання. Й від того, 
де ви поставите кому, буде залежа-
ти те, чи «завітають» до Вас в гості з 
позапланової перевіркою чи ні.

В цій статті ми спробуємо дати 
загальні рекомендації щодо того, 
як оцінювати та аналізувати запит 
контролюючого органу з точки 
зору, в тому числі, судової практи-
ки нового Верховного Суду (Каса-
ційного адміністративного суду).

Отримання податкової ін-
формації та направлення запитів 
контролюючими органами регла-
ментовано статтею 73 Податково-
го кодексу України та Порядком 
періодичного подання інформації 
органам державної податкової 
служби та отримання інформації 
зазначеними органами за письмо-
вим запитом, затвердженим поста-

новою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2010 року № 1245.

Отже, отримавши запит від 
контролюючого органу, перш за 
все, ретельно опрацюйте його 
зміст та перевірте запит на наяв-
ність обов’язкових складових. 

Ви звільняєтеся від обов’язку 
надавати відповідь на запит кон-
тролюючого органу, якщо у запиті 

• відсутня підстава для надання 
інформації. Запит має містити хоча 
б одну з підстав, які встановлені в 
абзаці третьому п. 73.3 ст.73 ПК; 

• відсутня інформація, яка під-
тверджує наявність підстав для 
надіслання запиту;

• відсутній вичерпний перелік 
запитуваної інформації та доку-
ментів, які пропонується надати;

• не дотримано вимоги до 
обов’язкового підписання запиту 
керівником або його заступником 
або уповноваженою особою;

• запит не містить печатки 
контролюючого органу;

• запит був вручений неналеж-
ним чином: не під розпис упов-
новаженому представнику чи 
рекомендованим повідомленням 
поштою.

Так, у постанові Верховно-
го Суду від 27.03.2018 у справі  
№813/2162/17 суд дійшов таких 
висновків: 

«Пунктом 73.3 статті 73 По-
даткового кодексу України перед-
бачено, що  контролюючі органи 
мають право звернутися до плат-
ників податків та інших суб’єктів 
інформаційних відносин із письмо-
вим запитом про подання інфор-
мації (вичерпний перелік та під-
стави надання якої встановлено 
законом), необхідної для виконання 
покладених на контролюючі орга-
ни функцій, завдань, та її докумен-
тального підтвердження.

Такий запит підписується ке-
рівником (його заступником або 
уповноваженою особою) контро-
люючого органу і повинен місти-
ти:

1) підстави для надіслання за-
питу відповідно до цього пункту, 
із зазначенням інформації, яка це 
підтверджує; 

2) перелік інформації, яка запи-
тується, та перелік документів, 
які пропонується надати; 3) пе-
чатку контролюючого органу.

Письмовий запит про подання 
інформації надсилається платнику 
податків або іншим суб’єктам ін-
формаційних відносин за наявності 
хоча б однієї з таких підстав: 1) за 
результатами аналізу податкової 
інформації, отриманої в установ-
леному законом порядку, виявлено 
факти, які свідчать про порушення 
платником податків податкового, 
валютного законодавства, зако-
нодавства у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шля-
хом, або фінансуванню тероризму 
та іншого законодавства, кон-
троль за дотриманням якого по-
кладено на контролюючі органи; 2) 
для визначення відповідності умов 
контрольованої операції принципу 
«витягнутої руки» під час здійснення 
податкового контролю за транс-
фертним ціноутворенням відповід-
но до статті 39 цього Кодексу та/
або для визначення рівня звичайних 
цін у випадках, визначених цим Ко-
дексом; 3) виявлено недостовірність 
даних, що містяться у податкових 
деклараціях, поданих платником по-
датків; 4) щодо платника податків 
подано скаргу про ненадання таким 
платником податків: податкової 
накладної покупцю або про допущен-
ня продавцем товарів/послуг по-
милок при зазначенні обов’язкових 

Леся Дубчак
К.ю.н.,  адвокат, член Наглядо-
вої ради ААУ, Президент Клубу 
майбутніх адвокатів ААУ



АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

СТАТТЯ

№3 (32) травень-червень 2018 р.20

реквізитів податкової накладної, пе-
редбачених пунктом 201.1 статті 
201 цього Кодексу, та/або порушення 
продавцем/покупцем граничних тер-
мінів реєстрації в Єдиному реєстрі 
податкових накладних податкової 
накладної та/або розрахунку кори-
гування; акцизної накладної покупцю 
або про порушення порядку заповне-
ння та/або порядку реєстрації акци-
зної накладної; 5) у разі проведення 
зустрічної звірки; 6) в інших випадках, 
визначених цим Кодексом.

Аналіз зазначених положень по-
даткового законодавства свідчить 
про те, що запит податкового 
органу про надання відповідної 
інформації платником податків 
повинен визначати конкретні 
підстави, тобто, наявність чіт-
ко окреслених обставин, які свід-
чать про порушення платником 
податків податкового законо-
давства. Без повідомлення вка-
заних фактів платник податків 
не має об’єктивної можливості 
надати будь-які пояснення та їх 
документальне підтвердження.

Судом першої інстанції вста-
новлено, що запит не містить 
жодних конкретних відомо-
стей про виявлені факти під 
час аналізу податкової звіт-
ності, які свідчать про відсут-
ність реального здійснення гос-
подарських операцій позивача з 
його контрагентами».

У постанові Верховного 
Суду від 20.03.2018 у справі № 
810/1438/17 суд сформував на-
ступну позицію: 

«Отримання податкової інформа-
ції та направлення запитів контро-
люючими органами регламентовано 
статтею 73 Податкового кодексу 
України та постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 грудня 2010 року N 
1245 «Про затвердження Порядку пері-
одичного подання інформації органам 

державної податкової служби та от-
римання інформації зазначеними орга-
нами за письмовим запитом». Зокрема, 
чітко визначено перелік підстав для 
направлення суб’єкту господарювання 
запиту про подання інформації, а та-
кож вимоги до його оформлення.

Колегія суддів погоджується 
з висновками судів попередніх ін-
станцій, що зміст запиту … не 
відображає мотивів та правових 
підстав, визначених законом для 
отримання інформації від плат-
ника податків, отже, ненадання 
відповіді на такий запит, в силу 
положень пункту 73.3 статті 73 
Податкового кодексу України, не 
породжує жодних негативних на-
слідків для платника податків та 
не може бути підставою для про-
ведення документальної позапла-
нової виїзної перевірки позивача».

Проте, якщо запит складений  
та отриманий належним чином, 
ігнорування запиту, тобто просте 
мовчання, може бути розцінено 
як ненадання відповіді та вважа-
тиметься, що є всі законні підстави 
для проведення документальної 
позапланової перевірки суб’єкта 
господарювання.

У постанові Верховного Суду 
від 14.03.2018 у справі №813/ 
1122/17 суд сформував такий 
висновок: 

«Зазначені у підпункті 78.1.4 
пункту 78.1 статті 78 ПК України 
обставини є юридичним фактом, 
з настанням якого законодавець 
пов’язує подальшу реалізацію 
контролюючим органом свого 
права на проведення докумен-
тальної позапланової перевірки.

При цьому, факти, які свідчать 
про недостовірність даних, що 
містяться у податкових деклара-
ціях, можуть бути підставою для 
проведення перевірки лише у ви-
падку, коли сумніви не усунуті на-

даними поясненнями та докумен-
тальними підтвердженнями.

За таких обставин у контро-
люючого органу є право на оцін-
ку пояснень і їх документальних 
підтверджень. Якщо ці пояснен-
ня не обґрунтовані або докумен-
тально не підтверджені, пере-
вірка може бути призначена.

Суб’єкт господарювання має 
право не погодитися з рішенням 
про призначення перевірки і оспо-
рити його у суді. У такому спорі 
суб’єкт владних повноважень зо-
бов’язаний довести обґрунтова-
ність свого рішення з посиланням 
на недоліки пояснень суб’єкта го-
сподарювання та їх документаль-
не обґрунтування.

Аналогічна правова позиція 
була висловлена колегією суддів Су-
дової палати в адміністративних 
справах Верховного Суду України, 
зокрема, у постанові від 16 лютого 
2016 року (справа №826/12651/14).

У справі, яка розглядається, суд 
апеляційної інстанції виходив з того, 
що відповідачем - суб’єктом владних 
повноважень, на якого положеннями 
частини 2 статті 71 Кодексу адміні-
стративного судочинства України (в 
редакції, чинній на момент ухвалення 
судових рішень) покладено обов’я-
зок щодо доказування правомірнос-
ті свого рішення, якщо він заперечує 
проти адміністративного позову, не 
доведено будь-якими належними та 
допустимими доказами наявності 
недостовірних даних, що містяться 
у податкових деклараціях, поданих 
позивачем, а також конкретних об-
ставин (фактів), які б свідчили про по-
рушення ним податкового, валютно-
го та іншого законодавства, у тому 
числі обставин, зазначених у письмо-
вому запиті контролюючого органу; 
доказів виявлення таких обставин 
внаслідок перевірок інших платників 
податків тощо. Апеляційним судом ж 
в ході розгляду даної справи таких об-
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ставин не встановлено.
Натомість, позивачем на 

запит податкового органу та 
у відведений строк надано по-
яснення та їх документальні 
підтвердження, обсяг яких, за 
висновком суду апеляційної ін-
станції, відповідає обсягу за-

питуваної інформації, що не 
спростовано відповідачем від-
повідними доказами».

Таким чином, за відсутності по-
яснень у встановлений Податковим 
кодексом України строк на письмо-
вий запит у податківців з’являється 

підстава для проведення докумен-
тальної позапланової перевірки, 
адже такі обставини є юридичним 
фактом, з настанням якого законо-
давець пов’язує подальшу реаліза-
цію контролюючим органом свого 
права на проведення документаль-
ної позапланової перевірки.

Отже, якщо буде виявлено, 
що запит складено із порушення-
ми, рекомендуємо надати на ньо-
го відповідь, обґрунтувавши в 
ній передбачені законом підста-
ви для ненадання інформації та 

документів на такий запит, при-
чому у цій відповіді треба чітко 
зазначити, що ви надаєте відпо-
відь на конкретний запит (із за-
значенням його дати, вихідного 
номеру, дати отримання тощо). 

Резюме:

Мовчати на запит контролюю-
чого органу не можна, відповідати 
обов’язково… але обґрунтовано і 
грамотно. 

Підстава для  
надсилання запиту

Строк надання відповіді (в робочих днях)  
та норма ПК 

За результатами аналізу податкової інформації, отриманої в 
установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать 
про порушення платником податків податкового, валютного 
законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, кон-
троль за дотриманням якого покладено на податкову

Протягом 15 р. д. із дня, що настає за днем отриман-
ня запиту (абзац п’ятий п. 73.3 ст.73 ПК) 

Виявлено недостовірність даних у податкових деклараціях, які 
подані платником податків

Протягом 15 р. д. з дня, що настає за днем отриман-
ня запиту (пп. 78.1.4 п.78.1. ст.78 ПК)

Стосовно платника податків подано скаргу про неподання ним: 
– податкової накладної (далі – ПН) покупцю або про допущення 
продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язко-
вих реквізитів ПН (п. 201.1 ПК) та/або порушення ним граничних 
строків реєстрації ПН/РК в ЄРПН; – акцизної накладної покупцю 
або про порушення порядку заповнення та/або порядку реє-
страції цієї накладної

В обох випадках протягом 15 р. д. з дня, що настає 
за днем отримання письмового запиту, в якому за-
значається інформація зі скарги, пояснень та доку-
ментального підтвердження на цей запит (пп. 78.1.9 
п.78.1. ст.78 ПК)

При проведенні зустрічної звірки Протягом 10 р. д. з дня, що настає за днем отриман-
ня запиту. Крім того, документальне підтвердження 
запитуваної інформації може бути надано на вибір 
платника податків в електронному або паперовому 
вигляді (абзац шостий п. 73.3 ст.73 ПК)

В інших випадках, визначених ПК За загальним правилом протягом 15 р. д. з дня, що 
настає за днем отримання запиту (абзац п’ятий п. 
73.3 ст.73 ПК)

Для визначення відповідності умов контрольованої операції 
принципу «витягнутої руки» під час здійснення податкового 
контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 
ПК та/або визначення рівня звичайних цін у випадках, визначе-
них ПК

Протягом 10 р. д. з дати початку перевірки, а для от-
римання додаткових документів під час її проведен-
ня – протягом 15 р. д. з дати отримання запиту (пп. 
39.5.2.3 пп.39.5.2. п.39.5. ст.39 ПК)

Важливо також не пропустити встановлені законом строки для надання відповіді на запит:
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НОВЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: 
ЯК ЗАХИСТИ БІЗНЕС?

Із прийняттям Закону України 
«Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» 
(далі – Закон), який набирає чин-
ності 17 червня 2018 року, ве-
дення бізнесу з використанням 
найпоширенішої форми госпо-
дарського товариства – товари-
ства з обмеженою відповідаль-
ністю зазнає змін. Закон містить 
багато новел, які покликані регу-
лювати корпоративні правовід-
носини на диспозитивних засадах 
та сприяти усуненню схем неза-
конного захоплення бізнесу. До 
основних новел Закону, які спри-
ятимуть захисту бізнесу, належать 
зміна складу органів управління 
та порядку прийняття ними рі-
шень, запровадження нових ін-
струментів регулювання відносин 
між учасниками товариства, вста-
новлення відповідальності вико-
навчого органу за збитки заподія-
ні товариству та ін.

Найважливішими змінами, що 
стосуються органів управління, 
є зміна їх складу, запроваджен-
ня наглядової ради, відміна не-
обхідності обрання голови і ре-
візійної комісії та зміна порядку 
прийняття рішень загальними 
зборами (скасування кворуму і за-
провадження необхідної кілько-
сті голосів для прийняття рішень 
від простої більшості до одно-
стайності залежно від питань, які  
розглядаються).

Важливе значення має запро-
вадження нових інструментів 
регулювання відносин між учас-
никами товариства (корпоратив-
ного договору та безвідкличної 
довіреності), що даватимуть змо-
гу учасникам на власний розсуд 
домовитися про порядок здійс-
нення ними своїх корпоративних 
прав.

Зміна порядку збільшення 
розміру статутного капіталу з 
можливістю залучення вкладів 
від третіх осіб та встановлення 
нового порядку виплати дивіден-
дів (заборона виплати дивідендів 
у товаристві, майна якого недо-
статньо для задоволення вимог 
кредиторів) покликана захищати 
права кредиторів товариства від 
недобросовісних дій його учасни-
ків та виконавчого органу.

Встановлення регулюван-
ня значних правочинів та пра-
вочинів із зацікавленістю, за-
провадження відповідальності 
виконавчого органу за збитки 
заподіяні товариству значно під-
вищить рівень корпоративного 
управління та сприятиме захисту 
прав міноритарних акціонерів, 
які не беруть участі в управлінні 
товариством. 

Поширеним видом корпо-
ративних спорів є оскарження 
рішень загальних зборів про ви-
ключення учасника. Сформова-
на судова практика, підтримана 
Верховним Судом, що виключен-
ня учасника з товариства нале-
жить до виключної компетенції 
загальних зборів (постанова Вер-
ховного Суду від 18 квітня 2018 
року у справі № 922/1590/17). Суд 
може перевірити рішення загаль-
них зборів на відповідність його 
чинному законодавству, при цьо-
му встановити, які факти невико-
нання обов’язків стали підставою 
для виключення учасника, в чому 
полягає систематичність невико-
нання учасником його обов’яз-
ків тощо (постанова Верховного 
Суду від 17 квітня 2018 року у 
справі № 922/1671/16).

Однак, відповідно до нового 
Закону, виключення учасника 
буде можливим лише у двох ви-
падках: у разі якщо учасник не 
вніс (вніс не в повному обсязі) 
протягом визначеного строку 
вклад у зв’язку зі створенням 
товариства; у разі смерті чи при-
пинення учасника, частка якого 
становить менше 50 відсотків, 
та якщо протягом року з дня за-
кінчення строку для прийняття 
спадщини, спадкоємці (право-
наступники) такого учасника 
не подали заяву про вступ до 
товариства. Таким чином, усува-
ється суб’єктивна підстава ви-
ключення учасника у зв’язку із 
систематичним невиконанням 
обов’язків або перешкоджан-
ням своїми діями досягненню ці-
лей товариства, яка часто вико-
ристовувалася для виключення 
учасників з метою встановлен-

Яна Михайлюк
К.ю.н., адвокат, ст. юрист  
ЮФ TOTUM 



АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

НОВИНИ ААУ

№3 (32) травень-червень 2018 р. 23

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААУ

Члени Правління мали змогу 
обговорити важливі для роботи та 
розвитку Асоціації питання, зокре-
ма: проміжний аналіз виконання 
Стратегії розвитку ААУ на 2018 р., 
організацію та проведення майбут-
ніх форумів; делегування представ-
ника ААУ до Громадської ради при 
Міністерстві освіти та науки України. 

Під час засідання було підписа-
но Меморандум про співпрацю з Ви-
давництвом «Юридична практика». 

Асоціація адвокатів України 
висловлює вдячність учасникам 
засідання та особливо - МЮФ 
«INTEGRITES», в особі партне-
ра Володимира Павленко за  
гостинність.  

В ПРИМІЩЕННІ МЮК «INTEGRITES» 24 ТРАВНЯ 2018 РОКУ ВІДБУ-
ЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААУ. 

ВІДБУВСЯ IV ТУРНІР ААУ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 
МІЖ АДВОКАТАМИ

У турнірі взяли участь 32 грав-
ці, за яких вболівали рідні, друзі 
та колеги.

Переможцем Турніру став Но-
вак Ігор, старший партнер АО 
«ЮВІТО», який отримав головний 

приз - абонемент фітнес-клубу 
«SPORT LIFE». Друге місце зайняв 
Капура Андрій. Аронович Фелікс 
переміг в номінації «За найкращу 
подачу» та зайняв третє місце.

Захід відбувся під керівниц-
твом Віце-президента ААУ та 
Голови Київського відділен-
ня ААУ Віталія Мацелюха і 
Кристини Чаплієвої, Голови АО 
«ЮВІТО».

Асоціація адвокатів України 
висловлює щиру подяку Парт-
нерам заходу: АО «АРТІУС», АО 
«ЮВІТО», ЮФ «ТОТУМ», ПрАТ 
«ОБОЛОНЬ», мережі фіт-
нес-клубів «SPORT LIFE».  

ВІДБУВСЯ 21 КВІТНЯ 2018 РОКУ IV ТУРНІР ААУ З НАСТІЛЬНОГО ТЕ-
НІСУ МІЖ АДВОКАТАМИ, ОРГАНІЗАТОРОМИ ЯКОГО ВИСТУПИЛИ 
КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ААУ ТА КЛУБ АДВОКАТІВ ААУ.

ня незаконного контролю над 
товариством.

Скасування обмеження макси-
мальної кількості учасників това-
риства безперечно є позитивним. 
Однак, запровадження необхідно-
сті одностайного голосування за 
значну кількість питань, усклад-
нює або робить майже неможли-

вим їх прийняття, якщо до складу 
товариства буде входити понад 
100 учасників. 

Вказаний Закон є значним 
кроком у розвитку корпоратив-
ного законодавства з наданням 
учасникам корпоративних від-
носин права вирішувати багато 
питань на власний розсуд. Незва-

жаючи на існування законодавчих 
недоліків, у зв’язку з вказаними 
змінами значно ускладниться або 
стане неможливою реалізація 
рейдерських схем, що ґрунтува-
лися на виключенні учасника з 
товариства, зловживаннях з боку 
виконавчого органу, «розмиван-
ня» частки учасника. 



АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

РОБОТА  КОМІТЕТІВ

№3 (32) травень-червень 2018 р.24

КРУГЛИЙ СТІЛ «ВИТРАТИ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ У ГОСПО-
ДАРСЬКИХ СПРАВАХ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ»

Олексій Колток, Голова Ко-
мітету ААУ з господарського 
права та процесу, старший 
юрист Sayenko Kharenko, уро-
чисто відкрив Круглий стіл «Ви-
трати на правову допомогу у гос-
подарських справах. Практичні 
аспекти відшкодування» приві-
танням всіх учасників та пред-
ставив спікерів: Олесю Дупляк, 
Суддю Господарського суду м. 
Києва, Вікторію Антонову, 
Суддя Господарського суду Ки-
ївської області та Світлану Пе-
трушову, начальника Київсько-
го центру стягнення боргів 
Департаменту зі стягнення 
боргів ПАТ «УкрСиббанк». Пан 
Олексій надав вітальне слово Зої 
Ярош, президенту Асоціації адво-
катів України, яка привітала учас-
ників та гостей Круглого столу, 
а також наголосила про важли-
вість та актуальність заходу.

Обговорення було розпоча-
то з теми, яку висвітлив сам пан 
Олексій, стосовно вартості судо-
вих витрат, пов’язаних із розгля-
дом справ.

До обговорення долучилася 
Вікторія Антонова, яка надала 
практичні рекомендації для адво-
катів при визначенні співмірності 
витрат зі складністю справи, вра-
ховуючи обсяг виконаної адвока-
том роботи (наданих послуг).

Продовжила Олеся Дупляк, 
яка також звернула увагу на важ-
ливість доведення стороною за-
хисту понесених витрат на пра-
вову допомогу та пов’язаність 
адвоката з певною справою.

«Потрібно грамотно пропи-
сувати в договорі на правничу 
допомогу всі умови та деталі, 
оформляти актами виконані ро-
боти (надані послуги) і відмежо-
вувати їх види, долучати дані акти 
в якості доказів до матеріалів 
справ щоб суд вбачав фактичний 
обсяг наданої допомоги; уникати 
невизначеності та конфліктності 
між адвокатом та стороною, яку 
він захищає безпосередньо в су-
дових засіданнях, що в свою чер-
гу впливає на репутацію адвока-
та, зокрема, на його професійний 
рівень, ступінь довіри до нього» 
- каже судя.

Також пані Олеся навела при-
клади з досвіду роботи щодо 
співмірності судових витрат і які 
суд, виходячи з принципів судо-
чинства, виносить рішення, роз-
глядаючи вимоги про відшкоду-
вання судових витрат.

Свою думку щодо тематики 
висловила Світалана Петрушо-
ва, яка зауважила на такі важли-
ві моменти, як форма оплати за 
правничу допомогу, чітке рег-

ламентування умов договору на 
правничу допомогу. При цьо-
му Світлана заначила: «Інтере-
си бізнесу та адвокатів мають 
співпадати, а умови договорів на 
оплату адвокатських послуг не 
виходити за межі пристойності 
(допустимого)».

На завершення заходу в діа-
логовому форматі учасники мали 
змогу задати свої запитання та 
отримати на них фахові відповіді 
спікерів.

Асоціація адвокатів України 
висловлює вдячність всім учас-
никам та гостям Круглого столу 
за прийняту участь. Сподіває-
мось, під час заходу Ви отримали 
максимум корисної інформації та 
практичних порад. 

Велика вдячність Голові Комі-
тету ААУ з господарського права 
та процесу – Олексію Колток, за 
організацію та проведення дано-
го заходу.

Також висловлюємо подя-
ку ЮК «Sayenko Kharenko» за  
співпрацю.

Запрошуємо всіх бажаючих 
долучатись до роботи Комітету 
ААУ з господарського права та 
процесу.  

ЗА ПІДТРИМКИ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ААУ З ГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ, ОЛЕКСІЯ КОЛТОКА, 6 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ, 
ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «ВИТРАТИ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ У 

ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ». 
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Партнером заходу виступила 
Юридична компанія «Майстро і 
Беженар». У ході заходу адвокати, 
юристи та підприємці змогли роз-
глянути актуальні питання щодо 
земельних відносин в сільсько-
му господарстві, імплементація 
норм Acquis EU, дослідження на 
поліграфі в адвокатській діяльно-
сті. Не оминули увагою присутні 
й медичний бізнес і приватне 
право, відповідні точки перети-
ну, антиконкурентні дії органів 
місцевого самоврядування; при-
зупинення митного оформлення 
товарів, обшук, правовий статус 
вилученого майна. 

Крім того, цікавила фахівців 
тактика роботи адвоката, про-
блемні питання повернення май-
на, компенсація витрат на право-
ву допомогу при веденні судових 
справ, особливості адвокатської 
практики в міжнародному арбіт-
ражному процесі.

Модератором першої секції 
Регіональної конференції «Пра-
во&Бізнес» виступив Дмитро 

Майстро, адвокат, заступник 
директора Юридичної компанії 
«Майстро і Беженар», депутат За-
порізької обласної ради, Голова 
Запорізького відділення Асоціа-
ції адвокатів України. За його сло-
вами доволі активні обговорення 
під час заходу точилися, зокрема 
навколо теми франчайзингу як 
ефективному інструменту просу-
вання аграрних технологій і залу-
чення фінансових ресурсів. Дми-
тро Миколайович підкреслив: 
«Завдяки високому рівню про-
фесіоналізму і актуальності тем, 
їх новизні – захід видався дійсно 
цінним в розумінні поповнення 
знань і обміну досвідом».

Підкреслимо, конференція 
об’єднала більше 70 профіль-
них спеціалістів. Як завжди, тема 
права, законодавчих нововве-
день стала осередком перетину 
важливих думок і векторів пер-
спектив галузі. Голова Асоціації 
Адвокатів України у Запорізькій 
області Дмитро Майстро також 
зазначив, що на розгляд конфе-
ренції були винесені й питання 
митного, податкового, кримі-
нального законодавства. Важли-
во, що адвокати, представники 
бізнесу мали можливість під час 
заходу поставити питання спіке-
рам, адже у їх числі були автори-
тетні професійні адвокати Києва, 
Запоріжжя.

Наприклад, серед експертів 
також виступив Володимир Тер-

тишник – один із авторів Кримі-
нального процесуального кодек-
су України. Він зауважив: «Наша 
основна мета – побудова право-
вої держави. Бізнес має працюва-
ти у правовому полі, і чим кращим 
та зрозумілішим буде це поле, 
тим краще для підприємництва 
та розвитку економіки загалом». 
А ось, скажімо, заступник голо-
ви Ради адвокатів Запорізької 
області Максим Семенов додав, 
що професійне правове супро-
водження бізнесу – обов’язкова 
умова успіху: «Можливо, на цій 
зустрічі бізнесмени отримають 
нові контакти адвокатів, юристів 
та продовжать співпрацювати у 
майбутньому».

Учасники відзначили неаби-
яку користь й від інформації 
щодо змін до новел Криміналь-
ного процесуального кодексу 
України. Відтак, мета конферен-
ції, а саме – дати можливість ад-
вокатам і представникам бізне-
су, регіональним представникам 
влади розглянути актуальні пра-
вові питання в роботі адвоката 
– була досягнута сповна. Пред-
ставники юридичної компанії 
«Майстро і Беженар» додали, що 
адвокати, юристи та підприєм-
ці, таким чином разом із регіо-
нальними представниками вла-
ди розглянули актуальні правові 
питання. Йдеться й про урядову 
стратегію управління у галузі 
охорони земель сільгосппризна-
чення, питання актуальних змін 
до процесуального законодав-
ства в рамках судової реформи, 
в митних справах, в справах про 
порушення патентних прав в між-
народному арбітражному проце-
сі та інше.  

ВАЖКО ПЕРЕОЦІНИТИ ЗНАЧЕННЯ ФАХОВИХ РЕГІОНАЛЬНИХ 
КОНФЕРЕНЦІЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ГАЛУЗІ. ТАК, ВАЖЛИВІ ПИ-
ТАННЯ НА КШТАЛТ «ЯК ПРАЦЮВАТИ ЮРИСТАМ В УМОВАХ ПО-

СТІЙНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ» СТАЛИ ПРОВІДНИМИ В КОНТЕКСТІ ПРО-
ВЕДЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 
«ПРАВО & БІЗНЕС». ЦІ НАДВАЖЛИВІ ТОЧКИ ПРАВА ОБГОВОРИЛИ В МІСТІ 
ЗАПОРІЖЖЯ 27 КВІТНЯ 2018 РОКУ. 
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Варто наголосити, що цей тала-
новитий адвокат, співзасновник ЮК 
«Майстро і Беженар» веде активну 
юридичну практику, постійно вдо-
сконалює свої знання в галузі пра-
ва, надає якісну правову допомогу 
усім громадянам, які її потребують. 
Дмитро Миколайович бере участь 
у важливих правових заходах, фа-
хових семінарах, засіданнях круглів 
столів, професійних курсах і різ-
ноформатних форумах. Крім того, 
Дмитро Майстро займається і со-
ціальною роботою. Його високий 
професіоналізм і практичний дос-
від в галузі права сприяє розвитку 
адвокатури як в Україні загалом, так 
і в Запорізькій області зокрема. 

Адвокат має дві вищі освіти. Він 
закінчив Запорізький національ-
ний університет (спеціальність «Іс-
торія України», історик) та Харків-
ський національний університет 
внутрішніх справ (спеціальність 
«Правознавство», юрист). Його дос-

від роботи в галузі права складає 12 
років. Він – член Ради адвокатів За-
порізької області, член комітету ме-
дичного і фармацевтичного права 
та біоетики Національної асоціації 
адвокатів України, заступник ди-
ректора Юридичної компанії «Май-
стро і Беженар».

Дмитро Миколайович - депутат 
Запорізької обласної ради. Власне, 
він народився у селищі Кушугум, де 
мешкає і його родина, і його вибор-
ці. За його твердим переконанням, 
майбутнє України – це міцне місце-
ве самоуправління. Йому як тала-
новитому фахівцю галузі вдалося 
спільно із Запорізькою обласною 
державною адміністрацією та Асо-
ціацією міст України чимало про-
ектів присвятити реформі децен-
тралізації. Це й 15 робочих поїздок 
в райони області, зустрічі з керів-
никами сіл, місцевими мешканця-
ми тощо. Відтак, було сформовано 
конкретний перспективний план 

із вказаного питання. Крім того, по-
стійно триває консультаційна прак-
тика Дмитра Майстра, а це щороку 
безкоштовна правова допомога 
сотням мешканцям Запорізького 
району. 

Дмитро Миколайович – частий 
гість актуальних телеефірів, пра-
вовий коментатор важливих су-
спільних процесів, котрі неабияким 
чином турбують громадян України. 
Зокрема, це питання пенсійної, ме-
дичної реформ тощо.  

ТАКЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ПРАВЛІННЯМ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ 
УКРАЇНИ ВІД 29 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ. 

ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ААУ  
З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

На засіданні були розглянуті 
наступні питання: 

• організація та проведення 
VIII Зимового форуму ААУ з кримі-
нального права та процесу; 

• план роботи Комітету з кримі-
нального права та процесу.

ААУ висловлює вдячність АО 
«Клочков та партнери», в особі 
керуючого партнера Володи-
мира Клочкова, за можливість 
проведення засідання в конфе-
ренцзалі офісу адвокатського 
об`єднання! 

В АО «КЛОЧКОВ ТА ПАРТНЕРИ» 11 ТРАВНЯ 2018 РОКУ ВІДБУЛОСЬ 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРО-
ЦЕСУ, В ЯКОМУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ВОЛОДИМИР КЛОЧКОВ, ОЛЬ-

ГА ДМИТРІЄВА, АНАСТАСІЯ ГУРСЬКА, ВОЛОДИМИР РУДНИЧЕНКО, 
АНДРІЙ СИДОРЕНКО, ГАННА КОНОВАЛОВА, ГАННА АКСЬОНОВА, 
СОФІЯ ЖАБ’ЯК ТА ЄВГЕН ВІТЮК. 
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Ми постійно вдосконалюємось, 
активно займаємося вихован-
ням дітей і виходить так, що дуже 
складно знайти час для себе. Часто 
ми почуваємо себе втомленими, 
виснаженими нещасливими і це 
призводить до того, що в якийсь 
момент ми можемо зневіритись у 
собі, в тому як ми будуємо власне 
життя.

Жіночий клуб ААУ - це спілку-
вання в жіночому колі, не залежно 
від того в якій сфері ми будуємо 
кар’єру, це підтримка, нові знайом-
ства та натхнення.

Зустрічі проходять раз на мі-
сяць, у вівторок, з десятої до пер-
шої. Ми зустрічаємось саме у робо-
чий час  для того, щоб кожна жінка 
змогли знайти можливість приді-
лити собі кілька годин у робочий 
час. Бо зазвичай у більшості жінок 
завжди вистачає часу на все крім 
себе, а нам так необхідно переклю-
чатись та відпочивати.

Спікерами нашого клубу є 
успішні жінки, які надихають біль-
ше думати про себе та займатися 

тим, що насправді цікавить. Все це 
позитивно впливає на реалізацію 
не тільки в робочій сфері, а й в осо-
бистому житті. Ми робимо все для 
того, щоб коефіцієнт щастя кожної 
учасниці клубу зростав !!! Щоб наші 
жінки ставали більш щасливішими.

Теми зустрічей жодним чином 
не пов’язані з роботою та вихован-
ням дітей, а направлені на те, щоб 
зробити життя кожної учасниці 
клубу більш гармонійним та ща-
сливим.

Відбулося вже два заходи. Ми 
обговорювали психологічне ви-
горання з  відомим психологом 
Вікторією Любаревич-Торховою. 
Навчилися зменшувати вплив не-
гативу на себе та абстрагуватись 
від роботи у приватному житті.  

На другій зустрічі Юлія Юдіна 
(відомий консультант з світського 
та ділового етикету) давала май-
стер-клас з етикету для ділової 
жінки. До нас завітала Олена Пар-
хоменко, директор торгового дому 
модної білизни Ajour, з приємними 
подарунками для кожної жінки, та 

розповіла про те, як правильно пі-
дібрати білизну.

Всі наші зустрічі проходять в 
приємній та дружній атмосфері за 
філіжанкою кави, а час летить так 
неспинно, що кожна учасниця че-
кає наступного майстер-класу .

Далі нас чекає багато цікавих та 
надихаючих обговорень та розмов 
у теплій атмосфері. 

ІДЕЯ СТВОРИТИ ЖІНОЧИЙ КЛУБ ААУ ВИНИКЛА ТОМУ, ЩО СУЧАСНІЙ 
ЖІНЦІ В БУДЬ-ЯКИЙ ПРОФЕСІЇ НЕ ПРОСТО ПОЄДНУВАТИ КАР’ЄРУ 
ТА ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ. 
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Під час розгляду клопотань 
слідчими суддями, особливо 
при вирішенні питання щодо за-
стосування запобіжних заходів, 
захисниками часто ставиться 
питання щодо обгрунтованості 
підозри.

Одним з критеріїв перевірки 
обгрунтованості підозри є пере-
вірка підтвердження обставин 
викладених в повідомленні про 
підозру наявними в матеріалах 
провадження доказами.

На превеликий жаль та по-
див, слідчі судді при розгляді 
даного критерію, здебільшого 
займають позицію, що на стадії 
досудового розслідування слід-
чий суддя не в праві вирішувати 
питання допустимості та належ-
ності доказів, тому фактично не 
вдаються до їх оцінки.

Для прикладу можна наве-
сти ухвалу колегії суддів Апе-
ляційного суду м. Києва від 
27.07.2016 р. у справі № 11-
сс/796/2389/2016, де колегія за-
значила наступне: «При цьому, 

колегія суддів вважає за необ-
хідне зазначити, що слідчий суд-
дя на даній стадії провадження 
не вправі вирішувати ті питання, 
які повинен вирішувати суд при 
розгляді кримінального прова-
дження по суті, тобто не вправі 
оцінювати докази з точки зору 
їх достатності і допустимості для 
встановлення вини чи її відсут-
ності у фізичної або юридичної 
особи за вчинення кримінально-
го правопорушення, а лише зо-
бов’язаний на підставі розумної 
оцінки сукупності отриманих да-
них визначити, що причетність 
тієї чи іншої особи до вчинення 
кримінального правопорушен-
ня є вірогідною, а надані матері-
али містять достатньо правових 
підстав для застосування заходів 
забезпечення кримінального 
провадження, одним із яких і є 
накладення арешту на майно.»

Проте, така позицію суд-
дів є досить спірною, оскільки, 
по-перше, вона не грунтується 
на нормі процесуального зако-
ну, по-друге, прямо суперечить 
одразу декільком нормам про-
цесуального законодавства.

Так, відповідно до положень 
ч. 3 ст. 17 КПК України, підозра не 
може грунтуватися на доказах, 
отриманих незаконним шляхом. 

Таким чином, законодавець 
безпосередньо пов’язує обгрун-
тованість підозри з законністю 
отримання доказів, отже вказа-
на норма не тільки дає право, а 
й зобов’язує слідчого суддю та 
захисника звертати увагу на ма-
теріали, які свідчать про закон-
ність чи незаконність отриман-
ня доказів, які були покладені в 
основу повідомлення про підоз-
ру, бо незаконність їх отриман-
ня вказує на необгрунтованість 

підозри, адже на стадії судового 
розгляду перевіряти обгрунто-
ваність підозри вже не доречно..

Окрім того, на необхідність 
дослідження доказів на стадії 
досудового розслідування вка-
зує й зміст ч. 1 ст. 84 КПК Украї-
ни, відповідно до якої доказами 
в кримінальному провадженні 
є фактичні дані на підставі яких 
слідчий, прокурор, слідчий суд-
дя і суд встановлюють наявність 
чи відсутність обставин, які ма-
ють значення для кримінального 
провадження, а також п. 1 ч. 1 ст. 
178 КПК україни, яким передба-
чено, що при обранні запобіж-
ного заходу слідчий суддя має 
оцінювати вагомість наявних 
доказів про вчинення підозрю-
ваним кримінального правопо-
рушення.

В даному випадку, очевидно, 
слід погодитись з тим, що об-
грунтованість підозри з точки 
зору підтвердження викладе-
них в ній обставин реальними 
доказами (вагомість доказів), 
має безпосереднє значення для 
кримінального провадження, 
бо інакше повідомлення про 
підозру є просто художнім опо-
віданням слідчого. Отже слідчий 
суддя має досліджувати докази 
та на їх підставі встановлювати 
відповідні обставини. 

Така функція слідчого суд-
ді випливає й безпосередньо 
з визначення, закріпленого в 
ст. 3 КПК України, відповідно до 
якого слідчий суддя - це суддя 
до повноважень якого належить 
здійснення судового контролю 
за дотриманням прав, свобод 
та інтересів осіб у кримінально-
му провадженні. А чи можливо 
здійснити належний контроль 
за дотриманням прав підозрю-

ОЦІНКА – 2. ЧИ МАЮТЬ СЛІДЧІ СУДДІ ОЦІНЮВАТИ ДОКАЗИ?

Андрій Левковець
партнер АО Barristers
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ваного, не досліджуючи зміст 
доказів та законність механізму 
їх отримання – питання, гадаю, 
риторичне.

Разом з тим, в ч. 1 ст. 94 КПК 
України, яка регламентує понят-
тя оцінки доказів, серед іншо-
го зазначено, що слідчий суддя 
здійснює оцінку кожного доказу 
з точки зору належності, допу-
стимості, достовірності, а сукуп-
ність доказів – з точки зору до-
статності та взаємозв’язку для 
прийняття відповідного проце-
суального рішення.

Отже з викладеного можна 
зробити висновок, що слідчий 
суддя, під час розгляду клопо-
тань на стадії досудового розслі-
дування має право та обов’язок 

не тільки досліджувати докази, 
надані сторонами, а й надавати їм 
відповідну оцінку щодо допусти-
мості та належності й обгрунтову-
вати своїми висновками з цього 
приводу відповідні рішення.

Більше того, законодавець 
убезпечив сторону обвинува-
чення від можливої шкоди, що 
може бути завдана розсліду-
ванню такою оцінкою доказів 
та встановленням відповідних 
висновків.

Так ст. 198 КПК України, напри-
клад, передбачено, що висловле-
ні в ухвалі слідчого судді за ре-
зультатами розгляду клопотання 
про застосування запобіжного 
заходу висновки щодо будь-яких 
обставин, які стосуються підоз-

ри, не мають преюдиціального 
значення для суду чи слідчого під 
час цього або іншого криміналь-
ного провадження. 

Отже, наведений вище ана-
ліз норм законодавства, вказує 
на наявність у слідчих суддів не 
тільки права, а й обов’язку до-
сліджувати докази та надавати 
їм оцінку щодо їх допустимості 
та належності при вирішенні 
клопотань та скарг під час до-
судового розслідування, тому 
закликаємо представників Фе-
міди бути більш вимогливими 
до якісної складової діяльності 
правоохоронних органів та смі-
ливими при здійсненні судового 
контролю за дотриманням прав 
людини. 
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