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«Вибір клієнта. ТОП-100 юристів України-2021» —
всеукраїнське дослідження якості надання юридичних послуг вітчизняними юристами, мета якого — допомогти корпоративним юристам і бізнесу
в пошуку та виборі юридичного радника у відповідній галузі права в Україні. Методологія рейтингу ґрунтується на маркетинговому дослідженні, яке
відбувається у два етапи:

1 ЕТАП — опитування корпоративних юристів та формування списку ТОП-100 кращих юристів України за версією клієнтів
(корпоративних юристів);
2 ЕТАП — опитування юридичних компаній та формування
списку юристів відповідно до вказаних практик за версією корпоративних юристів і юридичних компаній.
Період дослідження — ІІ півріччя 2020 р. — І півріччя 2021 р.
Рейтинг «Вибір клієнта. 100 кращих юристів України-2021» побудований за принципом ренкінгу. Після опрацювання анкет
дослідження відбувається формування списку найкращих юристів України за алфавітним принципом.
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РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Всі ексклюзивні права на матеріали, які опубліковані у довіднику «Вибір
клієнта. ТОП-100 юристів України 2021», належать ТОВ «Юридична
Газета». Будь-яке розповсюдження матеріалів довідника «Вибір клієнта.
ТОП-100 юристів України 2021» можливе виключно за письмової згоди
ТОВ «Юридична Газета». У разі використання чи передруку матеріалів
«Вибір клієнта. ТОП-100 юристів України 2021» посилання на довідник
є обов’язковим. За зміст викладених матеріалів несе відповідальність автор
(рекламодавець). Рекламні матеріали надає рекламодавець, який несе
відповідальність за достовірність наданої інформації. Видавець виходить
з того, що рекламодавець має право і попередньо отримав усі необхідні
дозволи для публікації. Матеріали, позначені символом ®, друкуються на
правах реклами. Дизайнерські ідеї, оформлення, стиль, а також увесь зміст
є об’єктом авторського права та охороняються законом.
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«Вибір клієнта. Топ-100 юристів України» — щорічне
національне рейтингове дослідження, започатковане
редакцією «Юридичної Газети» ще у 2006 р. Воно
ґрунтується на результатах голосування корпоративних
юристів вітчизняних, міжнародних підприємств та
юридичних компаній. Заповнювати анкету мають право
лише керівники компаній, юридичних департаментів або
юрисконсульти, керуючись такими критеріями вибору,
як досвід та кваліфікація; інноваційність та креативність;
публічність та громадська активність. Окремим етапом
було голосування колег по ринку, а додатковим критерієм
вибору — наявність цікавих кейсів у практиці.
У дослідженні юристи номінувалися у 27 практиках.
Рейтинг складено за підсумками 2021 р. Також у межах
рейтингу Топ-100 «Юридична Газета» вперше запровадила
нову номінацію — Top Lawyers under 30. Юридичні компанії
рекомендують трьох молодих та амбіційних юристів до
30 років і подають короткий опис кейсу, пояснюючи його
важливість та цінність для ринку та наводячи суть участі
у ньому номінованого юриста.
Головна мета дослідження «Вибір клієнта. Топ-100
юристів України» — допомогти юристам та їх клієнтам
знайти один одного, вибрати юридичного радника
у відповідній сфері права в Україні, підтвердити та
захистити свою конкурентну позицію на ринку. Передусім,
рейтинг — це інформаційний інструмент, який надає
можливість знайти професіонала на внутрішньому ринку.

Організатор

2021

Такі дослідження стають у нагоді тим клієнтам, які не дуже
добре орієнтуються на ринку, не можуть відразу розібратися
в компетенціях учасників та оцінити їхній професіоналізм.
Ваші рекомендації допоможуть майбутнім клієнтам зробити
правильний вибір. До того ж, присутність у рейтингах
(в т.ч. національних) є одним з критеріїв участі юридичної
компанії у тендерних проєктах. Для окремих юристів
національні рейтинги стають трампліном для подальшого
просування у міжнародні рейтинги.
Останнім часом неабиякий вплив на результати
голосування справляють особистий бренд юриста, його
публічність та соціальна активність. Перевага надається
фахівцям, які частіше з’являються у медіа, виступають
на фахових івентах, активно ведуть блоги та сторінки
в соцмережах. Як правило, юридичні фірми рекомендують
колег, з якими зустрічаються у практиці, партнерській
роботі у профільних професійних та бізнес-асоціаціях,
комітетах, на фахових конференціях.
Дані рейтингу свідчать про те, що дослідження охоплює
не лише беззаперечних лідерів ринку, а й увесь ринок
загалом, адже у ньому представлені й молоді юристи,
які отримують високу оцінку при голосуванні. Сьогодні,
як і у минулі роки, у фокусі — особистий бренд юриста,
його професійна компетенція, імідж, репутація та
позиціонування серед колег. Юридичний бізнес базується на
людях.
Крім того, рейтинги — це інформація про регіональні
компанії. Часто до юристів звертаються з запитом
порекомендувати колег у тому чи іншому регіоні. Рейтинги
як інформаційний продукт відповідають на питання, що
це за компанія, а як інструмент оцінки — в чому її сильні
сторони, позиціонування на ринку, компетенція, експертиза
тощо.
Загалом національні рейтинги оперативніше реагують
на зміни ринку та дають реальні показники по динаміці,
обсягам, потенціалу, окреслюють тенденції та формують
більш реалістичні прогнози щодо перспектив розвитку на
найближчі періоди стратегії, тактики та лідерства.
Окрім голосування, у рамках дослідження юристи
відповідали на питання про те, як пандемія вплинула на
ринок, про нові формати роботи юридичних компаній,
нових клієнтів у портфелях за останній рік, нові тенденції
взаємодії з ними. Юридичні департаменти визначали
критерії, які мають значення під час вибору зовнішнього
юридичного консультанта, повідомляли, до яких
рекомендацій вони дослухаються.
Варто відзначити, що дискусії про національні рейтинги
та їх місце на ринку не вщухають. Здебільшого обговорюють
такі теми:
• як співвідносяться стандарти міжнародних рейтингів
з вітчизняними реаліями;
• прозорість у системі оцінки та вага критеріїв;
• релевантність даних та верифікація результатів;
• питання довіри та репутаційності досліджувальних
команд.
Попри періодичні публічні дискусії, холівари на інтернетфорумах чи чатах, рейтинги залишаються індикаторами
ринку, а численні відгуки спеціалістів свідчать про активний
інтерес ринку до таких досліджень.
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Moris Group

LCF Law Group

Interlegal

Ілляшев та
Партнери

МАРЧУКОВ
Дмитро

ОГРЕНЧУК Анна
LCF Law Group

ОЛЕНЮК Андрій

Dentons

EVERLEGAL

Sayenko Kharenko

ПІОНТКОВСЬКИЙ
Сергій
Baker McKenzie

МИЦИК Адам

МІНІН
Олександр

AVER LEX

Integrites

Integrites
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САЄНКО
Володимир

Пахаренко
і партнери

МАРЧЕНКО Олег

МАРЧЕНКО
Роман

ПАВЛЕНКО
Олександра
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Redcliffe Partners

TOTUM

Шкребець та
Партнери

ХАРЕНКО
Михайло

ЯСЬКІВ Богдан
TOTUM

Sayenko Kharenko

Організатор
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ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС
2021

АДАПТИВНИЙ
РІК
Як жилося юрбізнесу в 2021 р.
Анна
Трішичева,

журналістка, спеціально
для «Юридичної Газети»

З

аперечення, злість, торг, депресія, прийняття…
Ці відомі та вже мемні 5 стадій реакції людини
на травмуючу ситуацію можна по-філософськи
приміряти на ринок юридичних послуг, якщо як
травму розглядати пандемію (так, це слово всім
набридло, але куди без нього?) та принесені нею обмеження
та зміни в роботі з клієнтами.
Так, 2021 р., на відміну від 2020-го, коли пандемія
дебютувала, не був таким травмуючим для «психіки»
юридичних компаній. Але цей період показав, кого
обмеження не змогли взяти мором, хто заперечував
реальність, а хто почав виправдовувати свої проколи в роботі
цією кризою. Зокрема, в одному з інтерв’ю для «Юридичної
Газети» радник юридичних партнерств Ірина Нікітіна
зауважила, що деякі юридичні фірми намагаються списати
на пандемію еволюційні процеси ринку. За її словами, ринок
розшаровується, і пандемія підсвітила наявні проблеми, але
аж ніяк не стала їх причиною.
Стосовно тренду «А у нас все чудово! А що сталося?»
розмірковував в інтерв’ю для нас Олександр Хвощинський,
співзасновник та партнер Legal Stratagency. На його думку,
всі сентенції про кризу як нове вікно можливостей схожі на
заперечення існуючих проблем, які множаться з кожним
днем. Не завжди вимушену «встряску» та ентузіазм
від здолання перших труднощів варто розглядати, як
нові можливості. За його словами, очевидно, більшості
юридичних компаній доведеться й далі витрачати сили, щоб
здолати наслідки цієї особливої кризи.
В цілому весь юрбіз прийняв та змирився з думкою, що
прийшла нова реальність, і деякі речі вже ніколи не стануть
такими, як були раніше. «Хедлайнером» таких речей стала
дистанційна робота.
У межах дослідження «Вибір клієнта-2021» ми запитали
юридичні компанії про те, в якому форматі вони наразі
(серпень — вересень 2021 р.) працюють. 46% зазначили, що
у них всі співробітники працюють в офісах. На другому місці
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(27%) опинився варіант «Більшість працюють в офісі, менша
частина — онлайн). 12% опитаних мають дистанційку/
офісний формат в пропорції 50/50. 8% сказали, що більша
частина співробітників працюють дистанційно, а менша
ходять в офіси. І найменшу кількість голосів (7%) набрав
варіант «Всі працюють дистанційно». Як бачимо, багато
юридичних компаній не оцінили переваги дистанційного
формату і при першій можливості повернулися в старі-добрі
офіси.
Та попри це, вони побачили плюси використання
діджитал-рішень у роботі. За словами керуючого партнера
EVERLEGAL Євгенія Дейнеко, люди вже навчилися
працювати онлайн. Ба, більше — не тільки працювати, а й
проводити транскордонні транзакції. «Для тих юридичних
фірм, які змогли вчасно пристосуватись до гібридного
формату роботи та налагодили взаємодію зі всіма учасниками
процесів, рік був справді вдалим», — констатував юрист.
Щодо ринку юридичних послуг в цілому, то за словами
керуючого партнера Dentons Олега Батюка, великих
структурних перетворень у 2021 р. не відбулося. Зниження
зацікавленості інвесторів завжди негативно впливає на
юридичних бізнес: «На мою думку, ситуація і в політичній,
і в економічній сфері в Україні була та поки залишається
складною. Здебільшого саме ці обставини перешкоджають
реалізації великих проєктів, включно з інфраструктурою,
приватизацією та «зеленою» енергетикою».
Керуюча партнерка LCF Law Group Анна Огренчук
зазначила, що 2021 р. був складним, але цікавим,
результативним та прибутковим як для ринку юридичних
послуг, так і для її компанії. Юристка звернула увагу на
мегаактивний розвиток практик судової, банкрутства,
кримінальної та захисту бізнесу, підкресливши зростаючий
попит на транзакційні практики.
Вектор успіху для юридичних компаній окреслюють
клієнти. Взаємовідносини з ними продемонструємо
за допомогою ще одного опитування юрфірм у межах
нашого дослідження. На запитання «Чи відчуваєте ви,
що утримувати старих клієнтів та шукати нових стало
складніше?» 54% опитаних відповіли «Ні», 31% — «Так» і 15%
зазначили, що їм складно сказати.
Кілька років поспіль учасники ринку говорять про
тенденцію, коли клієнт вимагає більшого за менші гроші.
Ми запитали про це у юрфірм, і ствердно відповіли 58%
компаній. Тобто справді, для задоволення потреб клієнтів
зараз треба напружуватись більше та креативити активніше.
Натомість 27% компаній зазначили, що такої тенденції не
спостерігають, а 15% опитаних — «Складно сказати».
На питання про кількість нових клієнтів, що прийшли
у 2021 р., 67% юрфірм повідомили, що отримали від 10 до
30% клієнтського портфеля, 20% — від 30 до 50% нових
клієнтів, а в 3% респондентів нових клієнтів більше 50%.
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Незважаючи на всю безпрецедентність продовження
кризи, у 2021 р. юридичним компаніям вдалося адаптуватись
до нового формату життя та навіть здобути з нього користь
для себе, адже конкуренцію як стимул для розвитку
ніхто не відміняв. Прогнози на 2022 р.: буде складно, але
активно в аспекті роботи. Анна Огренчук зазначила, що
завдань юристам вистачатиме з огляду на велику кількість
законодавчих змін, що набувають чинності. Олег Батюк
каже, що 2022 р., скоріш за все, буде складним, адже чим
глибше падіння, тим довший підйом.
Партнерка AGA Partners Ірина Мороз вважає, що
компанії, які системно підходять до побудови та планування
бізнесу, дбають про своїх юристів та клієнтів, розширять
горизонти роботи та підвищать прибутковість. Євгеній
Дейнеко зазначає про поглиблення діджиталізації в більшу
кількість процесів. А в цілому, на його переконання, якщо не
станеться глобальних потрясінь, які вплинуть на економічну
ситуацію в Україні, 2022 р. обіцяє бути для юридичного
ринку досить успішним.

КОРПОРАТИВНІ РУХИ ТА КАДРОВІ ЗМІНИ
2021 р. був активним не лише в плані різноманіття
роботи для юридичних компаній, а й на події та
кадрові зміни всередині ринку. Найпомітнішою та
найгучнішою з них був вихід з українського ринку
юрпослуг міжнародної фірми DLA Piper (червень
2021 р.). Команду українського офісу DLA придбала
міжнародна юридична фірма Kinstellar. Керівництво
українським офісом Kinstellar здійснює правління
об’єднаної фірми, до складу якого увійшли старший
радник Даніель Білак та співкеруючі партнери Маргарита
Карпенко, колишній керуючий партнер київського
офісу DLA Piper, та Олена Кучинська, керуючий партнер
колишнього київського офісу Kinstellar. В інтерв’ю для
нашого видання Маргарита Карпенко зазначила, що
рішення про сепарацію йшло від DLA Piper. «Я його не
коментую, лише скажу, що компанія вирішила, що її
присутність в Україні більше не потрібна», — зазначила
пані Карпенко.

Організатор

У березні після 16 років партнерства в компанії ILF
Сергій Сільченко оголосив про створення власної ЮК
Roland. А у червні минулого року наш ринок поповнився
гравцем родом з Білорусі — найбільша юридична
компанія Білорусі REVERA відкрила свій офіс у Києві.
В інтерв’ю «ЮГ» голова київського офісу Олександр
Штрикуль відзначив, що фірма бачить себе у ролі
своєрідного містка між нашими країнами, підтримуючи
білоруський бізнес в Україні, а український — у Білорусі.
У листопаді Moris Group оголосила про об’єднання з АБ
«Титикало та партнери» на чолі з його керівником Романом
Титикалом. Юрист обійняв посаду партнера в ЮК MORIS
та розвиває практику нерухомості та будівництва. А вже
у січні 2022 р. на ринку з’явився новий бренд — компанія
у сфері GR Pragma Consulting Group. Це команда практики
стратегічних комунікацій на чолі з Олександром Ільковим
та Альоною Шулімою, які раніше працювали у складі
юридичної фірми Hillmont Partners.
Минулий 2021 р. виявився також багатим на повернення
юристів з державної служби до корпоративного сектору. Так,
в AEQUO старшим партнером прийшов Олексій Філатов
(заступник глави Адміністрації Президента України з 2014 по
2019 рр.). Тетяна Сліпачук повернулася в Sayenko Kharenko
на посаду спеціального радника (з жовтня 2018 по вересень
2019 р. вона була головою Центральної виборчої комісії).
У квітні 2021 р. до ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
приєднався Остап Семерак, який з 2016 до 2019 рр. працював
міністром екології та природних ресурсів. Він розвиватиме
напрям публічної адвокації. Повернувся на ринок
юридичних послуг і Іван Ліщина, який 5 років працював
заступником міністра юстиції України — уповноваженого
у справах Європейського суду з прав людини.
Тепер про підвищення та кадрові міграції в юрфірмах.
Січень 2021 р.
Крістіна Шаповалова та Богдана Хименко отримали
Counsel Track в ETERNA LAW.
• Володимир Єніч став партнером AVER LEX,
Катерина Сташків підвищена по посади радника
AVER LEX.

•
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Лютий
• Ігор Кітела став радником Kinstellar (практика
корпоративного права/M&A).
• Олександр Пашинін підвищений до радника
EVERLEGAL, Євгеній Гречківський —до старшого
юриста EVERLEGAL.
• Андрій Гвоздецький став партнером ADER
HABER.
• Ігор Лавриненко призначений радником
TOTUM.
• Олексій Ремесло став партнером Interlegal.
• Наталія Мірошниченко (партнер Interlegal)
пішла з посади партнера, ставши Retired partner. За
словами прес-служби компанії, Наталія залишається
членом команди і продовжить роботу в якості ментора
для молодих співробітників.
Березень
• Марія Орлик, партнерка юридичної
компанії CMS Reich-Rohrwig Hainz у Києві, стала
керуючим партнером офісу, замінивши Йоганнеса
Тренквальдера.
• Олег Чайка приєднався до складу партнерів
ARZINGER та очолив практику «Податки/
трансакційне та міжнародне оподаткування»
• Redcliffe Partners оголосила про приєднання
нового партнера — Сергія Ігнатовського (практики
реструктуризацій та вирішення спорів).
• Василь Андрусяк став партнером MORIS.
• Елеонору Салову підвищено до посади радниці
ADER HABER.
• Сергій Шепеляк приєднався до Pavlenko Legal
Group у якості радника та керівника практики
корпоративного права/M&A.
• До команди бізнес-партнерів Juscutum
приєднався Юрій Сухов.
• В Interlegal відкрили China Desk, керівником
якого стала старший юрист Катерина Горова.
• Василя Міщенка призначено радником AEQUO.
Квітень — червень
Ксенія Проконова приєдналась до Conflict
Lawyers у якості партнера.
• Джек Чен приєднався до команди Arzinger на
позиції радника та керівника China & EU Desk.
• Arzinger оголосила про підвищення Євгенії
Очеретько, Олексія Прудкого, Олексія Задоєнка та
Олександра Максименка до посад радників.
• Сергій Уваров став партнером Integrites,
Кристина Хріпкова — радником.
• Асоційований партнер «Правового Альянсу»
Тарас Безпалий став керівником кримінальної
практики компанії.
• Богдан Ярмоленко призначений керуючим
партнером компанії EY в Україні (замінив на посаді
Олексія Кредісова).
• Андрій Тростін став партнером ETERNA LAW.
• Олена Хитрова вийшла з партнерства ILF.

•
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•

Марія Коваль перейшла з Redcliffe Partners до
PwC Legal в Україні на посаду керівника практики
інтелектуальної власності.
Липень — вересень
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
підвищила Марину Ільчук до посади радника,
а Миколу Гелетія та Луіса Чакара — до старших
юристів.
• Юрій Сухов став партнером Arzinger та очолив
практику кримінального права та захисту бізнесу.
• Крістіна Кольчинська призначена радником
практики кримінального права GOLAW.
• Анатолій Пашинський підвищений до радника
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери».
• Олександр Алєксєєнко перейшов з Marchenko
Partners у NOBLES на позицію партнера.

•

Вересень — жовтень
• Sayenko Kharenko повідомили про приєднання
Любові Бартащук як позаштатної радниці.
• Леонід Петров призначений радником у CMS
Cameron McKenna Nabarro Olswang.
• Тетяна Свентозельська приєдналася до EUCON
як партнерка.
• Крістіна Шаповалова стала радником, а Юлія
Зарічнюк — старшим юристом Eterna Law.
• Крістоф Бутрі приєднався до команди Arzinger
на посаду B&F Special Advisor.
• LCF призначила Дениса Спєрова на посаду
радника і керівника практики виконання судових
рішень та розшуку активів.
• KPMG в Україні призначила трьох партнерів:
Олену Макаренко, Олександра Бобошка та Юрія
Федоріва.
• Микола Потоцький приєднався до ЮК
«Дубинський і Ошарова» на позицію радника.
• Наталія Дрюк, Тетяна Кудрицька, Євген
Левіцький, Михайло Лукашенко, Олена Перцова
обрані партнерами Aequo.
• Вадим Романюк очолив практику банківських та
фінансових послуг PwC Legal.
• Артем Крикун-Труша приєднався до практики
White-Collar Crime PwC Legal.
Листопад — грудень
• Moris відкрила практику медичного права та
фармацевтики з приєднанням ексзаступника міністра
охорони здоров’я України Дмитра Луфера.
• Аріо Дехгані перейшов з Sayenko Kharenko
до Baker McKenzie на посаду радника та керівника
практики комплаєнсу та розслідувань.
• До GOLAW приєднався Павло Логінов у якості
партнера фірми.
• Ярослав Медведєв приєднався як радник до
Integrites.
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КОМЕНТАРІ:
— Яким був 2021 р. для
ринку юридичних послуг?
— Згадуючи минулий
рік, можу сказати, що
великих структурних
перетворень на
юридичному ринку не
Олег Батюк,
відбулося. Зниження
керуючий партнер
зацікавленості інвесторів
київського офісу Dentons
завжди негативно
впливає на юридичний бізнес. На мою думку, ситуація
і в політичній, і в економічній сфері в Україні була
та поки залишається складною. Здебільшого саме ці
обставини перешкоджають реалізації великих проєктів
включно з інфраструктурою, приватизацією та «зеленою»
енергетикою.
— А яким він був для вашої компанії?
— Для окремих практик, таких як корпоративне
право, М&А чи фармацевтика, 2021 р. був і залишається
досить вдалим. Важливо згадати, що декілька знакових
проєктів було згенеровано в Україні на інші офіси. Це не
можна залишати без уваги, тим більше в такі часи.
Здебільшого наші прогнози виправдалися — ми
очікували, що рік буде складним. Звичайно, ми як
велика юридична фірма готувалися до наслідків пандемії
і загалом пройшли цей рік краще, ніж очікувалося.
— Що найбільше потішило/засмутило/здивувало/
надихнуло?
— Головним джерелом натхнення для нас є наші
клієнти, нові знакові проєкти та, звичайно, визнання,
яке ми отримуємо від юридичної спільноти.
— До чого юрбізнесу готуватись у 2022 р.?
— Хочеться відповісти новою глобальною стратегією
нашої фірми — grow, protect, operate, finance. На мою
думку, такий підхід буде актуальний для всіх сфер
бізнесу, включаючи юридичний, у т.ч. український.
2022 р. буде складним. Усі ми знаємо, що чим
глибше падіння, тим вищий підйом. Хто опиниться на
гребені хвилі — зовсім інше питання. Безперечно, ми
сподіваємося на покращення політичного та економічного
клімату, вихід на український ринок великих іноземних
інвесторів і, звичайно, більш активну підтримку з боку
держави, в першу чергу,
що стосується мотивації та
залучення таких інвесторів.
Можливо, не в 2022 р., але
у найближчі роки.

Анна Огренчук,
керуючий партнер
LCF Law Group
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— Яким був 2021 р. для
ринку юридичних послуг?
— Рік був
складним, але цікавим,
результативним та

прибутковим. Традиційно найкращими з точки зору
фінансової ефективності були судова практика,
банкрутство, захист бізнесу та кримінальна практика.
Тільки юристи судової практики LCF цього року взяли
участь у більш ніж 700 судових засіданнях. Водночас ми
спостерігаємо зростаючий порівняно з 2020 р. попит на
трансакційні практики, що пов’язано, в першу чергу,
зі зміною нормативного регулювання бізнесу. Мова
йде про відкриття ринку землі, легалізацію грального
бізнесу. Звичайно, ми не можемо говорити про такі
ж обсяги юридичного ринку, як, наприклад, у США, де,
до речі, 2021 р. виявився рекордним з точки зору доходу,
але тенденція до значного зростання є.
— Яким він був для Вашої компанії? Чи досягли всіх
цілей?
— Як для ринку, так і нашої компанії рік був
успішним. Поставлені цілі досягнуті. Ми запустили
цього року дві нові практики: конституційного та
конкурентного права. До нашої команди приєдналися
відомі юристи Ніна Сидоренко та Костянтин
Красовський. Ми також посилили позиції у практиках
енергетики і арбітражу. А найголовніше, що LCF
об’єднує класну команду професіоналів не тільки
у праві, а й в індустріях.
— Чого чекати бізнесу від 2022 р.?
— Ще більше роботи. З нового року набувають
чинності велика кількість законодавчих змін, зокрема,
у сфері оподаткування. Крім того, сподіваємось,
що держава зможе вирішити проблему регулювання
«зеленого» сектору енергетики. Якщо ні, то 2022 р. може
стати роком великих інвестиційних спорів «зелених»
проти України.
Стосовно розвитку юридичного ринку, як від його
учасників, так і від представників усіх юридичних
професій є запит на розробку та впровадження Кодексу
етики правника. Робоча група Асоціації правників
України активно займається цим питанням, і в 2022 р.
ми презентуємо правила та стандарти етики для
членів АПУ.
— Яким був 2021 р. для
ринку юридичних послуг?
— 2020 р. залишив
помітний відбиток на
юридичному ринку,
а 2021 став його логічною
консеквенцією. Дійсно
Євгеній Дейнеко,
були побоювання, що
керуючий партнер
EVERLEGAL
рік не буде активним
та сприятливим через
карантинні обмеження, але люди вже навчились
працювати онлайн. Ба, більше — не тільки працювати,
а й проводити транскордонні транзакції. Для тих
юридичних фірм, які змогли вчасно пристосуватись до
гібридного формату роботи та налагодили взаємодію
з усіма учасниками процесів, рік був справді вдалий.
Щодо попиту на окремі юридичні практики, то
можна відзначити значний ріст обсягу роботи по
корпоративних, транзакційних та M&A питаннях.
Однозначно побільшало роботи в частині супроводу
дуже складних судових та кримінальних розглядів.
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— Яким він був для вашої компанії? Чи досягли всіх
цілей?
— Для нас в EVERLEGAL цей рік був непростим,
адже системно пропрацювавши напрями розвитку
бізнесу та маркетингу, можемо впевнено сказати, що
кількість роботи зросла. І ми постали перед двома
новими викликами: підтримка належної якості
надання послуг та пошук нових талантів.
Загалом головними результатами роботи
у 2021 р. є, по-перше, істотне покращення позицій
у національному юридичному рейтингу, де ми
посіли 10 місце, а по-друге, ми задоволені тим, як
почала функціонувати наша корпоративна культура.
Горизонтально-ієрархічна та спрямована на
інновації — саме такий тип корпоративної культури
показав свою стійкість та життєздатність у цьому році.
— Чого чекати бізнесу від 2022 р.?
— Серед основних тенденцій можна виділити
зростання попиту на вузькоспеціалізовану експертизу,
спеціалісти якої будуть досить добре оплачуватись.
Однозначно більшість юридичних фірм почнуть
роботу з технологічними змінами: вкладатимуть кошти
в технічне переоснащення, почнуть запроваджувати
нові системи документообігу та будуть максимально
діджиталізуватися.
Будуть змінюватися стратегії просування
юридичних послуг, деякі фірми почнуть ще більше
вкладати коштів у маркетинг, тим самим збільшуючи
свою «невидиму» присутність. З іншого боку, досить
прогнозованим є те, що все більше фірм почнуть
підтримувати сталий розвиток та запроваджувати
власні ініціативи у цій сфері. Досить активною стане
податкова практика, адже вже з січня змінюються
правила оподаткування, контролю та ведення
діяльності для платників податків, відповідно,
збільшиться кількість запитів на податкові
консультації.
Загалом, якщо не станеться глобальних потрясінь,
які вплинуть на економічну ситуацію в Україні, 2022 р.
обіцяє бути для юридичного ринку України досить
успішним.
— 2021 став роком
відкриття нових
можливостей, напрямів
та практик. Перш за
все, у цьому році почала
повноцінну роботу комісія
з регулювання азартних
Ернест Грамацький,
ігор та лотерей, було
президент АФ «Грамацький
видано перші ліцензії,
і Партнери»
тому адвокатська фірма
«Грамацький і Партнери» у відповідь на численні
запити клієнтів започаткувала та активно розвиває
практику Gambling.
Крім того, наша юридична компанія активно
розширювалася в ключових компетенціях —
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нерухомості, будівництві та IT. Протягом року
адвокатським об'єднанням було надано комплексні
юридичні послуги щодо супроводу низки масштабних
будівельних проєктів у Києві та околицях, купівліпродажу офісної та житлової нерухомості, а також
закладено фундамент для довгострокових ділових
відносин з низкою великих IT-компаній. На додаток
досить помірно, але запрацював ринок земель
сільськогосподарського призначення. Як наслідок,
багато агропромислових груп прийшли до нас із
запитом, як оптимально реструктурувати власні
земельні банки та захистити їх від розмивання.
За результатами 2021 р. АФ «Грамацький і Партнери»
досягла поставлених цілей, а саме закріпилася
в якості лідера з надання юридичних послуг у сферах
нерухомості та ІТ, а також започаткувала нові напрями
розвитку на наступні роки.
У 2022 р. ми очікуємо на подальше стрімке
зростання попиту на юридичні послуги у сфері IT.
Однією зі знакових подій вважаємо запуск «Дія
Сіті». З огляду на нові можливості, які відкривають
проголосовані законопроєкти, значна частина ІТкомпаній вирішать провести реструктуризацію бізнесу
та стати резидентами «Дія Сіті». Безперечно, юридичні
консультанти будуть супроводжувати їх на цьому
шляху.
Крім того, у 2022 р. планується продовження
програми великої приватизації. Низка великих
державних підприємств «підуть з молотка» Фонду
державного майна України, однак цьому передуватиме
великий обсяг копіткої юридичної праці.
Також 1 вересня 2022 р. закінчується строк
одноразового добровільного декларування активів
фізичними особами. Вважаю, що останній квартал
2022 р. може стати досить цікавим на резонансні
події в галузі кримінального права. Думаю, юристи
відіграють у цих процесах не останню роль.

— Яким був 2021 р. для
ринку юридичних послуг?
— Минулий рік був
для юридичного бізнесу
надзвичайно активним та
позитивним. Практика
попередніх років
Ірина Мороз,
демонструє, що кількість
партнер AGA Partners
юридичної роботи
зростає в умовах будь-якої економічної нестабільності.
Враховуючи політичну та економічну ситуації в Україні
та світі, юридичні фірми відчули протягом останнього
року значне збільшення обсягів роботи. Юридичний
бізнес швидко адаптувався до пандемічних обмежень,
економічних та політичних змін. Робота в умовах
пандемії та карантинних обмежень вже стала звичною,
і юристи навчились отримувати від цього значний
бенефіт. Зменшуються бюджети на маркетинг
та бізнес-девеломпент, оскільки зустрічатись
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з потенційними клієнтами чи партнерами онлайн вже
стало звичним. Натомість з’являються нові практики,
технології та формати роботи, з якими раніше ніхто не
працював.
Загалом ринок юридичних послуг переживає суттєві
зміни та технологічне реформування, які, безумовно,
виведуть його на новий рівень більш якісних та
конкурентних послуг.
— Яким він був для вашої компанії?
— Для AGA Partners 2021 став роком суттєвого
кількісного та якісного росту. Кількість арбітражних
справ, які наразі супроводжує наша компанія, зросла
в рази. При цьому варто відзначити зростання
складності справ, їх різноплановості та індустріальної
належності. У 2021 р. до нашої команди приєднались
четверо надзвичайно талановитих, досвідчених та
амбіційних юристів, які зробили суттєвий внесок
у розвиток практик міжнародної торгівлі, арбітражу та
сімейного права. Ми значно розширили коло клієнтів,
географію та обсяги роботи.
— Що найбільше потішило/засмутило/здивувало/
надихнуло?
— Безумовно, у 2021 р. нас надихали відгуки
клієнтів та результати нашої роботи, які знайшли
відображення у національних та міжнародних
рейтингах компанії. Ми стали найкращою юридичною
фірмою у сфері арбітражу за результатами щорічної
Юридичної премії, що, безумовно, надихає нас
рухатись ще активніше у просуванні арбітражної
практики.
— До чого юрбізнесу готуватись у 2022 р.?
— Вірю, що цей рік буде для юридичного бізнесу
не менш активним та позитивним. Компанії, які
системно підходять до побудови та планування
бізнесу, дбають про своїх юристів та клієнтів,
розширять горизонти роботи та підвищать
прибутковість. Сподіваюсь, 2022 р. буде не менш
щедрим на події, нові досягнення та перемоги!

— Яким був 2021 р.
для ринку юридичних
послуг?
— Нещодавно
пройшов форум, на
якому колеги по ринку
ділились фантастичними
Андрій Пожидаєв,
результатами, тож попри
партнер судової практики
песимістичні прогнози,
Asters
бачимо, що ринок
росте. Практика вирішення спорів одна з найбільш
затребуваних в Україні, а у нестабільні часи, часи
кризи роботи стає вдвічі, а то і втричі більше. Останні
декілька років (і 2021 не став виключенням) ми на
собі відчуваємо збільшення роботи у сфері вирішення
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спорів, зокрема в адміністративній юрисдикції. Не
думаю, що ця тенденція зміниться у наступному році.
Вже багаторічний «тренд», який і цього року
наробив галасу та продовжує впливати на юридичний
бізнес, — судова реформа. Згідно з опитуваннями,
які проводять бізнес-асоціації, з року в рік
однією з найкритичніших проблем для ведення
бізнесу в Україні є система судочинства. Сильний
та незалежний суд — запорука інвестиційної
привабливості, що, у свою чергу, змінить парадигму
з постійного «гасіння пожеж» у суді до цивілізованого
вирішення спорів, а також стане додатковим чинником
для збільшення трансакційної та регуляторної роботи.
— Яким він був для вашої компанії?
— Якщо говорити про практику вирішення спорів
Asters, то 2021 р. був, як кажуть, «ти їдеш на велосипеді,
що горить, і ти гориш, і все навкруги теж горить».
Було гаряче в плані кількості роботи, її інтенсивності,
калібру клієнтів та складності проєктів. Ми значно
збільшили клієнтський портфель, розширили команду
і не плануємо на цьому зупинятись. До речі, зараз
шукаємо юриста до себе в практику. Наші колеги
по вирішенню спорів з арбітражної та кримінальної
практик також відзначають надзвичайно високу
завантаженість, а також якість справ, їх комплексність.
— Що найбільше потішило/засмутило/здивувало/
надихнуло?
— Мене як співкерівника профільної практики не
може не засмучувати стан та якість правосуддя. У своїй
практиці ми постійно стикаємось з перевантаженістю
суддів, що впливає на якість правосуддя, відсутністю
будь-якої реакції на процесуальні диверсії,
а також обходом системи розподілу судових
справ. Незважаючи на позитивні тенденції у сфері
судочинства, працювати ще є над чим, і активну роль
у цьому відіграють міжнародні партнери України.
Можливо, закон про медіацію, який набув чинності
15 грудня 2021 р., трохи розвантажить судову систему,
але це станеться не так швидко, як нам би хотілося.
Скоріше за все, українському бізнесу знадобиться
час, щоб пристосуватися до альтернативного
вирішення спорів та протестувати його на практиці.
Але те, що цей закон прийняли, — ще один крок до
цивілізованого вирішення спорів.
— До чого юрбізнесу готуватись у 2022 р.?
— У 2022 р. будемо слідкувати, як розгортатимуться
події навколо судової реформи, зокрема призначення
нових членів етичної ради, а далі — перезавантаження
Вищої ради правосуддя. Звичайно, це тривалий
процес, тому судовим командам і надалі потрібно
буде представляти інтереси клієнтів в умовах
«процесуальної невизначеності», а бізнесу — шукати
зовнішніх юридичних радників з суттєвим досвідом
вирішення спорів та успішними кейсами для його
підтвердження.
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Юлія
Федченко,

старший юрист IBC Legal
Services

еред студентами старших курсів юридичного
факультету постає питання: «Що далі?» А далі —
найцікавіше, якщо до цього докласти певних зусиль.
І чим більше таких зусиль докладати, тим більше
цікавого буде у житті.
Вважаємо, що починати кар’єру юриста необхідно
вже на останніх курсах університету. Сьогодні є досить
багато можливостей для юристів-початківців, де вони
могли б застосувати свої знання на практиці. Так, чимало
українських та міжнародних компаній пропонують
стажування для студентів. Бонусом є те, що такі стажування
можуть бути оплачувані та проходити на основі part-time, що дасть можливість поєднувати навчання та першу
роботу. Дуже часто після успішного проходження такого
стажування (його тривалість залежить від поставлених вимог,
проте у більшості випадків не перевищує 6 місяців) компанії
пропонують стажеру перейти на постійну роботу та стати
частиною команди. На нашу думку, це досить важливий етап
з точки зору не лише отримання першого досвіду роботи,
але й розуміння того, чим саме ви хотіли б займатися далі по
життю, яка специфіка роботи зацікавила більше та стане тим,
що буде надихати надалі.
Почувши заповітне «Ви прийняті!», головне — не
розслаблятися. Адже це лише початок копіткої роботи
над собою та час великих викликів. Ми часто чуємо від
молодших юристів: «Я починаю вчитися з нуля». І дійсно
інколи перша робота — це саме початок навчання, яке
додатково супроводжується великою відповідальністю.

Організатор

Початок кар’єри юриста — це завжди складно, адже окрім
нових челенджів, виникає також усім відоме протиріччя
«очікування-реальність». Романтика починає зникати майже
відразу, і ви занурюєтеся з головою в проблеми та питання,
що потребують вашої участі як юриста. У цьому випадку
головне — не втрачати наснаги та бажання самореалізації.
Необхідно встановити собі особисті та кар’єрні цілі, і на таке
банальне: «Ким ви бачите себе через 5 років» дати відповідь,
у першу чергу, самому собі. Адже це дійсно важливо.
Важливо не помилитися вже на першому етапі.
Зазвичай у компанії молодший юрист працює
під керівництвом більш досвідчених співробітників.
Якщо ви хочете, щоб ці люди дійсно допомогли вам
стати сильнішим як фахівцю та ділилися професійним
досвідом, доведеться постаратися. Найкращий спосіб
спонукати інших допомагати вам у професійному
зростанні — продемонструвати хороші результати
роботи та бажання вчитися. Швидше за все, якщо ваш
потенційний вчитель повірить, що ви зможете полегшити
йому життя, він з задоволенням навчить вас справлятися
зі складною роботою. Допомогти в кар’єрному зростанні
вашому наставнику — ще одна правильна стратегія, яка
принесе свої плоди. Намагайтеся взяти від цих людей як
можна більше знань, аналізуйте все, що вам говорять. Це
дійсно допоможе та у деяких питаннях полегшить вам
кар’єрне життя.
Коли ви освоїте специфіку роботи, зрозумієте, що бути
юристом цікаво, головне — необхідно розвиватися. В еру
інтернету такий розвиток за наявності бажання дається
досить легко. Безперечно. є дуже багато можливостей для
розвитку: майстер-класи, тренінги, онлайн-школи тощо.
Кожна платформа надає можливість отримати знання
у сфері, що вас цікавить.
Після приблизно 5 років роботи юристом у вас не лише
має бути відповідний професійний досвід, але й мають
сформуватися лідерські навички, які згодом будуть
оцінюватися як одне ціле у вашій кандидатурі. Часто,
коли роботодавці оцінюють кандидата від 25 років, то
вже звертають увагу не лише на професійний досвід, а на
цілий комплекс навичок, які також необхідно розвивати та
вдосконалювати.
Справа в тому, що час спливає дуже швидко. Шлях від
початку кар’єри до посади партнера лише з першого погляду
здається безкінечно довгим. Тому важливо не гаяти час,
а працювати над собою та вчитися вже сьогодні, зараз.
У професійному рості принципове значення має
прагнення досягати результату. Визначившись зі
спеціалізацією та керуючись правилами адвокатської етики,
цілеспрямований юрист рухається вперед, одночасно
виконуючи соціальні замовлення суспільства. Не останнє
місце в цьому русі, звичайно, займає передача партнером
власних знань та вмінь молодим юристам, які працюють
з ним поруч. Володіючи нормами права та практичними
навичками, досвідчений спеціаліст здатний зацікавити
молодь у роботі, допомогти їй полюбити свою професію та
юриспруденцію в цілому. Передача знань — це своєрідний
Pro bono, де партнер безкоштовно ділиться знаннями не
з клієнтами, а зі своїми молодшими колегами.
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МОРАТОРНІ
МІФИ
Помилкові думки про відкриття ринку земель
Відкриття ринку досить істотно змінило обіг усіх
земель сільськогосподарського призначення. Наразі для
всіх таких земель встановлені досить жорсткі, обмежені
правила обігу — навіть щодо тих, які раніше вільно
оберталися. Все це породило чималу кількість міфів
навколо ринку земель с/г призначення. Деякі з них
спробую розвіяти.

Олександра
Федотова,

партнер, адвокат, к.ю.н.,
керівник практики
аграрного та земельного
права ADER HABER

М
8H

ораторій на відчуження окремих ділянок
сільськогосподарського призначення було
запроваджено ще на початку 90-х. Планувалося,
що на 6 років, але це розтягнулось на десятки
років. З того часу мораторій видозмінювали
та постійно продовжували строк його дії. Власники
помирали, так і не дочекавшись можливості відчути, як
то воно — бути справжнім власником ділянки з повним
пануванням щодо неї, а політики все ніяк не могли
прийняти це, здавалось би, очевидне рішення.
І ось здійснилось! Законом України від
31.03.2020 р. №-552IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо умов обігу земель
сільськогосподарського призначення» (далі — Закон)
мораторій з 1 липня 2021 р. скасовано. Однак запуск
ринку землі сільськогосподарського призначення
відбувається поетапно та за певних умов.
Так, з 01.07.2021 р. ринок сільськогосподарської
землі запроваджено для фізичних осіб-громадян
України та з обмеженням щодо площі — 100 га в одні
руки. До 01.01.2030 р. ціна продажу земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, виділених
в натурі (на місцевості) власникам земельних часток
(паїв), не може бути меншою за їх нормативну грошову
оцінку. Розрахунки — виключно безготівкові. Джерело
походження коштів набувача має бути підтверджене.
Крім того, є певні обмеження, пов’язані з переважними
правами на придбання земельної ділянки.
З січня 2024 р. ринок сільськогосподарської землі
буде відкрито для юридичних осіб, але виключно
для тих, власниками та кінцевими бенефіціарними
власниками яких є резиденти України. Ліміт
в одні руки теж збільшується — до 10 тис. га. Для
нерезидентів ринок буде відкрито лише за наслідками
проведення референдуму.
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Міф 1. Набуття юридичними особами усіх земель с/г
призначення до 01.01.2024 р. заборонене
Це не відповідає дійсності. Заборона стосується
лише тих земель, які перебували під мораторієм, а саме:
ділянок приватної власності для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, земельних
ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам
земельних часток (паїв) для ведення особистого
селянського господарства, а також земельних частокпаїв (пп. б п. 15 р. Х ЗК України). З такої заборони
є певні виключення: набуття ділянок банками внаслідок
звернення стягнення на предмет застави, передача
ділянки у спадщину та обмін ділянками відповідно до
ст. 1-37 ЗК України.
Всі інші с/г землі можуть перебувати у власності
юридичних осіб та можуть ними придбаватись, проте
з обмеженнями:
33учасниками (акціонерами, членами) такої
юридичної особи можуть бути лише громадяни
України (ч. 2 ст. 130 ЗК України);
33юридична особа може набувати у власність с/г землі
загальною площею, що не перевищує загальну
площу земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, які можуть перебувати у власності
всіх її учасників (членів, акціонерів) — не більше
100 га на одного учасника (члена, акціонера)
з урахуванням опосередкованого володіння
(ч. 2 ст. 130, п. а п. 15 р. Х ЗК України);
33договори щодо набуття у власність земель с/г
призначення мають укладатись з дотриманням
установленої процедури.
Зазначені обмеження мають бути також враховані під
час структурування угод з набуття корпоративних прав
юридичних осіб, що мають у власності с/г землі.
Міф 2. Починаємо рахувати площу з 01.07.2021 р.
Існує міф, що до загальної площі земельних ділянок
с/г призначення, що можуть перебувати у власності однієї
фізичної особи, не враховується земля, яка була набута
такою особою до 01.07.2021 р. Це не так. Якщо у фізичної
особи до 01.07.2021 р. було у власності, наприклад,
1000 га с/г землі, ця земля залишається у власності такої
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особи. Разом з цим, з 01.07.2021 р. ця особа не може
набувати у власність земельні ділянки с/г призначення,
а також корпоративні права юридичних осіб, які мають
у власності земельні ділянки с/г призначення.
Міф 3. Якщо ділянка перебуває
в оренді у юридичної особи, до
01.01.2024 р. дотримуватись
процедури повідомлення орендаря про
майбутній продаж земельної ділянки
не потрібно
Нагадаємо, що орендар земельної
ділянки с/г призначення має
переважне право купівлі такої
ділянки (друга черга) (ч. 1 ст. 130-1
ЗК України). Відповідно, у разі
наміру продати земельну ділянку
третій особі і якщо такий продаж
здійснюється не на земельних
торгах, власник земельної ділянки
має не пізніше, як за 2 місяці до дня
укладення договору купівлі-продажу,
зареєструвати намір щодо продажу
земельної ділянки у Державному
реєстрі речових прав на нерухоме
майно. Окрім того, він має через нотаріуса повідомити
орендаря про такий продаж (ч. 3 ст. 130-1 ЗК України).
Проте існує точка зору, що таке повідомлення не
потрібне, якщо орендар — це юридична особа, оскільки
остання до 01.01.2024 р. не має права придбавати такі
ділянки (мова йде про ділянки підмораторні). Ця
позиція не відповідає чинному законодавству. У разі,
якщо відповідно до закону орендар не може набувати
у власність земельну ділянку сільськогосподарського
призначення, він може передати своє переважне право
купівлі такої ділянки іншій особі, яка, відповідно до
закону, може набувати у власність таку землю. Отже,
власник земельної ділянки має повідомити орендаря
про майбутній продаж незалежно від того, чи є він
фізичною, чи юридичною особою. У разі неможливості
самостійного придбання ділянки орендар має право
передати своє переважне право третій особі по
встановленій процедурі.

вкладень та повідомленням про вручення або особисто
під розписку. Суб’єкт переважного права вважається
повідомленим про зазначений намір також у разі
відмови отримати повідомлення, про що є відповідна
позначка, або якщо повідомлення повернулося до
нотаріуса у зв’язку з закінченням
встановленого строку зберігання.
Суб’єкт переважного права
купівлі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення,
який бажає скористатися таким
переважним правом, зобов’язаний
повідомити про це нотаріуса
цінним листом з описом вкладень
та повідомленням про вручення або
особисто під розписку. Протягом місяця
з дня отримання такого повідомлення
нотаріус за погодженням з продавцем
земельної ділянки повинен призначити
день і час укладення договору купівліпродажу та повідомити про це суб’єкта
переважного права, який виявив
бажання скористатися таким правом,
цінним листом з описом вкладень та
повідомлення про вручення.
Отже, існує точка зору, що якщо повідомлення про
наступний продаж направлене власником самостійно, на
порушення наведеного порядку, то його можна не брати
до уваги. Вважаємо, що ця точка зору є помилковою.
Наразі суди активно почали застосовувати доктрину
venire contra factum proprium (ніхто не може діяти
всупереч своїй попередній поведінці), в основу якої
покладено обов’язок діяти добросовісно. Добросовісність
та розумність є основними засадами цивільного
законодавства. З огляду на це орендар, який отримав
повідомлення від власника про намір продати ділянку
та проігнорував таке повідомлення або відмовив
орендодавцю, на наш погляд, позбавляється можливості
посилатись на порушення свого переважного права.

Нагадаємо, що
орендар земельної
ділянки
с/г призначення
має переважне
право купівлі такої
ділянки
(друга черга)

Міф 4. Якщо повідомлення про майбутній продаж
отримане орендарем від власника ділянки, а не від
нотаріуса, на нього можна не зважати
Так, ч. 3 ст. 130-1 ЗК України встановлений порядок
повідомлення орендаря про запланований продаж
земельної ділянки. Як зазначалося вище, не пізніше,
як за 2 місяці до дня укладення договору купівліпродажу, власник має зареєструвати намір щодо продажу
земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно. Заява про реєстрацію такого наміру
разом з проєктом договору надається нотаріусу, що
буде посвідчувати такий договір. Нотаріус зобов’язаний
протягом 3 робочих днів повідомити про такий намір
суб’єктів переважного права цінним листом з описом

Організатор

У ПОРІВНЯННІ З 2020 Р.
СОТНЯ КРАЩИХ ОНОВИЛАСЯ
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EVERLEGAL
EVERLEGAL — незалежна українська юридична фірма
з секторальним фокусом. Заснована у 2015 р., а сьогодні
об'єднує 50 юристів та входить у ТОП-10 юридичних
фірм України.
EVERLEGAL працює з лідерами індустрій зі світовими іменами,
середнім та малим бізнесом, а також зі зростаючими
стартапами.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Юридична бізнес-фірма з основними сферами практик:
корпоративне право та M&A
сталий розвиток
банківське та фінансове право
вирішення спорів
міжнародний арбітраж
кримінальне право та процес
трудове право
антимонопольне та конкурентне право
комерційне право
інтелектуальна власність
стягнення проблемної заборгованості

Місія компанії — бути юридичним бізнес-партнером для
клієнтів у найвідповідальніших проєктах, спрямованих на
створення та розвиток сталих бізнесів та екосистем для
кращого майбутнього
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СТРАХУВАННЯ: ПРИПИНЯЄМО ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ З 2024 Р.
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листопада 2021 р. Верховна Рада України ухвалила у новій
редакції Закон України «Про страхування». Він набирає
чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
та вводиться в дію (переважна більшість його положень)
з 1 січня 2024 р. Закон суттєво змінює регулювання у цій
сфері майже для 180 існуючих наразі страхових компаній, в т.ч.
надає набагато більші повноваження Національному банку
України порівняно з тими, які він має зараз.
За діючим законодавством, для припинення страхової
діяльності компанії достатньо добровільно відмовитись
від страхових ліцензій, або вони можуть бути анульовані
(відкликані) за рішенням Національного банку України.
Після відмови/відкликання ліцензій страхова компанія
позбавляється права провадити страхову діяльність. Разом
з тим, відмова/відкликання ліцензій не позбавляє страхову
компанію від виконання зобов’язань за діючими договорами
страхування. Більше того, після відмови або відкликання
страхових ліцензій компанія може здійснювати свою
діяльність як звичайна юридична особа або навіть отримати
інші ліцензії, якщо буде виконувати відповідні ліцензійні
умови.
Що ж передбачено за новим Законом? Вихід з ринку може
бути добровільний за бажанням самої страхової компанії або
примусовий за рішенням регулятора. У випадку добровільного
виходу з ринку у страхової компанії залишається можливість
відмовитись від страхових ліцензій і існувати у якості звичайної
юридичної особи або змінити ліцензійний профіль. А от
у випадку примусового виведення з ринку Закон передбачає
одночасно з втратою ліцензії примусову ліквідацію страховика.
Добровільний вихід з ринку здійснюється шляхом
прийняття загальними зборами страховика одного з таких
рішень:
1) про реорганізацію страховика;
2) про ліквідацію страховика;
3) про передачу страхового портфеля; та
4) про виконання страхового портфеля.
Добровільний вихід з ринку можливий за умови, що
стосовно страховика регулятором не прийнято рішення про
визнання його неплатоспроможним та/або про анулювання
його ліцензії.
Процедура добровільного виходу з ринку включає такі
етапи:
1) затвердження радою страховика проєкту плану виходу
з ринку;

2) отримання попереднього висновку про погодження
регулятором проєкту плану виходу з ринку;
3) затвердження загальними зборами страховика плану
виходу з ринку;
4) отримання дозволу регулятора на вихід з ринку
і погодження плану виходу з ринку;
5) виконання плану виходу з ринку;
6) анулювання ліцензії на здійснення діяльності зі
страхування та виключення з реєстру.
Примусовий вихід з ринку за рішенням регулятора
передбачає одночасно відкликання ліцензії і примусову
ліквідацію страхової компанії. Процедура дещо відрізняється
для платоспроможних та неплатоспроможних страховиків.
У обох випадках регулятор звертатиметься до господарського
суду для ліквідації страхової компанії (або у загальному
порядку за Цивільним кодексом України, або за Кодексом
про банкрутство).
Якщо у страховика є діючі зобов’язання за договорами
страхування (перестрахування, співстрахування), НБУ
одночасно з прийняттям рішення про анулювання ліцензії
страховика призначає тимчасову адміністрацію. Мета
її — тимчасово (з дати прийняття регулятором рішення
про початок ліквідації до моменту призначення судом
ліквідатора) запобігти незаконному виведенню або розтраті
майна страховика, а також збереження документів,
інформації, баз даних, систем обліку та реєстрації.
Тимчасовий адміністратор (адміністрація) набуває всіх
повноважень органів управління страховика, а останні
відсторонюються рішенням НБУ одночасно з рішенням про
призначення тимчасової адміністрації.
Ну і, звичайно, не обійшлося без українського правового
феномена, пов’язаного з недовірою законодавця до судової
системи в Україні, — розпочата процедура ліквідації
страховика не може бути зупинена/припинена, в т.ч. у разі
визнання протиправними (незаконними) та скасування
індивідуальних актів регулятора, що були підставою для її
початку.
Усі ці законодавці зміни покликані остаточно затвердити
роль Національного банку як супер-регулятора страхових
компаній, якому навіть суд — «не указ». Безумовно,
це спонукатиме учасників страхового ринку до 2024 р.
переглянути плани на профільну діяльність в Україні.
Залишаться лише найстійкіші.

СЕМЕН
ХАНІН
Кандидат економічних наук,
адвокат, магістр права,
заслужений юрист України,
керуючий партнер юридичної
компанії «Амбер»

ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ
Має практичний досвід у галузі фінансового
і банківського права, валютного регулювання
і контролю, інвестиційних операцій, оподаткування. На сьогоднішній день — керуючий партнер юридичної компанії «Амбер», що надає
комплексний юридичний супровід бізнесу та
представлена двома філіями за кордоном — на
Кіпрі та в Ізраїлі.
Провідний експерт команди у сфері оподаткування,
банківської справи та фінансів. Завдяки більш ніж
25-річному практичному досвіду роботи в українській банківській системі і системі валютного контролю,
а також сильній особистій харизмі та почуттю гумору набув великої популярності серед колег і клієнтів,
пропонуючи незвичайні й новаторські підходи до
вирішення їх питань. Поєднання юридичного та
фінансового досвіду допомагає йому знаходити найбільш ефективні й економічні рішення для клієнтів. Він
розробив правові інструменти, що дозволяють учасникам аграрного ринку в п’ять разів скоротити витрати при здійсненні експортних операцій.
Привертає увагу громадськості до найбільш
нагальних проблем, з якими стикається бізнес
у стосунках з податковими та іншими державними регулюючими органами. Відомий твердою
і відвертою позицією, викриваючи незаконні дії
таких органів і розкриваючи їх методи тиску на
бізнес.
Зарекомендував себе як надійний партнер і постачальник високопрофесійних юридичних послуг
у процесі співпраці з іноземними комерційними
структурами і фінансовими інститутами.
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Є співавтором книг «Сніданок юриста» (2018 р.), «Осінній
жираф» (2019 р.) і «Перша зоря» (2020 р.), а також автором
програми «Сніданок юриста», в якій щодня висвітлюються
правові новини, на каналах Facebook, Telegram і YouTube.

ВИЗНАННЯ
Відзначений нагородами Президента України та Державного комітету фінансового моніторингу України за особистий внесок у справу захисту інтересів держави.
Обраний членом правління Асоціації адвокатів України
каденції 2021–2023 рр.

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АМБЕР»

займає 41-ту
позицію в рейтингу «50 провідних юридичних фірм України» 2021 р., входить у міжнародні рейтинги THE LEGAL
500 і CHAMBERS, є членом Асоціації адвокатів України,
Асоціації платників податків України, Асоціації правників,
генеральним партнером Асоціації адвокатів України, активно співпрацює з видавництом «Юридична практика»
і професійним юридичним виданням «Юридична Газета».

Бульвар Лесі Українки, 29, офіс 75,
Київ, 01014, Україна
+380 67 325 95 82
+380 44 285 42 99
office@amber-corp.com

ВИБІР КЛІЄНТА. ТОП-100 юристів України 2021
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СТЯГНУТИ
НЕ МОЖНА
БАНКРУТУВАТИ.
ДЕ СТАВИМО
КОМУ?
— Юридична група LCF у кризовому 2020 р. прийняла
рішення про розширення бізнесу та суттєво збільшила
кількість практик. На додачу до вже відомих судової
практики та практики банкрутства компанія активно
розвиває арбітраж, податкову, корпоративну та
кримінальну практики, а також практику енергетики.
Чи є виділення нової самостійної практики виконання
судових рішень та розшуку активів продовженням цього
процесу, чи до цього підштовхнули нові потреби ринку?

Олена Волянська,
партнер, керівник практики
банкрутства та реструктуризації
Юридичної групи LCF
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Олена Волянська: — Практика виконання судових
рішень та розшуку активів для нашої фірми,
зрозуміло, не нова. Одним з принципів нашої роботи
є ефективність наданої клієнту послуги. Ми не могли
б стати лідером у галузі судової практики або успішно
захищати інтереси наших клієнтів у справах про
банкрутство, якби судові рішення на користь наших
клієнтів не виконувались.
На жаль, конституційний принцип обов’язковості
судового рішення та усвідомлення його виконання
як складової права на справедливий суд анітрохи
не дисциплінують недобросовісних боржників.
Реформування цієї галузі як частина судової реформи,
діджиталізація процесів виконавчого провадження,
поява нових інструментів (наприклад, автоматизований
арешт коштів у банківських установах), наявність
великої кількості перепон для виконання судових
рішень через запроваджені державою мораторії
потребують поглиблення спеціалізації від юристів
практики. Тому, на нашу думку, найбільш ефективною
практика може стати за умови надання їй самостійності
та заохочення системного підходу до роботи.
Денис Спєров: — Концентрація більшої уваги саме
на процедурі виконання судового рішення та розшуку
активів боржника дозволяє напрацювати дієві та іноді
інноваційні методи. А попередній досвід, отриманий
у судовій практиці та під час роботи у справах про
банкрутство, дозволяє спрогнозувати ризики та судові
перспективи у процедурі виконання, не дозволити
формальностям перешкодити ефективному виконанню.
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— Що додатково пропонує клієнтам нова практика LCF?

Д. С.: — Ми пропонуємо нашим клієнтам комплексну
роботу з боргом. Ще до початку судового стягнення
ми проводимо аналіз фінансового стану боржника
за даними українських та іноземних ресурсів,
відслідковування правочинів боржника та руху його
активів за роки, які передували виникненню боргу,
аналіз групи пов’язаних осіб та їх активів. Це дозволяє
ще до початку судового процесу спрогнозувати необхідні
дії з виконання майбутнього рішення, запропонувати
забезпечувальні заходи. Також ми здійснюємо повний
супровід процедури виконання судових рішень,
комунікуємо з приватними та державними виконавцями
та контролюємо їх дії у процедурі, займаємо проактивну
позицію для пошуку джерел виконання судового
рішення, за необхідності оскаржуємо дії несумлінних
виконавців у судовому порядку.

— Як побудований процес розшуку активів та на
якому етапі він застосовується?

Д. С.: — Процес розшуку активів боржника має
бути грамотно структурований та завершуватися
комплексною аналітикою. Результат пошуку — це
не хаотична база знайдених даних, а готова стратегія
повернення цих активів, фактично «дорожня карта»,
наприкінці якої — погашення боргу в максимальному
розмірі. Предметами розшуку можуть бути банківські
рахунки, нерухоме майно, транспортні засоби, цінні
папери та частки в статутних капіталах компаній як
самого боржника, так і його пов’язаних осіб, на яких
могли бути відчужені активи. З метою якісного розшуку
всіх цих активів необхідно вміло використовувати
широкий спектр джерел інформації, досить
часто з іноземних юрисдикцій, а для підвищення
ефективності процесу можливе залучення іноземних
спеціалістів.
Практика виконання судових рішень та розшуку
активів тісно співпрацює майже з усіма іншими
практиками компанії, проте, звісно, в більшості
випадків така співпраця відбувається з практиками
вирішення судових спорів і банкрутства та
реструктуризації.

Денис Спєров,

радник, керівник практики виконання
судових рішень та розшуку активів
Юридичної групи LCF
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— Щодо співпраці з судовою практикою все
зрозуміло. А яким чином реалізується співпраця практик
банкрутства та реструктуризації і виконання судових
рішень та розшуку активів?

О. В.: — Основною метою справи про банкрутство
є погашення вимог кредиторів у максимальному розмірі.
Специфіка національних процедур банкрутства полягає
в тому, що здебільшого на момент початку процедури
основні ліквідні активи з боржника вже виведені,
й кредиторам годі сподіватись отримати погашення
боргу без активних дій з їх розшуку та повернення.
Як правило, такі дії здійснюються арбітражним
керуючим, який призначається у справу, або активними
кредиторами.
Ухвалення та майже півторарічний
період роботи нового Кодексу
України з процедур банкрутства
свідчать про деякий прогрес. Так,
сьогодні для порушення справи
про банкрутство боржника не
потрібно отримувати судове
рішення та очікувати 3 місяці.
Є обов’язок директора у разі загрози
неплатоспроможності самостійно
звернутись до суду із заявою про
банкрутство. Невиконання цього
обов’язку матиме наслідком
стягнення з директора солідарно
з боржником суми зобов’язань
перед кредиторами. Власники
та пов’язані особи боржника
субсидіарно відповідають перед
кредиторами у разі вчинення
дій з доведення до банкрутства.
Надзвичайно позитивним моментом
є також розвиток у судовій практиці
концепції фраудаторності щодо
правочинів боржника, тобто
можливість визнання недійсними
правочинів, які вчинені боржником
на шкоду кредиторам для уникнення
повернення боргів.
Для того, щоб усі ці новації запрацювали у повній
мірі на практиці, надзвичайно важливий системний
та комплексний підхід, який і реалізується в межах
нашої нової практики. Ми встановлюємо та аналізуємо
укладені правочини боржника, оцінюємо їх реальність.
У разі виявлення угод боржника, які мають ознаки
фраудаторності, нами розробляється стратегія по

оскарженню таких угод з метою повернення майна
до ліквідаційної маси банкрута та задоволення вимог
кредиторів. Додатковим напрямом роботи нової
практики є виявлення пов’язаних осіб боржника, які
можуть бути притягнуті до субсидіарної відповідальності
у межах банкрутства, та розшук їх активів.
Д. С.: — Хотів би звернути увагу ще на один аспект.
Досить часто недобросовісні боржники використовують
процедуру банкрутства для відстрочки примусового
виконання судового рішення, адже з відкриттям справи
про банкрутство та введенням мораторію на задоволення
вимог кредиторів виконавче провадження підлягає
зупиненню. Однак це правило не розповсюджується
на виконавчі провадження, які вже
перебувають на етапі реалізації майна
боржника. Саме тому при підготовці
стратегії супроводу справи нами
також аналізуються ризики, пов’язані
з можливістю порушення справи про
банкрутство боржника.

Додатковим
напрямом роботи
нової практики
є виявлення
пов’язаних осіб
боржника, які
можуть бути
притягнуті до
субсидіарної
відповідальності
у межах банкрутства,
та розшук їх активів

— Плануєте брати участь
у подальшому реформуванні
інститутів банкрутства та виконання
судових рішень?

О. В.: — LCF завжди брала
активну участь у профільних
правничих асоціаціях та надавала
фахові рекомендації щодо реформ
процесуального та галузевого
законодавства. Галузь банкрутства
та виконання судових рішень наразі
в активному стані реформування.
У липні 2021 р. було ухвалено
у першому читанні законопроєкт
№5660 про примусове виконання
судових рішень, який докорінно
змінить цю систему.
Зміни напрацьовуються і у сфері
банкрутства, депутати та стейкхолдери
галузі працюють над удосконаленням
діючого Кодексу. 26 листопада я була обрана до Ради
арбітражних керуючих України і планую й надалі брати
активну участь у напрацюванні змін до профільного
закону для досягнення балансу інтересів усіх сторін
конкурсного процесу.

ОЛЕКСАНДР
БОНДАРЧУК
Керуючий партнер
ЮА «Абсолют»,
арбітражний керуючий,
голова НААКУ, адвокат
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2021 р. — один з найвідоміших юристів у сфері банкрутства (за версією видання «Юридична практика»)
2021 р. — голова Національної асоціації арбітражних керуючих
України
2021 р. — «Вибір клієнта. ТОП-100 найкращих юристів України-2021», експерт у галузі банкрутства
2021 р. — найкращий юрист у галузі кримінального права (за версією видання Best Lawyers)
2020 р. — в.о. голови Національної асоціації арбітражних керуючих
України
2020 р. — один з найвідоміших юристів у сфері банкрутства (за
версією видання «Юридична практика»)
2020 р. — «Вибір клієнта. ТОП-100 юристів України-2020», експерт у галузі банкрутства
З 2020 р. — член International Advisory Experts (IAE)
2019 р. — почесна відзнака Національної асоціації адвокатів України (НААУ)
2019 р. — заступник голови Національної асоціації арбітражних керуючих України
2019 р. — член комітету з питань банкрутства НААУ
2019 р. — член робочої групи при Міністерстві юстиції України
щодо вдосконалення законодавства у сфері банкрутства.
2019 р. — «Вибір клієнта. ТОП-100 юристів України-2019», експерт
у галузі антимонопольного (конкурентного) права.
2019 р. — The Legal 500 рекомендує Олександра Бондарчука як
висококваліфікованого фахівця у сфері податкового та конкурентного права
З 2018 р. — член координаційної ради «Європейської Бізнес Асоціації» Дніпра.
2018–2019 рр. — голова фінансово-податкового комітету «Європейської Бізнес Асоціації» Дніпра.
З 2018 р. — член International Bar Association (IBA).
2019 р. — почесна грамота Дніпропетровської обласної ради за
сумлінну самовіддану працю, високий професіоналізм, активну
життєву позицію та з нагоди 28-ї річниці незалежності України.
2018 р. — почесна грамота головного територіального управління юстиції у Запорізькій області за сумлінну і самовіддану працю,
високий професіоналізм, особистий внесок у забезпечення реалізації законності, прав, свобод людини і громадянина та з нагоди
святкування професійного свята «День адвокатури».
2015 р. — подяка голови ради АППУ Дніпропетровської області за
активну громадську діяльність та особистий внесок у розвиток
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України».
2013 р. — подяка міського голови Дніпропетровська за сумлінну
плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення ефективного виконання поставлених завдань.
2012 р. — почесна грамота Кабінету міністрів України за вагомий
особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної металургійної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.
З 2008 р. — член Асоціації правників України.
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ІНТЕРВ’Ю
2021

СЬОГОДНІ ПРАКТИКА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ТА БАНКРУТСТВА ПЕРЕЖИВАЄ НЕ НАЙКРАЩІ ЧАСИ
Яким був цей рік для сфери банкрутства? Як змінилися тренди професійної діяльності арбітражних
керуючих? Чи вдалося підвищити рівень культури платоспроможності? Які плани будує новообрана
рада Національної асоціації арбітражних керуючих? Про все це у своєму інтерв’ю розповіла керуюча
партнерка NOBILI, член ради Національної асоціації арбітражних керуючих України Наталія Тищенко
— Чи змінилися і як пріоритети у Вашій професійній
діяльності за останній рік? На що звертаєте більше уваги?

— На сьогодні вже напрацьовано достатньо особистого
досвіду в практиці банкрутства, всі процеси в компанії
давно налагоджені. Настав час застосовувати знання та
досвід для поліпшення економічного клімату України
шляхом активної позиції щодо змін у банкрутному
законодавстві, реалізації напрацьованих ідей та
популяризації банкрутства як законного інструменту
вільного ринку. Я й далі продовжую особисто
супроводжувати проєкти, бо живу своєю справою. Живу
кожним клієнтом, відчуваю кожну проблему проєкту на
собі й радію кожній перемозі разом з командою.
Будь-яка законодавча ініціатива, нововведена норма
чи коливання на ринку щодо практики банкрутства,
в першу чергу, повинні забезпечувати мені як арбітражній
керуючій комфорт, законність, відповідну винагороду та
впевненість у виборі професії. Саме тому все, що я робила,
роблю і буду робити, буде для «відбілювання» та підтримки
прозорості репутації професії арбітражного керуючого,
підвищення його статусу серед юридичної й банківської
спільноти, бізнесу і державних органів.
Останнім часом я стала дуже чутлива до чужих
маніпуляцій. Для мене стали важливі, насамперед, щирість
людей, з якими я співпрацюю, їх цінності й особиста мета.
Навіть супер-професіонал, який має систему цінностей,
що відрізняється від моєї, не може бути партнером
у жодному проєкті.

— Як відомо, в Україні досі встановлено мораторій на
банкрутство. Які проблеми для бізнесу та держави це
створює?

— На сьогодні практика неплатоспроможності та
банкрутства переживає не найкращі часи, що спричинено
певними факторами. Одним з них є мораторій на
відкриття проваджень у справах про банкрутство
юридичних осіб за заявами кредиторів за вимогами до
боржника, що виникли з 12.03.2020 р. Такий мораторій
діє на період карантину та протягом 90 днів з дня його
скасування.
Велика кількість бізнесів опинилися під
загрозою банкрутства через економіко-соціальні
наслідки оголошеного в Україні карантину та
протиепідеміологічних заходів. Мораторій дав зворотний
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ефект, оскільки відтермінування відкриття проваджень
про банкрутство не дає позитивного економічного
ефекту. За таких умов порушились економічні ланцюги
розрахунків, адже відсутність оплати послуг (робіт)
одного бізнесу породжує відсутність оплати для
іншого. При цьому гравці ринку не можуть отримати
задоволення своїх вимог через заборону відкриття справ
про банкрутство. Разом з тим, бізнес почав працювати
в тіні та застосовувати готівкові розрахунки, про що
свідчать аналітичні дані Національного банку України про
збільшення обігу готівки в Україні.
Поряд з цим мораторієм існує інший, який негативно
впливає на економіку країни. Законодавством про
банкрутство встановлено, що у справах про банкрутство
державних підприємств з часткою державної власності
більше 50% не застосовуються судові процедури санації
та ліквідації. Господарські суди закривають провадження
у справах про банкрутство таких підприємств за
сукупності наступних обставин: закінчення строку
процедури розпорядження майном та чинність заборони
на застосування процедури санації та ліквідації щодо
таких юридичних осіб. Тобто проти таких підприємств
можна ініціювати справу про банкрутство, але вона буде
полягати тільки у розпорядженні майном, що не дозволяє
задовольнити вимоги кредиторів. Така заборона має
дуже негативний економічний ефект саме для державних
підприємств, оскільки потенційні контрагенти не бажають
мати справу з ними. Причина досить банальна: приватний
бізнес знає, що в будь-який момент може не отримати
оплату за свої послуги й товари, а отримати їх через
банкрутство неможливо. Тобто державні підприємства
можуть зловживати й у такий спосіб постійно
функціонувати без замовлень і перебувати у постійній
збитковості.
Треба розуміти, що банкрутство — складова екосистеми
економіки країни і навіть світу. Цей інструмент
слід застосовувати вчасно: прибирати неефективні
підприємства з ринку, вивільняти активи для створення
нових бізнесів, допомагати боржникам отримати певну
фінансову підтримку. Водночас банкрутство допомагає
вчасно зупинити кредиторів від «навали», надати компанії,
що потрапила у складне становище, шанс відновити
бізнес, повернути незаконно виведені активи і притягнути
винних до відповідальності. При мораторії увесь цей
ланцюг руйнується не тільки в країні, а й за її межами.
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Українському бізнесу перестають довіряти, і це впливає на
доходи, сплату податків і всю економіку країни.
14 грудня 2021 р. Верховна Рада скасувала мораторій,
пов’язаний з карантином, і сподіваюсь, Президент не
забариться з підписанням відповідного закону.

— Як щодо процедури банкрутства фізосіб: чи з’явилася
практика у цій категорії справ? Чи працювали особисто Ви
вже з такою процедурою?

— Практика банкрутства фізичних осіб формується,
і ми вже можемо побачити позитивні зрушення. При
цьому певна частина боржників цієї категорії не розуміють
процедури, її мети та можливостей. До того ж, фізичні
особи не хочуть розуміти можливостей залучення та
підтримки арбітражного керуючого у таких справах, не
хочуть авансувати його винагороду, а при авансуванні
не бажають далі оплачувати фактично його заробітну
плату. Такі дії боржників стають причиною відмови
у відкритті справ та відмови керуючих реструктуризацією
продовжувати участь у справі.
Для більш масштабного залучення фізичних осібборжників досить критичною є роз’яснювальна робота
з боку держави. Найчастіше людина приходить зі
стереотипним мисленням, звинувачуючи державу в своєму
фінансовому становищі, і вважає, що саме арбітражний
керуючий тепер має безоплатно виправити помилки.
Можливо, слід запровадити безоплатну правову допомогу
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для підготовки документів у суд і відшкодовувати
з бюджету винагороду арбітражному керуючому для тих
верств населення, що дійсно фінансово неспроможні.
Наша компанія проводить відновлення
платоспроможності, здійснює підготовку плану
реструктуризації та надає підтримку боржникам. Також
ми маємо позитивну практику реалізації позовів у межах
справ про банкрутство та повернення майна таким особам.

— Назвіть 3 головні тренди процедури банкрутства, що
сформувалися з часу прийняття профільного Кодексу.

— У бізнес-спільноті з’явилося розуміння, що керівник
і власник можуть бути притягнуті до відповідальності.
Швидкі оберти практики по субсидіарній і солідарній
відповідальності потроху змушують бізнес підвищувати
рівень культури платоспроможності. Практика визнання
угод недійсними в межах справи про банкрутство та
повернення виведених активів до ліквідаційної маси теж
набуває позитивного застосування і викликає бажання
ретельніше перевіряти контрагента та документи,
прискіпливо ставитись до цінової політики, предмету
угоди й мети її реалізації. Практика заохочує керівників
якісніше вести бізнес, заздалегідь будувати законним
шляхом бізнес-процеси, а бенефіціарів — виважено
ставитись до управлінських рішень, створювати
резервні фонди та вчасно реагувати на ознаки
неплатоспроможності.
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— Історично так склалося, що в суспільстві банкрутство
сприймається як «чорна» процедура, тому й до арбітражних
керуючих ставлення різне. Як, на Вашу думку, можна
покращити статус цієї професії в очах соціуму?

— Я вірю в теорію голографічності світу. Визнаю той
факт, що якщо бажаєш змінити світ, то починати треба
з себе. Зайве обурюватись на попередників, на негативний
досвід, що був раніше, на нечисті пропозиції, занедбаність
і перетворення на металобрухт заводів у минулому. Для
початку треба усвідомити та прийняти той факт, в якому
стані зараз знаходиться професія. Він показує рівень
розвитку і є відправною точкою для того, щоб намітити
вектор руху і способи досягнення результату. Лише через
роботу над собою кожного арбітражного керуючого,
через знання і позитивний досвід учасників процедур
банкрутства ми зможемо досягти підвищення репутації
професії і поступово чорне перетворити на біле.
Моя компанія вже 14 років займається виключно
процедурами банкрутства. Бренд NOBILI є хорошим
взірцем прозорості й бездоганної репутації. З нами
співпрацюють топові юридичні компанії, для яких репутація
має досить велике значення. Нам віддають свої проєкти
великі групи та підприємства, для яких важливо провести
процедуру максимально чисто і законно. Але ми розуміємо,
що інколи не отримуємо надприбутків, відмовляючи
клієнтам, цінності яких суперечать політиці нашої компанії.
Думка в суспільстві формується, виходячи з особистості
кожного арбітражного керуючого. Якщо кожен буде
прораховувати заздалегідь свої репутаційні ризики
та дбати про своє ім’я, ми зможемо змінити думку
суспільства щодо практики в цілому. Сюди можна додати
популяризацію самого банкрутства як ефективного
інструменту для бізнесу, налагодження співпраці
з основними стейкхолдерами ринку, такими як банки,
об’єднання підприємств, органи державного управління,
судді. Тоді ставлення до роботи арбітражних керуючих
буде поступово змінюватися, з’являтиметься повага з боку
суспільства. Адже робота арбітражного керуючого — це
досить тяжка праця, яка потребує поєднання специфічних
знань, досвіду і відповідних особистих якостей. Вірю, що
найближчим часом ця професія посяде гідне місце серед
юридичних професій і буде досить популярною.

— Нещодавно Вас обрали до ради арбітражних керуючих.
Який шлях розвитку планує обрати НААКУ на найближчі
2 роки?

— На сьогодні рада Національної асоціації арбітражних
керуючих України сформована з однієї команди зі
схожими цінностями й бажанням змінити ставлення до
практики банкрутства і підвищити статус арбітражного
керуючого в суспільстві. Кожен член команди йшов зі
своєю чітко виписаною програмою і відповідає перед
своїми виборцями за її реалізацію. Але ці програми схожі
в бажанні змінити процедуру банкрутства на краще.
У моїй програмі були наступні положення:
1. Вирішення питань щодо забезпечення роботою
арбітражних керуючих та зняття мораторію на відкриття
проваджень про банкрутство.
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ація залишається більш популярною.
Бліц: обрати один з варіантів

— Участь у розгляді справи в суді чи медіація?

— Перш за все, ми йдемо за клієнтом. Результативність
проєкту залежить від того, чи збігається та емоція,
яку він очікував отримати на початку проєкту, з тією,
яку отримав у кінці. Я завжди намагаюся надати
вмотивовані рекомендації для вирішення спірних
кейсів шляхом переговорного процесу. В деяких
ситуаціях це спрацьовує, і клієнт розуміє свою
економію ресурсів — як матеріальних, так і моральних.
А от щодо медіації, то це питання поки що не на часі.
Маючи сертифікат медіаторки, я досить добре розумію
процес і можливості, але Закон про медіацію тільки що
покинув Верховну Раду і має пройти ще довгий період
популяризації.

— У процедурі банкрутства: санація чи ліквідація?

— Хотілося б, щоб було більше санацій, але, на жаль,
ліквідація залишається більш популярною.

7. Переформатування досудового порядку підготовки та
подання заяви про банкрутство.
8. Запровадження запиту арбітражного керуючого за
аналогією з адвокатським запитом.

Наталія Тищенко, керуюча партнерка NOBILI
2. Проведення просвітницької діяльності щодо
банкрутства як законного інструменту вільного ринку
з суддями, представниками банківського сектору
(асоціаціями банків), державними та приватними
виконавцями та їх спільнотою. Особливу увагу
в просвітницькій роботі слід приділити представникам
податкових та правоохоронних органів, державним
реєстраторам, аудиторам та представникам приватних
охоронних компаній.
3. Оптимізація щорічних внесків шляхом розширення
джерел надходжень: спонсори та міжнародні донори,
проведення заходів тощо.
4. Переформатування підвищення кваліфікації
арбітражних керуючих шляхом запровадження змішаної
системи, яка передбачає проведення курсів, застосування
бальної або іншої прийнятної системи з розширенням
способів підвищення кваліфікації.
5. Виключення дискримінації в оподаткуванні
діяльності арбітражних керуючих: встановлення
вимоги податкового навантаження на рівні
5% від доходу та оплати єдиного соціального
внеску, оскільки арбітражний керуючий є такою
ж самозайнятою фізичною особою, як і інші фізичні
особи.
6. Запровадження «монополії арбітражного
керуючого» в провадженнях про неплатоспроможність.
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— Ваш професійний досвід налічує вже майже 20 років.
Можете назвати справи, які найбільше запам’яталися,
можливо, стали найцікавішими чи найскладнішими
у практиці?

— Кожна справа — це частина життя. Можливо,
в моєму досвіді й були прості справи, але це було на
самому початку практики. Колись це була досить
швидка процедура, яка не вимагала креативу, була
незарегульована й нікому не зрозуміла. З кожним новим
законом процедури банкрутства «обростають м’ясом», все
більше набувають урегульованих процесів. Додаються нові
інструменти, з’являються нові вимоги, і з часом сторони
процесу стають більш обізнаними.
Справа, яка тривала 6 років і закінчилася в цьому році,
була надто вагома для ринку банкрутства і надто емоційна
для мого особистого сприйняття. Основним досягненням
було повернення до ліквідаційної маси банкрута активу,
що був реалізований номінальним керівником за
заниженою ціною. Справа двічі відвідувала Верховний
Суд, її намагалися закрити без оплати винагороди та
компенсації витрат арбітражного керуючого. Двічі
довелося залучати фізичну охорону для фактичної
передачі майна. Вся процедура супроводжувалась
низкою підроблених документів з боку опонентів та
кримінальними провадженнями. Але результатом
стало повне погашення кредиторських вимог, в т.ч.
й податкового боргу.

— Чи змінилися підходи до роботи, комунікація
з клієнтами, зважаючи на останні 2 пандемічні роки та
введення локдаунів?
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— Виконання завдання: самостійно чи делегувати?
— Керуюся правилом: все, що можна передоручити, —
віддавати. Тоді у тебе завжди буде час на речі, які
приносять більше задоволення.

— Особиста зустріч з клієнтом чи зустріч у ZOOM?
— ZOOM — це дуже зручно з точки зору економії
часу. Але скільки ми вкладаємо, стільки й отримуємо.
Я прихильниця живого спілкування, обміну емоціями
та енергією.

— Активний відпочинок чи залишитися вдома?
— Однозначно активний відпочинок. І в пріоритеті
завжди відпочинок з сім’єю.

— Якщо не юридична професія, то обрали б…
— Стала б ресторатором.
— Наша основна категорія банкрутств — підприємства
з історією. Більшість з них реально потрапили в скрутне
становище, і єдиним виходом для них є застосування
процедури банкрутства. Недивно, що клієнт хоче бачити
очі людини, якій повинен довірити своє підприємство.
Процедурою передбачено, що тільки у процедурі
розпорядження майном арбітражний керуючий виконує
функцію спостерігача, а весь довгий шлях санації чи
ліквідації боржника починається з передачі повноважень
і особистої відповідальності арбітражного керуючого за
підприємство. І саме від його правильних цілей, досвіду
та цінностей залежить доля підприємства. Саме він
шукає шляхи подолання неплатоспроможності, ініціює
стягнення заборгованості з третіх осіб, повертає майно
у ліквідаційну масу. Саме він має знайти порозуміння
між кредиторами й боржником і максимально
задовольнити фінансові вимоги всіх кредиторів.
Як і раніше, для якісної комунікації ми
використовуємо особисті зустрічі. Економія часу
відбувається лише у соціальній роботі, а в роботі
з клієнтами все так і залишається.

— Ви — арбітражна керуюча, керуюча партнерка,
адвокатка, медіаторка. Як вдається поєднувати
професійний розвиток з особистим, популяризувати
особистий та професійний бренд водночас?

— Вважаю, що професійний бренд нероздільно
пов’язаний з особистим. У світі юриспруденції дуже
важливий персональний бренд. Він дає впізнаваність
і викликає довіру у колег, клієнтів, органів влади. А також
у інших організацій, де я захищаю інтереси клієнтів.
Постійна підтримка персонального бренду — це кропітка
щоденна робота, яка займає у мене третю частину
загальної професійної діяльності. Але воно того варте.
Підготувала Маргарита Кінах,
журналістка «Юридичної Газети»
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КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА: 2 РОКИ В ДІЇ
Сильні та слабкі сторони в правозастосуванні
Андрій
Спектор,

адвокат, старший
партнер LB («Лабораторія
банкрутства»)

Д

іловий клімат України давно відштовхує
потенційних інвесторів своїм драматичним
рівнем повернення боргів. Виправлення цієї
ситуації покладалося на новостворений Кодекс
з процедур банкрутства, який набув чинності
2 роки тому. Відразу слід зазначити, що строк цей
занадто малий, щоб говорити про ефективність нового
регулювання та досягнення поставлених цілей. Крім
того, на дієвість Кодексу вплинули триваюча пандемія
коронавірусу і спричинені нею обмеження та мораторії
на відкриття проваджень у справах про банкрутство.
Проте 2 роки практичного застосування нового
законодавчого акта однозначно підтвердили, що
процедури банкрутства у своєму розвитку зробили
чималий крок уперед, а процесу подальшого
вдосконалення традиційно ніколи не буде кінця.

СИЛЬНІ СТОРОНИ

Головною заслугою нового Кодексу називають те, що
він поставив запобіжники проти використання процедур
банкрутства на користь боржника, який ухилявся
від сплати боргів. Раніше ліквідація спустошеного
боржником підприємства не приносила кредиторам
жодного зиску, тому вони практично не брали участь
у процедурах. Тепер просто так ліквідувати своє
підприємство і отримати прощення боргів вже не вийде.
Більше того, якщо в суді доведуть умисне доведення
підприємства до банкрутства шляхом укладення
фраудаторних правочинів і відчуження майна
в порушення прав кредиторів, власникам та керівнику
підприємства доведеться розплачуватися власним
майном. Кодекс дав можливість проведення більш
ретельного аналізу фінансово-господарського стану
боржника до відкриття провадження у справі про
банкрутство. Якщо у попередньому законі фінансовий
стан боржника досліджувався лише за рік до відкриття
справи, то зараз цей строк розширили до 3 років.
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Процедура оскарження та визнання недійсними
правочинів боржника, які спрямовані на шкоду
кредиторам, також удосконалена.
Застосування інституту солідарної відповідальності —
взагалі свіжа норма (ст. 34 КУзПБ), яка не мала
в корпоративному праві прецедентів до 2019 р. Цей
інститут застосовується до керівника боржника, якщо
той вчасно не звернувся до господарського суду у разі
наявності загрози неплатоспроможності компанії.
Таким чином, Кодекс змінив ставлення кредиторів
і дав їм можливість активніше брати участь у справах
про банкрутство і розуміти, чи зможуть вони повернути
свої гроші, в якій мірі будуть задоволені зобов’язання
перед ними. З іншого боку, недобросовісні боржники
вже не так активно заходять у справи про банкрутство,
бо побоюються, що будуть притягнуті до фінансової
відповідальності. Сам факт того, що банківські установи,
в т.ч. державні, з появою КУзПБ стали частіше ініціювати
банкрутні процедури самостійно, свідчить про те, що
і законодавчі зміни, і практика йдуть правильним шляхом.
Кодекс також впорядкував строки окремих процедур.
Зокрема, процедури розпорядження майном — вона не
може тривати понад 170 календарних днів (ч. 2 ст. 44
КУзПБ). Далі суд має винести ухвалу про перехід до
процедури санації чи визнання боржника банкрутом
і його ліквідації. Раніше 9 років розпорядження
майном було реальною практикою. Сьогодні судді
охоче використовують нові положення Кодексу і навіть
закривають провадження у справі, якщо розпорядження
майном не приводить до досягнення конкретних цілей.
Так само впорядкована процедура санації. Скажімо,
раніше суд вводив цю процедуру, і тільки після цього
розроблявся власне план санації. Були приклади, що
процедура санації до 6 років тривала без плану. Кодекс
чітко визначив послідовність: спочатку план, а потім
призначення процедури.
Не менш вдалою ідеєю, яка була реалізована
у Кодексі і продовжує розвиватися, стало встановлення
механізму задоволення вимог будь-яких кредиторів,
у т.ч. забезпечених, виключно в межах провадження
у справі про банкрутство через винесення відповідних
рішень суду. Це забезпечило більш ретельний
суддівський нагляд за прозорістю проведення такої
процедури та поведінкою головних її учасників —
боржника і кредиторів.
Ще одне важливе позитивне досягнення Кодексу —
реалізація всього майна банкрута виключно на
електронних аукціонах за процедурами системи
«Прозорро.Продажі». Продаж майна тепер відбувається
через дворівневу електронну торгову систему з відкритим
кодом, що забезпечує прозорість таких аукціонів,
контроль громадськості за їх ходом, унеможливлює

ВИБІР КЛІЄНТА. ТОП-100 юристів України 2021

вплив та маніпуляції за рахунок виключення людського
фактору. Вся взаємодія покупця з системою торгів
відбувається через комерційні майданчики, адміністратор
не знає, хто бере участь у торгах, до завершення аукціону
і не може впливати ні на допуск учасників, ні на хід
торгів.

СЛАБКІ СТОРОНИ

Незважаючи на прогресивність, Кодекс з процедур
банкрутства все ж є продуктом соціального компромісу
між різними учасниками ринку, тому там залишилося
чимало спірних питань стосовно процесуальних
і матеріальних норм. Крім того, деякі новели Кодексу не
привели до результату, на який очікував законодавець.
Найбільше нерозв’язаних питань стосуються особи
арбітражного керуючого. Проблемною виявилася сама
процедура його призначення. До появи Кодексу діяв
автоматизований розподіл. Цю норму, прив’язавши
її до ЄСІТС (Єдиної судової інформаційнотелекомунікаційної системи), перенесли і до Кодексу.
Проте сталася технічна проблема — ЄСІТС не
запрацювала і невідомо, коли запрацює. Тепер, як
тимчасова норма, ініціюючий кредитор може подавати
заяву про призначення розпорядником майна того
арбітражного керуючого, якого він вважає за потрібне
і якому більше довіряє. Ця норма зараз прописана
у «Перехідних положеннях» Кодексу, проте законопроєкт
№4409, який парламент вже збирається розглянути
у другому читанні, передбачає переведення цієї норми
в тіло самого Кодексу. Одні кажуть, що це єдиний вихід
у наших реаліях, бо інше не працює, а противники
цих змін вказують на можливу монополізацію ринку
частиною арбітражних керуючих, адже рівноправного
доступу до справ вже не буде.
Так само викликає гострі дискусії питання гарантованої
оплати праці арбітражних керуючих. Раніше таких
гарантій взагалі не було, що призводило до численних
зловживань. Кодекс трохи виправив цю ситуацію,
забезпечивши авансування винагороди арбітражному
керуючому на 3 місяці. Це спрацьовує у процедурі санації,
бо вона спрямована на відновлення платоспроможності,
у чому зацікавлені всі — і кредитори, і боржник. А от
у процедурі ліквідації знову виникають проблеми
з оплатою, коли тривалість процедури перевищує 3 місяці,
а у банкрута не знайдено майна. У такому випадку суди
(вже є відповідна практика) покладають обов’язок
сплачувати арбітражному керуючому винагороду за
здійснення повноважень ліквідатора у ліквідаційній
процедурі на кредиторів. Їм це, зрозуміло, не подобається,
і вже йде тривалий пошук можливостей змінити цю
практику на законодавчому рівні.
Скажімо, банківська спільнота як найбільш
поширений кредитор пропонує впровадити
фінансування роботи арбітражного керуючого за
відсутності у боржника майна за рахунок засновників
боржника-юридичної особи, оскільки саме вони
отримують реальну вигоду від процедури і можуть бути
винні у відсутності у боржника активів, достатніх для
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фінансування процедури припинення створеної ними
юридичної особи. Або оплачувати ці послуги за рахунок
державного бюджету з наступним стягненням цих коштів
на користь держави з учасників юридичної особи, якщо
вони добровільно їх не компенсують. Щодо фізичної
особи пропонується скористатися в якості аналогії
існуючим інститутом безоплатної правової допомоги,
проте ці кошти мають бути закладені у державний
бюджет, і держава навряд чи зацікавиться таким
механізмом. Отже, питання залишається відкритим.
Ну, і найбільш слабким у реалізації виявився інститут
неплатоспроможності фізичної особи. Реструктуризації
та погашенню боргів фізичної особи у Кодексі
присвячена окрема книга. Це новація. Втім, нові
норми в своїй більшості незрозумілі ані адвокатам, ані
арбітражним керуючим, особливо в частині застосування.
В т.ч. немає єдиного підходу, як діяти у справах
з валютними кредитами, забезпеченими іпотекою.
Зокрема, незрозуміло, як вести підрахунок платежів, які
мають бути сплачені боржником у разі досягнення згоди
з кредитором. Виявилося, що суму зобов’язань можна
визначити по-різному, і вона може бути непідйомна для
боржника.
Є також питання щодо єдиного житла боржника.
Кодекс передбачає залишати боржнику житловий
будинок або квартиру, якщо їх площа не перевищує
120 та 60 кв. м відповідно. Але на практиці буває, що
у боржника є діти, а площа житла перевищує зазначені
норми. За Кодексом це житло має бути продане,
і боржник за це нічого не отримує.
У Кодексі закладена також суперечка норм. З одного
боку, ч. 1 ст. 132 КУзПБ передбачає, що суд має право
виключити з ліквідаційної маси майно боржника, на яке
згідно з законодавством може бути звернене стягнення,
але воно є необхідним для задоволення нагальних
потреб боржника або членів його сім’ї. Водночас у ч. 3
ст. 132 йдеться, що загальна вартість цього майна не
може перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної
плати. Це 180 тис. грн, а будь-яке житло в Україні
сьогодні коштує дорожче. Що робити в даному випадку,
незрозуміло.
Ще одну велику проблему складає доступність
процедури щодо неплатоспроможності для фізичної
особи. Хоча судовий збір не сплачується, треба
авансувати оплату роботи арбітражного керуючого,
і часто буває, що борг співмірний з цим авансуванням.
Процедура в такому разі втрачає сенс. В результаті
боржники з малозначними боргами до господарського
суду ніколи не звернуться, що вже підтверджує практика.
Проте очевидно, що суперечки навколо Кодексу — це
нормальний процес, у горнилі якого виникнуть дійсно
працюючі норми, буде віднайдено реальний баланс
інтересів та відсіється усе надумане та штучне. І саме
Кодекс стане тим провісником змін, який переконає
ринок більше довіряти процедурі банкрутства й не
забувати, що питання неплатоспроможності — це не
тільки ліквідація, але й санація. А отже, життя після
банкрутства існує!
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«Кращі серед лідерів — ті, хто повністю
і досконально розбирається в кожному
аспекті свого бізнесу і галузі» (Брайан Трейсі)

ЦІННОСТІ

•
•
•
•
•

репутація,
якість,
відповідальність,
довіра,
компетенція.

ПРАКТИКИ
Банкрутство
Податкові спори
Захист активів

ДОСЯГНЕННЯ
За час адвокатської діяльності брав участь
у понад 85 справах про банкрутство.
Результатом вчинення дій правового захисту
стало стягнення заборгованості на суму понад
700 млн грн.
Серед найбільших кейсів 2021 р. — банкрутство
ТМ «Гаврилівські курчата» (ТОВ «Комплекс
Агромарс»).
Член комітетів НААУ з питань банкрутства
та з питань виконавчого провадження. Член
Асоціації правників України (UBA), Європейської
Бізнес Асоціації (EBA) та Young Business Club.
Голова асоціації «Податки України».

Займається юридичною діяльністю з 2010 р.
На підставі рішення Дніпропетровської
КДКА отримав свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю №2540 від
25.06.2012 р.
ОСВІТА
У 2010 р. закінчив юридичний факультет
Національного гірничого університету
у м. Дніпро за спеціальністю «Правознавство»
У 2020 р. здобув освіту за напрямом «Психологія
бізнесу»
• сертифікат №201609-847130 школи
Володимира Тарасова Premium Management,
• курс Олександра Фрідмана «Делегування.
Результат руками співробітників».

Організатор

www.spektor.legal
spektor.andrii@gmail.com
+380 97 656 71 35
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
ЗАБОРГОВАНОСТІ

Ковальчук
Микола
L.I.Group

Бондар
Гліб

Коробейніков
Антон

Мартинюк
Мар'ян

AVELLUM

Sayenko
Kharenko

Moris Group

Боярчуков
Сергій

Мегеря
Артур

Алєксєєв,
Боярчуков
та партнери

office@abp.kiev.ua
+380 (44) 235 88 77

L.I.Group

lawyer@ligroup.com.ua
+38 044 359-03-61

Плотніков
Олександр

Сербін
Ірина

Arzinger

Ario

Кирпа
Юлія

Сошенко
Олексій

Чорний
Сергій

AEQUO

Redcliffe Partners

Baker McKenzie

Волянська
Олена
LCF
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lawyer@ligroup.com.ua
+38 044 359-03-61

info@lcf.ua
+380 44 455 88 87
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

БАНКРУТСТВО-2021:
ОЦІНКА РИНКУ ТА ПРОГНОЗИ

О

чевидно, вірус Covid-19 в останні 2 роки став
небезпечним не лише для людей, а й для бізнесів.
Зокрема, негативні наслідки та грошові збитки
понесли численні компанії в Україні та за її межами.
Народні депутати пропрацювали та прийняли низку
ініціатив з метою полегшення життя власників бізнесів
у цей непростий для всіх час, однак не всі ці нововведення
пророчать здоровий сон для деяких компаній.
2021 р. підійшов до завершення, і настав традиційний
час підбиття підсумків. Крім того, важливо обговорити
очікування і прогнози як для окремих підприємців, так
і для економіки України в цілому.

ЗНЯТТЯ МОРАТОРІЮ

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих
питань процедур банкрутства на період здійснення заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби Covid-19». Ним фактично
скасовується мораторій на відкриття проваджень у справах
про банкрутство юридичних осіб за заявами кредиторів,
вимоги яких виникли під час карантину. Нагадаю,
цей мораторій був уведений з 12 березня 2020 р. задля
тимчасового спрощення життя боржників у період дії
карантинних обмежень. Тепер кредитори знову матимуть
змогу відкривати провадження у справах про банкрутство
боржників без будь-яких обмежень стосовно моменту
виникнення кредиторських вимог.
З одного боку, це погана новина для багатьох суб’єктів
підприємницької діяльності, адже для компаній це
матиме певні наслідки, і для боржників перспективи не
дуже приємні. Вже найближчим часом очікується суттєве
зростання числа проваджень у справах про банкрутство,
а відтак, і маса роботи для арбітражних керуючих та
юристів, які супроводжують ці процедури. Однак це
також і можливості для компаній покинути боргову яму
та відновити платоспроможність. Тобто попри певні
обмеження, для бізнесу це позитивний момент.

МЕХАНІЗМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРГІВ

Зняття мораторію дає змогу відкривати провадження
у справах про банкрутство, але не варто забувати і про
такий інститут відновлення платоспроможності, як
досудова санація. Цей інструмент може допомогти
суб’єктам господарювання розрахуватись з кредиторами
на умовах, що будуть вигідні для всіх учасників
правовідносин, зберегти робочі місця та уникнути
банкрутства. Для боржників це унікальна можливість
фактично без ініціювання судової процедури банкрутства
та відкриття відповідного провадження розпочати процес
оздоровлення власного фінансово-господарського
становища. Санація в цілому і досудова санація зокрема
є одними з найефективніших механізмів реструктуризації
боргів, які передбачені Кодексом України з процедур
банкрутства. Процедура досить гнучка та передбачає
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відновлення платоспроможності підприємства як
у судовому, так і в позасудовому порядку.

РЕАЛЬНА ТА ЗАКОННА МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ БОРЖНИКІВ

Підприємствам, які перебувають у скрутному
становищі, варто було вже вчора подумати про власний
порятунок та ініціювати процедуру досудової санації.
Для цього необхідне рішення засновників або акціонерів
боржника, а також згода кредиторів на затвердження
плану досудової санації. Однією з найважливіших
умов затвердження такого плану є ретельна підготовка
ліквідаційного аналізу. Цей документ має свідчити
про вигідні для кредиторів аспекти виконання плану
досудової санації порівняно з ліквідацією боржника.
Крім того, вирішальним для боржників є кваліфікований
юридичний супровід.

ЩО НА ПРАКТИЦІ

Процедуру досудової санації не можна назвати
популярною серед боржників. Це пояснюється
банальним незнанням переваг такого інструменту та
певним острахом на фоні цього. Крім того, донедавна
фактично була відсутня успішна судова практика.
Карантинні заходи негативно вплинули на
фінансовий стан практично всіх компаній не лише
в Україні, але й у світі. Велика кількість вітчизняних
підприємств припинили діяльність та перебувають на
межі банкрутства. Проте дехто встиг вчасно зреагувати
та скористатись процедурою досудової санації. До
прикладу, Харківський тракторний завод мав 1 423 742
699,71 грн заборгованості, але отримав у рамках досудової
санації 2 роки відстрочки.
Варто окремо згадати Дніпропетровський
металургійний завод, який мав 1 246 094 297,45 грн
заборгованості. Судом було затверджено план досудової
санації, яким передбачено 2 роки відстрочки в рамках
санації та рік розстрочки боргів. За нормами Кодексу
України з процедур банкрутства, досудова санація
підприємства була погоджена судами 3 інстанцій, що
є першим таким випадком для нашої держави. Фаховий
супровід адвокатів дав змогу розробити детальний план
санації, куди включені 243 кредитори. Підприємство не
зупиняло роботу та уникло ризику арешту та реалізації
майна чи блокування діяльності.
Найближчим часом кількість проваджень у справах
про банкрутство суттєво зросте. За даними юристів,
які працюють у цій сфері, за час дії мораторію була
значна кількість звернень від кредиторів суб’єктів
господарювання, котрі опинились на межі банкрутства
під час пандемії. Однак тоді фактично не було
можливості залучати механізми погашення боргів
через процедури банкрутства. Та вже незабаром ми
очікуємо на таку можливість після набрання чинності
проголосованим законом.
Матеріал підготували Артур Мегеря
та Микола Ковальчук, старші партнери L.I.GROUP

ВИБІР КЛІЄНТА. ТОП-100 юристів України 2021

L.I.GROUP

Компанія надає комплексні кваліфіковані юридичні послуги
в юрисдикціях українського та міжнародного права,
починаючи з 2008 р.
НАШІ ПРАКТИКИ
33 Банкрутство
33 Реструктуризація проблемної заборгованості
33 Судова практика
33 Антимонопольне право
33 Захист бізнесу
33 Захист честі, гідності та ділової репутації
33 Корпоративне право
33 Кримінальне право та процес
33 Спортивне право
КЛІЄНТИ
Успішно здійснюємо юридичний супровід великих
фінансово-промислових груп України, співпрацюємо
з банками, відомими спортсменами.
• Lada International, «ТАС груп», «Дніпровський
металургійний завод», «ПАТ «Суха балка»
• АТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas), АТ «Універсал Банк»,
АТ «Банк Кредит Дніпро», банк «Таскомбанк»
• ФК «Геліос», ФК «Інвестохіллс Веста», ФК «Горизонт»
• Мобільний оператор LIFECELL, група компаній DCH
• Відомі боксери: Олександр Гвоздик, Сергій Дерев’янченко,
Денис Берінчик, Владислав Сіренко, Олег Малиновський
та інші.
ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП НАШОЇ РОБОТИ — ДОВІРА
КЛІЄНТІВ, ПІДТВЕРДЖЕНА БАГАТОРІЧНОЮ СПІВПРАЦЕЮ

33
33
33
33
33

ВИЗНАННЯ
У ТОП-17 юридичних компаній України 2021 р.
Компанія року по роботі з проблемною заборгованістю
2021 р.
Компанія року у сфері спортивного права 2021 р.
У ТОП-5 компаній в банкрутстві
Top Position у судовій практиці, банкрутстві, захисті
бізнесу

БУДІВНИЦТВО
ТА НЕРУХОМІСТЬ

Карнаухов
Андрій
Сергій Козьяков
та Партнери

a.karnaukhov@kievbarrister.com
+38 (044) 590 48 28

Андрєєв
Максим

Бондарєв
Тімур

Кисіль
Владислав

Кочергіна
Наталія

AS Legal

Arzinger

КПД Консалтинг

Kinstellar

Бондарчук
Дмитро

Бородкін
Олександр

Колодяжний
Дмитро

Sensum

Василь Кісіль
і Партнери

АНК

dmitry_k@ank.odessa.ua
+38 0482 348 716

Буртовий
Олександр

Костенко
Роман

Антіка

Asters

Грамацький
Ернест

Курчин
Олег

Левітас
Ян

Курчин
і Партнери

JN Legal

Грамацький
і партнери

emg@gramatskiy.com
+38 (044) 581-15-51

Зайцева
Вікторія

Лівіцька
Анжеліка

Кролевецький
і партнери

Asters

info@asterslaw.com
+380 44 230 6000

info@asterslaw.com
+380 44 230 6000
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2021

Максименко
Максим

Миргородський
Денис

AVELLUM

Династія

ЧИМ ЗАПАМ’ЯТАВСЯ 2021 Р. У СФЕРАХ БУДІВНИЦТВА
ТА НЕРУХОМОСТІ ТА ЩО НАС ЧЕКАЄ ДАЛІ
Ян Левітас,
керуючий партнер
JN Legal

Мартиненко
Антон
Шкребець
і Партнери
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office@shkrebets.com
+38 (057) 720-90-01

Немченко
Ліна

Піонтковський
Сергій

Baker McKenzie

Baker McKenzie

Титикало
Роман

Тріпульський
Григорій

Moris Group

Де-Юре

Федотова
Олександра

Хапко
Юрій

ADER HABER

TOTUM

Провулок
Тараса Шевченка, 16,
Київ, 02000, Україна
+38-044-364-40-05
info@jn.legal

Н

апевне, найгучнішою подією стало чергове
реформування ДАБІ та створення абсолютно
нового, як за задумом, контрольного органу —
ДІАМ. Наскільки це допомогло змінити
становище у сфері будівництва, питання
відкрите, але учасники ринку дивляться на реформу
з обережним оптимізмом. Вже є схвальні відгуки щодо
роботи ДІАМ від декількох великих компаній. Будемо
пильно слідкувати за процесом реформування, адже
його тільки розпочато.
Ще одним значущим моментом став запуск
програми надання державної іпотеки під 5–7–
9% річних, тоді як реальна ефективна ставка
іпотеки складає 11–12%, що є вкрай обтяжливим
для переважної більшості громадян. І хоча
в минулому році така державна програма не змогла
значно вплинути на ринок (приблизно 95% житла
українці придбали за власні кошти), є достатні
підстави стверджувати, що надалі вона може стати
більш актуальною та затребуваною. Особливо
зважаючи на те, що у кінці 2021 р. Кабмін прийняв
постанову №1106, якою розширив коло можливих
учасників програми та запровадив держпрограму
лізингу для суб’єктів мікро-, малого та середнього
підприємництва.
Крім того, доречно згадати бурхливе обговорення
законопроєкту №5600, яким, серед іншого,
планувалось ввести сплату ПДВ при продажах
нерухомості, що, на думку багатьох фахівців,
зумовило би суттєве підвищення ціни новозбудованої
нерухомості та його покладенння на кінцевого
споживача. У підсумку законопроєкт прийняли,
але без норми про ПДВ. Натомість тепер протягом
року не оподатковується перший продаж майна,

Організатор

яке перебувало у власності громадянина понад
3 роки, крім спадкового майна. Водночас у випадку
продажу другого об'єкта за рік або майна, яке не
є житловим будинком, квартирою, їх частиною,
садовим будинком чи недобудовою, господарською
спорудою чи земельною ділянкою з певними
характеристиками, продавець зобов’язаний буде,
на відміну від попередніх правил, сплатити вже 5%
податок. ПДФО у розмірі 18% сплачується за продаж
третього та наступних об’єктів нерухомості, окрім
певних виключень.
Важливою подією також стало прийняття
законопроєкту №5091 про гарантування речових прав
на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені
в майбутньому. Цим законом вперше нормативно
визначено термін «девелопер», запроваджено
поняття спеціального майнового права на об’єкти
незавершеного будівництва та майбутні об'єкти
нерухомості. Але головне — передбачено можливість
реєстрації майнових прав них. Це вкрай значний
і серйозний крок до унеможливлення шахрайських дій
з боку недоброчесних забудовників, як, наприклад,
перепродаж одного приміщення декільком майбутнім
власникам.
Важливим, на нашу думку, є також віднесення
до обов’язкових умов договору з забудовниками
положень щодо планування квартири, технічних
параметрів, гарантій, визначення неможливості
внесення змін до проєктної документації без згоди
інвестора. Крім того, законом розширено перелік
умов, за яких інвестор може розірвати договір купівліпродажу, зокрема, у разі прострочки забудовником
здачі об’єкта в експлуатацію на понад 6 місяців.
Загалом прийняття такого закону дозволить суттєво
посилити позиції для захисту прав інвесторів, ширше
залучити фінансові установи до кредитування купівлі
житла і запустити повноцінну іпотеку для об’єктів, що
будуються. Але все одно залишаються спірні моменти.
Доцільно також згадати про будівельну амністію,
зміну прописки через «Дію» та запровадження реєстру
довгобудів і новобудов, але не будемо займати надто
багато часу читачів.
Після важливих новин 2021 р. хочеться
поговорити про ті зміни у законодавстві, яких
слід очікувати у поточному році. Так, на розгляд
Верховної Ради уже подано законопроєкт №5655 про
реформування системи містобудівного контролю
зі створенням нового консультативно-дорадчого
органу — Містобудівної палати. Також наразі йдуть
обговорення законопроєктів про регулювання
ринку виробництва будівельних матеріалів, метою
якого є встановлення чітких правил контролю
якості таких матеріалів, про вирішення проблем
застарілого житлового фонду і низки інших. Крім
того, планується створення загальноукраїнського
містобудівного кадастру.
Зазначені ініціативи є корисними та важливими,
тому будемо уважно спостерігати за їх реалізацією.
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Н

езважаючи на пандемію та загальну складну
економічну, політичну та безпекову ситуацію
в країні, український сектор інфраструктури,
зокрема портової та дорожньої, був одним
з найбільш активних у 2021 р. і, ймовірно,
залишиться на такому ж рівні у 2022 р.

ПОРТОВА ІНФРАСТРУКТУРА

Україна має найбільший портовий потенціал
в регіоні, адже на узбережжях Чорного та Азовського
морів діють 13 державних морських портів. Проте слід
враховувати, що цей сектор стикається з серйозними
проблемами, насамперед, через зношене обладнання,
відсутність глибоководних причалів, неадекватну
транспортну інфраструктуру, високі порівняно
з сусідніми країнами тарифи тощо. Тому існує
нагальна потреба модернізувати державні активи та
покращити управління ними, що вимагає значних
інвестицій та нових підходів і передбачає поступове
зменшення ролі держави у цьому секторі.
Зокрема, на державному рівні було прийнято
рішення про вихід держави зі стивідорних послуг та
збільшення частки приватного капіталу в модернізації
портової інфраструктури. Відповідні плани
оприлюднено в Національній транспортній стратегії
України до 2030 р. та Стратегії розвитку морських
портів України до 2038 р.
За законодавством, залучення приватних
інвесторів до портової інфраструктури можливе
через приватизацію, оренду або державно-приватне
партнерство (ДПП)/концесії. Хоча приватизація та
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оренда є добре відомими в Україні механізмами, їх
ефективне використання вимагає удосконалення
регуляторної бази. Прийняття у 2019 р. Закону
про концесії відкрило двері приватним інвесторам
до портової інфраструктури. За останні 2 роки
регуляторна база щодо концесій та захисту прав
кредиторів значно розвинулася, що зробило цей
механізм ще більш привабливим і дієвим.
Крім того, успішна концесія порту Ольвія
спонукала уряд планувати подальшу концесію 10
з 13 портів протягом наступних 10 років. Зокрема,
планується концесія порту Южний, Маріупольського
морського порту. Міністерство Інфраструктури
України заявило про плани в 2022 році провести
тендери щодо передачі в концесію пасажирського
терміналу в Одеському порту, паромного та
залізничного комплексу, а також контейнерного
терміналу в Чорноморському порту, Бердянського
та Ізмаїльського морських портів. Менші порти
(Скадовськ, Білгород-Дністровський, УстьДунайський) передані Фонду державного майна та
готуються до приватизації.

ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

У 2021 р. уряд продовжив реалізувати амбітну
програму «Велике будівництво», яка спрямована на
модернізацію, зокрема, дорожньої інфраструктури на
державному та муніципальному рівнях. Покращення
стану та розвиток доріг мають посприяти розвитку

транзитного потенціалу України і, відповідно,
покращити економічну ситуацію. Так, лише у 2021 р.
було заплановано збудувати/реконструювати понад
6 тис. км доріг. Стартував тендер на будівництво
першої з 7 ділянок Київської об’їзної дороги, яке
вимагає понад 85 млрд грн фінансування. Державне
агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)
у 2022 р. проведе тендери на будівництво ще 5 ділянок.
Зараз Укравтодор використовує такі основні
інструменти для фінансування дорожніх
інфраструктурних проєктів:
3 3фінансування з державного бюджету (дорожній
фонд та цільові державні програми);
3 3фінансування за державними гарантіями;
3 3кредити від міжнародних фінансових інституцій.
Однак діюча модель не дозволяє профінансувати
всі заплановані проєкти. Відповідно, в нагоді можуть
стати ДПП та концесії, котрі дозволять, зокрема,
уникнути збільшення державного боргу, перекласти
частину ризиків на інвестора та залучити передові
технології та підходи у цій сфері. Розуміючи переваги
цих механізмів, Міністерство інфраструктури України
почало підготовку 6 пілотних проєктів дорожніх ДПП на
загальну суму близько $1,5–2 млрд капітальних витрат.
Зважаючи на строки, встановлені законодавством,
ці проєкти можуть бути підготовлені та виставлені
на тендер у 2022–2023 рр. Щоб надати інвесторам
можливість конкурувати за кілька проєктів, конкурси
можуть починатися з затримкою у 6–9 місяців.
Очікується, що як тільки ці 6 пілотних проєктів
будуть реалізовані, уряд перейде до наступних 15–19
проєктів у 2023–2030 рр., переважно щодо платних
доріг. Однак це вимагатиме змін до бюджетного та
земельного законодавства, зокрема, щодо можливості

довгострокового бюджетування та довгострокових
фінансових зобов’язань державного партнера
щодо виплати плати за експлуатаційну готовність,
методики розрахунку такої плати та спрощення
процедури викупу земель та нерухомого майна для
цілей реконструкції та будівництва доріг державного
значення загального користування.
З метою вирішення питань фінансування урядом
підготовлено проєкт закону №5090. Законопроєкт
№6244, який покликаний спростити вилучення та
викуп земельних ділянок та нерухомого майна для
цілей дорожнього будівництва, був зареєстрований
у Верховній Раді на початку грудня. Очікується, що
обидва законопроєкти будуть прийняті в цілому на
початку 2022 р., адже інакше реалізувати амбітні
плани буде складно.
Окремо слід відзначити активність у підготовці
інфраструктурних проєктів приватного сектору.
Достовірно відомо про 2 проєкти в портовій сфері
та 2 — в дорожній, що готуються приватними
інвесторами в порядку приватної ініціативи
в портовій сфері. Так, компанією «АвтомагістральПівдень» розробляється пропозиція щодо будівництва
та експлуатації нової концесійної автомобільної
дороги за маршрутом Краковець–Львів–Броди–
Рівне, а компанія Onur Taahhut Tasimacilik готує
пропозицію щодо будівництва та експлуатації на
умовах ДПП автодороги за маршрутом Стрій —
Мукачево.
Якщо темпи уряду щодо нормативного
регулювання сфери ДПП та концесій не
уповільняться і законопроєкти №5590 та №6244
будуть прийняті на початку 2022 р., ми зможемо
побачити перші платні дороги уже за 4–5 років.

ЧИ ВІДЧУВАЄТЕ ВИ, ЩО
УТРИМУВАТИ СТАРИХ КЛІЄНТІВ ТА
ШУКАТИ НОВИХ СТАЛО СКЛАДНІШЕ
СКЛАДНО
СКАЗАТИ

ТАК

31%

15%

?
54%
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МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ –
ЗА ДЕКАРБОНІЗАЦІЄЮ
— Навесні 2021 р. на Ukrainian Energy Forum INTEGRITES
презентувала Climate Change Task Force. Що це за напрям?

— Climate Change Task Force — це майже половина
фірми. Це 7 партнерів і команди їхніх практик, що разом
комплексно консультують клієнтів щодо проєктів,
пов’язаних з декарбонізацією бізнесу. Запуск цього
напряму фактично є відповіддю на нові потреби компаній,
які диктує екологічна ситуація в світі. Раніше проєкти,
які мали назву «зелених», в Україні традиційно зводились
до будівництва потужностей для виробництва енергії
з відновлюваних джерел (ВДЕ). Розквіт цього сектору був
пов’язаний з високим тарифом на електроенергію з ВДЕ,
а також проведеними реформами, які дозволили запустити
ринок такої електроенергії. Я почав вести клієнтів з цієї
галузі більше 10 років тому, а зараз вимоги часу дають нам
з колегами можливість працювати і над іншими, зокрема,
з декарбонізації бізнесу.

— Стимулом до появи Climate Change Task Force була
національна політика з декарбонізації, чи все ж це заслуга
західних віянь?

— В Україні є декарбонізаційна стратегія на рівні
держави, проте вона носить досить декларативний
характер. Більш важливою з точки зору майбутнього для
бізнесу, який працює в ЄС та Україні, є European Green
Deal 2050. Серед іншого, в цій стратегії йдеться про Carbon
Border Adjustment Mechanism (CBAM). Він передбачає,
що всі товари, які імпортуються до ЄС з країн, котрі не
проводять достатньо заходів для зниження парникових
викидів, будуть оподатковуватися на кордоні з Євросоюзом
спеціальним податком. І платниками такого податку
будуть імпортери. Україна наразі експортує майже 50%
своїх товарів до країн-членів ЄС, тож це відразу вдарить по
важкій промисловості, а згодом торкнеться й агросектору
та інших сфер економіки, які є основою українського
ВВП. Це надає питанню «озеленення» великого та інших
бізнесів в Україні ще більшого значення. Або бізнес буде
отримувати сертифікати про зменшення викидів, або буде
платити високі податки в ЄС і втрачати значну частку
прибутку.

— А які проєкти має закривати цей напрям у фірмі?

— Щоб отримати сертифікат, який підтвердить
відповідність рівня викидів на виробництві компанії
європейським вимогам, потрібно буде впроваджувати різні
технології та проєкти, які будуть знижувати негативний
вплив на навколишнє середовище від виробництва продукту.
І власне, наша Climate Change Task Force такими проєктами
й займається. Йдеться про енергоефективність великих
промислових підприємств, уловлювачі шкідливих газів,
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наприклад, на сталеварних доменних печах, залучення ESGфінансування.
Залишається у фокусі фірми й альтернативна енергетика,
а точніше, будівництво нових потужностей на підставі
корпоративних PPA. Це коли великий виробник укладає
з девелопером договір і під цей договір розвиває об’єкт,
а вироблену електроенергію реалізує на ринку. Це також
торгівля зеленою електроенергією з тими виробниками, які
повинні зменшувати викиди, однак не мають можливості
укладати довгострокові корпоративні PPA. Крім того,
йдеться про проєкти водневої інфраструктури, які поки
що на ранній стадії розробки техніко-економічного
обґрунтування. Подолаємо основну складність —
транспортування водню, і з часом зможемо почати
переводити авто і навіть літаки на цей вид пального.
І, звичайно, це законотворчість, безпосередня
участь у ній. Наразі команда INTEGRITES працює
над законодавчою базою, що регулюватиме системи
накопичення електроенергії та маневрені потужності. Також
займаємося імплементацією стандартних договорів купівліпродажу електроенергії EFET (European Federation of Energy
Traders). А ще доклались до розробки законопроєкту про
розвиток виробництва біометану, який був прийнятий
цієї осені в першому читанні. Я чимало всього перерахував
і думаю, що цей перелік вже в найближчі роки буде ще
довший.

— Чому у Climate Change Task Force задіяні аж 7 партнерів?

— Дуже часто проєкти цієї сфери включають
корпоративне структурування, залучення фінансування,
податкове структурування, будівництво і введення
в експлуатацію об’єктів, регуляторку, різного плану
спори. Тому до складу нашої Task Force входять
керівники практик корпоративного права та M&A,
вирішення спорів, банківського і фінансового,
податкового і митного права, нерухомості і будівництва.
Якщо рахувати разом зі мною, це половина
партнерського складу фірми.

— Чи задіяні в роботі Climate Change Task Force партнери
INTEGRITES з іноземних офісів компанії?

— Безумовно. Основну роботу ми ведемо зі старшим
партнером Юліаном Рісом, який керує нашим німецьким
офісом. Перший проєкт з Німеччини у нас якраз був
пов’язаний з відновлюваною енергетикою ще 10 років
тому. Ми дізнаємось багато нового і отримуємо роботу
від співробітництва з іноземними юридичними фірмами,
з якими у нас налагоджені тісні зв’язки. Та треба розуміти,
що CBAM — драйвер змін, передусім, для України, а не
інших країн, адже там ці речі на порядку денному вже
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Олексій Фелів,

керуючий партнер INTEGRITES
давно. Ми наздоганяємо їх, користуємося їхнім досвідом
і намагаємося максимально імплементувати його у нас.

— На національному юридичному ринку в останні
декілька років досить багато потужних гравців відкрили
практики сталого розвитку або відновлюваної енергетики. Чи
можна сказати, що Climate Change Task Force від INTEGRITES
відрізняється більшою унікальністю та комплексністю?

— За нас говорять цифри. Якщо мова про відновлювану
енергетику, то за останніх 3–4 роки ми допомогли клієнтам
залучити в проєкти цієї галузі близько 3 млрд євро. Це майже
всі великі кейси, коли європейські девелопери інвестували
у український сектор ВДЕ. Наша перевага в тому, що ми
цими проєктами займаємось більше 10 років і маємо досвід їх
реалізації від так званого greenfield аж до старту комерційної
експлуатації. Звичайно, колеги по цеху теж упіймали
тренд і почали розвиватися, окремі з них також вже мають
потужний досвід. Це буде й нас стимулювати до розвитку.
Коли ми запускали Climate Change Task Force, то були
першими в позиціонуванні саме поза тим, що традиційно
вважається sustainability, eco, ESG тощо. Ми не пов’язуємо
наші проєкти суто з екологією, у нас акцент — на те нове,
що бізнесу слід впроваджувати через глобальні зміни
в підходах до зменшення викидів парникових газів. Чому
ми об’єднали для цього майже половину фірми? Бо бачимо
за цим напрямом майбутнє. Вже зараз на світовому ринку
складно знайти гроші під проєкт, в якому немає позитивного
ефекту щодо зниження вуглецевих викидів, які продукує
бізнес. Наступним кроком буде декарбонізація логістики,
коли розпочнеться поступовий перехід на біометан та інше
біопаливо для вантажних автомобілів, літаків, водного
транспорту.

Організатор

— А як щодо держави? Вона стимулює чи, навпаки, стримує
декарбонізацію?

— Якщо говорити про «зелену» енергетику, то для
бізнесу її позиція по зниженню зеленого тарифу, звичайно,
негативна, та в інтересах держави зниження було об’єктивно
потрібне, бо вона не могла стільки платити постачальникам
енергії з ВДЕ. Водночас у нинішньої влади сформувалось
бачення, що майбутнє — за «зеленою» енергетикою, і є
тяжіння до того, що атомна і «зелена» електроенергія —
це два напрями, які варто розвивати. Випуск євробондів
«Укренерго» — це вже суттєвий крок уперед. У всіх інших
сферах декарбонізації держава не перешкоджає, але й не
є драйвером розвитку, бо у нас бюрократичний апарат
не настільки професійний і проєктно орієнтований, щоб
драйвувати. В принципі, роль держави має звестися до
формування рамкових умов. Там, де будуть створені рамкові
умови, бізнес треба облишити, він сам усе напрацює і буде
просувати позитивні зміни.

— Чи дослухається влада до потреб бізнесу?

— Загалом дослухається. І прийнятий у першому читанні
законопроєкт щодо розвитку виробництва біометану
свідчить про те, що ми рухаємось. Ми маємо законопроєкти,
кілька вже подали, за деякими вже є навіть проміжні
результати. На рівні державних підприємств є розуміння
і позитивний фідбек, на політичному рівні трохи складніше,
бо лише за останні 1,5 роки змінилось чимало міністрів
енергетики. Тільки налагодив діалог і напрацював якесь
рішення, як змінюється команда, і доводиться починати
все спочатку. Але позитивні зміни відбуваються. Навіть
класична енергетика, яка ще 5–7 років тому не сприймала
альтернативні джерела енергії, починає бачити це як
важливий елемент майбутнього.
Розмову вів Олексій Борис,
журналіст «Юридичної Газети»
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
2021

ТРЕНДИ ІР-ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ У 2021 Р.
визнати його договором про розпорядження правами
інтелектуальної власності, тому нікчемність через
недотримання письмової форми не можна застосувати.
Втім, незрозуміло: 1) чому відповідач не повинен
повертати кошти, адже очевидно, що позивач не отримав
замовлений результат; 2) чому касація не конвалідувала
правочин на підставі ч. 2 ст. 218 ЦКУ («вилікувала» дефект
форми, оскільки сторони вчинили виконання договору).
Звісно, з одного боку, замовник мав би порадитись
з юристами перед укладенням договору, який передбачав
передачу авторських прав (бо залишився без грошей,
коду і прав на нього). З іншого боку, порушник отримав
гроші і права на код, бо касація залишила в силі рішення
апеляції (постанова від 15.09.2021 р.).

Іларіон
Томаров,

радник ЮФ «Василь Кісіль
і Партнери»

ХТО БУДЕ ЗБИРАТИ РОЯЛТІ?

Найгарячішою ІР-темою року стали судові спори
з організаціями колективного управління (ОКУ) та спроби
перезапустити їх акредитацію новим законом.
Найважливішою стала справа №910/16803/19
(постанова палати КГС з розгляду справ щодо захисту
прав інтелектуальної власності від 08.06.2021 р.). Палата
вирішила обговорити, чи правильно колегії застосовують
ст. 12 Закону №2415. Мова йде про право ОКУ стягувати
збитки у вигляді винагороди за публічне виконання
фонограм. ОКУ стверджувала, що може на підставі
закону стягувати з користувачів, з якими не уклала
договір, шкоду — несплачену винагороду за використання
фонограм. Касація вирішила не відступати від висновку,
що винагорода не може бути збитками ОКУ, тому ОКУ
має отримати доручення від правовласника перед тим, як
подавати такий позов.
Паралельно існує ряд справ, де правовласники
вимагають від ОКУ вилучити права з управління (бо
ОКУ не робить це добровільно), а також оспорюють
акредитацію ОКУ. На фоні цих спорів парламент щойно
прийняв законопроєкт №5572, тому в наступному році нас
чекає новий сезон шоу «Хто буде збирати роялті?»

ТВОРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Ще один тренд — більше спорів по договорам
про створення творів на замовлення. Маю надію, що
з кількістю зросте і якість, адже досі нескладні ситуації
залишають сумніви.
Наприклад, у справі №569/9366/17 позивач сплатив за
розробку мобільного додатку, але підрядник не передав
програмний код. Замовник подав позов про стягнення
коштів по недійсному договору (не дотримано вимог щодо
письмової форми), посилаючись на ст. 1212 ЦКУ про
безпідставно набуте майно. Перша інстанція вирішила, що
позивач не довів укладення договору про розпорядження
авторським правом, тому це договір підряду. Отже,
підстава для сплати коштів є, а позивачу слід відмовити.
Апеляція уточнила: зміст домовленості сторін не дозволяє
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КОЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ — НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Якщо при визнанні недійсним охоронного документа
вже склалась практика забезпечення позову, то у спорах
проти осіб, які незаконно використовують торговельну
марку, ясності досі немає. Хоча у справі №911/3658/20
заявлені незвичайні вимоги (усунути перешкоди щодо
використання знаків та визнати за позивачем право
виключної ліцензії), ми звернули увагу на постанову
КГС від 12.08.2021 р. щодо забезпечення позову у вигляді
заборони виробляти і продавати товари.
Суд апеляційної інстанції встановив, що забезпечивши
позов шляхом заборони здійснювати реалізацію продукції,
виготовленої з використанням ТМ, суд фактично зупинив
господарську діяльність відповідача, оскільки його
головним заробітком є отримання винагороди за надання
дозволу на використання ТМ. Суд першої інстанції не
врахував, що забороняючи виробництво та реалізацію
продукції, фактично поставив під сумнів правомірність
правочинів, які не є предметом судового розгляду, та
спонукав сторони договору до невиконання його умов.
Такі заходи мають ознаки часткового вирішення спору
по суті, оскільки фактично зводяться до застосування
наслідків недійсності правочинів, хоча такі вимоги не
заявлено.

НОВОВИЯВЛЕНА ОБСТАВИНА?

Поява рішення про визнання ТМ добре відомою на
дату в минулому стала невід’ємною складовою спорів
не лише у фармацевтиці. Втім, саме фарма генерує
нові кейси, в одному з яких постало питання: чи може
визнання знака добре відомим стати нововиявленою
обставиною?
У справі №910/20564/16 у січні 2020 р. суд визнав
недійсним свідоцтво позивача на спірну ТМ. Однак через
8 місяців рішенням апеляційної палати ТМ визнано
добре відомою. Позивач подав заяву про перегляд за
нововиявленою обставиною. КГС постановою від
15.07.2021 р. залишив у силі рішення попередніх інстанцій,
які відмовили у задоволенні заяви.
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Касація нагадала, що необхідно розрізняти
нововиявлену обставину як факт і новий доказ як
підтвердження факту, і навела два цікавих доводи:
1) рішення апеляційної палати є новим доказом, який не
існував на час розгляду справи та не є фактичними даними,
що спростовують факти, покладені в основу рішення.
Це досить неоднозначний висновок: визнання знака
добре відомим є фактом, адже наслідок такого рішення —
реєстрація ще однієї ТМ. Поява після розгляду справи
нового знаку, чинність прав на який почалася до розгляду,
мала б стати нововиявленою обставиною;
2) обставина щодо доброї відомості ТМ на 01.01.2014 р.
існувала на момент розгляду справи і мала бути відома
позивачу, тому обставини не є нововиявленими.
Напевне, суд хотів сказати, що під час розгляду
справи у 2016–2019 рр. позивач міг подати докази, що
доводять відомість станом на 2014 р. Однак, по-перше,
суд не зобов’язаний встановлювати факт відомості, якщо
відповідач не заявив зустрічний позов з такою вимогою.
По-друге, юридично значимою обставиною вона стала
лише після появи рішення, бо до цього добра відомість — це
скоріше бажання позивача.

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Умови застосування позовної давності регулярно
потрапляють до «гарячих» тем ІР-практики. У 2021 р.
з’явився новий тренд, який продемонструвала справа
№910/570/16 (постанова КГС від 19.08.2021 р.). Вирішуючи
спори щодо визнання свідоцтва на ТМ недійсним, суд має
виходити з того, що початок перебігу позовної давності не
може автоматично збігатися з датою публікації відомостей
про реєстрацію. Для визначення початку перебігу позовної
давності необхідно визначити початок конкуренції
у використанні спірного позначення.
Виходячи з того, що 19.10.2015 р. відповідач змінив
найменування з «Дочірній банк Сбербанку Росії» на
«Сбербанк», суди дійшли висновку, що саме з цього дня
розпочалася конкуренція у використанні позначення.
Незрозуміло, чому суд вирішив, що порушення почалося
лише після зміни найменування, адже слово «Сбербанк»
було в назві відповідача і раніше. Принаймні, суд не
аргументував, що попередня назва не використовувала ТМ,
або не пояснив, чому сторони не конкурували до зміни
назви.

ГРАНІ КОНКУРЕНЦІЇ

Посперечатись з фармою за титул найбільш
конкурентної галузі в ІР-спорах можуть солодощі та
алкоголь. Про два знакових протистояння 2021 р. у цих
сферах розкажемо далі.
Кольорові спори
Чи стане червоний колір для товарів 22 (упаковка)
та 30 класу (кондитерські вироби) монополією одного
виробника? Про це суд першої інстанції знову подумає
у 2022 р.
Складно не погодитись з таким висновком КГС
у постанові від 18.11.2021 р.: коли на реєстрацію подається
колір, слід з’ясувати, чи набуло позначення у вигляді

Організатор

кольору розрізняльної здатності при застосуванні до
заявлених товарів. Визначальним критерієм оцінки є тест
на виконання кольором основної функції знака, що
дозволяє споживачу без будь-якої ймовірності змішування
вирізняти з-поміж інших товар одного виробника.
Споживачі мають однозначно безпосередньо сприймати
такий колір (без додаткових графічних і словесних
елементів) саме як знак для конкретних товарів, у зв’язку
з чим для реєстрації кольору потрібні переконливі докази
набутої розрізняльної здатності для заявлених товарів
виключно кольору.
Касація зазначила, що за умови реєстрації монокольору
чим більша кількість заявлених товарів, тим більшою
мірою, ймовірно, буде виключне право, яке воно може
надати, і тим вища ймовірність, що це право з’явиться, що
вступає в конфлікт з підтримкою системи «невикривленої»
конкуренції та з суспільним інтересом у тому, щоб не
обмежувати необґрунтовано доступність кольорів для
конкурентів.
Поінформовані споживачі
У битві за дизайн вермутів ми дізнались, що їх
споживач — пересічний, але непоінформований.
У постанові від 10.03.2021 р. у справі №910/15222/18
попередні судові інстанції помилково зазначили
про необхідність опитування саме обізнаних та
проінформованих споживачів вермутів через відсутність
у матеріалах справи даних щодо можливості відокремлення
та групових ідентифікуючих ознак цієї категорії споживачів.
Касація вважає, що оскільки обізнані та поінформовані
споживачі через власні індивідуальні відмінності мають
набагато меншу від звичайної вірогідність придбати
продукцію не того виробника (навіть за умови її схожості),
у вирішенні питань недобросовісної конкуренції
орієнтуватись належить на звичайного пересічного
споживача алкогольних напоїв.

ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТА ПОСЯГАННЯ

Перенесемось від господарських спорів до кримінальних
справ. Касаційний кримінальний суд у постанові від
27.09.2021 р. у справі №570/2835/16 відступив від позиції,
сформульованої раніше, оскільки ця позиція не враховує
особливості об’єкта посягання. У постанові від 13.11.2018 р.
у справі №449/613/15 сказано, що матеріальні збитки, які
визначають наявність складу злочину, передбаченого ч. 1
ст. 176 КК України, не можуть визначатися на підставі
розрахунку неотриманого прибутку.
Особливістю об’єкта посягання у ст. 176 КК України є те,
що благом для володільця виключного права є можливість
розпоряджатися ним на свій розсуд, у т.ч. отримувати дохід
від використання. Порушення виключного права полягає
у руйнуванні його виключності, що знижує можливість
отримувати вигоду. Шкода, заподіяна власнику виключного
права, може виражатися у втраті або зменшенні тих благ,
що надає виключне право. Такі вигоди можуть включати
дохід або прибуток, заради якого створюється більшість
об’єктів виключного права.
2021 р. видався щедрим на різні ІР-спори, тому
наступного разу ми розповімо про інші цікаві позиції.
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партнер патентноправової фірми
«Пахаренко та партнери»,
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К

онтрафактна продукція — це порушення прав
інтелектуальної власності (ІВ), яке несе підвищені,
порівняно з іншими порушеннями прав ІВ, соціальноекономічні ризики, оскільки це продукція невідомого
походження та якості, виробництво та розповсюдження
якої взяла на озброєння організована злочинність, а прибутки
від неї йдуть на фінансування інших злочинів (таких, як торгівля
людьми, зброєю та наркотиками).
Для поліпшення ситуації з захистом прав інтелектуальної
власності, на думку правовласників-членів УАПП, необхідно:
33 змінити кут зору на проблему, визначивши боротьбу
з контрафактними товарами одним з державних пріоритетів;
33 запровадити на митниці сучасний інструментарій для
виявлення контрафакту й автоматизації взаємодії правовласників,
митників та декларантів при призупиненнях та внести необхідні
зміни до Митного кодексу України (МКУ);
33 відслідковувати весь логістичний ланцюг введення в обіг
товару, що підозрюється у порушенні прав ІВ, що надасть
можливість контролюючим органам відстежити правомірність
імпорту будь-якого товару в Україну. Для цього запровадити
обов’язок суб’єктів господарювання при реалізації будь-якого
імпортного товару на українському фізичному ринку та в інтернеті
мати копію декларації, за якою такий товар був імпортований;
33 налагодити співпрацю між правовласниками та
правоохоронними органами, а саме: за результатами звернення
правовласника до правоохоронних органів, яке містить
достовірну інформацію, що підтверджує факт порушення прав
ІВ певними документальними матеріалами, в установленому
законодавством порядку має бути порушено кримінальне чи
адміністративне провадження;
33 посилити відповідальність за порушення прав ІВ, для чого
внести необхідні зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення (КУпАП) та Кримінального кодексу України
(ККУ).

ЗМІНИ ДО МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Доцільно закріпити законодавчо, що у випадках огляду та
вилучення товарів, які ввозяться з приховуванням від митного
контролю або недекларуванням, до огляду цих товарів необхідно
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залучати митників відділу сприяння захисту прав ІВ, оскільки
такі товари можуть виявитись контрафактними і не мають
потрапити на ринок.
У разі незгоди власника товарів на знищення для підтвердження
порушення прав ІВ та складання протоколу про порушення
митних правил належним доказом мають бути висновки щодо
контрафактності продукції самого правовласника чи його
уповноваженого представника (зміни до ст. 399 МКУ).
Контрафактний товар має бути знищений, а не випущений
на ринок, як це дозволяє робити п. 8 ст. 243 МКУ. Тому
необхідно до санкції ст. 476 МКУ додати знищення товарів, що
переміщуються з порушенням права ІВ, а п. 8 ст. 243 викласти
в іншій редакції або зовсім видалити.
Правовласники повинні мати можливість брати участь
у судовому розгляді справ щодо порушення митних правил
(зміни до ст. 497 та 498 МКУ).
Процедури розміщення контрафактних товарів на митних
складах та їх подальше знищення мають бути простими для
виконання, а саме з можливістю акумулювання (зберігання)
контрафактної продукції на митних складах з метою подальшого
знищення значних партій товарів одного виду та можливістю
знищення товарів не в регіоні відповідальності митниці,
яка здійснила призупинення, у разі відсутності необхідного
підприємства-знищувача в цьому регіоні.

ЗМІНИ ДО КУпАП ТА ККУ
Для посилення відповідальності у сфері захисту прав
інтелектуальної власності і забезпечення адекватної суспільній
небезпеці від підробок юридичної відповідальності слід
запровадити законодавчі зміни до:
33 санкції ст. 51-2 КУпАП, а саме збільшення штрафу та
застосування безальтернативного знищення фальсифікованої
продукції, обладнання/сировини, що використовувалося для її
виготовлення;
33 ст. 176, 177, 229 ККУ щодо зменшення порогу настання
кримінальної відповідальності (у 2022 р. — 24 810 грн) та збільшення
штрафних санкцій ст. 176, 177 ККУ;
33 санкцій ст. 176, 177, 229 ККУ, якими запровадити конфіскацію
та знищення контрафактної продукції, матеріалів/сировини та
обладнання, що використовувалися для її виготовлення;
33 санкцій ст. 229 ККУ, якими повернути обмеження/
позбавлення волі;
33 із санкції ст. 96-1 ККУ виключити спецконфіскацію стосовно
контрафактної продукції, матеріалів/сировини та обладнання, що
використовувалися для її виготовлення.
Також правовласники рекомендують використовувати
поняття упущеної вигоди для розрахунку збитків та запровадити
компенсацію замість відшкодування збитків від контрафактної
продукції.
Як показує приклад європейських країн, тільки об’єднавши
зусилля правоохоронних, митних, експертних, судових органів
та всіх зацікавлених осіб, всього суспільства, ми зможемо
призупинити подальше розповсюдження контрафактної
продукції в нашій державі.
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ГЛОБАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА АКТУАЛЬНІ
ТРЕНДИ КОМПЛАЄНС В УКРАЇНІ
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2021 р. був насичений подіями та змінами у сфері
комплаєнсу. Український уряд постійно рухається до
найкращих практик та західних тенденцій у цій сфері.
Головною рушійною силою на цьому шляху є зобов’язання
України за Угодою про асоціацію між ЄС та Україною
та вимоги міжнародних позичальників, які підтримують
українську економіку на довгостроковій основі. Ці
зусилля привели до завершення роботи над формуванням
антикорупційної інфраструктури, що представлена
спеціалізованими наглядовими, слідчими та судовими
органами. Наступним очікуваним кроком за цим напрямком
є розробка судової практики протидії хабарництву.
Зобов’язання у сфері комплаєнсу підтримувалися не
лише напрацюваннями держави, а й вимогами зовнішніх
бізнес-партнерів та експортними вимогами до українських
виробників.
Український бізнес дедалі більше знайомиться з вимогами
ЄС та інших юрисдикцій, навіть такими специфічними
актами, як регламент ЄС щодо лісоматеріалів (EUTR),
котрий забороняє імпорт деревини з юрисдикцій та/або від
виробників, якщо заготівля та/або експорт супроводжувались
комплаєнс-порушеннями (наприклад, хабарництво, підробка
та/або порушення заборони на експорт).
Однією з найбільших проблем для українського бізнесу
залишається питання комплаєнс-культури і здатності
продемонструвати прихильність до комплаєнсу.
Ми підготували 4 комплаєнс-теми, які вже вплинули
на український бізнес чи потенційно вплинуть на нього
найближчими роками.

Експансія міжнародних стандартів протидії хабарництву
в державному секторі економіки
Міжнародні фінансові організації (далі — МФО)
забезпечують значну частку зовнішніх інвестицій в Україні.
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Оскільки вона вважається країною з високим ризиком
для бізнесу, МФО застосовують для своїх інвестицій та
запозичень особливі умови, що включають, зокрема,
зобов’язання підвищити стандарти боротьби з хабарництвом
українських бенефіціарів, відповідальних за реалізацію
проєктів, що фінансуються. Особливістю такої експансії є те,
що МФО вимагають від окремих українських органів влади та
державних підприємств (далі — ДП) оновлювати комплаєнссистеми відповідно до найкращих світових практик, які
перевищують стандарти українського законодавства. Такими
застосовними стандартами є:
1) ISO 37001 «Системи управління щодо протидії
корупції»,
2) бізнес-принципи Transparency International щодо
протидії хабарництву,
3) 10 принципів протидії корупції Transparency International для державних підприємств,
4) керівні принципи ОЕСР щодо протидії корупції на
державних підприємствах.
Вимога МФО щодо застосування найкращої практики для
державного сектора випливає з необхідності:
33 застосовувати елементи системи комплаєнс, які
не запроваджені в українському законодавстві та
нормативно-правових актах і, отже, не розглядаються
владою та державними підприємствами як обов’язкові
та необхідні;
33 запровадити детальне керівництво щодо законодавчо
запроваджених елементів комплаєнсу;
33 сприяти розвитку комплаєнс-культури.
Серйозним викликом для державного сектора
є необхідність вийти за межі чинного законодавства,
формальних обмежень функції комплаєнсу та забезпечити
адекватну ринковим умовам систему попередження ризиків,
підняти посаду відділу комплаєнсу/головного спеціаліста
з комплаєнсу на рівень топ-менеджменту та розвинути
культуру комплаєнсу.
Перехід до передових стандартів комплаєнсу в державному
секторі неминучий. З часом організації, що фінансуються
МФО, будуть сприяти «культурі висловлювання», запровадять
роль послів комплаєнсу серед керівників та вестимуть бізнес
у прозорий спосіб, наскільки це можливо. Міжнародні
зобов’язання та міжурядові угоди вже змушують українські
органи влади та ДП сповідувати позитивну конотацію
культури розкриття інформації та пріоритет довгострокового
безпечного бізнесу з компаніями, що відповідають
комплаєнс-вимогам, на противагу одноразовим великим
контрактам з підозрілими «ділками».
Такі зміни в державному секторі торкнуться і приватного
бізнесу. Більшість проєктів, що фінансуються МФО,
потребують залучення підрядників та субпідрядників
з приватного сектору.
Замовники оцінюватимуть загальнодоступну інформацію
про підрядника, включаючи державні реєстри та інформацію,
доступну онлайн. Для підрядників стане звичайною
практикою розміщення власної комплаєнс-політики на вебсайті та чиста історія комплаєнс-порушень. МФО також
рекомендують державному сектору застосовувати договірні
гарантії, підкріплені правами на аудит, щоб забезпечити
належний рівень комплаєнса у підрядника.
Наполегливо радимо приватному бізнесу, який бере участь
у державних закупівлях, оновити свої комплаєнс-системи
у ризикових сферах до рівня найкращої світової практики.
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У найближчому майбутньому бізнес, який працює «як
завжди», не зможе брати участь у проєктах, що фінансуються
МФО.

Виконання вимог ЄС щодо фінансового контролю

У 2021 р. регулятор продовжив рухатися дорожньою картою
до стандартів ЄС у сфері фінансового контролю. Зокрема,
Міністерство юстиції роз’яснило обов’язки суб’єктів первинного
фінансового моніторингу щодо надання юридичних послуг.
Закон України №361-IX від 6 грудня 2019 р. «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон)
був доповнений наказом Мін’юсту №3201/05 від 10 вересня
2021 р. «Положення про здійснення фінансового моніторингу
суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне
регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство
юстиції України» (далі — Положення).
Метою Положення є роз’яснення передбачених Законом
зобов’язань внутрішнього контролю. Такі зобов’язання,
зокрема, стосуються адвокатських бюро, адвокатських контор
та адвокатів, які діють індивідуально, нотаріусів та суб’єктів
підприємницької діяльності, які надають юридичні послуги
(далі — юридичні СПФМ). По суті, Положення вимагає, щоб
юридичні СПФМ створили та підтримували діючу внутрішню
комплаєнс-систему, спрямовану на виявлення та запобігання
здійсненню підозрілих операцій.
Може виникнути питання: «Як зобов’язання нотаріуса,
адвокатури чи юридичної фірми можуть вплинути на їх
клієнтів?» Відповідь наступна:
1) Закон та Положення вимагають, щоб юридичний СПФМ
проводив належну перевірку третіх осіб та визначав ризикпрофіль клієнта до початку надання послуг;
2) юридичні СПФМ зобов’язані повідомляти регулятору про
підозрілі операції клієнта;
3) конкретні юридичні СПФМ зобов’язані заморозити
активи клієнта у разі підозри у зв’язках з тероризмом, зброєю
масового знищення та/або їх фінансуванням та повідомити про
такий факт регулятору та Службі безпеки України;
4) порушення Закону покладає на юридичних СПФМ значну
відповідальність, включаючи, але не обмежуючись наступним:
• анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають
право на провадження діяльності, з якою особа має статус
СПФМ;
• штраф до 7 950 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (близько 135 млн грн); або
• мирова угода.
З точки зору власних бізнес-ризиків юридичні СПФМ
повинні виконувати зобов’язання щодо фінансового контролю,
щоб забезпечити стале функціонування свого бізнесу
і продовжувати отримувати прибуток.
Дія Положення поширюється не на всі послуги, що
надаються юридичними СПФМ. Обов’язковий перелік включає
послуги щодо:
1) купівлі-продажу нерухомості або управління майном при
фінансуванні житлового будівництва;
2) купівлі-продажу суб’єктів господарювання та
корпоративних прав;
3) управління коштами, цінними паперами або іншими
активами клієнта;
4) відкриття та/або управління банківським рахунком або
рахунком у цінних паперах;
5) залучення коштів, необхідних для створення юридичних
осіб та фондів, підтримки їх діяльності або управління нею;
6) створення, утримання чи управління юридичними
особами, фондами, трастами чи іншими подібними
юридичними особами;
7) осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення
діяльності або управління юридичними особами, якщо вони,
зокрема, надають консультації клієнту, беруть участь, діючи
від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій
операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати
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операцію щодо створення, забезпечення діяльності або
управління юридичними особами.
Закон містить звільнення юридичних СПФМ від обов’язку
звітувати перед регулятором у разі надання послуг із захисту
клієнта, представництва його інтересів у судових органах
та у справах досудового врегулювання спорів або надання
консультацій щодо захисту та представництва клієнта.
Водночас клієнти мають бути готові розкрити необхідні
дані юридичним СПФМ, навіть якщо запитувані послуги не
стосуються наведеного переліку. Це особливо характерно для
міжнародних та місцевих юридичних фірм, які пропонують
клієнтам повний спектр юридичного супроводу.
Такий підхід походить від Директиви ЄС 2015/849 та AML
стандартів FATF, які послужили натхненною основою для
Закону та Положення.
Основна ідея AML комплаєнс-системи юридичних СПФМ
полягає у застосуванні підходу, орієнтованого на ризик, який
передбачає «живий» комплаєнс на додаток до нормативних
вимог. Для клієнтів це означає, що юридичні СПФМ
стимулюватимуть своїх комплаєнс-офіцерів робити незалежну
оцінку клієнта, ставити додаткові запитання, пов’язані
з передбачуваною операцією та джерелом походження коштів,
а також готувати окрему думку про AML-ризики, якщо такі є.
Настійно радимо клієнтам вивчити свій AML-профіль
та отримати прозорі відповіді на питання, пов’язані з AML.
Підготовка такого профілю заощадить багато часу під час
контрактування та знизить ризик відмови у наданні послуг на
нашому ризиковому ринку.

Вимоги до комплаєнс-системи «за межами закону»

В українському законодавстві досі відсутні позитивні
зобов’язання щодо систем комплаєнсу в приватному
секторі. Досі законодавець застосовував конкретні позитивні
зобов’язання для систем комплаєнс для обмежених сценаріїв.
Одним з таких прикладів є вимога запровадити антикорупційну
програму для приватних компаній, які бажають брати участь
у державних або комунальних тендерах на закупівлі на суму
понад 20 млн грн (близько $735 тис.). Це ж положення вимагає
від таких компаній мати комплаєнс-офіцера та виконувати
зобов’язання щодо звітності перед державними органами,
подібними до ДП. Посилення нормативно-правових комплаєнсвимог щодо таких компаній логічно пов’язане з очікуваними
змінами для державних органів та державних підприємств, що
фінансуються МФО.
Як правило, приватний бізнес, який не займається
державними закупівлями, не зобов’язаний мати комплаєнссистему. Негативні зобов’язання щодо комплаєнсу випливають
з відповідальності за порушення, передбаченої Кримінальним
кодексом України. Ризик відповідальності для компаній,
відповідно до українського законодавства, порівняно низький:
1) штраф до 1 275 тис. грн (приблизно $45 тис.); 2) ліквідація
компанії з/без конфіскації майна та 3) позов про відшкодування
збитків. Судова практика з цього приводу на даний момент не
є репрезентативною.
Однак бізнес диктує інший сценарій управління ризиками
шляхом введення українського міжнародного бізнесу під дію
режимів екстериторіального права. Правоохоронні органи
США (Foreign Corrupt Practice Act), Сполученого Королівства
(UK Bribery Act), Нідерландів (Dutch Criminal Code) та інших
юрисдикцій можуть розслідувати та застосовувати санкції за
комплаєнс-порушення, вчинені за кордоном.
Існують принаймні 2 основні сценарії, коли український
бізнес гарантовано підпадає під дію подібних екстериторіальних
законів:
a) українські компанії структуровані через холдингову
компанію або штаб-квартиру в юрисдикції, яка застосовує
власне антикорупційне законодавство за кордоном;
b) українські компанії підлягають купівлі набувачем,
юрисдикція якого передбачає відповідальність за корупцію за
кордоном.
Наведені вище сценарії доповнюються іншими
«неочевидними» варіантами застосування іноземних правил
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боротьби з хабарництвом, включаючи, але не обмежуючись 1)
обігом власних акцій на біржах, 2) веденням бізнесу на території
іноземної юрисдикції та 3) використанням іноземної банківської
системи, серверів, посередників.
У 2021 р. українські компанії продовжили тренд перенесення
штаб-квартир з низькоподаткових юрисдикцій до Нідерландів.
Це сталося завдяки реалізації плану ОЕСР щодо розмивання
бази оподаткування та виведення прибутку (Base Erosion and
Profit Shifting). Нідерланди виявилися зручною податковою
юрисдикцією за обставин, що голландська компанія групи керує
українським бізнесом і не має нічого спільного з підставними
компаніями (shell companies). Це, серед іншого, переміщує
український бізнес під дію нідерландського законодавства про
протидію корупції.
Нідерландське законодавство передбачає наступні санкції
для компаній за корупційні правопорушення:
33 штрафи до 10% річного обороту компанії, якщо штраф до
820 тис. євро вважається недостатнім покаранням; та/або
33 конфіскація незаконно здобутих
активів/доходів від злочину.
Правоохоронні органи США та
Великобританії можуть застосувати ще
більш серйозні санкції:
33 необмежені штрафи для компаній
відповідно до законодавства
Великобританії;
33 штраф до $2 млн або подвійний
прибуток, отриманий в результаті
хабаря, для компаній відповідно до
законодавства США.
Ризик такої відповідальності також
побічно діє для українських компаній,
які підлягають придбанню, оскільки
вищезгадані законодавчі режими
передбачають концепцію відповідальності
правонаступника, згідно з якою
інвестор буде відповідати за корупційні
правопорушення, які мали місце до
придбання.
Продавці можуть втратити у вартості
свого бізнесу пропорційно рівню
комплаєнсу їх бізнесу відповідно до
стандартів покупця та репрезентативним
знанням про історичні комплаєнспорушення. Основна порада для
власників компаній, що підлягають
продажу, полягає у досягненні рівня
комплаєнс-системи, за якого вона здатна
продемонструвати, що бізнес: 1) здатний виявляти, запобігати та
пом’якшувати комплаєнс-ризики та 2) може довести відсутність
комплаєнс-порушень у найбільш можливій мірі.
Нижче наводимо мінімальний перелік must have елементів
комплаєнс-програми для привабливого бізнесу:
1) оцінка ризику, проведена відповідно до стандартів
найкращої практики (наприклад, рекомендації ОЕСР, ISO
37001, FCPA Resource Guide тощо);
2) кодекс поведінки, комплаєнс-політика та процедури, що
охоплюють усі сфери ризику;
3) тренінги та комунікація;
4) надійні правила звітності та повідомлення про
правопорушення;
5) імплементовані процедури розслідування;
6) належна перевірка третіх осіб;
7) достатня автономія та ресурси для функції комплаєнсу;
8) постійний розвиток культури комплаєнс.

вирішенню — повній заміні чинного законодавства актом
стандарту ЄС.
Після 4 травня 2016 р. еталоном відповідності для
українського законопроєкту став регламент (ЄС) 2016/679
Європейського парламенту та ради від 27 квітня 2016 р. про
захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних,
вільного переміщення таких даних та скасування директиви
95/46/EC (GDPR). У 2020–2021 р. український уряд розпочав
розробку законопроєкту та оцінив можливість отримати від
комісії ЄС рішення про адекватність захисту даних. Кінцевим
результатом цих зусиль стала реєстрація законопроєкту №5628
«Про захист персональних даних» (далі — законопроєкт). Якщо
його буде прийнято парламентом і підписано Президентом
України, він вступить в силу з 1 січня 2023 р. Як бізнесу,
так і суспільству він додасть ясності, але й збільшить тягар
у сфері обробки персональних даних.
Контролери та процесори повинні будуть
серйозно ставитися до правил захисту
персональних даних, оскільки суб’єктам
даних будуть надані широкі та прояснені
права, а принципи обробки значно
відрізнятимуться від тих, які ми маємо
зараз.
Низка чинних положень щодо обробки
персональних даних будуть скасовані
або оскаржені в суді суб’єктами даних,
наприклад:
1) більше не буде можливості
застосовувати декілька законних підстав
обробки персональних даних (наприклад,
згода, законний інтерес) або змінювати
підставу;
2) непропорційно тривалі періоди
зберігання персональних даних будуть
заборонені (наприклад, зараз деякі
персональні дані щодо працевлаштування
можуть зберігатися до 75 років);
3) більше не буде «неоднозначної»
форми згоди на обробку персональних
даних.
Чинна редакція законопроєкту також
передбачає значно більші розміри штрафів за порушення у сфері
захисту персональних даних:
33 для фізичних осіб — до 20 млн грн (близько $705 тис.);
33 для юридичних осіб — до 150 млн грн (близько $5,3 млн),
або 8% загального річного обороту за рік, що передує
року, в якому накладено штраф.
Оскільки текст законопроєкту ще може змінюватись,
рекомендуємо орієнтуватися на правила і процедури GDPR як
найкращої практики та заздалегідь розпочати розбудову GDPR
комплаєнс-системи. Дуже малоймовірно, що середній чи великий
бізнес зможе легко перейти до GDPR-стандартів обробки даних
за короткий час. На основі нашого досвіду та прецедентного
права можемо сказати, що важливо вивчити внутрішні та
зовнішні процеси обробки та підготувати індивідуальний дизайн
системи захисту даних, який повністю охопить актуальні зони
ризику. Навіть незначні технічні порушення правил збереження
(наприклад, неможливість видалити дані) можуть призвести до
значних штрафів відповідно до GDPR (наприклад, $16,4 млн
у справі Deutsche Wohnen) і, швидше за все, відповідно до
законопроєкту, коли він вступить у силу.

Наполегливо
радимо приватному
бізнесу, який бере
участь у державних
закупівлях, оновити
свої комплаєнссистеми у ризикових
сферах до рівня
найкращої світової
практики

Захист персональних даних відповідно до стандартів ЄС

З 2014 р. український уряд зобов’язався імплементувати
стандарти ЄС щодо обробки даних у національне законодавство
на підставі ст. 15 Угоди про асоціацію з ЄС. Проблема
нормативного розриву між стандартами ЄС та українським
законодавством про захист даних підлягає лише одному
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НАШІЙ КОМАНДІ ПІД СИЛУ
НАЙСКЛАДНІШІ ПРОЄКТИ У СФЕРІ LEGAL TECH
Якщо поєднати право та ІТ, додати молоду амбітну команду і помножити це на нестандартну
бізнес-модель, напевне, у вас вийде Stron. Про те, що таке справжній legal tech, у яких напрямах
шукати майбутнє e-commerce, чому спеціальний режим «Дія Сіті» навряд чи стане драйвером
економіки та чому наразі не час для появи юридичних фірм повного циклу, ми говорили
з керуючим партнером Stron Олегом Дерлюком
— Як охарактеризувати роботу Stron Legal Services у 2021 р.
одним словом?

— Вау! Ми зростаємо, у нас все добре попри пандемію
коронавірусу та інші негаразди в країні. Можливо,
це трохи парадоксально, бо спілкуючись з колегами
по ринку, ми чуємо багато нарікань та скарг. А ми
не скаржимось. Звичайно, є внутрішні виробничі
особливості, позаяк не завжди все вдається, адже не все
залежить виключно від нашої роботи. На жаль.

— Робота над яким кейсом протягом року була для вашої
команди найскладнішою?

— Ми маємо складний комплексний проєкт, над
яким працюємо протягом року. Він полягає в отриманні
на Мальті ліцензії на роботу казино та на бетінг.
Паралельно з цим отримуємо для клієнта ще 2 ліцензії.
Перша є фінансовою — electronic money institution (EMI),
що потрібна для роботи установи з випуску електронних
грошей, а друга — virtual financial assets institution (VFA)
для роботи з криптовалютою, що дозволяє працювати на
біржі в якості брокера. Усі ці ліцензії мають працювати
в синергії та допоможуть надавати один продукт-сервіс.
Тобто це казино працює EMI (банком) та VFA через
один інтерфейс. Гравець, що реєструється на сайті
казино, може через єдиний інтерфейс як грати і робити
ставки, так і керувати своїм рахунком у банку. Що
важливо, такий підхід вирішує купу проблем, пов’язаних
з еквайрингом, адже більшість платежів з кодом азартних
ігор банки не випускають з країни. У багатьох це елемент
політики комплаєнсу. А в даному випадку клієнт буде
поповнювати свій рахунок в EMI, це не буде мати код
азартних ігор, і таку транзакцію банки не пропускати
вже не зможуть. З часом ми плануємо отримати членство
в Visa і в MasterCard, що дасть можливість видавати
клієнту платіжну картку до його рахунку. Це також
спрощує можливості клієнта по використанню грошей,
які він виграв, бо йому не потрібно спочатку виводити
виграш на свій банківський рахунок і лише потім
витрачати їх. Це просто, зручно і швидко.
Цей проєкт триватиме ще роки півтори точно.
Отримання такого роду ліцензій, підготовча робота, вибір
юрисдикції — це місяці копіткої роботи. Ми недарма
обрали саме Мальту, адже там ми маємо можливість
отримати відразу всі 3 ліцензії у одній юрисдикції,
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а у країнах Балтії могли б отримати лише 1 чи 2 з них.
Ну, і з податкової точки зору нам все подобається. Хоча
Мальта зараз і знаходиться в сірому списку FATF, думаю,
це проблема тимчасова.

— Чи можна віднести ці продукти до категорії legal tech?

— Звичайно, бо це і є справжній legal tech. Адже
тут є новації, на відміну від ботів, які реєструють нові
торгові марки. Ми робимо складну юридичну роботу, яка
у комплексі дає єдиний продукт. І хоча з точки зору ІТ
це продукт простий, проте він зовсім не простий з точки
зору отримання ліцензій.

— Поговоримо про e-commerce. Ця сфера наразі дуже
популярна для стартапів. Та чи встигає законодавча база
України за світовими тенденціями електронної комерції?

— З інноваціями в економіці у нас все чудово, ми
дійсно маємо ІТ-продукти та продукти гібридного типу,
які оцінуються в мільярди. Наприклад, той же Monobank.
Водночас законодавча база дійсно відстає. Але треба
розуміти, що саме наявність інновацій в економіці
та людей, які їх готові реалізувати, і є тим драйвером,
що стимулює законодавців удосконалювати правове
регулювання. Тобто це вже питання GR, коли юридичні
представники спілкуються з народними депутатами,
організовують круглі столи та інші заходи, де висвітлюють
необхідність врегулювати те чи інше питання.
Нам дуже не вистачає закону про випуск електронних
грошей. І хоча в Україні є положення про електронні
гроші, але їх можуть випускати банки, а інші фінансові
установи не можуть. У багатьох юрисдикціях цим
якраз займаються EMI. Чому б не створити подібний
інститут в Україні? EMI, на відміну від банка, не може
лише надавати інвестиційно-зберігаючі послуги, тобто
депозити і кредити — не його профіль. Але він може
приймати і проводити платежі.
Також у нас відсутнє регулювання гібридних послуг.
Вже сьогодні і «Нова Пошта», і мережа магазинів
«Сільпо» придбали або створили власні банки. І це
просто черговий крок розвитку бізнесу. Немає складності
в тому, щоб сісти за стіл законодавцю з бізнесом, все
обговорити і підготувати правки до діючих законів або
виокремити це в один закон. У цій ситуації драйвером
має бути саме бізнес.
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— Що важливого з законодавства було прийнято у сфері
e-commerce у цьому році?

— Надважливо те, що ми ввели можливість для
нерезидентів, що роблять поставки в Україну, платити
ПДВ. До цього була досить абсурдна ситуація, коли,
наприклад, український продавець комп’ютерних
ігор платить ПДВ, а такий же іноземний — ні. Хоча
формально за Податковим кодексом України вони
мали зареєструватись, коли здійснювали поставки, але
порядку взяття нерезидента на облік не було, і якби
він хотів заплатити, податкові органи не видали б йому
податковий номер. Натомість пропонувалося, щоб
він реєстрував в Україні постійне представництво
і через нього вже платив податок. Але зрозуміло, що
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якщо нерезидент цього не робить, притягти його до
відповідальності за несплату ПДВ майже неможливо.
Наразі вже існує інститут, який виокремлює таких
постачальників електронних цифрових послуг і дає
їм можливість зареєструватись і спокійно сплачувати
ПДВ. Це дійсно довгоочікуваний крок уперед. Втім,
цей інститут не передбачає якогось контролю, що
дає можливість спокійно обходити податкові вимоги.
Це призведе до того, що платниками ПДВ будуть
ставати лише дуже великі компанії, для яких сплата
податків в Україні не є проблематичною. Мова
про Google, Microsoft. Це компанії-монополісти,
і цей податковий тягар вони можуть перекласти на
споживача.
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Крім того, нарешті
врегулювали питання
колекторської діяльності.
Адже зараз буйно квітне
мікрокредування, коли кошти
зараховуються прямо на
картку, а потім люди не можуть
віддати ці гроші, і починається
вибивання їх колекторами, які
часто діяли в дуже неетичний
спосіб. А зараз є реєстр
колекторів, з’являються способи
впливу на осіб, які здійснюють
таку діяльність.

— Яка подія 2021 р. в Україні
найбільш важлива для галузі
ІТ-права?

— Напевне, прийняття
закону про «Дія Сіті». Хоча
я маю певний скепсис щодо
позитивного впливу цього
закону на економіку, адже
для компаній середнього
розміру головний захист від
рейдерського захоплення —
непомітність. Вони представлені
сукупністю ФОП, які працюють
у коворкінгах, і їм переходити
на «Дія Сіті» немає сенсу. Поперше, їм доведеться платити
більше податків, а по-друге,
ніхто не гарантує їм захист від
рейдерства у разі, якщо вони
зареєструються суб’єктами
Олег Дерлюк, керуючий партнер Stron Legal Services
«Дія Сіті». Щоб галузь ІТ
вийшла з тіні чи сірої зони,
треба, щоб була довіра як до
треба заважати. Тоді й зарплатні податки зростуть, ось
правоохоронних органів, так і до судової системи. Це
побачите. Бо не буде сенсу придумувати схеми, як не
дуже складно, адже репутація вибудовується роками,
платити, якщо буде захист держави.
а втрачається за хвилині. Тому цей режим лише для
великих компаній, що мають у складі по 3–4 тис.
розробників. Для них ховатися від податків невигідно
— У цьому році до України перебралось багато
й ризиково. Наразі вони платять досить високі
ІТ-спеціалістів з сусідньої Білорусії. Чи відчули ви
податки, а «Дія Сіті» дасть їм можливість платити
додатковий запит на юридичні послуги від ІТ-сектору?
фіксований відсоток, який буде менший за теперішні
— Вони не прийшли сюди стартапами. Стартапи,
відрахування.
які починались в США або на Кіпрі, там і залишилися.
Тому, на мою думку, «Дія Сіті» — це більше піарВ Україну ж переїхав молодший і середній стаф. І тут
проєкт, а не реальна реформа у сфері цифрової
знову зіграло наше відстале міграційне й комерційне
економіки. Хоча потенціал наших людей майже
законодавство. Хотілося б, щоб нерезиденту було
необмежений. У нас є сильна математична база, люди
простіше відкрити рахунок або отримати посвідку на
у нас креативні, а молодь все частіше обирає між
працевлаштування. Це трохи стримує білорусів від
юриспруденцією, менеджментом і економікою саме ІТ.
переїзду в нашу країну. Деяких спеціалістів роблять
Це добре, бо сама світова економіка зараз все більше
навіть фіктивними інвесторами в українську економіку,
цифровізується, чому сприяє пандемія коронавірусу.
щоб вони могли отримати посвідку на проживання.
Якщо зникне або суттєво знизиться тиск влади і рейдерів
на бізнес, наша економіка дійсно злетить, бо багато хто
— Які тенденції у розвитку фінтеху вирували протягом
говорить про Україну як про великий ІТ-хаб. Просто не
цього року?
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— Нічого нового майже не відбувається. Головним
драйвером залишається Monobank, який задає
ринку певну планку. Зараз мережа Ibox запускає
навколобанківський проєкт. Є, наприклад, той же
izibank. Це те, що зручно і швидко. Ми й раніше знали,
що подібні проєкти давно обігнали за рівнем надання
фінансових послуг певні імениті іноземні банки, у яких
обслуговування — відвертий «нафталін». І найголовніше,
що успіх в Україні потім можна експортувати і продавати
іноземним інвесторам. Тим паче, цьому спряє
міжнародне законодавство. У тому ж ЄС існує директива,
яка зобов’язує банки відкрити можливість під’єднуватись
до них різноманітним платіжним платформам. Тобто
людина, маючи рахунки в декількох банках, може сама
обрати платформу, через яку буде ними управляти.
А той же Monobank і є такою платформою. Подібних
продуктів на Заході дуже мало. Нам залишається тільки
криптовалюту додати на ці платформи і експортувати за
кордон, заробляючи кошти.

— Stron — досить молода, проте дуже активна
команда молодих юридичних талантів. Чи планується
в наступному році партнерське розширення?

— У наших співробітників дійсно є можливість
у майбутньому стати партнерами. Ми досить молоді
й можемо це собі дозволити. Є декілька радників,
перед якими ці двері відкриті. Себто все в їхніх руках.
Якщо говорити про злиття чи поглинання, то ми точно
не будемо ні з ким об’єднуватись чи зливатись. У нас
доволі специфічний бізнес, і наша модель відрізняється
від стандартної бізнес-моделі юридичної фірми. Це
унеможливлює влиття нас у якусь велику юридичну
групу. У нас поки доволі органічний ріст. Хоча можливо,
ми купили б певну команду, а не фірму, бо нам чужі
клієнти не потрібні. Нам цікаво було б залучити когось
з WCC, бо маємо на обслуговуванні ІТ-компанії, до яких
теоретично можуть навідатись правоохоронні органи.
Поки за потреби працюємо з цим на аутсорсі, і якщо

й будемо когось залучати в команду, то дуже обережно,
бо ціна помилки дуже висока. Але для створення повного
циклу, безумовно, в перспективі нам це цікаво. Тобто
є потреба в раднику, який прийде з командою і зможе
закрити цей напрям, а через 2–3 роки стати повноцінним
партнером.

— Вам до душі бути на ринку вузькоспеціалізованим
бутіком, чи є плани переростання з часом у юридичну
фірму повного циклу?

— Думаю, наразі не час для появи системних
юридичних фірм. Сприятливий час для цього
пройшов і лишився у минулому. Цьому спряли ті
ж іноземні інвестори, яких цікавили об’єкти в різних
сферах економіки: агро, фарма, авіа тощо. Зараз
всі працюють над поглибленням спеціалізації,
тобто розвиваються вглиб, а не вшир. Тому поява
юридичних компаній повного циклу скоріше
можлива шляхом злиттів чи поглинань. У наш
час все ж легше і правильніше бути саме бутіком.
Хоча, безумовно, у нас є інтереси і в інших сферах,
наприклад, FMCG. Можливо, ми могли б допомогти
компаніям, що близькі до роздрібної торгівлі. У нас
сильні позиції в e-commerce, і ми могли б допомогти
їм гібридизуватись, скажімо, якійсь мережі
супермаркетів відкрити свій банк.

— Для юрбізу 2021 — це рік...

— Викликів. Економіка не перебуває в стані
стабільності через пандемію. Можна порівняти цю
ситуацію зі зламом тектонічних плит. І тут ти можеш або
піти під землю, або піднятись. Наша команда докладає
максимум зусиль, щоб піднятись. І нам в цьому плані
щастить, бо економіка все більше потребує цифрової
трансформації.
Розмову вів Олексій Борис,
журналіст «Юридичної Газети»
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15 років досвіду повного юридичного супроводу
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З 2007 р. протягом 5 років — юридичний радник
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партнер: супроводив 150 франшизних моделей
для клієнтів у сфері HoReCa в Україні та за
кордоном
Досвідчений GR-консультант: брав участь
у розробці та обговоренні положень
законопроєкту «Про хмарні послуги»
Активний учасник бізнес-спільноти: членство
та участь в ініціативах Young Business Club,
Укрінвестклубу, Спілки українських підприємців,
European association of software engineering
Автор експертних публікацій у багатьох
юридичних та бізнесових виданнях

ВИЗНАННЯ
Рейтинг «Вибір клієнта. ТОП-100 найкращих
юристів України-2021» включив Максима
Курочко до переліку найкращих юристів
у ІТ-праві.
Отримав визнання серед ТОП-5 кращих
адвокатів України в ІТ-праві, корпоративному
праві та праві інтелектуальної власності за
результатами конкурсу «Адвокат року 2021» від
Асоціації адвокатів України.
Рейтинг «50 провідних юридичних фірм України»
включив MK Legal Service до ТОП-100 кращих
юридичних компаній України у 2020 та 2021 рр.
Довідник Ukrainian Law Firms 2021. A Handbook
for Foreign Clients відзначив команду MK Legal
Service під керівництвом Максима Курочко
серед провідних юридичних компаній в ІТ та
ТМТ-сфері.
Дослідження «Лідери ринку. Рейтинг юридичних
компаній України» визнало MK Legal Service
юридичною фірмою №1 в ІТ-праві та ТМТ у напрямі
«Лідери практик. Group №2» у 2020 та 2021 рр.

ОСВІТА
У 2009 р. успішно закінчив юридичний
факультет Київського національного
економічного університету ім. Вадима Гетьмана
і отримав червоний диплом магістра права
за спеціальністю «Правове регулювання
економіки»

Організатор

03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37В
+380 93 317 10 20
mk@mklegalservice.com
mklegalservice.com
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НОВІ ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ В «ДІЯ СІТІ»
його універсальним та зрозумілим принципам
та інструментам, які, на жаль, не були доступні
в українському законодавстві. Нове регулювання
вирішує таку невизначеність і дозволить українському
ІТ-бізнесу та іноземним інвесторам впевнено
застосовувати ці перевірені часом інструменти.

КОМПЕНСАЦІЯ

Олександр
Луговський,

партнер, керівник
практики вирішення спорів
у IT-сфері ETERNA LAW

Н

езважаючи на кризові часи та світову пандемію,
останні декілька років український ІТ-сектор
зростав більш ніж на 20% щороку. Схоже,
ІТ перетворюється на стратегічну галузь
української економіки. Більше того, висока
якість освіти, продуктів та послуг ІТ-спеціалістів дають
Україні всі можливості стати глобальним ІТ-центром
та провідною країною з R&D в ІТ.
Саме для стимулювання розвитку української ІТіндустрії та підвищення конкурентоспроможності
України та українських ІТ-компаній із залучення
іноземних інвестицій цього року були прийняті
2 важливих Закони: «Про стимулювання розвитку
цифрової економіки в Україні» (далі — Закон про
«Дія Сіті») та «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо стимулювання розвитку
цифрової економіки в Україні». Вони регламентують
спеціальний податковий та правовий режим для
ведення ІТ-бізнесу в Україні — «Дія Сіті», який має
запрацювати вже наприкінці січня — на початку
лютого 2022 р.
Окрім нововведень щодо статусу резидента та
спеціального оподаткування, різних моделей трудових
взаємовідносин (ФОП, гіг-контрактори тощо), у «Дія
Сіті» будуть доступні деякі елементи англійського
права та інших іноземних правових систем. Серед
іншого, це можливість для резидентів «Дія Сіті»
укладати договори про нерозголошення (Non-disclosure), про утримання від вчинення конкурентних дій
(Non-compete), про непереманювання (Non-solicitation), договори позики з альтернативним зобов’язанням
(convertible loan) та гарантії та запевнення (warranties
and indemnities).
Чому саме елементи англійського права? Тому,
що більшість клієнтів українського ІТ-сектору
знаходяться у США (близько 50%), країнах Західної
Європи та у Великобританії (близько 40%). Більше
того, іноземні інвестиційні та M&A угоди найчастіше
підпорядковуються праву Англії та Уельсу завдяки
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Компенсація, передбачена ст. 25 Закону про «Дія
Сіті», є аналогом заздалегідь визначених збитків (liquidated damages) у системі загального права. Цей
інструмент переважно застосовується у випадках,
коли потенційні збитки від порушення договору
будуть нематеріальними, або ж їх розмір буде
важко визначити. Саме тому сторони договору
мають можливість заздалегідь узгодити розмір такої
компенсації чи суму збитків, яких може бути завдано
у випадку того чи іншого порушення договору.
При зверненні до суду за стягненням компенсації
у кредитора відсутня потреба доводити розмір завданих
збитків. Водночас, якщо кредитор вважатиме,
що договірної компенсації недостатньо, він може
звернутися з позовом про відшкодування збитків.
Особа, для якої встановлено зобов’язання щодо
виплати компенсації, має право просити суд зменшити
її розмір, якщо доведе, що сума компенсації перевищує
суму збитків, завданих іншій стороні договору. Таким
чином, компенсація перекладатиме тягар доказування
розміру завданих збитків з кредитора на боржника.
Законодавець прямо передбачив можливість
використання компенсації для договорів про
нерозголошення та про утримання від вчинення
конкурентних дій. Проте цей перелік не є вичерпним,
компенсація може бути передбачена і в інших
договорах. Головна умова — принаймні одна сторона
такого договору повинна бути резидентом «Дія Сіті».
Безумовно, положення про компенсацію слід
обов’язково включати за обставин, коли у випадку
порушення встановити зв’язок між порушенням
і шкодою, її розміром буде проблематично. Наприклад,
щодо комерційної таємниці, ноу-хау, проєктів та
продуктів, які ще не вийшли на ринок або перебувають
на ранній стадії запуску.

ДОГОВІР ПОЗИКИ З АЛЬТЕРНАТИВНИМ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ
(CONVERTIBLE LOAN)
Більшість стартапів мають досить низьку оцінку
на ранніх етапах, або ж така оцінка не проводиться
взагалі. За таких умов залучити фінансування
класичними інструментами (позикою або продажем
частки у статутному капіталі) доволі проблемно.
Як альтернативний варіант, у загальному праві
існує можливість отримати «конвертовану позику».
З прийняттям Закону про «Дія Сіті» такий вид позики
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тепер імплементовано в національне законодавство як
договір позики з альтернативним зобов’язанням.
Договір конвертованої позики укладається між
інвестором та компанією-резидентом «Дія Сіті».
Відповідно до його умов, на вимогу інвестора (або
за настання певної обставини) замість повернення
позики компанія буде зобов’язана прийняти інвестора
до складу учасників ТОВ. Якщо ж позикодавець вже
є учасником компанії, він може
збільшити свою частку у статутному
капіталі на суму позики.
Законодавець дозволяє сторонам
самостійно встановлювати правила
визначення розміру частки, яку
може отримати інвестор. Як
правило, цей розмір вираховується
як співвідношення непогашеної
грошової вимоги до ринкової
вартості 100% статутного капіталу
компанії та суми непогашеної
вимоги (post-money valuation).
Крім того, інвестор за договором
конвертованої позики найчастіше
отримує певні переваги. Серед
найпоширеніших — встановлення
ліміту оцінки вартості компанії (valuation cap) та певна знижка (discount). При встановленні ліміту
оцінки, якщо ринкова вартість
компанії буде вища за такий ліміт, інвестор отримає
частку, розраховану відповідно до ліміту оцінки, а не
ринкової ціни. Якщо ж у договорі була передбачена
знижка, інвестор отримає частку, розраховану
відповідно до ринкової оцінки з урахуванням знижки.
Договір конвертованої позики вигідний як для
стартапів (проєктів) та ІТ-компаній, так і для іноземних
інвесторів. З одного боку, стартап чи ІТ-компанія має
можливість залучити необхідний додатковий капітал
від іноземного інвестора. З іншого боку, для іноземних
інвесторів та венчурних фондів конвертована позика —
це передбачуваний та зрозумілий механізм інвестування,

який надає певні гарантії та можливість повернення/
примноження інвестицій.

ЗАПЕВНЕННЯ ТА КОМПЕНСАЦІЯ (WARRANTIES AND INDEMNITIES)

Запевнення та компенсація, мабуть, — найважливіша
частина угод у сфері M&A. З прийняттям Закону про
«Дія Сіті» ними можна буде ефективно скористатися і за
правом України.
За загальним правилом, покупець
має сам належним чином перевірити
об’єкт угоди (caveat emptor). Водночас
покупець, як правило, володіє меншим
обсягом інформації, ніж продавець.
Щоб запобігти приховуванню важливої
інформації, покупець може попросити
продавця надати запевнення (warranties) стосовно ключових аспектів
угоди та діяльності компанії. Як
правило, це запевнення щодо
повноважень, права власності на
частку, дотримання корпоративного
законодавства, фінансової звітності,
активів, податків, ключових договорів
та контрагентів, судових спорів,
прав інтелектуальної власності
тощо. Сторони можуть погодити
компенсацію (liquidated damages)
покупцю на випадок, якщо запевнення
виявилося неправдивим з умислу або
необережності. Якщо компенсація передбачена не була,
покупець вправі звернутися з позовом про відшкодування
збитків у зв’язку з порушенням запевнень. Призначення
запевнень — виявити проблему в компанії та забезпечити
покупцю відшкодування, якщо ця проблема була від нього
прихована.
Законодавство стосовно «Дія Сіті» нарешті
впроваджує певні принципи англійського права,
які, безумовно, надаватимуть іноземним інвесторам
гарантії передбачуваності та захищеності. А це, у свою
чергу, сприятиме залученню іноземних інвестицій та
подальшому розвитку українського ІТ-сектору.

Більшість клієнтів
українського
ІТ-сектору
знаходяться
у США (близько
50%), країнах
Західної Європи та
у Великобританії

ÌÎÆËÈÂ²ÑÒÜ ÄËß ÐÅÇÈÄÅÍÒ²Â Ä²ß Ñ²Ò² ÓÊËÀÄÀÒÈ:

ÊÐÀ¯ÍÈ, ÊÓÄÈ ÅÊÑÏÎÐÒÓÞÒÜÑß
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ² ²Ò ÏÎÑËÓÃÈ:
США

50%

Країни Західної Європи
та Великобританія

40%

Канада, Близькій Схід
та інші

10%

Організатор

a.
b.
c.
d.

угоди про неразголошення (Non�disclosure agreements)
договори про утримання від вчинення конкурентних дій (Non�compete agreements)
договори про непереманювання (Non�solicitation agreements)
договори позики з альтернативним зобов’язанням (Convertible loan agreements)

²ÌÏËÅÌÅÍÒÀÖ²ß ÅËÅÌÅÍÒ²Â ÏÐÀÂÀ ÀÍÃË²¯ ÒÀ ÓÅËÜÑÓ

(ÿê³ çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³íîçåìíèìè ³íâåñòîðàìè òà âåí÷óðíèìè
ôîíäàìè äëÿ óïðàâë³ííÿ ïðîåêòàìè òà ¿õ ô³íàíñóâàííÿ):
a.
b.

Convertible loan
Liquidation preferences

c.
d.

Warranties and Indemnities
Liquidated damages
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5-MINUTES INTERVIEW
2021

НАЙБІЛЬШ ЦІКАВІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ЩЕ ПОПЕРЕДУ

— Корпоративне законодавство в Україні —
одне з найкращих, але це не означає, що
у галузі відсутні труднощі. Сергію, які наразі
виникають проблеми? З якими питаннями
до Вас найчастіше звертаються? Що наразі
незрозуміло бізнесу?

СЕРГІЙ ШЕПЕЛЯК,
радник, керівник практики корпоративного
права/M&A Pavlenko Legal Group
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— Насправді українське корпоративне
законодавство ще розвивається, і говорити
про його зразкову якість зарано. Правова
спільнота спостерігає досить велику
кількість змін, які можуть відбутися вже
найближчим часом. Серед них можна
виділити нову редакцію Закону України
«Про акціонерні товариства», «скасування»
Господарського кодексу України тощо.
Однією з найбільших проблем галузі
є неквапливе реагування судової практики на зміни
в корпоративному законодавстві. Для прикладу,
інститут корпоративного договору вже декілька років
закріплений у законодавстві, але до сьогоднішнього
дня ґрунтовна судова практика в цьому напрямку
відсутня. Незважаючи на це, бізнес оцінив усі переваги
корпоративного договору, і наші клієнти часто
звертаються за допомогою у підготовці таких угод.
Іншою проблемою вважаю суттєві зміни
в правозастосуванні, спричинені судовою практикою,
щодо субсидіарної та солідарної відповідальності
власників бізнесу та менеджменту, особливостей зняття
«корпоративної вуалі» тощо. Досить часто наші клієнтивласники бізнесів звертаються за допомогою в оцінці
можливих ризиків.
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— Чи вплинули зміни в законодавстві на характер
порушень, яких сьогодні припускаються акціонерні
товариства?

— Зміни в законодавстві зазвичай проходять
певний період адаптації та випробування судовою
практикою. Очікувано, що недоліки тієї чи іншої
норми виявляються лише на етапі правозастосування.
Яскравим прикладом є практика застосування процедур
squeeze-out, що являє собою обов’язковий продаж
акцій міноритарними акціонерами на вимогу власника
домінуючого контрольного пакета. Впровадження цього
вже давно звичного для розвиненого світу механізму
в Україні призвело до сплеску судових спорів за позовами
міноритарних акціонерів через несправедливе заниження
ціни викупу їх акцій.
Іншим прикладом можуть бути правові норми
пандемійного часу. У 2020 р. наглядові ради багатьох
акціонерних товариств через ризик
порушення карантинних обмежень
скасували проведення призначених
до карантину зборів акціонерів, а вже
під кінець року НКЦПФР порушила
декілька справ, оскільки скасування
зборів не належить до компетенції
наглядової ради відповідно до
положень Закону України «Про
акціонерні товариства».

— Як оцінюєте позицію Верховного
Суду щодо корпоративних спорів? Суд
часто відходить від правових позицій,
які були сформовані раніше судовою
практикою?

— Які перспективи інвестування в Україну
в постковідний час? Як впливають на бізнес «інвестиційні
няні»?

— Напевне, говорити про настання постковідного
часу ще зарано. Відновлення української економіки
буде прямо залежати від тривалості та суворості
карантинних обмежень та швидкості відновлення
ділової активності. Якщо говорити про перспективи
іноземного інвестування в Україну, то проблеми,
що існували до пандемії, існують і зараз. І головною
проблемою є те, що іноземний інвестор не відчуває
свої інвестиції в Україні захищеними. Прийняття
Закону «Про державну підтримку
інвестиційних проєктів зі значними
інвестиціями» та запровадження
інституту «інвестиційних нянь», на
мою думку, не гарантує вирішення
цієї проблеми. Впровадження
такого роду посередництва між
іноземним інвестором та державними
органами, як на мене, свідчить про
неспроможність реформувати та
вдосконалити самі державні органи.

Однією з найбільших
проблем галузі
є неквапливе
реагування судової
практики на зміни
в корпоративному
законодавстві

— У 2021 р. Верховний Суд досить
плідно попрацював над формуванням
правових позицій в корпоративних
спорах. Найбільш очікуваними та зрозумілими були
позиції стосовно підсудності корпоративних спорів,
а також щодо розмежування змісту таких понять, як
«право на частку» та «право з частки».
Водночас Верховний Суд неодноразово відступав
від раніше сформованих правових позицій. На мою
думку, найбільш тектонічним став відступ Великої
Палати Верховного Суду від висновків ВСУ щодо
належності частки в статутному капіталі до спільної
сумісної власності подружжя та можливості відчуження
такої частки одним з подружжя без згоди іншого. За
правовою позицією, яка домінувала донедавна, частка
в статутному капіталі товариства, придбана за спільні
кошти подружжя, не є об’єктом права спільної сумісної
власності подружжя та може бути відчужена одним
з них без згоди іншого. У новій правовій позиції ВС
наголошує, що частка в статутному капіталі товариства
все ж є об’єктом спільної сумісної власності, тому
розпорядження нею має здійснюватися за згодою
подружжя. Відсутність згоди другого з подружжя на
укладення правочину щодо спільного майна свідчить
про відсутність у співвласника, який вчинив правочин,
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необхідних повноважень на укладення такого правочину.
З огляду на це цікавим є й те, яким чином складеться
судова практика з урахуванням цієї позиції ВП ВС
у справах про поділ майна подружжя.

— Якби Вас попросили дати
пораду, наприклад, як акціонерному
товариству жити за новими
правилами, що Ви порадили б?

— Найбільш цікаві зміни
законодавства про акціонерні
товариства ще попереду. Найближчим
часом чекаємо на нову редакцію Закону України «Про
акціонерні товариства», яка принесе багато нововведень.
Це стосується, серед іншого, змін в особливостях
корпоративного управління в господарських товариствах,
відповідальності посадових осіб акціонерних товариств
тощо. Я б порадив бізнесу вже зараз оцінити зміни, які
пропонуються законопроєктом, та підготувати план дій
як для використання переваг закону, так і для виконання
нових обов’язків.

— Як уявляєте свій подальший професійний шлях? Що
для Вас головне в роботі?
— Для мене найважливіше в роботі — гармонійні
та довірливі стосунки з усіма без винятку клієнтами.
Кожний клієнт специфічний та потребує особливого
підходу. Думаю, завдання №1 для мене — робота над
збереженням таких відносин з існуючими клієнтами
та відповідне позиціонування нашої команди перед
потенційними клієнтами.

Підготувала Оксана Журба,
редакторка «Юридичної Газети»
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ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА — ПОЛЕ БИТВИ
ПРАВНИКІВ З ЗАЛІЗНОЮ СТРЕСОСТІЙКІСТЮ
Недарма кажуть, що кожна криза, крім складнощів, дарує чимало можливостей. Можна сміливо
заявити, що протягом 2021 р. команда юридичної компанії AS Legal користувалась такими
можливостями на повну. Про підкорення нових сходинок юридичного ринку, професійне визнання,
досягнення стратегічних цілей та тонкощі роботи у вирі кримінальної практики ми говорили
з адвокатом, партнером AS Legal Діаною Яковлевою
— 2021 р. видався напрочуд успішним для ринку.
Ви поділяєте такий настрій колег? Чому?

— Відповідаючи на це питання, чомусь
згадую вислів: «Якщо драбина приставлена
не до тієї стіни, скільки б сходинок ви не
здолали (маючи на увазі успіх), все одно
прийдете не туди». Власне, через цей
вислів маю бажання підкреслити, що моє
бачення успіху ринку корелює з декількома
площинами. Зокрема, якщо розглядати попит
на послуги крізь призму збільшення кола
проблемних для населення питань, дійсно
можна говорити про збільшення заробітків,
але повноцінним успіхом назвати такий
стан речей мені не дозволяють внутрішні
переконання. Особливо, якщо згадати,
що я займаюсь супроводом кримінальних
проваджень, останні тенденції в яких
подекуди вимушено підіймають моє волосся
дибки. Разом з тим, якщо озирнутись на
2021 р. з позиції підкорення нами сходинок
ринку, то вважаю рік, що минув, справді
вкрай плідним та результативним: ми вперше
увійшли до всеукраїнських рейтингів ТОПів,
а також отримали персональне визнання
наших партнерів у певних практиках, в т.ч.
у кримінальній практиці, яку я очолюю. Дуже
пишаюсь цими досягненнями. Водночас
готова задекларувати своє тверде бажання
покращити результати у прийдешньому році.

Староста
Іван
Клочков
та Партнери

info@klochkov.partners
+38(050) 463 - 71 - 70

Яковлева
Діана

— Які з запланованих проєктів розвитку AS Legal
вдалося реалізувати у 2021 р.? Як оцінюєте
результати діяльності фірми за цей час?

AS Legal
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— У AS Legal на минулий рік було
заплановано декілька важливих цілей, яких
ми хотіли досягти. По-перше, це ребрендинг
фірми. Це було повномасштабне завдання,
яке включало новий корпоративний сайт,
логотип, мерч. Фактично ми переробили все
з нуля, але найбільш складним було залишити
відображення, асоціативність старого та
характерного з новим. Ребрендинг зайняв
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ІНТЕРВ’Ю
2021
майже рік та закінчився наприкінці року. Ефективність цього
рішення — це вже питання 2022 р.
По-друге, це рейтинги та фахове визнання. Це одні
з перших цілей, які були у нас з моменту створення AS Legal.
У 2021 р. ми досягли їх на 100%.
По-трете, це зміна клієнтської бази. Ми прийняли
рішення про зміщення орієнтиру роботи з пулу національних
клієнтів на пул іноземних. За підсумками року топ-клієнтами
AS Legal є саме компанії з іноземним капіталом та/чи
впливом.
По-четверте, це вирішення внутрішніх проблем
з командою фірми. Про таке не люблять говорити, але
такі «нюанси» є у всіх компаній, і вони, як правило,
найкритичніші. Водночас модернізація команди — це
морально складний та ризиковий крок для керівництва.
Нам це також не далося легко. Але той результат, що ми
отримали, — це найбільше досягнення року для нас.

визначитись та легше налаштуватись на співпрацю. А подруге, не є секретом, що у сьогоденному світі цифрових
технологій виграє той, хто є більш впізнаваним.

— Вже більш як 6 років в Україні триває судова реформа. Як
вона відобразилась на кримінальній юстиції? Як це вилинуло
на практику?

— Ви керуєте практикою кримінального права. Чим
викликаний професійний інтерес до цієї практики? З якими
запитами найчастіше звертаються клієнти? Якими кейсами
в своїй професійній діяльності пишаєтеся?

— Уф! Ну, мабуть, це випливає з довгої історії дівчини,
що змалечку була «білою вороною» чи «не такою, як усі»:
від майстрині бойових мистецтв, яка 14 років свого життя
тримала першість спортивного Олімпу з арсеналом нагород
вищого гатунку на світовому та всеукраїнському рівнях,
до «незручної» слідчої, яка вперто намагалась боротися
за «ідеали/стандарти офіцера» з керівництвом «на землі»
(у райвідділі). І хоч досвід роботи у правоохоронних органах
у мене наразі асоціюється з холіваром, який, мабуть, не
було сенсу вести, однак то б була не я, якби поступилась
командам на кшталт «я — керманич, а ти — хробак». Тому,
хоч у процесі неодноразово страждала за свій непокірний
характер та темперамент, змогла все ж, врешті-решт, не
загубити себе як практик, а, навпаки, помножити мінус
на мінус та отримати плюс, забравши з собою у приватну
практику краще: залізну стресостійкість, прискіпливість та
критичний погляд на речі та обставини.
Що ж стосується вибору практики, то я завжди знала,
що моєю основною практикою буде кримінальна. Навіть
освіту для цього обрала профільну: Одеський державний
університет внутрішніх справ. До своїх «особливих» кейсів
можу віднести всі проєкти, які веду pro bonо, адже у кожного
такого кейсу є своя чутлива складова. До найбільш частих
запитів можу віднести запит на супровід юридичних осіб,
які перебувають в орбіті чи напіворбіті контрагентів, що
потрапили в поле зору правоохоронних органів.

— Чи існують у AS Legal певні табу при залученні клієнтів?
З якими клієнтами працювати найскладніше?

— Ми відмовляємо клієнтам, які шукають майстра «на
порєшать», а також (якщо взяти мою практику) транслюють
запит «відмазати від відповідальності». Найскладніше,
як на мій погляд, працювати з тим, хто звертається за
професійною правовою допомогою та водночас допускає
якусь неконтрольовану паралельну самодіяльність. Такі
кроки з боку клієнта можуть в одну мить помножити на
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Діана Яковлева, адвокат, партнер AS Legal
нуль всі вкладені зусилля та привести до непрогнозованих
результатів.

— Якими рисами, на Вашу думку, має бути наділений партнер
юридичної компанії? В якій пропорції він має бути юристом,
менеджером та бізнесменом?

— Вважаю, що ідеального портрету партнера не існує. Як
і у багато чому іншому, в юридичному партнерстві вдалий
тандем залежить від єдності (чи хоча б схожості) цінностей
у потенційних партнерів, а також від вміння примиряти
своїх демонів у процесі взаємодії. Водночас, якщо говорити
відверто, припускаю, що здебільшого під час підбору
кандидатур потенційних партнерів керівництво компаній
орієнтується на наступні риси та якості: досвід, ентузіазм,
цілеспрямованість. Що ж стосується пропорції рис, то вони,
на мій погляд, мають бути поєднані в партнері у такий спосіб,
щоб клієнт чітко усвідомлював, для чого та у зв’язку з чим він
звертається саме до вашої компанії.

— Чи потрібно розвивати особистий бренд партнера? Як він
впливає на бізнес у юридичній компанії?

— Зі зміною трендів ринку та, відповідно, поступовою
відмовою частини компаній від надання послуг за типом
full service на користь т.зв. бутіковості (коли акцент
ставиться на конкретних практиках) особистий бренд
партнера, на мою думку, заміняє будь-яку іншу умовну
візитну картку компанії. Тож вважаю, що наразі розвиток
особистого бренду набуває (або навіть вже набув) особливої
актуальності. Так, на моє переконання, пропрацьований
бренд, по-перше, дозволяє потенційному клієнту швидше
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— На моє переконання, судова реформа триває багато
більше за 6 років. А однією з найбільш поширених проблем
останніх років (не організаційного характеру) можу назвати
відсутність уніфікованих підходів до оцінки судами тих
чи інших правовідносин, у т.ч. у сфері кримінальної
юстиції. Окреслена проблема, на мою думку, ускладнює
прогнозування та, відповідно, формування стратегії та
тактики захисту/представництва інтересів. Якщо не
вдаватись до юридичних ускладнень, то на прикладах це
виглядатиме наступним чином: позавчора Верховним
Судом України недопустимими визнавались докази за
одними критеріями, вчора Верховний Суд змінив позицію
з наведеного питання, а сьогодні той же Верховний Суд
відступив від своєї вчорашньої позиції, тоді як Вищий
антикорупційний суд взагалі запропонував спільноті своє
власне бачення і тлумачення. Ну, а що? Кажуть же, що
на одного юриста — дві думки. І так по багатьом іншим
питанням.
Знову ж таки, аби не вдаватись до ґрунтовного аналізу
всіх плюсів і мінусів за минулі роки, вважаю за можливе
обмежитись висновком, що жодна реформа не повинна
негативно впливати на сферу свого розповсюдження. Якщо
це не так, реформа загрожує перетворитись на деструктивну
її імітацію. Разом з тим, враховуючи, що до теперішнього
часу жодною з країн об’єктивно не розроблено ідеальної
формули (а може, її взагалі не існує), продовжуємо, як то
кажуть, працювати «у полях», а там час покаже.

— Яких інструментів для захисту клієнтів сьогодні бракує
вітчизняній адвокатурі?

— Як таких, інструментів для захисту клієнтів, зокрема,
у кримінальному провадженні чинним КПК України, на
мій погляд, закладено достатньо. Бракує балансу в частині
ефективної їх реалізації. Перелік питань, що потребують
опрацювання, піднімається чи не на кожному фаховому
заході. Черга лише за законодавцем: почути — опрацювати —
внести зміни.

— Ви входили до складу кадрової комісії з добору прокурорів.
Наскільки складною була ця робота і в чому полягала її
специфіка?

— Складність цієї роботи полягала у невідповідності
задекларованих ОГП намірів фактичним настроям на
місцях. Прокуратура, як би не звучали гасла, все ще
є консервативною структурою, і багато з діючих працівників
підтримують такий підхід до організаційної її побудови.
Відкриття дверей назустріч «новим» обличчям в акурат
після проведення атестації, коли не всім колегам вдалось
успішно подолати той чи інший етап, супроводжувалось
більше хвилею прихованого обурення, аніж натхненного
очікування. Для цього, як на мій погляд, було декілька
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підстав. Так, під час спілкування з кандидатами та членами
комісії відзначався великий відсоток кандидатів, які бачили
себе у новій ролі не стільки через внутрішнє переконання
чи потребу, скільки суто в пошуках кращої долі. Більшість
з діючих працівників органів внутрішніх справ, суду,
державної виконавчої служби тощо відверто одним
з мотивів проходження конкурсу називали багато вищий
рівень заробітної плати, що встановлюється для оновлених
прокуратур. І хоч мені абсолютно зрозумілий і цей, і будьякий інший мотив, що стосується пошуку кращих умов
праці, досить неприємний осад залишився від тих, хто,
стверджуючи «Все вже знаю», далеко не все знав, тих, хто,
розмірковуючи, що «переріс свою посаду», з невинною
посмішкою переходив на тему, що «прокурор о 18.00 вже
вдома, а я чим гірший?» При цьому немало з вказаних
кандидатів не могли назвати навіть свої життєві цінності,
а хтось навіть відверто над цим посміювався, хоч і запевняв
членів комісії, що, до прикладу, кодекс професійної етики та
поведінки прокурора — це як улюблена «настільна книга та
путівник».
Особисто мені також складно було знайти баланс
в оцінці можливостей та перспектив розвитку між
т.зв. «зовнішниками» та кандидатами з числа діючих
працівників силових відомств, адже поки одні розгублено
міркували на тему ролі процесуального керівника
у кримінальному провадженні, інші зі святою щирістю
запевняли, що тримання під вартою — це обов’язковий
захід забезпечення кримінального провадження у випадках,
коли інкримінується тяжкий чи особливо тяжкий злочин,
та інше з переліку того, що помилково втовкмачується тим
же слідчим у голови роками. Вибуховий мікс. Самій цікаво
побачити, що ж переможе: крапля, з якої починається море,
чи море, яке поглинає краплю.

— Якими життєвими цінностями керуєтесь у професійному
житті? Чим могли б чи мріяли зайнятися, крім юриспруденції?

— Цінності наступні: відповідальність, прозорість,
обережність. Окрім юриспруденції, наразі я займаюсь
фехтуванням, і це хобі дуже допомагає зняти напругу. А якщо
знайдеться час та привід, я воліла б також вивчити ще одну
іноземну мову: або японську, або турецьку. А також маю
нездійсненну мрію — навчитися грати на скрипці.

— Які Ваші плани на майбутнє, які напрями роботи будуть
пріоритетними найближчим часом?

— Маю намір зайнятися зовнішнім розвитком
особистого бренду, а також плідно попрацювати над своєю
науковою роботою. Напрям діяльності поки що не планую
змінювати, а от команду практики хотілося б збільшити.

— Які плани AS Legal на 2022 р.?

— Пріоритетним завданням для компанії на наступний
рік є розширення практик шляхом залучення нових
партнерів та масштабування клієнтської бази. Розглядаємо
можливість відкриття офісу в Києві.
Підготував Олексій Борис,
журналіст «Юридичної Газети»
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ПІСЛЯ ЗАПУСКУ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ МИ ПОБАЧИЛИ
ТЕНДЕНЦІЮ ВІДХОДУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА НА ДРУГИЙ ПЛАН
Партнери АО «Клочков та Партнери» відзначають, що на 7-у річницю роботи компанії прийшли до
розуміння «своєї» команди і віднайшли таку, започаткували позиціонування як гравець на ринку
юридичних послуг та окреслили стратегію розвитку в своїй практиці. А зважаючи на те, що дане
адвокатське об’єднання — це сімейний юридичний бутік у сфері кримінального права, сумно їм
не буває. Чому запуск антикорупційних органів вплинув на практику та верховенство права? До
чого привела судова реформа? Які типи адвокатів нівелюють інститут адвокатури? Яким клієнтам
адвокати об’єднання відмовляють? Про все це говоримо з Володимиром Клочковим, Світланою
Клочковою, Іваном Старостою та Артемом Черевко

— Колеги, чим вас порадував, а в яких аспектах засмутив
2021 р.?

Іван Староста: — Враховуючи поточну ситуацію,
те, що всі живі й відносно здорові — найбільший плюс.
Якщо говорити про те, чим рік засмутив, то особисто
у мене якихось негараздів, які кардинальних вплинули
б на майбутнє життя, не було. Так само, як і в компанії —
все стабільно.
Світлана Клочкова: — Якщо говорити про компанію,
порадувало те, що ми нарешті визначилися зі штатом та
колективом. Коли ми цьогоріч святкували 7-у річницю
компанії, я чесно та відверто сказала, що на сьогодні
радію кожному, хто з нами. Це свої люди, свій позитив
і великий плюс.
Володимир Клочков: — У нас з колегами думки практично
завжди збігаються і рідко відрізняються. Скажу про те, що
мене засмучує. Поширюється тенденція руйнування всіх
інститутів влади в країні, що не може не відображатися на
нашій роботі і на тому, чи можемо ми допомогти клієнтам
швидко та якісно. Поясню: реформи нашої держави, від
яких ми були в такому захваті, які починались з хорошими
намірами, на жаль, як бачимо на практиці, призводять до
того, що руйнують те, що було вже побудовано. Наприклад,
судова реформа. Величезний брак штату в судах першої
інстанції загальної юрисдикції автоматично впливає на те,
як швидко ми можемо допомогти клієнту, адже відповісти
на питання щодо тривалості судового розгляду я не можу. Ті
питання і судові справи, які раніше можна було закрити за
рік з урахуванням усіх позицій опонентів, другої та третьої
інстанцій, зараз можуть тривати і 3, і 5–6 років. Не тому,
що адвокати працюють погано чи опоненти затягують
процес, а тому, що справи немає кому розглядати, суди не
укомплектовані. Це впливає на роботу з клієнтом і його
бажання взагалі звертатися до адвоката і судитися. Поки
справа буде розглянута, вона може втратити актуальність
для клієнта (крім, звісно кримінальних). Але і з розглядом
кримінальних справ така ж ситуація, у нас є справи,
які зайшли до суду ще у 2014 р. і досі кінця їм не видно.
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Всю структуру судової влади та правоохоронних органів
на даний час порушили реформи, і зараз це практично
непрацюючі інститути.

— Які тенденції розвитку практики кримінального права
можете відзначити?

В. К.: — Після запуску антикорупційних органів
ми побачили тенденцію відходу верховенства права
на другий план. На перший план вийшли суспільний
запит і вплив інституцій інших держав. Про це
говорять адвокати і судді, які не знаходяться в системі
антикорупційних органів. На жаль, бажання показати
перед народом боротьбу з корупцією нівелює всі
завдання судової системи.
І. С.: — У продовження цього... Як наслідок, для
задоволення суспільного запиту, окрім поняття
законності рішень, нівелюється поняття справедливості.
Наприклад, за останній рік у Вищому антикорупційному
суді було чимало вироків, коли за хабар у розмірі
кількох тисяч гривень людина отримує реальних 6 років
позбавлення волі, а інший при такій же кваліфікації і з
сумою хабаря у кілька мільйонів доларів отримує «умовні»
3 роки. Як на мене, зникає поняття справедливості.
За рахунок таких справ формується статистика
і демонструється як українському народу, так й іноземним
партнерам боротьба з корупцією. Як пересічний
громадянин, я бачу це як вибіркове судочинство.

— На які знакові законодавчі зміни у сфері кримінального
права варто звернути увагу юридичній спільноті?

І. С.: — На початку року вступили в силу зміни до
Кримінального процесуального кодексу з приводу
можливості оскарження ухвал суду вже на стадії судового
розгляду кримінального провадження. Раніше, якщо особі
обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
на стадії судового розгляду, процесуальної можливості
оскаржити таке рішення не було. Наразі, якщо на стадії
розгляду справи суд обирає запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою або змінює запобіжний захід на
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такий з більш м’якого, існує можливість оскаржити
таке рішення в апеляційному порядку. Як на мене, це
суттєва процесуальна можливість, щоб особа могла
в апеляційному порядку переглянути таке рішення. Адже
найсуворіший запобіжний захід тримання під вартою,
перш за все, психологічно впливає на людину.
Також цього року піднімалося питання амністії людей,
які «йдуть до вироку» або щодо яких вже винесено вирок.
У 2021 р. народні обранці намагалися прийняти такий закон
про амністію до 30-річчя Незалежності України, але Комітет
ВРУ повернув законопроєкт, і ця знакова ініціатива тоді не
пройшла, а питання залишилося відкритим.
В. К.: — Такої ініціативи, яка значно полегшила
б працю адвоката, цього року я не побачив.

— Яким для вас був досвід судових засідань у режимі
відеоконференції?

І. С.: — Насправді на судові засідання в режимі
відеоконференції впливають багато факторів. Наприклад,
якість відеозв’язку. Я брав участь у судових засіданнях
в режимі онлайн з офісу і можу сказати, що це було
складно. Через погану якість зв’язку частину того, що
відбувалося в засіданні, я не чув, а це впливає на якість
захисту. Зручно так брати участь, якщо це несуттєві
засідання, наприклад, підготовче, чи якщо є відомості,
що засідання буде відкладатись. Але якщо якісь важливі
справи, в режимі відео дуже непросто.
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В. К.: — Ідея чудова, вона могла б економити час та
витрати, але у зв’язку з поганим фінансуванням судів,
які не можуть забезпечити хороше технічне з’єднання
та обладнання, це перетворюється на негатив. Це
впливає на можливість адвоката на 100% здійснювати
представництво інтересів клієнта. Наше адвокатське
об’єднання схильне до стандартного режиму судових
засідань, де шляхом харизматичності адвокатів нашого
об’єднання ми можемо донести свою позицію як стороні
обвинувачення, так і судді.
Артем Черевко: — На мою думку, онлайн-формат
не забезпечить гідне донесення тієї інформації, яку ми
могли б донести в звичайному режимі. Але коли локдаун
лише розпочався, в відеоконференціях був великий
плюс. Наприклад, у Печерському районному суді, який
слухав лише кримінальні провадження, все було якісно
й оперативно, не було черг.

— Як розподілені ваші обов’язки як партнерів у компанії?

С. К.: — У нас є керуючий партнер, який здійснює
управління компанією і несе відповідальність за всі
дії команди, взаємодію з клієнтами та зовнішніми
партнерами.
В. К.: — Тому в мене й сіпається око під кінець року
(посміхається — ред.).
С. К.: — Я відповідаю за фінансову частину компанії
і стратегію розвитку. Проте рішення ми приймаємо всі
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під двері лягав, протокол обшуку в шредер вставив, ховав
мій телефон у себе. Чому ти цього не робиш?» Людям
треба доносити, що ми не повинні цим займатись, ми
маємо підтримувати певний рівень своєї професії.
С. К.: — Наразі професія, яка має бути прикладом
інтелігентності, перетворилася на big show. Можливо, це
відповідь на запити суспільства.

разом. Уся відповідальність за процесуальну частину
ведення справ і побудову процесуальної, судової стратегії
лежить на Івані Івановичі (Старості — прим. ред.). Йому
доводиться ще й керувати всім персоналом, який займається
судовою спеціалізацією. На Артемі (Черевку — прим. ред.) —
усі зміни, креативні рішення. Він — подих нової, молодої
адвокатури. А також він виконує функцію GR у нашому
офісі, через нього ми чуємо голос молодої влади.

— Які бачите виклики для себе як голови комітету
захисту прав адвокатів НААУ?

— У вас, можна сказати, сімейний бізнес. Як робота
впливає на особисте життя?

В. К.: — Навіть перед сном у ліжку ми зі Світланою
(Клочковою — прим. ред.) іноді обговорюємо проєкти офісу.
Повернувшись додому, ми продовжуємо працювати. Наша
дочка знає імена всіх наших клієнтів. Це тяжко, але прихід
Світлани Валеріївни в компанію дав значний поштовх.
І. С.: — Саме Світлана Валеріївна зробила
з юриспруденції бізнес. Якщо ми раніше працювали
лише як адвокати — захистили клієнта, отримали
гонорар, і все, то з її приходом ми впевнено зайшли
на юридичний ринок саме як юридична компанія зі
стратегією розвитку та розумінням, куди рухатись.
В. К.: — У неї інше бачення, як у бізнесмена.
А оскільки більшість клієнтів у нас — теж бізнесмени,
вона знає, чого вони очікують від нас. Вона прибрала
бар’єр між клієнтом та адвокатом. До зустрічі з клієнтом
він «проговорюється» в офісі, і на аудієнції з ним ми
чітко знаємо, чим можемо допомогти. Складно бути 24/7
зі своєю дружиною, але я розумію, що якщо залишу її
вдома, компанія від цього постраждає.

— Розкажіть про справи за останній рік, якими
пишаєтесь. А можливо, є й такі, що можна було б зробити
краще?

В. К.: — Виправдувальних вироків за останній рік
ми не маємо, але й обвинувальних не маємо також
(посміхається – ред.). Це не пов’язано з тим, що у нас
немає справ. Тут ми знову повертаємося до проблеми
судової реформи. Ми не можемо закінчити справи не
з нашої вини — вони просто не розглядаються в суді.
А за 2–3 судових засідання, які відбуваються, не можна
закінчити велике судове провадження. Наразі у нас
є 2 правоохоронних органи, які ми можемо відмітити
як такі, що справді несуть небезпеку, з ними складно
боротися. Це НАБУ та департамент стратегічних
розслідувань Нацполіції, які працюють професійно,
жорстко та є сильними опонентами.
С. К.: — Це справді так. Вони не працюють хаотично,
у них стратегічно вибудувана робота, яка змушує так само
зібратися і працювати професійно.

— Що це за скандал з «юридичною торпедою»? Володимире,
кілька місяців тому Ви розмістили у ФБ пост, де підняли
питання фейкових ЗМІ, робота яких дискредитувала вашого
клієнта, та підкріпили його фото з великою вогнепальною
зброєю. Це викликало неоднозначні коментарі.

В. К.: — На фото — порожній футляр від гранатомета.
Це був юридичний гумор для привернення уваги.
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Іван Староста, партнер АО «Клочков та Партнери»
Саме фотографія привернула увагу до того тексту
й інформаційного посилу, який намагалися передати
адвокати нашого об’єднання. У цій ситуації ми
хочемо віддати належне журналістам, які зараз є більш
монолітною спільнотою, ніж адвокати. Навіть не
розбираючись у ситуації, вони все одно стали на бік
свого колеги. Це не був напад на журналістику — це був
захист інтересів клієнта відповідно до закону, і свою
процесуальну позицію ми виклали в позовній заяві. Ми
нікому не погрожували, ніякими DDoS-атаками, в чому
нас звинувачували, не займались. Послухайте, я досі не
розібрався, як правильно користуватись Фейсбуком? Яка
DDoS-атака? (посміхається — ред.)
Ми охрестили це фейковим ЗМІ, бо Мін’юст
повідомив, що те джерело інформації не зареєстроване як
ЗМІ, тому для нас воно є фейковим. Це не стосувалося
абсолютно всіх журналістів. До речі, у нас була зустріч
з цим журналістом, і ми його просили як адвокати не
порушувати права нашого клієнта. Ми не забороняли
давати матеріал, а вказували на моменти, які порушують
права нашого клієнта. Але нас не почули, тому ми подали
позов, про що й попереджали.

— Володимире, 14 років тому Ви отримали свідоцтво
про право на заняття адвокатською діяльністю. Як
змінювався інститут адвокатури за ці роки? Назвіть
головні проблеми адвокатської спільноти сьогодні.

В. К.: — Інститут адвокатури не став виключенням
з того, що відбувається у нашій державі. Він переживає
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Володимир Клочков, партнер АО «Клочков та Партнери»
всі ті ж проблеми, які є у країні. Основні проблеми для
адвокатури — відсутність монолітності та кастовості.
Все поділено на клани, які воюють між собою. Також
втрата адвокатами «білої кістки» етичності, вихід за межі.
І не тільки за межі ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» та адвокатської етики, а й людяності та
загальноприйнятої етики. Молоді адвокати, дивлячись на
це, копіюють таку поведінку. А хочеться, щоб адвокати
були прикладом для інших.
Адвокат — це сполучна ланка між людиною
і судовою системою, тому захисник має поводитися
відповідно. Однією з проблем у цьому аспекті є те, що
правоохоронці, які звикли вирішувати питання силою,
а не розумом, перейшли в адвокатуру, не змінивши
спосіб поведінки. Адвокатура може за менталітетом
перетворитися на правоохоронний орган.
З’явилося на ринку багато адвокатів-«письменників»
чи «фантастів». Зрозуміло, що коли клієнт приходить,
він не хоче, щоб йому говорили правду, не хоче чути про
тривалу боротьбу. Він хоче чути про швидке та успішне
закінчення справи. Але в результаті такі клієнти все
одно повертаються до адвокатів, які захищають права та
інтереси в процесуальний спосіб. Тому, можливо, варто
ускладнити доступ до професії адвоката.
А. Ч.: — На ринку зараз з’явились 2 типи адвокатів.
Перші — ті, які демпінгують. Вони знецінюють наші труди
й старання і створюють неправильний образ адвоката.
Другі — це ті, після яких приходиш до клієнта на обшук,
а він тобі каже: «А ти чому нічого не робиш? Той адвокат

Організатор

В. К.: — Ми вирішуємо абсолютно всі проблеми,
які виникають у адвокатів у зв’язку з виконанням їх
професійних обов’язків. На даний час нас турбують
судді ВАКС і їхнє ставлення до адвокатів. Комітет
наразі веде збір статистичних даних про порушення
з боку суддів ВАКС, щоб донести це європейським
кураторам. Мова йде про нехтування правами адвоката,
і не тільки професійними, а й особистими, наприклад,
правами на відпочинок, на відпустку, на хворобу, правом
мати іншого клієнта, у якого відбувається слухання
в іншому суді. Також, що стосується суддів ВАКС, існує
абсолютне ігнорування адвокатів як учасників процесу та
блюзнірське ставлення до колег навіть в інших судах.
Друга проблема полягає в тому, що тиск на адвокатів
менший не стає. З останніх новел — тенденція ДБР
щодо проведення обшуків у адвокатів як невідкладних
слідчих дій, без ухвали суду. Крім того, слідчі ГСУ та
НАБУ почали виносити постанови, у яких не допускають
захисників до участі у справі. Така постанова допуску/
недопуску була передбачена у старому Кримінальному
кодексі 1960 р., за новим Кодексом єдиний, хто може
не допустити захисника до процесу, — це слідчий
суддя, якому треба обґрунтувати, чому слідчий вважає,
що захисника не можна допускати до процесу. Такого
документа, як постанова слідчого про недопуск адвоката,
просто не існує.

— «Меня так старательно копируют, что я вижу даже
имитацию моих ошибок». Володимире, це ваш хайлайт
у ФБ. Про що він?

В. К.: — Це про оточення та людей, які йдуть з тобою
поруч. Продовжити цю фразу можна словами: «Щоб
судити про мій шлях, приміряйте спочатку моє взуття».
Це про тих людей, які намагаються копіювати зовнішні
дії та риси, які вели мене по шляху до успіху. Це тим
людям, які на певному етапі життя були зі мною, але
наші шляхи розійшлися. Це про те, що зовнішнє без
внутрішнього — ніщо. Можна зовні робити все те саме,
наприклад, брати участь у форумах, очолювати комітети
тощо, але без вкладення в це душі і сплати відповідної
ціни нічого не вийде. Кожен має обирати свій шлях, а не
копіювати чийсь, включаючи навіть помилки.

— Кому з клієнтів можете сказати «Ні» і чи є у вас такі?
Які принципи роботи з клієнтами?

С. К.: — Є речі, за які ми не беремося з огляду на наші
моральні та етичні принципи. Ми, напевне, не зможемо
захищати педофілів чи вбивць дітей. Хоча кожна
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Артем Черевко, партнер АО «Клочков та Партнери»

людина має право на захист, але це не наші клієнти.
Ми не зможемо їх захищати «від душі», а бути просто
номінальним захисником для нас не варіант. Є також
поняття втоми клієнта від адвоката і навпаки. Коли
адвокат дуже сильно занурений у проблеми клієнта,
може настати втома і зникнути ефективність співпраці.
У такий момент варто розійтися на певний час, а потім
при бажанні знову працювати разом. Тому іноді ми
домовляємося про певний етап співпраці.
В. К.: — Другий тип клієнта, якому ми відмовимо, —
це «неслухняний» клієнт, який не слухає наших
рекомендацій і бігає по ринку, а потім повертається.
Якщо я розписую клієнту механізм «лікування», а він
з ним не згоден і не дотримується рекомендацій, я йому
відмовлю, тому що не хочу відповідати за дії, які клієнт
вчиняє на свій розсуд, а відповідальним за це залишиться
адвокат.
І. С.: — Відмовимо також у разі конфлікту інтересів.
Якщо під час роботи виникають конфлікти та
розбіжності у поглядах, теж припиняємо роботу. Адже
будь-яка співпраця має бути комфортна як для клієнта,
так і для нас. А якщо клієнт своїми діями створює
перепони для роботи адвоката, співпраця виключена.

— Які плани на 2022 р.?

С. К.: — Буде чітко поставлене завдання: ми повинні
більше відпочивати і менше працювати. Ми до цього
йдемо вже не один місяць. На сьогоднішній день ми
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обрали вузьку спеціалізацію і визначилися з тим, що
ми все-таки бутік, клієнти до нас потрапляють за
рекомендаціями інших. У нас сформувався пул клієнтів
досить платоспроможних, з високим чеком. До цього
і треба рухатися. Тобто чек має бути більший, клієнтів
менше, а експертиза має бути якіснішою.
В. К.: — Організаційні та психологічні витрати на
справу, наприклад, за ст. 185, 186, 187 КК (так званий
загальний кримінал) і по корупційній справі чи справі
про розтрату мільйонів однакові, а оплата праці за це
різна. Ми будемо рухатися в бік того, щоб працювати так
само, але отримувати за це більше. Але це не вплине на
тих клієнтів, перед якими ми вже взяли зобов’язання.
Для нових клієнтів буде підвищений цінник, який і буде
своєрідним фільтром клієнтів.
С. К: — Також можемо анонсувати, що до складу
нашого об’єднання доєднається новий потужний
партнер, який поділяє наші принципи і погляди та
значно розширить діапазон правової допомоги широкою
та необхідною галуззю права. По-друге, здійснивши
щорічний аналіз, ми дійшли висновку, що 2021 р.
продемонстрував можливість запровадження нової
стратегії захисту бізнесу, яка стане вагомим інструментом
у подальшому задоволенні інтересів клієнтів.
Розмову вели Анна Трішичева
та Маргарита Кінах,
журналістки «Юридичної Газети»

ВИБІР КЛІЄНТА. ТОП-100 юристів України 2021

Це згуртований колектив фахівців, які досягли високого
професійного рівня в результаті багаторічної участі
у вирішенні спірних ситуацій в інтересах клієнтів, стикаючись
при цьому з різними порушеннями закону з боку як
недобросовісних партнерів клієнтів, так і державних
органів, що використовують владні повноваження всупереч
призначенню.
Діяльність адвокатського об’єднання спрямована не просто
на надання юридичних послуг, а й на встановлення довірчих,
партнерських взаємовідносин з клієнтами, в процесі чого
будь-яка проблема, для вирішення якої клієнт звертається
за послугами, стає проблемою об’єднання. Ми хочемо, щоб
наш клієнт був упевнений, що ми здатні однаково успішно
як знайти відповідь на окреме питання, так і здійснювати
комплексний юридичний супровід бізнесу.
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НАЙБІЛЬШОЮ ПРОБЛЕМОЮ ДЛЯ ІНОЗЕМНОГО
ІНВЕСТОРА Є КОРУМПОВАНІСТЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ,
ПРАВООХОРОННИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
— Сьогодні антикорупційна практика є одним
з ключових напрямів White Collar Crime. Які найбільші
труднощі у питанні взаємодії з антикорупційними
органами можна виділити?

Олександр
Лук’яненко,

— Антикорупційний напрям дійсно є невід’ємним
у роботі адвоката, який спеціалізується в практиці White
Collar Crime. Популярність практики anticorruption
є світовим трендом. Провідні юридичні компанії вже
давно включили її до переліку своїх послуг, а частина
компаній обрали цей напрям як основний вид діяльності.
Що стосується труднощів взаємодії з антикорупційними
органами, то все залежить від конкретного органу, з яким
відбувається комунікація, та від конкретних працівників
цих органів.
Якщо мова йде про НАБУ і САП, тут слід пам’ятати,
що, як правило, ми є процесуальними опонентами,
тому не завжди вказана комунікація є легкою. Однак
значною мірою все залежать від професійності тих чи
інших детективів чи прокурорів. Як правило, чим більш
професійна людина, тим легше з нею знаходити спільну
мову та конструктивно взаємодіяти. Що стосується
ВАКС, то, звісно, немає питань до професійності
суддів, однак не можу не відмітити їх більш лояльне
ставлення до сторони обвинувачення, ніж до сторони
захисту. Також досить помітною є відмінність підходів
різних суддів до застосування одних і тих же положень
Кримінального процесуального кодексу. Це значною
мірою ускладнює роботу адвоката в захисті інтересів
клієнта в антикорупційному суді.

партнер,
адвокат VB PARTNERS

— У чому специфіка юридичного супроводу клієнтів,
справи яких перебувають у провадженні антикорупційних
органів?

Олександр Лук’яненко, як і команда VB PARTNERS
в цілому, має сильну практику представництва
інтересів в антикорупційних органах (НАБУ, САП,
ВАКС) у резонансних справах з підвищеною
увагою громадськості та ЗМІ
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— Не сказав би, що тут є якась окрема специфіка.
Слід пам’ятати, що значна частина детективів та
прокурорів, які працюють в НАБУ і САП, є вихідцями
зі старої системи правоохоронних органів (прокуратури,
податкової поліції тощо). Що можна виділити, так
це більш високі стандарти в роботі вказаних органів.
Наприклад, ними набагато менше генерується
необґрунтованих повідомлень про підозру, набагато
легше закриваються кримінальні провадження на
стадії досудового розслідування, якщо вони самостійно
або з нашою допомогою приходять до висновку про
безперспективність такого провадження. Значно
менше неякісного матеріалу направляється до суду. На
мою думку, на якість їх роботи впливає в т.ч. й менше
завантаження порівняно з іншими органами. Тому
надаючи правову допомогу клієнтам в антикорупційних
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справах, з одного боку, ти позбавляєшся рутинної роботи
доводити елементарні речі і вступати в деструктивні
відносини з процесуальними опонентами (хоча не
обходиться й без цього), а з іншого — потрапляєш
у середовище більш якісних стандартів досудового
розслідування та судового розгляду, що робить твою
роботу як адвоката значно ціннішою для клієнта. Можна
навіть сказати, що робота адвоката в антикорупційних
справах значною мірою якісно відрізняється від роботи
в інших кримінальних провадженнях.
Ключові тенденції
антикорупційної практики —
збільшення кількості й обсягу
проваджень, підвищення
професіоналізму слідчих та
прокурорів, розвиток cross-border
розслідувань. Це змушує нас
одночасно збільшувати кількість
адвокатів та поглиблювати
експертизу. За останні роки наш
штат збільшився з 7 до 17 адвокатів.
Розширення буде й у 2022 р. та
збільшення присутності в іноземних
юрисдикціях.

— Чи існує у ВАКС тенденція
лояльності до сторони обвинувачення
з огляду на його залежність від
суспільної думки та замовлення на
«посадки»?

та ВАКС зокрема. Так чи інакше, але судді дійсно часто
віддають перевагу стороні обвинувачення. Можливо,
вони це роблять ненавмисно, а саме під тягарем
суспільного запиту.

— Окрім антикорупційних питань, ваша робота
у VB PARTNERS зосереджена на практиці захисту іноземних
інвесторів в Україні. Чи можна провести паралель між
цими двома напрямами?

— Як я вже зазначав, найбільшою
проблемою для іноземного або
будь-якого іншого інвестора
є корумпованість судової системи,
правоохоронних та контролюючих
органів. Особливо небезпечна
корупція в судовій системі. Суди
мають бути захистом від будь-яких
незаконних дій як з боку конкурентів,
так і з боку державних органів. Однак
у наших реаліях часто відбувається
навпаки. Корумпованість судової
системи відлякує інвесторів. Були
випадки, коли інвестори вимушені
були захищатися в публічній
площині від компаній-рейдерів,
які, використовуючи судову
систему, зухвало захоплювали
їх активи. Звичайно, така
ситуація неприпустима з точки
зору інвестиційного клімату
України. Саме тому останнім часом ми стали
залучати антикорупційні органи для захисту інтересів
наших клієнтів-інвесторів. Це ті випадки, коли ми
співпрацюємо з НАБУ та САП для досягнення спільної
мети — зупинення та ліквідації корупції.

Робота адвоката
в антикорупційних
справах значною
мірою якісно
відрізняється від
роботи в інших
кримінальних
провадженнях

— На мою думку, певний тиск з боку суспільства
існує. Від антикорупційних органів чекають
результатів, яких на даний час вони так і не дали.
Мова не йде про одиничні випадки щодо суддів
районних судів, які піймалися на хабарях, чи невеликих
приватних бізнесменів, які пішли на угоду зі слідством.
Суспільство чекає гучних вироків. Це, звісно,
негативно впливає на роботу антикорупційних органів

Інтерв’ю підготувала Маргарита Кінах,
журналістка «Юридичної Газети»

ЯКІ КРИТЕРІЇ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ПРИ ВИБОРІ ЗОВНІШНЬОГО ЮРРАДНИКА
Вартість послуг
Репутація на ринку
Досвід у відповідній сфері/практиці
Досвід у супроводі відповідних проєктів
Тривалість роботи компанії/юриста на ринку
Наявність позитивних відгуків/рекомендацій колег
Відповідні позиції/присутність в юридичних рейтингах

32%
72%
73%
54%
26%
54%
18%

*за результатами опитування інхаузів у межах дослідження «Вибір клієнта-2021»

Організатор
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ЯКЩО У АДВОКАТА Є УСПІШНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРЕМОГИ,
КЛІЄНТИ САМІ ЙОГО ЗНАЙДУТЬ
— Як сьогодні змінилася практика WCC в Україні?
Які напрями мають найбільший попит?

Олександр Лисак,
партнер EQUITY

— Можу сказати, що практика White Collar
Crime рухається в позитивному напрямку. Судді, до
прикладу, навчились розрізняти, яке відношення
мають цивільно-правові угоди до кримінальних
злочинів та як розмежовувати ці дві дії. На
сьогоднішній день рівень і фаховість суддівського
корпусу у кримінальних провадженнях, особливо
у ВАКС порівняно з судами інших юрисдикцій, на
порядок вищий. Звичайно, така ситуація пов’язана
з великим навантаженням на суддів, дефіцитом
кадрів, розрізненою спеціалізацією. У ВАКС же більш
уніфікована спеціалізація, їхня судова практика
узгоджується з практикою Верховного Суду, а у самих
рішеннях ВАКС є відсилки на рішення ВС.
Вважаю, завдяки цьому буде підвищуватись
і якість роботи правоохоронних органів, а відтак,
сторона захисту отримає більше можливостей
здобути позитивне рішення, а саме виправдувальний
вирок. Наразі ми бачимо хороші тенденції та
%30 виправдувальних вироків ВАКС у справах,
які розслідувались ще у 2017–2015 рр., коли
створювалось НАБУ та напрацьовувалась
практика збору доказів стороною обвинувачення.
З урахуванням таких тенденцій якість розслідування
корупційних злочинів буде удосконалюватись.
Тут варто додати, що чим кращим ставатиме
рівень професійності правоохоронних органів, тим
складніше адвокатам буде здійснювати захист. Зараз
я спостерігаю ситуацію, що виступи наших колегадвокатів під час судових дебатів часто зводяться
до недопустимості доказів. У більшості випадків
мені доводиться аналізувати обвинувальні вироки,
у яких судді займають позицію, що матеріали, на
які посилається сторона захисту, не є істотними та
не можуть впливати на прийняття рішення. Єдине,
що хочу сказати: у більшості цих справ, які сьогодні
розглядаються, особливо у справах, пов’язаних
з отриманням неправомірної вигоди, обвинувачений
відмовляється давати свідчення. На мою думку, якби
вони свідчення надавали, це могло б вплинути на
кваліфікацію та отримання позитивного рішення
у справі.

— Які ризики можуть стати критичними у практиці
WCC? Чим не варто нехтувати?
— Завжди кажу, що адвокату треба звертати
увагу на будь-які порушення ще на етапі досудового
розслідування. Порушення бувають з боку як органів
досудового розслідування, так і суду. Адже незалежно
від того, яке рішення буде ухвалене у першій
інстанції, існує апеляція. Вона може перевірити
доводи щодо належності та допустимості доказів,
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а також такі порушення можуть стати підґрунтям для
касаційної скарги до Верховного Суду.
Хочу сказати, що ВС наразі чудово напрацьовує
практику, яка використовується й судами нижчих
інстанцій. Мій загальний підсумок: адвокату потрібно
бути активним під час захисту клієнта, адже пасивна
форма буде гальмувати його та заважати успішно
оскаржувати рішення у випадку такої необхідності.

— Яким має бути WCC-адвокат? Чим для Вас
вимірюється успіх адвоката у цій практиці?

— Це, напевне, найцікавіше
питання для мене, адже зараз
ми бачимо підготовку та роботу
усіх адвокатів, що беруть участь
в судових засіданнях та здійснюють
захист «на передовій».
Сьогодні як для клієнтів,
так і для адвокатів відкриті
великі можливості, адже ми
можемо знайомитись з усіма
судовими рішеннями, в т.ч.
ВАКС, Верховного Суду, а також
вибудовувати стратегію захисту
відповідно до їхніх позицій.
У нашому вимірі є чимало
можливостей та напрацювань,
які можна використати
у своїй практиці. Саме тому
кожному адвокату, який дбає
про свій професійний рівень,
необхідно постійно підвищувати
кваліфікацію, моніторити судові
рішення в тій категорії справ, у якій здійснюється
відповідний захист, та постійно відслідковувати усі
законодавчі зміни.
Хочу сказати, що адвокат має бути фаховим,
підготовленим, впевненим у тому, що він робить,
та добре орієнтуватись у справі, щоб грамотно
відповідати на питання під час судового розгляду.
Щодо успіху адвоката у практиці, то тут вважаю,
що ніяка нагорода чи рейтинг не замінять вдячність
клієнта після успішно виконаної роботи.
Основне завдання для клієнта, коли він приходить
до захисника, — отримати позитивне рішення.
Адвокат має йому пояснити усі небезпечні моменти,
ризики та підводні камені, не давати зайвих обіцянок.
Це також майстерність. Тому професіонал сфери
WCC має бути сильним практиком, адже клієнти
вже навчились моніторити по судовому реєстру
резонансні кейси та адвокатів, які працюють над
ними. Перевірити успішність захисника наразі легко
і без численних номінацій та нагород.

та яскравих обіцянок. Кількість виправдувальних
вироків працює на захисника. Я завжди кажу, що
це і має бути найбільшою мотивацією. Є багато
адвокатів, котрі позиціонують себе найкращими
у кримінальному праві та WCC, проте виправдувальні
вироки в їхньому портфоліо відсутні.

— Що найбільше цінуєте у співпраці з клієнтом?
Чи доводилось колись конфліктувати з клієнтами?
Можливо, виникали непорозуміння? Як їх
вирішували?

— На щастя, у мене ніколи не
було непорозумінь з клієнтами,
адже я завжди намагаюсь
переконати їх тими аргументами
та позиціями, на які сам би
орієнтувався. Завжди всі питання
вирішуються під час діалогу.
Єдине, що з часом клієнт
починає читати судову практику,
вивчати, ділитися, запитувати,
і хочу відзначити, що чим більше
з клієнтом починаєш працювати,
тим швидше він стає другим
адвокатом, який може будувати
лінію захисту. Головне — знайти
порозуміння в тому, як ми будемо
захищати його права разом. Дуже
приємно, коли з тобою поряд
професійна людина, яка теж може
ставити фахові запитання, на які
треба відповідати.
Дуже цікава річ: коли ти дійсно
переймаєшся клієнтом, то дивишся на нього, як на
людину, котра потрапила у дуже неприємну ситуацію,
що може серйозно вплинути на її подальше життя. Тому
на адвоката лягає велика відповідальність за дії, що він
вчинив чи не вчинив. І боротись треба до останнього,
адже як би складно не було, завжди є вихід, який
потрібно знайти. Але починаючи працювати з клієнтом,
я завжди його попереджаю, що цей шлях може бути не
дуже швидкий і може зайняти декілька років.

Я завжди буду
підтримувати
людей, котрі
працюють
на результат.
Особливо вражає
молодь та її
потенціал

— Що означає бути кращим у кримінальній
практиці?

— Бути кращим у кримінальній практиці —
це можливість отримати позитивний результат
для свого клієнта. Скажу простіше: перемагати.
Якщо у адвоката є успішні результати та перемоги,
клієнти самі його знайдуть. Без додаткової реклами

Організатор

— Як змінилися стандарти юридичної професії за
час Вашої діяльності? Що на це вплинуло?

— Нічого не змінилося. Єдине, на що хотів
звернути увагу, — зросла конкуренція між
адвокатами, що почали займатись кримінальною
практикою. Це специфічна галузь права. Як свого
часу були цікаві господарські та цивільні справи, так
зараз усі почали займатись кримінальною практикою.
Багато адвокатів, розуміючи потреби клієнтів та
за власними вподобаннями, перекваліфікувались
в адвокатів кримінального права, і в деяких це дуже
добре виходить. Це, перш за все, демонструють їх
результати. Я завжди буду підтримувати людей, котрі
працюють на результат. Особливо вражає молодь та
її потенціал. Рівень підготовки адвоката наближає до
позитивного результату його клієнта.
Впевнений, що треба відчути перший смак
перемоги, і тоді далі все буде йти тим самим шляхом.
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ЗАХИСТ БІЗНЕСУ

ЧИМ РІК, ЩО МИНАЄ, НАС ПОТІШИВ, АБО
ВАЖЛИВІ ЗАКОНОДАВЧІ НОВЕЛИ 2021 РОКУ
Олег
Вдовичен,

адвокат, керуючий
партнер АО «Вдовичен
та партнери»

2021 рік, що минув, був досить насичений
законодавчими змінами та важливими подіями, але
результати законотворчої роботи Верховної Ради України
були досить передбачувані і не стали несподіванкою.
Навпаки, між обговоренням проєктів, прийняттям
та втіленням рішень минув значний проміжок часу,
важкий на розкачку державний апарат традиційно
неквапливо рухається вперед. Тим не менш, рік приніс
деякі революційні зміни, такі як відкриття ринку землі,
податкову амністію, детінізацію статків посадовців та
доходів іноземних бенефіціарів. У цілому прогноз на
наступний рік досить неоднозначний.
Розберемо докладніше новели та події у кримінальній,
корпоративній та податковій практиці.

КРИМІНАЛЬНА ПРАКТИКА

Найбільш значущими кроками Верховної Ради як
законодавчого органу було прийняття у березні 2021 р.
Закону про Бюро економічної безпеки України та
у листопаді 2021 р. — Закону «Про внесення змін до
адміністративного та кримінального законодавства щодо
запровадження діяльності Бюро економічної безпеки
України», який уже підписаний Президентом України
і очікує на публікацію.
Бюро економічної безпеки України має стати не
просто черговим правоохоронним органом — його
створення призведе до суттєвого реформування
правоохоронної системи у цілому. Так, з початку
діяльності БЕБ Служба безпеки України втрачає
повноваження здійснювати досудове розслідування
у справах, пов’язаних з розслідуванням правопорушень
у сфері господарської діяльності. Податкова міліція
припиняє існування як державний орган, який вів
боротьбу з ухиленням від сплати податків та незаконним
обігом підакцизних товарів.
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На даний час Кабінет міністрів України організував та
провів конкурс на заміщення посади директора БЕБ, у якому
переміг колишній очільник податкової міліції України В.
Мельник. Кабмін створив Раду громадського контролю
при БЕБ, куди увійшли 15 представників громадськості.
Ще триває конкурс на посади штату центрального апарату
БЕБ. Ці заходи спрямовані на забезпечення найшвидшого
початку діяльності Бюро. Як тільки Кабмін оголосить про
початок його діяльності, буде запущено механізм передачі
кримінальних справ від слідчих податкової міліції та інших
правоохоронних органів детективам БЕБ.
Крім іншого, детективи БЕБ отримають право
розпочинати досудове розслідування за визначеною
підслідністю за статтями Кримінального кодексу
України, більшість з яких не були у підслідності
податкової міліції. Вони будуть мати право
здійснювати досудове розслідування у кримінальних
правопорушеннях у сфері господарської діяльності,
зокрема щодо незаконного обігу коштів, підробки
реєстраційних документів суб’єктів господарювання,
незаконного обігу акцизних товарів, ухилення від сплати
податків, незаконних дій у банківській сфері, незаконної
приватизації державного та комунального майна тощо.
На відміну від інших правоохоронних органів України,
детективи БЕБ будуть мати можливість використовувати
результати аналітичної роботи, зокрема кримінальний
аналіз, суть якого полягає у інформаційно-аналітичній
діяльності, спрямованій на встановлення обставин
кримінальних правопорушень з метою їх використання,
зокрема, в ході досудового розслідування. Можна
припустити, що з урахуванням стратегії нинішнього
керівництва держави, спрямованої на детінізацію
економіки, БЕБ буде використовувати кримінальний аналіз
як непрямий метод доведення ухилення від сплати податків
та інших правопорушень у сфері господарської діяльності
за витратним принципом. Тобто платник податків повинен
буде доводити джерело походження коштів, якщо його
видатки будуть перевищувати задекларовані доходи.

КОРПОРАТИВНА ПРАКТИКА

Новелою №1 стала необхідність оновлення
у державного реєстратора відомостей про кінцевих
бенефіціарних власників.
У 2021 р. це нововведення сколихнуло увесь бізнес.
Практично всі підприємства були зобов’язані до
11 жовтня 2021 р. подати державному реєстратору
пакет документів стосовно розкриття своїх кінцевих
бенефіціарних власників. У жовтні через протести
з боку бізнесу парламент подовжив цей строк до
11 липня 2022 р.
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Вимога щодо розкриття бенефіціарів існує в нашому
законодавстві вже давно, але новелою у 2021 р. стало те,
що відтепер заявники, окрім реєстраційної заяви, мають
подати ще й детальну схематичну структуру власності
юридичної особи з усіма учасниками та бенефіціарами
(до фізичних осіб), а також копії паспортів бенефіціарів.
Якщо ж у структурі власності наявні іноземні компанії,
реєстратору необхідно надати ще й копії реєстраційних
документів цих компаній. Далеко не всі підприємства
мають можливість зібрати ці документи — іноді учасники
відмовляються надавати документи чи з кимось з них
немає зв’язку, іноземні учасники не можуть нотаріально
засвідчити свої паспорти через заборону вчиняти такі дії
у їх державі тощо.
Від обов’язку подавати зазначені відомості не
звільнені й ті підприємства, які
мають серед учасників лише
фізичних осіб, дані про яких
і так наявні в реєстрі. При цьому
кожне підприємство тепер
зобов’язане щороку заново
подавати ці відомості разом з усіма
документами (навіть якщо вони не
змінилися).
На нашу думку, подібна
ініціатива запроваджена, щоб
під страхом кримінальної
відповідальності за надання
недостовірних даних змусити
бізнес розкрити усіх реальних
власників та під виглядом боротьби
з так званими тіньовими схемами
тиснути на бізнес. За неподання
вказаних відомостей передбачений
адміністративний штраф у розмірі
від 17 тис. до 51 тис. грн. Передбачаємо, що окрім
штрафів, у підприємств можуть виникати проблеми
з банками, оскільки процедура розкриття бенефіціарів
є невід’ємною складовою фінансового моніторингу,
без проходження якого банк має формальне право
заблокувати рахунки. Тому рано чи пізно розкрити
відомості про бенефіціарів доведеться. Рекомендуємо
бізнесу в кожному випадку зважувати всі ризики цього
питання та ще на етапі побудови моделі бізнесу їх
враховувати.
Набирає обертів практика притягнення директорів
та учасників до відповідальності за борги компаніїбанкрута. Незважаючи на те, що згідно з основами
цивільного права засновник або учасник підприємства
відповідає за зобов’язаннями компанії, що йому
належить, лише в межах внесеного ним вкладу до
статутного капіталу.
Ще у жовтні 2019 р. законодавці у Кодексі з процедур
банкрутства передбачили, що у випадку банкрутства
підприємства з вини засновника чи інших осіб
(директора, інших посадових осіб) засновник разом
з такими особами несе субсидіарну відповідальність за
борги компанії, якщо майна компанії не вистачає, щоб

розрахуватись з усіма кредиторами. А по-справжньому
ця норма запрацювала у 2021 р. Підтвердження тому —
широка практика Верховного Суду з цього питання
(https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Oglyad_05_2020_06_2021.
pdf). Зверніть увагу, що в цьому випадку встановлена
презумпція вини, а не невинуватості, тобто власник
бізнесу повинен довести суду відсутність його вини
у доведенні підприємства до банкрутства та наявності
у нього боргів, інакше буде відповідати за такі борги усім
особистим майном.
Це накладає серйозні фінансові ризики на власників
бізнесу. Для профілактики цих ризиків рекомендуємо
внести необхідні зміни до статуту, що захищатимуть
інтереси власників, забезпечити постійний
контроль фінансового стану
підприємства, слідкувати за його
платоспроможністю, аналізувати
співвідношення активів та
пасивів, якщо наявні кредитори —
проводити з ними необхідну
роботу, усі домовленості відносно
перенесення строків погашення
боргів фіксувати документально.

Новелою №1 стала
необхідність оновлення
у державного
реєстратора відомостей
про кінцевих
бенефіціарних власників
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Державну податкову службу завдяки інформаційнороз’яснювальній роботі заповнювати прогалини та
недоліки у викладі законодавчих норм. По-друге,
питання, яке цікавить багатьох: а що буде далі?
У владних кулуарах досить багато говорять про можливе
запровадження непрямих методів оподаткування
фізичних осіб (зауважимо, це ненове явище, вже мали
таку практику, хоч і недовгу, для юридичних осіб).
На наш погляд, враховуючи міжнародні тенденції
в оподаткуванні, імплементацію Україною BEPS,
можна припустити, що закінчення строку податкової
амністії у 2022 р. та подання або, навпаки, неподання
спеціальних декларацій буде відправною точкою для
держави контролювати значні витрати українців, і у разі
непідтвердження «легальної історії» отримання доходів
намагатись їх оподаткувати.
Скасування Кабінетом міністрів України мораторію на
деякі види податкових перевірок
Quod licet Iovi, non licet bovi (лат.) —
«Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику»

ПОДАТКОВА ПРАКТИКА

Якщо вести мову про підсумки
року, що минає, у податкових
питаннях найбільш знаковими
подіями відзначимо такі:
«Податкова індульгенція»:
безподаткова ліквідація
контрольованих іноземних компаній
та податкова амністія
Вперше в історії вітчизняної
податкової практики державою запущено процедуру
часткового звільнення від сплати податків резидентівфізичних осіб, які отримали у попередніх періодах
доходи, не сплачуючи при цьому податки, або ж мають
іноземні компанії за кордоном, які не бажають «світити»
перед державою в майбутньому. Передбачаються
фактично 2 форми такої процедури: безподаткова
ліквідація КІК (зі сплатою військового збору у розмірі
1,5% вартості ліквідаційних активів) та одноразове
(спеціальне) декларування (зі сплатою спеціального
збору залежно від виду задекларованих активів) — так
звана податкова амністія.
Не вдаючись у деталі, відзначимо, що
з безподатковою ліквідацією КІК все більш-менш
зрозуміло. Тут резиденти-фізичні особи мають
вирішувати, чи оптимізувати структурування своїх
активів за кордоном, чи змінювати податкове
резидентство, щоб не мати клопоту із вступом в силу
змін до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 р.
щодо повідомлення про КІК та їх оподаткування. Що
ж до податкової амністії, то тут все набагато складніше.
По-перше, через недосконалість положень Податкового
кодексу України щодо податкової амністії, що змушує
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За даними ДПС України, лише за 10 місяців 2021 р.
було проведено більш ніж 58 тис. податкових перевірок,
що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2020 р. Таке
кардинальне збільшення кількості відбулося завдяки
прийнятій Кабінетом міністрів України постанові
№89 від 03.02.2021 р. щодо скорочення дії мораторію
на проведення деяких видів податкових перевірок.
Є вагомі підстави вважати, що ця постанова уряду прямо
суперечить Податковому кодексу. Про це свідчить
і практика судів апеляційної інстанції за результатами
розгляду спорів щодо призначення податкових перевірок.
Тим не менш, це не заважає податківцям проводити
податкові перевірки, і у 2022 р., припускаємо, їх кількість
тільки збільшиться.
Практика свідчить, що перше, ніж приймати рішення
про допуск або недопуск до податкової перевірки,
платнику податків доцільно не лише зважати на
фактичну незаконність постанови уряду, але й оцінити
можливі негативні наслідки від недопуску до податкової
перевірки, усунення яких може вимагати значних витрат
часу та ресурсів.

ПРАКТИКА ПОДАТКОВИХ СПОРІВ
ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
ЗАХИСТ В ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНАХ
ПРОТИДІЯ ТА БОРОТЬБА З РЕЙДЕРСТВОМ
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www.ov-partners.com
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Ч

асто в засобах масової інформації, соціальних
мережах та на веб-сайтах при висвітленні
медичної тематики, просуванні медичного
бізнесу публікуються фотографії пацієнтів. Такі
дії нерідко межують з дотриманням права на
приватність.
У ст. 8 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод (1950 р., ратифікована
Україною у 1997 р., далі — Конвенція) кожному
гарантовано право на повагу до приватного
і сімейного життя. У ст. 303 Цивільного кодексу
України (далі — ЦК України) закріплено, що фізична
особа є власником своїх особистих паперів, зокрема
фотографій. Ознайомлення з особистими паперами,
їх використання, зокрема шляхом опублікування,
допускається лише за згодою фізичної особи, якій
вони належать. Фотографії, на яких зображено фізичну
особу, можуть бути публічно показані, відтворені,
розповсюджені лише за згодою цієї особи. У разі смерті
фізичної особи фотографії можуть бути використані,
у т.ч. шляхом опублікування, лише за згодою її дітей,
вдови (вдівця), а якщо їх немає — батьків, братів та
сестер.
Також важливо пам’ятати, що згідно зі ст. 307
ЦК України, фізична особа може бути знята на
фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою.
Згода особи на знімання припускається, якщо
зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах,
конференціях, мітингах та інших заходах публічного
характеру.
Привернемо увагу до рішення Індустріального
районного суду Дніпропетровська від 22.05.2015 р.
(справа №202/2249/15-ц), в якому вказано:
«Зовнішність є невідчужуваним нематеріальним
благом, що належить фізичній особі від народження.
У зміст цього правового блага входить можливість
фізичної особи формувати свою зовнішність за своїм
розсудом, зберігати і змінювати її, визначати коло
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осіб, яким фізична особа надає можливість огляду
своєї зовнішності, фіксувати або дозволяти фіксацію
своєї зовнішності в певний момент, наприклад,
фотографуванням, відеозйомкою тощо.
Хоча зовнішність громадянина прямо не згадана
в ст. 270 ЦК України, за своїми ознаками вона входить
у відкритий перелік тих нематеріальних благ, про які
йде мова в цій нормі. Зовнішність є індивідуалізуючим
фізичну особу в суспільстві елементом її особистості.
Саме тому опис зовнішності фізичної особи або її
зображення є частиною відомостей про її особистість.
Тому не дозволене фізичною особою оприлюднення
її зображення слід розглядати як незаконне
розголошення її особистої таємниці, за винятком
випадків, коли таке оприлюднення прямо дозволене
законом.
Цікавим у цьому контексті є рішення ЄСПЛ Reklos and Davourlis v. Greece (2009 р.). У приватній клініці
без попередньої згоди батьків були зроблені фотографії
новонародженої дитини та збережені негативи. Відразу
після народження дитину помістили в стерильне
відділення, доступ до якого мав лише медичний
персонал клініки. Наступного дня матері були надані
дві фотографії дитини, показані обличчям до камери,
зроблені в стерильному відділенні професійним
фотографом у клініці. Заявники скаржилися на
вторгнення фотографа в середовище, до якого повинен
був мати доступ лише медичний персонал, і на
можливий дискомфорт, викликаний у дитини через
фотографування. Зіткнувшись з байдужістю клініки до
їхніх скарг та відмовою передати негативи фотографій,
заявники подали позов про відшкодування шкоди,
в якому було відмовлено через необґрунтованість.
Європейський суд з прав людини зазначив, що мало
місце порушення ст. 8 Конвенції. Хоча фотографії
зображували дитину лише спереду, а не в такому
стані, який можна було б вважати принизливим чи
здатним іншим чином завдати шкоди її особистості,
першорядним було не те, чи були фотографії
нешкідливі, а той факт, що фотограф зробив їх без
отримання згоди заявників. Зображення дитини
залишилося в руках фотографа в ідентифікаційній
формі з можливістю подальшого використання проти
бажання дитини та/або її батьків. Національні суди не
взяли до уваги відсутність згоди батьків на зйомку або
збереження негативів у фотографа і, відтак, не змогли
достатньою мірою гарантувати право дитини на захист
її приватного життя.
Ключові поради при фотографуванні в закладі охорони
здоров’я з метою дотримання права на приватність:
1. Медичний працівник за необхідності
фотографування пацієнта (приміром, щоб
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зафіксувати клінічний результат до і після втручання)
має обов’язково отримати згоду. Хоча законодавець
не передбачає такої згоди обов’язково в письмовій
формі, видається за доцільне
саме така форма. Вважаємо, що
в заяві мають бути вказані такі
основні положення: 1) пацієнт
надає право на фотографування
з клінічною метою, з уточненням,
що світлини будуть розміщені
в його медичній документації;
2) в разі виникнення у медика
бажання розповсюджувати
світлини у соціальних мережах
для презентації своєї діяльності,
на конференціях у наукових цілях
тощо пацієнт має обов’язково
надати згоду саме на таке
опублікування фотографій
з позначенням мети, а також
з обов’язковою вказівкою щодо
персоналізації.
2. Оскільки зовнішність
пацієнта або її зображення є частиною персональних
даних, при екстраполюванні на сферу охорони
здоров’я віковим цензом, відповідно до ст. 285

ЦК України та ст. 39 Закону «Основи законодавства
України про охорону здоров’я», буде повноліття, що
пов’язано з реалізацією права на інформацію про стан
здоров’я.
3. У «Рекомендаціях щодо
захисту приватності в роботі
засобів масової інформації» (2012
р.) відзначено, зокрема, такі дві
аксіоми: 1) коли йдеться про
дітей у безпорадних ситуаціях,
приміром, після аварій та/або
в лікарні, навіть згода батьків чи
законних представників може
не виправдовувати звертання до
дитини з журналістською метою;
2) у потенційно чутливих місцях,
зокрема, у каретах швидкої
допомоги, лікарнях, школах
потрібна також згода керівника.
Незалежно від загальної згоди
керівництва закладу, ЗМІ не
повинні проводити фото- чи
відеозйомку осіб, від яких не
можна очікувати усвідомленої вільної згоди, як,
приміром, коли вони знаходяться під дією стресу
у відділенні невідкладної допомоги.

Опис зовнішності
фізичної особи
або її зображення
є частиною
відомостей про її
особистість

Наша
відповідальність
перед собою
та майбутніми
поколіннями –
боронити суверенність
та незалежність
України

БФ “КОЛО”
надає допомогу українським
воїнам з 2014 року.
Фонд створений адвокатами,
друзями та воїнами АТО –
Олексієм Бежевцем
та Іллею Костіним.
За цей час передано
сотні одиниць приборів,
бойової екіпіровки,
надано допомогу
у ремонті автівок
та адресну підтримку
сімей захисників
Вітчизни.
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КОЛОНКА ЕКСПЕРТА

Сергій Мільман, засновник і СЕО YouControl

УКРАЇНА — TREND-SETTER ВІДКРИТИХ ДАНИХ ЄВРОПИ
Яка роль бізнесу?

Н

априкінці року Європейський портал відкритих даних
опублікував результати щорічного дослідження Open Data
Maturity 2021. За його висновками, Україна піднялася на
11 позицій у рейтингу і закріпилася на 6-му місці серед
34 країн Європи з почесним статусом trend-setter. Рівень
зрілості сфери відкритих даних — 94%. Як може впливати на
розвиток цієї сфери бізнес, розповім у цьому матеріалі
Приватні компанії, що працюють у сфері відкритих даних,
прямо залежать від успіхів чи невдач держави у кількості та
якості опублікованих наборів даних. У ситуації, коли деякі
інститути влади працюють за принципом «крок вперед — два
назад», саме бізнес має ставати рушійною силою в питаннях
прозорості та підзвітності. Що зробив YouControl у 2021 р. для
формування в суспільстві культури обізнаності та обачності
завдяки відкритим даним?

АНАЛІЗ ТЕНДЕРІВ

Вже з 1 січня 2022 р. вступили в силу зміни до Закону України
«Про публічні закупівлі». До уповноважених з публічних
закупівель застосовується персональна відповідальність
у випадку неналежної перевірки ризикових факторів по кожному
з учасників торгів. Це однозначно позитивне рішення, але уявіть,
скільки на це потрібно часу. За 2021 р. в Україні проведено понад
4,5 млн публічних закупівель на загальну суму близько 1,5 трлн
грн. Враховуючи, що на одну закупівлю в середньому припадає
два учасника, під перевірку щорічно потрапляє мінімум 9 млн
заявок на участь. Для перевірки кожної з них уповноваженим
з публічних закупівель потрібно від 10 до 20 хвилин. Таким
чином, загалом на перевірку витрачається мінімум 100 млн
хвилин. З таким навантаженням, навіть якщо відкинути фактор
злого умислу чи корупційних ризиків, уникнути помилок дуже
складно.
Для полегшення адміністрування цієї норми, а також
для ефективного громадського контролю ми розробили
безкоштовний сервіс для перевірки тендерних закупівель
«Аналіз тендерів». За його допомогою уповноважені з публічних
закупівель здійснюють автоматичну верифікацію передбачених
Законом ризик-факторів за лічені секунди і виявляють
недобросовісних учасників.

АНАЛІЗ РИНКІВ

Використання інструментів відкритих даних у безпекових
цілях — це добре і правильно. Але крім цього, ми постійно

думаємо над новими можливостями, що дають ці дані.
Найцікавіше те, що виникає на перетині відкритих даних,
ділової розвідки та бізнес-аналітики. Можна сказати, що
це продукти з найвищою доданою вартістю. Саме тому ми
розробили новий інструмент для бізнесу, що допомагає
шукати нових клієнтів і партнерів, розширювати ринки
збуту та аналізувати привабливі ніші ‒ «Аналіз ринків».
Це серйозний здобуток, бо він змінює фокус нашої
уваги. Якщо раніше ми концентрувалися в основному на
безпековому аспекті, то зараз дивимося набагато ширше.
Ділова розвідка у нас розкривається в аспектах перевірки
контрагентів, пошуку нових клієнтів, аналізу ринків і взагалі
автоматизації культури належної обачності.

TAX DUE DILIGENCE

Продовжуючи цю тему, важливо згадати про
автоматизацію законодавчої вимоги бізнесу проявляти
належну податкову обачність при виборі контрагентів,
адже з цим в Україні все ще залишаються великі проблеми.
Податкова проводить масу перевірок та виписує штрафи
або й взагалі блокує податкові накладні бізнесу, якщо той
не довів, що при виборі контрагента було виявлено належну
податкову обачність. І проблема тут не завжди у злому умислі
підприємців. Загалом податкова система сконструйована
таким чином, щоб за потреби у контролюючих органів
завжди була законна підстава виявити порушення. Тому
ми поставили собі за мету спростити роботу бухгалтерів та
управлінців, щоб убезпечити їх від ризиків.
Для цього ми доповнили модуль «Експрес-аналіз
контрагента» вкладкою «Податкова обачність». Вона дає
змогу, по-перше, побачити власний бізнес зі сторони, а подруге — перевіряти партнерів по цьому параметру. Бо якщо
навіть у вас все добре, у випадку, якщо у вашого контрагента
не так, питання будуть саме до вас у частині неналежної
обачності. Як наслідок, можна отримати додаткову
перевірку, штрафні санкції або блокування податкових
накладних.
У планах на майбутнє — ще більше корисних та
змістовних інструментів на основі відкритих даних.
А ще (і це основне) — формувати культуру обізнаності та
обачності в суспільстві.
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ОГЛЯД НАЙГУЧНІШИХ СПРАВ ТОРГОВОГО
ЗАХИСТУ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
товаровиробника від зростаючого імпорту,
а факт національних інтересів був встановлений
цією ж комісією за результатами майже річного
повноцінного розслідування.
Наразі інтереси української кабельнопровідникової галузі відстоюються відразу в 4 судових
процесах, а у цей час галузь продовжує зазнавати
збитків від зростаючого імпорту.
Такий безпрецедентний випадок можливий
лише у разі відсутності політичної волі захищати
національних виробників в Україні. Не виключаємо,
що на заваді можуть стояти державні політичні
домовленості з іншими країнами або лобіювання
цього питання імпортерами.
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отреби національних виробників у торговому
захисті внутрішнього ринку від імпорту
товарів іноземного виробництва зростають
з кожним роком. І це недивно, адже на
фоні світового протекціонізму в Україні так
і не запрацювало експортно-кредитне агентство,
відсутня дієва програма розвитку промисловості
та виробництва, а подорожчання енергоресурсів
призводить до підвищення собівартості українських
товарів та робить їх неконкурентноздатними
порівняно з іноземними. Поряд з тим, виборювати
захист для українських виробників стає все
складніше, і практика цього року викликала серйозне
занепокоєння через безпрецедентні рішення та
складнощі роботи Міжвідомчої комісії з міжнародної
торгівлі.
Найскандальніша справа 2021 р. — спеціальне
розслідування щодо імпорту кабельно-провідникової
продукції
23 квітня 2021 р. Міжвідомча комісія з міжнародної
торгівлі розглянула пропозиції Мінекономіки за
результатами розслідування та застосувала спеціальне
мито на рівні 23,5%. Однак після прийняття
рішення сталося неймовірне: Мінекономіки
півроку відмовлялось публікувати рішення
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, щоб
воно не набуло законної сили. Після цього Комісія
несподівано порушила перегляд заходів (повторне
розслідування), яке тривало безпрецедентно короткий
строк — 2 тижні замість 9 місяців, та скасувала
рішення про застосування заходів до набуття ним
чинності, посилаючись на національні інтереси.
Обґрунтування викликає багато запитань, адже заходи
застосовувались для захисту саме національного
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Найскладніша справа 2021 р. — антидемпінгове
розслідування щодо імпорту портландцементу та
клінкеру з Республіки Туреччина
Нещодавно завершилося антидемпінгове
розслідування щодо імпорту в Україну цементу
з Республіки Туреччина. Боротьба за внутрішній
ринок була вкрай запеклою, бо українсько-турецькі
відносини набули нового оберту та вийшли на
найвищий рівень, що позначилось на відтермінуванні
прийняття рішення. Це дало опонентам можливість
розгорнути лобістську кампанію щодо укладення
добровільних цінових зобов’язань турецькими
виробниками задля повного нівелювання результатів
розслідування. Окрім того, тиск споживачів та
Антимонопольного комітету України суттєво
ускладнив захист національних виробників.
Після запеклої боротьби нам вдалося запобігти
прийняттю добровільних цінових зобов’язань
турецьких виробників та захистити українську
промисловість від дешевого імпортного товару.
Антидемпінгові мита застосовані на рівні від 32,64%
до 50,54 % на 5 років.
Поряд з цим, Міжвідомча комісія з міжнародної
торгівлі порушила перегляд антидемпінгових мит
щодо імпорту цементу з Республіки Молдова, що
застовується на рівні 94,46%. Враховуючи, що
Молдова не постачала товар після застосування мит,
справа виглядає малоперспективною. В ній відсутні
фактичний базис для здійснення нових розрахунків та
юридичне підґрунтя для проведення перегляду.
До речі, з 1994 р. США продовжує дію
антидемпінгового мита на рівні 163% щодо імпорту
українського феросилікомарганцю. Саме у зв’язку
з відсутністю українських поставок, а отже, і базису
для нових розрахунків це яскравий приклад захисту
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національних інтересів для української влади.
В іншому випадку безпідставне зменшення або
скасування антидемпінгових мит на імпорт цементу
з Молдови за результатами такого перегляду створить
прецедент, що матиме вкрай негативний вплив на
всю систему торгового захисту. У разі задоволення
вимог молдавського виробника варто очікувати, що
аналогічним шляхом діятимуть білоруські та турецькі
виробники цементу, а незабаром і представники
виробників, експортерів, імпортерів у рамках інших
антидемпінгових процесів. Враховуючи такі ризики,
національні виробники вже звернулись до суду та
збираються оскаржити факт порушення перегляду
антидемпінгових заходів.
Найважливіша справа 2021 р. — дискримінаційне
розслідування щодо недружніх дій Республіки Білорусь
Результати цієї справи можуть привести до
торгового ембарго у двосторонній торгівлі та
повномасштабної торгової війни між Україною та
Республікою Білорусь.
Відповідно до Закону України
«Про зовнішньоекономічну
діяльність», крім інструментів
торгового захисту, дозволених
угодами СОТ, передбачена
можливість застосування
до держав, що не є членами
СОТ, заходів у відповідь на
порушення прав суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності
України. Однак ця норма закону
застосовується вкрай рідко, бо
не відповідає чинному договору
про зону вільної торгівлі, який не
дозволяє обмежувати торгівлю між
Україною та Республікою Білорусь
(окрім виключень, передбачених
угодами СОТ).
Незважаючи на це, у травні
2021 р. Міжвідомча комісія
з міжнародної торгівлі, посилаючись на норму
закону, розглянула матеріали Мінекономіки та заяву
асоціації «Укравтопром», визнала дії Республіки
Білорусь дискримінаційними та недружніми
і застосувала спеціальне мито на рівні 35% до імпорту
автотранспортних засобів. У відповідь на порушення

міжнародного договору Республіка Білорусь ввела
обмеження українського експорту керамічної плитки,
шпалер, радіаторів, туалетного паперу, кондитерських
виробів, пива та інших товарів загальною вартістю
$110,9 млн. Як наслідок, російські товари
безперешкодно замінили українські на білоруському
ринку.
Варто зазначити, що спеціальне мито на рівні
35% так і не стягувалося щодо імпорту білоруських
товарів, бо його застосування було оскаржене
в судовому порядку. Обраний українською
стороною спосіб захисту українського виробника
не відповідав ст. 2, 19 договору про зону вільної
торгівлі та ч. 3 ст. 275 Митного кодексу. Водночас
українські виробники товарів повсякденного попиту,
експорт яких здійснюється в щоденному режимі
і для яких саме Білорусь історично була одним
з ключових ринків збуту, вже понад півроку зазнають
невиправданих втрат.
Таким чином, Комісія хотіла підтримати
український автопром, але насправді лише нашкодила
декільком українським галузям.
Скасування дії 35% мита зупинило
практику застосування заходів
за сумнівною процедурою та,
відповідно, нову хвилю зустрічних
білоруських обмежень щодо
українського експорту. Комісія
була вимушена переглянути своє
рішення та скасувати його у грудні
2021 р. Наразі очікується, що
Республіка Білорусь поновить
доступ до свого ринку, і країни
повернуться до правового поля,
визначеного міжнародним
договором.
Окремо варто зазначити,
що у 2021-му році також було
застосовано антидемпінгові заходи
щодо теплоізоляційних матеріалів
(35,41% — 76,38%), щодо фанери
(25,71% — 41,35%), щодо ДСП (18,19% — 45,14%)
з Республіки Білорусь та Російської Федерації.
Загалом 2021 р. був насичений подіями та
вчергове підтвердив, що захист внутрішнього ринку
неможливий без юридичної стратегії, вибудованої на
принципах угод Світової організації торгівлі.

Комісія хотіла
підтримати
український автопром,
але насправді лише
нашкодила декільком
українським галузям
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ІНТЕРВ’Ю
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ЛІДЕРСТВО — ЦЕ РОБИТИ
EXTRA ТА НАДИХАТИ ІНШИХ
Більше 3 років тому Asters та команда «ЄПАП Україна» оголосили про об’єднання. Воно було,
напевне, найгучнішим, але не єдиним на ринку, який тоді активно консолідувався. Об’єднувались
багато фірм, та більшість з них вже «розлучилися». Втім, ні в злиттях, ні в розставаннях
співкеруючий партнер Asters Сергій Свириба, в кар'єрі якого це було п'яте об'єднання, не бачить
нічого екстраординарного. ЮГ поспілкувалась з ним про те, як об’єднаній команді залишитися
разом, хоча «любов живе 3 роки», які тенденції панували на юрринку в останній рік та як вони
вплинули на Asters, які практики зберігають лідерство й будуть зростати, як і чому деякі юрфірми
ведуть фінансову боротьбу за кожного юриста, та що ховається за страшним словом «демпінг»
— Сергію Степановичу, в кількох словах — під яким
девізом для Asters минув 2021 р.?

— Перефразовуючи Льюїса Керролла, можу сказати:
«Треба бігти з усіх ніг, щоб утримувати позиції, а щоб
досягти більшого, треба бігти хоча б удвічі швидше!»
Та це не лише про 2021-й — це про останні років 15
(посміхається — ред.).

— Які тенденції на нашому ринку повністю «зачепили»
вашу компанію, які — частково, а які взагалі вас не
торкнулись?

— Для відповіді на це питання спочатку пропоную
ідентифікувати тенденції на юридичному ринку у 2021 р.
Більшість з них так чи інакше пов'язані з головним
активом юридичного бізнесу — кадрами. Вже 30 років
поспіль ми спостерігаємо зростаючу кількість випускників
юридичних вишів, але чомусь лише у 2021 р. гостро
постало питання: «Куди вони всі зникають?» Якщо раніше
на електронну пошту ми отримували сотні CV щомісяця
та з них могли обрати людей у команду, то сьогодні
для пошуку професійних кадрів та молодих талантів
доводиться залучати зовнішні ресурси. Я не берусь судити,
добре це чи погано — це те, що впадає у вічі.
Інший тренд — перехід юристів з консалтингу в інші
сектори, які пропонують конкурентні умови праці.
Вже не дивує міграція юристів в IT-компанії. Водночас
неочікуваним конкурентом за професійні кадри стали
державні установи, зокрема банки, правоохоронні
органи, суди. Вони пропонуюсь конкурентні фінансові
умови, а також звичні переваги роботи на державу —
стабільність, передбачуваність, соціальні та статусні
гарантії. І юрбізнес, як я бачу, поки ще не розуміє, що
з цим робити.
Наступна тенденція пов’язана зі словосполученням,
яке вже всім набридло, але якому на це начхати:
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«Ковідний синдром». Очевидно, що Covid призвів
до тектонічних зсувів у суспільстві. І ми ще не все
побачили. У 2021 р. спостерігається тенденція Great
Resignation (так її називають на Заході), або «великого
звільнення»: без будь-яких, як здається, очевидних
підстав люди звільняються з попередніх місць роботи.
Причина доволі проста: коли люди масово стикаються
з загрозою та постійно чують про її неминучість, коли
потрібно тут і зараз визначатись зі своїм життям, перед
ними постає екзистенціальний вибір. Іншими словами,
коли людина бачить смерть і повинна визначитись зі
своєю поведінкою, вона входить у досвід, якого в неї
донедавна не було. Змінюється її поведінка, вона приймає
природне рішення жити тут і зараз, відкласти плани та
бачення майбутнього, якого може і не бути. Умовно:
навіщо робити кар’єру наступні 10 років, якщо їх може
не бути? Тобто чиста психологія дуже сильно втрутилася
у звичайне життя і змінила мотивацію, цілі, очікування
людей. Звідси масові звільнення за власним бажанням,
відмови від консервативних або застарілих правил
побудови кар’єри.
Нарешті, тренд, який обговорювали на юридичному
ринку багато років та який поділив юрбіз на умовні дві
групи — тих, хто за віддалену роботу (серед них і ті, хто
за будь-які комбінації віддаленої та офісної роботи), та
тих, хто не бачить причин та можливостей для віддаленої
роботи. Covid поставив крапку у суперечках та сказав:
«Мені однаково, що ви думаєте, починайте працювати
віддалено!» Пройшов рік, фірми не зникли, юридичний
бізнес не зник. Цілком очевидно, що віддалена робота
довела, що не є кілером сама по собі, але водночас
підсвітила проблеми, які у деяких фірм були й раніше.
Наприклад, погіршення комунікацій всередині команд
і з клієнтами. Командна робота, відчуття плеча в якійсь
мірі постраждали, і це нікуди не дінеться. Це буде й далі
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тиснути на юридичний бізнес, тож треба розробляти нові
рішення.
Як поведе себе бізнес, коли є тренд на зменшення
кількості бажаючих у ньому працювати та одночасно
всередині команд сформувалась велика група
професіоналів, які звикли, або яким сподобалось
працювати віддалено? Моя особиста думка, яку не
розділяють більшість партнерів Asters: треба сміливо
рухатись у бік такої організації роботи, яка нівелювала
б чинні та майбутні проблеми. Це змішана система,
наприклад, 3 дні в офісі плюс 2 дні дистанційно, або
будь-яка інша комбінація, яка дає можливість фахівцям
почуватись комфортно.
Чи зачепили ці тренди нашу фірму? Звичайно, так!

— Які практики Asters впевнено пішли вперед, а які
занепали?

— Юридичний бізнес похідний, його розвиток залежить
від розвитку економіки та інших бізнесів. Складно уявити
юридичну компанію, яка, незважаючи на середовище
та умови, скаже: «Жити будемо так, і відсьогодні у нас
є практики освоєння Місяця, міграції на Марс та, умовно,
йомайо-практика». Доки не з’явиться «йомайо-бізнес»,
йомайо-практики не буде. Чи з’явився у 2021 р. якийсь
новий бізнес? Дуже впевнено розвивається IT-індустрія, яка
поки що вирішує більшість питань за допомогою інхаузів.
Та як тільки ІТ-компанії перейдуть на якісно новий рівень,

Організатор

їм будуть потрібні зовнішні юридичні радники, і ми маємо
бути готові до цього.
Я пожартував про Місяць та Марс, але у 2021 р.
з’явилася «Фундація космічного суду» (The Space Court
Foundation). Вона об’єднала провідних фахівців, які
дивляться в майбутнє з точки зору вирішення спорів,
пов’язаних з космосом. Сигнал для юрбізнесу в цьому
плані очевидний.
В Asters лідерство зберігають практики вирішення
спорів: судова, арбітражна та кримінальна. Традиційно
мають високий попит антимонопольна, банківська,
корпоративна/M&A практики. Незважаючи на ситуацію
з «зеленою» енергетикою або, скоріш, завдяки їй
практика енергетики також досить активна. Хороший
розвиток отримали раніше нішеві практики сімейного
права, інтелектуальної власності, податкова (податковий
консалтинг).
Крім того, ми бачимо динаміку у сфері
альтернативного вирішення спорів та медіації. 15 грудня
2021 року набув чинності закон про медіацію, одним
з авторів якого є керівниця практики альтернативного
вирішення спорів Asters Юна Потьомкіна. Закон
дасть бізнесу нові законні інструменти для вирішення
конфліктів. Деякі коментатори вбачають у цьому загрозу
судовій практиці, та як показує західний досвід (а там
медіація — дуже сильний інструмент), вирішення спорів
у судах не зникне.
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Також зростає попит українського бізнесу на юристів
в іноземних юрисдикціях. Бізнес розвивається, виходить
на нові ринки та потребує допомоги юристів. Якщо
говорити про так званий експорт юридичних послуг, то за
останні 3 роки це стабільно: low-market M&A, due diligence,
корпоративне право, регуляторні питання, сімейне право,
а також кримінальні справи з міжнародним елементом.

— Чи має зараз місце на ринку юрпослуг демпінг?
Наскільки це нормально?

— Ринок юридичних послуг регулює себе сам, тому
кожна юридична фірма оцінює вартість послуг на свій
розсуд. Хтось називає це демпінгом, хтось — ціновими
війнами. Але це відбувається, і в тому сенсі, що це
ринкове явище, це нормально. Наприклад, один юрист
просить 100 євро за годину, інший — 50 євро. Останнього
звинувачують у демпінгу. Для того, щоб пропонувати
ціну 50 євро, треба скоротити витрати, стати більш
ефективним з точки зору бізнесу. Коли так відбувається
і клієнт від цього лише виграє, то з цим нічого не вдієш.
Якщо говорити про наш ринок, він у цьому сенсі не
дуже розвинений. Фірма, яка виплачує «білу» зарплату
та сплачує податки, має звужений простір для маневру
в оптимізації витрат. «Білі» компанії не можуть іти на
демпінг, щоб не втратити в прибутку. У фірми, яка
не платить податки, такої проблеми немає. Коли всі
компанії грають за одними правилами, це цінова війна.
А коли одні сплачують податки, а інші ні — це і є той
самий демпінг з негативною конотацією.

— Які зміни відбулися у вашій команді? Як зараз
побудована робота всередині фірми? Більшість юристів
залишились у дистанційному форматі чи повернулись до
офісів?

— Ми слідкували за тенденціями на ринку під час
локдаунів та пандемії в цілому. Багато юрфірм звільняли
працівників, скорочували робочий день та зарплати.
Якщо чесно, складно було зрозуміти такі рішення, нам
вони видавались незваженими та недалекоглядними.
Вже після першого локдауну та хвилі звільнень фірми
оговтались і почали знову набирати команди. Своїми
руками вони сформували ситуацію, коли за кандидата
потрібно було боротись, зокрема й фінансово.
Щодо Asters, то суттєвих змін не було. За період
локдауну ми не звільнили жодного члена команди,
не зменшили жодну зарплату. Навпаки, власники
бізнесу вирішили заморозити будь-які звільнення
на цей період та як соціально відповідальна фірма
вважали їх недоречним інструментом. Ми забезпечуємо
працівників медичним страхуванням. Вони також
мають можливість підключити до програми медичного
страхування членів сім'ї залежно від строку роботи
у фірмі. До стандартного пакету ми додали Сovidстрахування. А ще організували роботу офісу
з урахуванням усіх карантинних заходів, провели
корпоративну вакцинацію від Covid та грипу для
співробітників та їхніх рідних. Тим, кому потрібно було
працювати з офісу, ми надавали корпоративне таксі.
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Сергій Свириба, співкеруючий партнер Asters

Бліц:
— В роботі я завжди…

— Реактивно виважений.

— Як партнер юридичної фірми я ніколи…
— Про це не забуваю.

— Найбільш жорстке, але справедливе моє
рішення…

— Звільнення людини, яка намагалась ошукати
бізнес.

— Переломний момент у моїй кар’єрі…
— Це дипломатична робота.

— Головна перевага та головний недолік мого
характеру…
— Сприйняття близько до серця

— З останніх фільмів мене найбільше вразив…
— French Exit.

— Я обрав професію юриста тому, що…

— Вона відрізняє тебе, багато чому вчить та
дивує кожного дня.
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Завдяки цьому ми пройшли цей період без якихось
суттєвих змін у складі команди.
Зараз працюємо в умовах «розумного карантину» —
за бажанням чи при необхідності люди працюють
в офісі, більшість зустрічей відбуваються онлайн,
офлайн зустрічаються тільки вакциновані або з ПЛРтестом. Більшість людей досі працюють віддалено. Щодо
віддаленої роботи, то особисто я вже декілька років
намагаюся донести, зокрема, і партнерам Asters, що
це благо і додаткова мотивація для людей. З опитувань
бачимо, що люди не хочуть повертатись в офіси на 100%.

та розподілити обов’язки. Мені здається, юристи
найшвидше «злились», щойно почали працювати над
спільними проєктами. Все, що тоді відбувалося, ніби
було в минулому житті, зокрема через пандемію. Навіть
не віриться, що це були ми (посміхається — ред.).

— Більше 3 років тому Asters та «ЄПАП Україна»,
керуючим партнером якої Ви були на той момент,
оголосили про об’єднання. Воно було, напевне,
найгучнішим, але не єдиним на ринку, який тоді
активно консолідувався. Об’єднувались багато фірм,
та здається, більшість з них вже «розлучилися». Що
допомогло об’єднаній команді Asters
залишитися разом, зважаючи на
те, що «кохання живе 3 роки»? Які
пережили труднощі за цей час та чи
не виникало думок все ж розділити
життєві шляхи?

— Коли у 2020 р. ми підтримали Global Pride Month,
то в черговий раз переконалися, наскільки полярним
може бути ринок. Незважаючи на те, що юристи за
професією мають сприймати всіх людей рівними,
вони — звичайні люди, які також виховувались
і продовжують жити в консервативному суспільстві,
яке не толерує інакшість. Наша
мета — культивація меседжу «Всі
люди рівні та різні» у команді та на
ринку. Ми не вдягаємо біле пальто
та не кажемо, що навчимо всіх жити.
Ми самі робимо перші кроки, тому
й створили цей комітет.
Наразі ми розвиваємо та беремо
участь у низці ініціатив, серед яких
ініціатива першої леді «Бізнес
без бар'єрів», проєкт «Наука —
це вона», підтримка художниць
у рамках ArtAsters, приєднання
до декларації задля гендерної
рівності та запобігання домашньому
насильству UNFPA (перша ЮФ
в Україні), участь в ініціативі WINS
(Women Initiative to Network Success) від глобальної
мережі юридичних фірм Lex Mundi.

— У листопаді 2021 року Asters оголосила про адаптацію
корпоративного сайту для врахування потреб людей
з порушеннями зору. Це одна з ініціатив комітету
вашої фірми з питань Diversity & Inclusion. Розкажіть
детальніше про його роботу, інші реалізовані та
заплановані проєкти.

Юридичний бізнес
похідний, його
розвиток залежить
від розвитку
економіки та інших
бізнесів

— По-перше, хочу сказати,
що всі злиття та розлучення —
це нормально. Такий тренд існує
постійно, на нього треба дивитись,
як на сонце, повітря та все, що
відбувається навколо нас. У цьому
немає ані драми, ані трагедії. Та й у
злитті немає нічого неймовірного,
це звичайна подія. Так, бізнес
збільшився, good for you.
По-друге, якщо подивитись на
топ-50 юридичного ринку, ми побачимо багато імен, які
залишаються, у них зростають кількість людей і доходи.
Це свідчить про те, що якщо власники не прийняли
стратегічного рішення «нам і так добре», наприклад,
у бутіку, це приводить до природнього росту, де питання
злиття і, як правило, подальшого росту стає питанням
часу. Тому злиттям бути. Хтось органічно виросте, хтось
буде дивитись в регіони, хтось піде розширюватись за
кордон.
Щодо нашого злиття, то цукерково-букетний період
закінчився через кілька місяців, і ми сфокусувалися
на веденні бізнесу. Нікого не звільняли. У нас
збільшилась кількість практик, ми доповнили один
одного. Найцікавіше, що сталося, — змінилася
усталена модель ринку «одна практика — один
партнер». Ми показали, що може бути одна практика
і декілька партнерів. Третій рік корпоративна,
фінансова, арбітражна, сімейна практики мають
по декілька лідерів, хоча раніше здавалося, що це
суперечить самій ідеї бізнесу.
Вчитися жити разом довелось не тільки партнерам.
Перед адміністративним персоналом також стояли
виклики: адаптуватися до роботи в одній команді
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— За останній рік на ринку чітко помітно тренд, як ми
говорили, «кругообіг» маркетологів у природі. Багато
фахівців з просування послуг взагалі пішли з ринку,
деякі змінили юридичні фірми, в яких працювали
роками. Скажімо, Вікторія Єсауленко, котра більше
8 років працювала директором з маркетингу Asters,
залишила фірму. Як прокоментуєте такі рухи на
ринку?

— Кругообіг маркетологів у юрбізі спостерігається
кожні 2–3 роки, як і кругообіг партнерів, юристів. Хтось
іде в іншу юрфірму, отримуючи підвищення, хтось
змінює фокус роботи чи взагалі сектор, а хтось, маючи
багаторічний досвід, стає незалежним консультантом.
Це природно, бо змінюється людина, її цілі та
пріоритети розвитку. Юристи теж мігрують у пошуках
кращих умов, проєктів та самореалізації.
Щодо Вікторії, то я з великою повагою ставлюся
до її таланту, енергії, зусиль, успіху. В певний час
вона вирішила продовжити свою кар’єру у тренерстві.
Вона — opinion leader, і я бажаю їй успіхів.
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— Які тенденції просування юрпослуг помічаєте? Вони
точно всі прогресивні? Чи не занадто діджиталізувались
наші юрфірми?

— Мені здається, що глобально тенденції
просування юрпослуг залишаються незмінними.
Єдине, що змінилось, — перехід в онлайн, з’явилося
більше діджитал-контенту. Якщо пам’ятаєте, раніше
неодмінним атрибутом кожної юрфірми були
паперові брошури. Колись їдеш у відрядження —
піввалізи ними заповнено. Пам’ятаю, як мені
колись сказали в Лондоні: «Чувак, та їх же ніхто не
читає». Зараз інформації онлайн стільки, що якщо
тебе щось дійсно цікавить, ти підеш в інтернет, а не
будеш читати брошури. Це вже не тренд, це факт —
друковані матеріали зникають з нашого життя.
Але відзначу, що з одного боку, онлайн — це
економія часу та витрат, але з іншого — людині
потрібна людина. Це про розуміння,
хімію та емпатію. Жоден онлайн
поки не дозволяє замінити живе
спілкування.

— Чого клієнт сьогодні чекає
найбільше від зовнішнього
юррадника? Чи правда, що з кожним
роком посилюється вітер «більше
й більше за менші гроші»?

— Бути прикладом — це приємно, а якщо
приємно, то й легко. Asters займає провідні позиції
у юридичних рейтингах. У 2021 р. ми знову стали
«Юридичною фірмою року в Україні» за версіями
юридичних рейтингів The Lawyer European Awards
та Who's Who Legal. Це про довіру клієнтів, досвід,
експертизу, складні проєкти, які допомагають бізнесу
безперешкодно та успішно працювати в Україні.
Фірма досягла того рівня, коли ми не лише
допомагаємо клієнтам, а й віддаємо данину
суспільству. Саме це про лідерство — робити extra
та надихати інших: реалізувати КСВ-проєкти,
супроводжувати проєкти pro bono. До речі, у 2021 р.
ми pro bono напрацювали близько 1900 годин.
Фірма тісно співпрацює
з благодійним фондом
«Таблеточки» та pro bono надає
юридичну підтримку, зокрема
з адвокації законодавчих ініціатив.
Ми також масштабували наш
спільний з фондом проєкт
DobroRun, який зібрав понад 3000
благодійників та 2,2 млн грн, що
вдвічі більше, ніж минулого року.
Одним з найважливіших досягнень
проєкту у 2021 році вважаємо те,
що після забігу новими партнерами
фонду стали 60 компаній.

Ринок юридичних
послуг регулює
себе сам, тому
кожна юридична
фірма оцінює
вартість послуг на
свій розсуд

—Клієнт чекає від юриста
занурення в його бізнес,
юридичний judgement. Щоб юрист,
даючи пораду, думав про те, як би
він вчинив як бізнесмен, підказував
клієнту модель поведінки. Клієнт
чекає рішення і попередження
проблем, з якими стикається
бізнес. Звичайно, є й тенденція
«більше й більше за менші гроші», але такі вимоги
частіше звучать з боку незрілого бізнесу. Досвідчені
компанії розуміють, що отримати послугу високої
якості, яка вирішить юридичні питання та допоможе
бізнесу розвиватися, коштує недешево. І вони йдуть
на це.
Ми стикалися з такими ситуаціями, коли клієнт
звертається в юрфірму, яка обіцяє вирішити його
питання за незначний гонорар, а потім приходить
в Asters, оскільки попередні юристи не виконали взяті
на себе зобов’язання. В результаті клієнт витрачає час
та несе додаткові витрати.

— Сьогодні клієнт обирає юриста чи юридичну фірму?

— Усе залежить від індивідуальності та бренду.
Якщо бренд яскравіший за індивідуальність,
обирають бренд. Якщо більш яскрава особистість (на
фоні бренду чи поряд з ним), обирають її. Звертають
увагу на тих, хто відрізняється.

— Бути стільки років у топі лідерів юридичного
ринку — це не лише успіх для юрфірми, а ще й велика
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відповідальність — перед клієнтами, самим собою та
юрринком. Які прояви цієї відповідальності? Чого це
коштує — бути прикладом?

— Які цілі поставили перед фірмою
на 2022 р.?

— Зберегти позицію лідера
на юридичному ринку України,
розширити долю ринку, розвивати нові напрями
(практики, продукти, індустріальну експертизу).

— Яким бачить наступний рік співкеруючий партнер
найбільшої в Україні юридичної фірми? До чого варто
готуватись?

— Прогнози — річ невдячна. У відкритому доступі
можна знайти багато інформації, але головне —
відокремлювати здоровий глузд від хайпу.
Тренд, який з’явився у минулі роки і буде набирати
обертів, — подальший розвиток нішевих практик.
На загальнодержавному рівні варто слідкувати за
приватизацією, яка зараз очікує на нового керівника
Фонду державного майна.
Майже 2 роки пандемії не минули безслідно не
лише для фізичного, а й для ментального здоров'я
людей. Тож не прогноз, а рекомендація: важливо
слухати себе, займатись спортом та не боятись
звертатись за допомогою.
Розмову вела Анна Трішичева,
журналістка, спеціально для «Юридичної Газети»
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ДМИТРО
ДОНЕНКО
Партнер АО ENGARDE,
адвокат
33 Судова практика
33 Міжнародний арбітраж та
транскордонне вирішення спорів

Представництво інтересів одного з найбільших металургійних холдингів в Україні в транскордонному спорі
щодо стягнення збитків (сума спору $40 млн)
Представництво інтересів України в арбітражі ICSID
у рамках угоди про сприяння та захист інвестицій між
Україною та Нідерландами (сума спору $1200 млн)
Представництво інтересів великої української промислово-фінансової групи в арбітражному спорі ICC, що
виник внаслідок придбання акцій українського банку
(сума спору $400 млн)
Представництво інтересів українського бізнесмена
в арбітражному спорі згідно з регламентом ICC щодо
корпоративного управління великою українською
агрокомпанією (сума спору $20 млн)
Представництво інтересів американського інвестора
у провадженні щодо виконання арбітражного рішення
ICC проти української компанії ($145 млн)
Представництво інтересів українського бізнесмена
в кіпрському суді щодо металургійних активів (сума
спору $2 млрд)
Представництво інтересів швейцарської фізичної особи
в арбітражному спорі LCIA щодо ворожого поглинання
великого українського банку (сума спору $400 млн)
Представництво інтересів української аграрної групи
у спорі LCIA щодо виконання інвестиційної угоди
(сума спору $40 млн)
Представництво інтересів клієнта під час мирових переговорів щодо виконання арбітражного рішення LCIA
(сума спору $20 млн)
Представництво інтересів італійського інвестора
у провадженні щодо виконання арбітражного рішення
SCC проти української компанії (сума спору $20 млн)
Представництво інтересів української нафтогазової
компанії в арбітражному спорі SCC, що виник через
анексію Криму (сума спору $8 млн)
Арбітр у спорі за регламентом ICC між європейським
банком та українською фінансовою групою (сума
спору 12 млн євро)
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ОСВІТА
У 2011 р. закінчив Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету ім. Т. Шевченка — юрист-міжнародник, перекладач з англійської
мови.

ВИЗНАННЯ
Відзначений рейтингом Legal 500 — Next Generation
Partner у практиці вирішення спорів
Відзначений рейтингом Who is Who Legal — Future
Leader у практиці арбітражу

ЗНАННЯ МОВ
Вільно володіє англійською, російською та українською
мовами

ДОСВІД
Займається юридичною практикою з 2010 р.

м. Київ, вул. О. Гончара, 45В
+38 044 498 73 80
Dmytro.Donenko@engarde-attorneys.com
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АВІАЦІЯ

2021

ЄВРОНЕБО

НЮАНСИ УГОДИ ПРО СПІЛЬНИЙ АВІАПРОСТІР МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Ганна
Цірат,

партнер
«Юрзовнішсервіс»

Бондар
Олег

Гук
Андрій

ECOVIS Бондар
та Бондар

Анте

Дем'яненко
Олексій

Марченко
Роман

Asters

Ілляшев
та Партнери

Рижий
Володимир

Цірат
Анна

Юридичне бюро
Рижого

Юрзовнішсервіс

У

далекому 1999 р. в ЄС була започаткована ініціатива
«Єдине європейське небо» для покращення
ефективності управління повітряним рухом
(УПР) та аеронавігаційного обслуговування через
інтеграцію європейського повітряного простору.
Очікувалося, що завдяки його створенню до 2030–2035 рр.
може бути потроєна пропускна здатність повітряного
простору, вдвічі зменшені витрати на УПР, у 10 разів
підвищена безпека і на 10% зменшений вплив авіації на
навколишнє середовище.
У рамках зовнішньої авіаційної політики, що була
окреслена у 2005 р. у спеціальній «Дорожній карті», було
вирішено привести у відповідність до законодавства ЄС
існуючі двосторонні угоди про повітряне сполучення між
державами-членами ЄС та третіми країнами та створити
справжній спільний авіаційний простір з сусідніми з ЄС
країнами шляхом укладення авіаційних угод. У рамках
цієї політики 12 жовтня 2021 р. було підписано Угоду
про спільний авіаційний простір між Україною та
Європейським Союзом, яка завершила собою багаторічну
працю, розпочату ще у 2006 р.
Насамперед, необхідно зазначити, що Угода про
спільний авіаційний простір між Європейським Союзом
та його державами-членами з одного боку та Україною
з іншого спрямована на створення єдиного авіаційного
простору на основі взаємного ринкового доступу до ринків
повітряного транспорту сторін, рівних умов конкуренції
та дотриманням одних і тих самих правил, у т.ч. в галузі
безпеки польотів, авіаційної безпеки, управління
повітряним рухом, гармонізації соціальних вимог та захисту
навколишнього середовища. Іншими словами, Угода
спрямована на роботу підприємств авіагалузі, а споживачі
отримають певні бонуси лише опосередковано.
Проте повною мірою для України Угода запрацює лише
після її ратифікації обома сторонами та імплементації
в українське законодавство низки європейських

Організатор

регламентів та рішень, спрямованих на вільний доступ на
ринок авіаперевезень, управління повітряним транспортом,
ліцензування інспекторів повітряного трафіка, авіаційної
безпеки, захисту навколишнього середовища, соціальних
аспектів та захисту споживачів, систем бронювання
квитків тощо. Перелік цих документів міститься в додатку 1
до Угоди та займає 34 сторінки. Якість здійсненої
імплементації буде перевірена спеціально створеним
для цих цілей спільним комітетом, завдяки позитивним
висновкам якого:
1) авіаперевізникам Європейського Союзу буде
дозволено користуватися необмеженими правами на
перевезення між будь-якими пунктами в Україні та країнахпартнерах ЄС за умови, що рейс є частиною перевезення,
що починається в державі-члені ЄС. Авіаперевізникам
Європейського Союзу також буде дозволено здійснювати
необмежені перевезення між пунктами в Україні незалежно
від того, чи починається чи закінчується перевезення в ЄС;
2) авіаперевізникам України дозволять здійснювати
необмежені перевезення між будь-якими пунктами
в Європейському Союзі, країнах-партнерах ЄС за умови,
що рейс є частиною послуги, яка обслуговує пункт
в Україні.
Хоча Угода має переважну силу над положеннями
двосторонніх договорів про повітряне сполучення, останні
все ж підлягають застосуванню, якщо їх режим є більш
сприятливим для перевізників, ніж положення Угоди. Про
це прямо зазначено у ст. 34 Угоди. Як відомо, двосторонні
договори містять положення про національність
перевізників, свободи, що застосовуються між сторонами,
частоту, маршрути, тарифи тощо. Усі ці угоди продовжують
діяти.
Хоча Угода спрямована на створення рівного
конкурентного середовища для перевізників ЄС та
України, можна говорити про фактичне погіршення
становища працюючих українських перевізників, які не
мають можливості користуватися дешевими фінансовими
ресурсами для розвитку та виживання та не отримують
підтримки з боку держави протягом періоду пандемії.
Навпаки, за рішенням Президента було створено
Українські національні авіалінії (УНА) — компанію, яка
завдяки бюджетним коштам планує закупити в Airbus 22
середньо- та далекомагістральні літаки. У разі виконання
всіх заявлених Президентом планів УНА ще більше
дестабілізує роботу українських авіаперевізників.
Чи отримають споживачі переваги від дії Угоди завдяки
поширенню роботи європейських лоукостерів на територію
України, покаже час. Проте дослідники схожих угод
з Молдовою та Туреччиною вказують на перебільшеність
очікувань громадян і відсутність суттєвого збільшення
пасажиропотоку завдяки роботі європейських перевізників.
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МОРСЬКЕ ПРАВО
Сергєєв
Юрій

Волков
Артем
АНК

avolkov@ank.odessa.ua
+38 0482 348 716

Юридичне бюро
Сергєєвих

Зубар
Володимир

Мельников
Микола

Сизоненко
Віктор

Юрлайн

Interlegal

Arzinger

Кифак
Олександр
АНК

Скоробагатов
Артем
office@ank.odessa.ua
+38 0482 348 716

Interlegal

Ніцевич
Артур

Ремесло
Олексій

Тітаренко
Тетяна

Interlegal

Interlegal

LeGrant

Неділько
Сергій
Ілляшев
та партнери

office@srgv.com
+380487378228

office@legrant.com.ua
+38 (048) 710-03-60

Черкес
Віталій
odesa@attorneys.ua
+38 048 740 90 99

Юрлайн
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МОРСЬКЕ ПРАВО
2021

НА ХВИЛІ ПОПУЛЯРНОСТІ

практика морського права є однією з основних у юрфірмах півдня україни

2021 р., як і рік
минулий, був пов'язаний
з проблематикою
функціонування торгового
судноплавства під час дії
карантинних обмежень.
Міжнародна палата
судноплавства (ICS), яка
має консультативний статус
при Міжнародній морській
організації ООН (ІМО) та
Міжнародній організації
праці (МОП), у березні
2021 р. видала керівництво
«Коронавірус (Covid-19).
Юридичні питання,
керуючий партнер
питання відповідальності
АО «Юридичне бюро
та страхування, що
Сергєєвих»
виникають внаслідок
вакцинації моряків» та практичний посібник «Вакцинація
від коронавірусу (Covid-19) для моряків та судноплавних
компаній». Лондонська асоціація морських арбітрів (LMAA),
один зі світових лідерів у розгляді морських спорів, у 2021 р.

Юрій
Сергєєв,

СКІЛЬКИ НОВИХ КЛІЄНТІВ ДОДАЛОСЬ
У ВАШОМУ КЛІЄНТСЬКОМУ ПОРТФЕЛІ
ЗА ОСТАННІЙ РІК
БІЛЬШЕ 50%

30-50%

20%

3%
10%

?
67%
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МЕНШЕ 10%

10-30%

затвердила нові правила та процедури, передбачивши
можливість здійснення віртуальних слухань справ. Крім того,
нові правила передбачають, що арбітражні рішення можуть
бути підписані в електронному вигляді, а також доведені до
відома сторін електронними засобами.
Щодо українських реалій, то залишалися актуальними
питання реалізації концесійних проєктів (порти Ольвія
та Херсон), неправомірних дій Держекоінспекції щодо
іноземних суден/судновласників в морських портах України,
портових зборів, порушень антимонопольного законодавства
у сфері діяльності морського транспорту.
Особливо гостро в Україні цього року постала проблема
неналежного функціонування системи підготовки та
дипломування моряків. Беручи до уваги, що наша держава
перебуває у топ-5 країн світу-постачальників робочої
сили на судна під іноземними прапорами, ця проблема
набула не тільки національного, а й міжнародного
характеру. Через неможливість своєчасного підтвердження
та отримання документів українськими моряками
Міністерство інфраструктури України було вимушене
декілька разів протягом 2021 р. повідомляти Міжнародну
морську організацію (IMO) про продовження строків дії
кваліфікаційних документів українських моряків.
Не можна не згадати, що 11 жовтня 2021 р.
набула чинності постанова Шостого апеляційного

адміністративного суду у справі №640/31875/20, яка
залишила без змін рішення Окружного адміністративного
суду Києва від 23.06.2021 р. про визнання протиправними
низки підзаконних нормативно-правових актів, які
передбачали ліквідацію Інспекції з питань підготовки та
дипломування моряків та передачу її функцій Державній
службі морського та річкового транспорту України.
Суттєвим проривом до нормалізації
процедур дипломування моряків
став Закон України «Про внесення
змін до ст. 51 Кодексу торговельного
мореплавства України щодо вимог
до кваліфікації членів екіпажу»
від 29.06.2021 р. №1578-IX. Проте
розробка нормативно-правових актів,
спрямованих на реалізацію цього
Закону, ведеться й досі.
Серед останніх новин у морській
галузі: у листопаді 2021 р. Державна
регуляторна служба визнала
«Положення про підготовку
та перепідготовку державних
морських лоцманів» таким, що
суперечить основним принципам
державної регуляторної політики,
та запропонувала Міністерству
інфраструктури України визнати
його нечинним. А вже на початку
грудня 2021 р. МІУ за власної ініціативи з метою дерегуляції
господарської діяльності у морських портах України було
запропоновано скасувати діючі «Правила оформлення

вантажних перевізних документів на перевезення морським
транспортом», які регламентують порядок оформлення
паперових перевізних документів та не врегульовують
оформлення перевізних документів у електронному вигляді,
тоді як портові оператори та морські термінали розробили та
впроваджують власні інформаційні системи з можливістю
обміну документами та інформацією в електронному вигляді.
У 2022 р. фахівців у сфері
морського права чекають
нові випробування. Значна
кількість проєктів нормативноправових актів у сфері морського
транспорту, розроблених в Україні
у 2021 р., будуть розглядатись та
впроваджуватись саме в наступному
році. Це стосується і «Порядку
та умов укладання договорів про
внесення суб'єктами господарювання
інвестицій у стратегічні об'єкти
інфраструктури внутрішнього
водного транспорту», що
розроблений з метою забезпечення
реалізації положень Закону України
«Про внутрішній водний транспорт»,
який, до речі, набуває чинності з 1
січня 2022 р.!
Очікується старт приватизації
українських портів. Так, Фонд
держмайна готує до приватизації у 2022 р. Усть-Дунайський,
Скадовський та Білгород-Дністровський морські порти.
У Новому році буде гаряче!!!

Особливо гостро
в Україні цього року
постала проблема
неналежного
функціонування
системи підготовки
та дипломування
моряків

ЧИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВИ
З ТВЕРДЖЕННЯМ, ЩО ОСТАННІМ ЧАСОМ
ПОСИЛИЛАСЬ ТЕНДЕНЦІЯ, КОЛИ КЛІЄНТ
ВИМАГАЄ БІЛЬШОГО ЗА МЕНШІ ГРОШІ?
СКЛАДНО
СКАЗАТИ

ТАК

58%

15%

?
27%
НІ
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КОЛОНКА ЕКСПЕРТА

Людмила Сизоненко, радник LEGRANT

ПОРТОВІ КЕЙСИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ
УКРАЇНИ: ПІДСУМКИ 2021 Р.
Юридична фірма «АНК» заснована у 1996 р. і за
25 років стала провідною юридичною фірмою
України з бездоганною репутацією

Ми надаємо юридичну підтримку нашим клієнтам
у найскладніших проєктах та судових справах,
наша спеціалізація включає корпоративне право
та M&A, державно-приватне партнерство, морське
право та P&I страхування, податки та трансфертне
ціноутворення, міжнародний арбітраж та судові
спори

*

Наша команда — це 30 адвокатів, кожен з яких
є досвідченим професіоналом у своїй спеціалізації,
а двоє адвокатів фірми з 2014 р. щороку входять
до рейтингу ТОП-100 юристів України за версією
«Юридичної Газети»

Юридична фірма «АНК» є членом міжнародного
альянсу юридичних фірм GENEVA GROUP
INTERNATIONAL, що надає нам додаткові переваги
та відкриває спеціальні можливості для наших
клієнтів

З

кожним роком присутність Антимонопольного комітету
України (АМКУ) у морських портах стає все відчутнішою.
Рішення Комітету впливають на поведінку не лише
монополістів, а й держорганів, у т.ч. їх регуляторну
діяльність. Причин цьому декілька. Перша полягає в тому,
що багато ринків портових послуг досі знаходяться у стані
монополії. Друга — відсутність або суперечність підзаконних
актів вимогам Закону про морські порти. І наостанок —
контроль АМКУ за економічними концентраціями у світлі
прийдешніх концесій та приватизацій у морських портах.
2021 р. також видався жвавим. У т.ч. на знакові кейси, які
безперечно матимуть вплив на подальший розвиток галузі. І ось
чому.

РІШЕННЯ АМКУ ПРОТИ ДЕРЖОРГАНІВ

Відзначити варто щонайменше два.
1. Наприкінці травня АМКУ ухвалив рішення проти
Мінінфраструктури та регіонального відділення Фонду
держмайна. Комітет встановив, що держоргани необґрунтовано
завищили вартість оренди в Миколаївському морському порту
для стивідорної компанії. У той час, коли всім конкуруючим
компаніям орендна плата визначалася за формулою на підставі
відповідної методики, заявнику було визначено орендну плату
не за методикою та без жодних обґрунтувань. Сама ставка була
більш ніж у 3,5 рази вища, ніж для інших стивідорів цього порту.
АМКУ зобов’язав відповідачів припинити ці порушення.
Завдяки рішенню Комітету заявник отримав потенційну
можливість повернути відповідні переплати в судовому порядку.
Однак важливість рішення не лише в цьому. В умовах
нового Закону про оренду державного та комунального майна
знизити орендну плату — задача «з зірочкою». За загальним
правилом, таке зниження не допускається. Єдиний застосовний
виняток передбачений ч. 6 ст. 180 ГК України: у разі визнання
погодженої сторонами в договорі ціни такою, що порушує
вимоги конкурентного законодавства, АМКУ має право
вимагати від сторін змінити умови договору щодо ціни. Тож саме
рішення Комітету можна вважати єдиною можливістю знизити
дискримінуючу орендну ставку.
2. Ще одне рішення відносно Мінінфраструктури було
ухвалене Комітетом у вересні 2021 р. Воно стосувалось ринків
навчання морських лоцманів та надання лоцманських послуг.
АМКУ визнав бездіяльність міністерства, яка полягала
у неприведенні власних регуляторних актів у відповідність
до Закону про морські порти та Кодексу торговельного

мореплавства, порушенням конкурентного законодавства.
Внаслідок такої бездіяльності відповідні ринки послуг
залишалися монополізованими Адміністрацією морських портів
України (АМПУ).
Позаяк Комітет зобов’язав відповідача припинити
порушення протягом 6 місяців, 2022 р. може стати періодом
«тектонічних зсувів» на ринку лоцманських послуг.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗНИЖОК

Законодавство наділяє АМПУ певною дискрецією
в питаннях нарахування портових зборів. Зокрема, Адміністрація
має право застосовувати до 50% знижки щодо ставок усіх
видів портових зборів для суден, що заходять у морський порт
Південний для виконання операцій зі встановленими видами
вантажів.
Комітет встановив, що АМПУ непрозоро застосовувала
відповідні знижки до суден, що слідували з зерновими
вантажами до різних терміналів порту: в залежності від
терміналу, 30%, 50% або взагалі знижка не надавалась. Внаслідок
цього створювалися нерівні умови здійснення стивідорної
діяльності для конкуруючих суб’єктів.
АМКУ надав Адміністрації рекомендації розробити та
затвердити прозорі та недискримінаційні умови/критерії
застосування відповідних знижок. До тих пір АМПУ має вжити
заходів для створення рівних умов застосування знижок в порту.
Очікується, що АМПУ затвердить порядок застосування знижок
у 2022 р. Логічним з боку Адміністрації було б застосувати
рекомендації Комітету відразу до всіх дискреційних
повноважень.

ТАРИФИ: ПЕРША ЛАСТІВКА

Зловживання монопольним становищем у морських портах
зазвичай відбуваються у вигляді нав’язування додаткових
послуг, які вже сплачуються у складі портових зборів. У таких
справах АМКУ не має потреби досліджувати тарифи на ці
послуги. Однак у листопаді Комітет розпочав розгляд справи
саме за ознаками завищення держстивідором вартості послуг
в Чорноморському порту. Логічно припустити, що за такої
фабули Комітет у т.ч. досліджуватиме й структуру відповідних
тарифів.
Фактично це перший «тарифний» кейс Комітету щодо
зловживання монопольним становищем у морських портах.
За його розвитком буде цікаво спостерігати у наступному році.
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ПОДАТКОВЕ ПРАВО

ПРАКТИКА В СТИЛІ ТAX:
ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ БІЗНЕСУ

О

станнім часом все
частіше згадується
приказка радянських
часів: «Чи маю
таке право? Авжеж.
Значить, так можу? Ні!».
На жаль, на практиці все
далі й далі розходиться те,
що мало б бути за правом,
і як воно відбувається
в дійсності. Тож бізнесу
слід бути готовим до
«девіантності» в податковій
практиці з боку держави.
Як її єдиного законодавчого
органу, так і відповідних
органів виконавчої влади.
Наприклад, у нас зараз
за Податковим кодексом
(ПКУ) діє мораторій на
старший партнер
основні види податкових
«КМ Партнери»
перевірок, зокрема
планові комплексні.
Проте чи завадило це
податковій, принаймні з другої половини 2021 р., їх
активно проводити? Аж ніяк! За незмінності згаданих
норм (зміни до яких, нагадаємо, за ПКУ можуть
вноситися тільки шляхом безпосередніх змін до ПКУ)
податківці посилаються на «мандат на перевірки» від
Кабміну (постанову КМУ №89 від 3 лютого 2021 р. «Про
скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію
на проведення деяких видів перевірок», прийняту
з посиланням на Закон від 17 вересня 2020 р. №909-ІХ
«Про внесення змін до Закону України “Про Державний
бюджет України на 2020 рік”»). При тому, що ПКУ як
закон вищий за підзаконний акт — постанову уряду, яка,
до того ж, не належить до податкового законодавства
за його визначенням у ст. 3 ПКУ, а ст. 5 ПКУ надає
з питань оподаткування пріоритет положенням ПКУ
над положеннями інших актів. Та й, врешті-решт, не
може підзаконний акт змінювати положення закону,
а Верховна Рада, як вже визначав Конституційний Суд
в інших випадках, не може делегувати іншим органам
законодавчі повноваження і вносити зміни до питань,
відмінних від власне бюджетних, законами про бюджет чи
змінами до нього. Все це не заважає податківцям діяти,
«як треба» і як «начальник наказав», а не так, як має бути
за ПКУ, яким вони мають керуватися. Парадоксальна
ситуація: перевірки на дотримання вимог ПКУ
починаються з порушення самими перевіряючими діючих
положень ПКУ!
«Дежавю» від такої поведінки з погляду філософії права,
категоричного імператива Канта (якщо коротко по його суті,
дотично до розглядуваного питання, то поведінка має бути
такою, щоб бути взірцем, максимом, моделлю поведінки для
інших), «золотого правила порядності» в його «активному»
чи «пасивному» викладенні (тобто роби іншим/для інших
те, як хочеш, щоб робили тобі; не роби іншим того, чого не

Олександр
Мінін,

хочеш, щоб робили з тобою/тобі). Не узгоджується з цими
філософськими/моральними правилами практичний підхід,
коли вимога до інших дотримуватися ПКУ «співпадає»
з власним «відходом» від вимог того ж ПКУ. Чи має той
орган, який слідує такій практиці, принаймні моральне
право перевіряти/вимагати дотримання правил того
Кодексу, який сам суттєво порушує? І тут питання не
тільки моральності, абстрактної справедливості, адже, як
звертав уже увагу той же Конституційний Суд, панування
верховенства права в Україні за Конституцією означає
необхідність забезпечення складових цього принципу,
до яких, безумовно, належить і справедливість. З такого
погляду підхід «контролерів» апріорі неправовий, бо
несправедливий.
На це доводилося чути заперечення, що не треба бути
буквоїдом, що треба виходити з доцільності: перевірки
потрібно проводити, щоб забезпечити сплату податків
у бюджет, а тому можна нехтувати «незначними правовими
неузгодженостями». Та чи справді це так?
Для початку перша теза, що перевірки абсолютно
необхідні для забезпечення сплати податків до бюджету.
Чи відповідає вона дійсності? Адже податки сплачували,
і за статистикою непогано, незважаючи на складні ковідні
умови з початку дії мораторію в березні 2020 р. і до лютневої
постанови КМУ №89 2021 р., якою «повернені» перевірки.
Тож твердження щодо критичної необхідності перевірок
у будь-який час для забезпечення сплати податків, мабуть,
не відповідає дійсності.
І згадаємо, для чого вводився мораторій на перевірки —
серед інших заходів, спрямованих проти поширення Covid-19, на мінімізацію його наслідків, захист здоров’я
людей. За Конституцією Україна визнається соціальною
державою (ст. 1), а людина, її життя та здоров’я — найвищою
соціальною цінністю, які визначають зміст і спрямованість
діяльності держави (ст. 6). Тож вжиття відповідних заходів
з мораторієм на перевірки включно можна віднести до дій
відповідно до основних конституційних засад держави. А що
ж тоді значить «відмова» від мораторію? Відвернення від
вказаних конституційних засад?
Окремо варто звернути увагу, як це робиться —
з особливим цинізмом. Якби пояснили, що з мораторієм на
перевірки це було неправильно, як свого часу з забороною
гуляти в парках, і насправді це для того, щоб достатньо
«налякалися коронавірусом», «перейнялися моментом»,
а не тому, що це дієвий попереджувальний захід, і внесли
зміни власне до ПКУ, то, принаймні, було б зрозуміло.
Однак ніхто про «зайвість» заходу не говорить, обставини,
які спричинили таке рішення, не зникли (аж навпаки —
основне зростання активності податківців з плановими
перевірками припало на пік нової хвилі Covid-19), і власне,
до ПКУ зміни по скасуванню чи, принаймні, зміні
мораторію не вносять. Натомість через зміни до бюджетного
закону уповноважують (?) Кабмін міняти ПКУ, чим Кабмін
і користується. Це щоб усіх заплутати і внести додаткову
правову невизначеність?
Це тільки один з прикладів «девіантної поведінки», проте
він непоодинокий. Словом, ось таке «маємо, що маємо»
наразі в податковій сфері, з чим доводиться мати справу
бізнесу і тим, хто працює з податками.

КМ ПАРТНЕРИ
Ми відзначаємося тим, що намагаємося торувати шляхи та
шукати рішення, які згодом стають стандартами на ринку, а не
просто працювати «на конвеєрі»; розглядати кожну проблему не
лише на тому рівні, на якому вона виникла, а шукати її вирішення
глибше; вибудовувати практику, а не лише слідувати їй.
33 Понад 20 років на юридичному ринку України
33 6 партнерів
33 Понад 25 юристів
33 Ексклюзивний член WTS Global

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВИЗНАННЯ:
World Tax 2022: І місце серед провідних юридичних фірм
України у сфері податків
Legal 500 2021: Tier 1 у податковій практиці; Tier 2 у галузі
трудового права; Tier 3 у практиці «білокомірцевих»
злочинів; Tier 3 у сфері нерухомості та будівництва; Tier 4
у сфері вирішення спорів; Tier 4 у галузі корпоративного
права
Chambers Europe 2021: «КМ Партнери» визнана лідером
у категорії «Податки»
Ukrainian Law Firms 2021. A Handbook for Foreign Clients:
фірма №1 як у сфері податкового консультування, так і у
податкових спорах
Best Lawyers 2021: «КМ Партнери» — фірма року в Україні
у сфері податків
50 провідних юридичних фірм України 2020 року: краща
фірма у питаннях оподаткування в Україні
Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній України 2020
року: лідер у сфері податкового права.

НАШІ ПРАКТИКИ:
Податкове та митне право
Трансфертне ціноутворення
Трудові питання/трудові спори
Нерухомість та будівництво
Кримінальні провадження з економічних злочинів
Корпоративне право/злиття та поглинання
Вирішення спорів
Земельне право
Конкурентне та антимонопольне право
Інтелектуальна власність тощо
Мета компанії – успіх наших клієнтів!
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БЛОКУВАННЯ КОШТІВ ОРГАНАМИ ФІНАНСОВОЇ
РОЗВІДКИ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЄС

Володимир
Місечко,

керуючий партнер
«Місечко та Партнери»

П

ідрозділи фінансової розвідки створені та
функціонують практично в кожній державі
Європейського Союзу. Залежно від країни,
вони можуть бути підпорядковані Міністерству
внутрішніх справ (Латвійська республіка),
Генеральному прокурору (Герцогство Люксембург,
Республіка Кіпр), Міністерству фінансів (Чеська
республіка, Республіка Польща, Україна), Податковій
адміністрації (Угорщина), поліції (Швейцарія). Але
незалежно від підпорядкування, функції фінансової
розвідки зводяться до:
33отримання, складання, зберігання та аналізу
інформації, отриманої від суб'єктів фінансового
моніторингу (банківські та фінансові установи,
адвокати, аудитори, бухгалтери), на наявність ознак
відмивання коштів, фінансування тероризму тощо;
33надання досудовим слідчим установам,
прокуратурі та суду інформації, яка може бути
використана для запобігання, виявлення,
досудового кримінального провадження або
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винесення рішення про відмивання коштів,
фінансування тероризму тощо.
Тобто фактично основною функцією фінансової
розвідки є виявлення фактів відмивання коштів та
передача виявленої інформації правоохоронним органам
для подальшого розслідування. При цьому фінансова
розвідка позбавлена права проведення слідчих дій.
У випадку виявлення фактів відмивання коштів вона
у межах своєї компетенції може винести рішення про
замороження активів до з’ясування всіх обставин справи
та отримання пояснень від особи, щодо якої прийнято
таке рішення.
В Україні функціями фінансової розвідки наділена
Державна служба фінансового моніторингу, яка
здійснює діяльність відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України №537 від 29 липня 2015 р. «Про
затвердження Положення про Державну службу
фінансового моніторингу України», підпорядкована
Міністерству фінансів України, котра реалізує державну
політику у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї
масового знищення.
Щодо повноважень Державної служби фінансового
моніторингу України, то відповідно до ст. 25 Закону
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» №361-IX від 6 грудня 2019 р., такий
державний орган не наділений повноваженнями щодо
замороження активів. Його повноваження обмежені
збиранням, обробкою та проведенням аналізу інформації
про операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
Інша ситуація в Латвійській республіці. Відповідно
до латвійського Закону «Про запобігання легалізації
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доходів, отриманих злочинним шляхом, та
фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї
масового знищення» від 17 липня 2008 р. (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums), служба фінансової
розвідки має право видати обов'язковий для виконання
наказ про заморожування коштів строком на 45 днів,
якщо виникає обґрунтована підозра, що кримінальний
злочин відбувається або був скоєний, у т.ч. щодо
відмивання злочинних доходів, фінансування чи
спроби тероризму та розповсюдження зброї масового
знищення. Особа, кошти якої заморожені, має
право оскаржити такий наказ протягом 30 днів з дня
отримання його копії до суду, подавши відповідну
заяву до служби фінансової розвідки, яка протягом
3 робочих днів направляє її до суду разом з матеріалами,
що послужили підставою для видачі наказу, що
оспорюється. При цьому подання скарги не зупиняє
виконання наказу служби фінансової розвідки, а суд
зобов’язаний розглянути таку скаргу у письмовому
провадженні протягом 30 днів.
У випадку залишення судом наказу служби фінансової
розвідки Латвійської Республіки в силі, а скарги —
без задоволення матеріали справи передаються до
органів поліції для проведення розслідування справи
на предмет наявності в діяннях ознак кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 195 Кримінального
кодексу Латвійської Республіки, — відмивання коштів
(Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana).
Дещо інша ситуація в Герцогстві Люксембург. Його
фінансова розвідка (Cellule de renseignement financier)
за наявності відповідних підстав має право винести

Організатор

стосовно фізичної чи юридичної особи ордер про
замороження активів строком до 6 місяців з відповідним
повідомленням про це органу прокуратури. При цьому
фінансова розвідка не зобов’язана повідомляти особу, чиї
активи були заморожені.
Відповідно до ст. 9-3 Закону Герцогства Люксембург
від 12 листопада 2004 р. про боротьбу з відмиванням
грошей та фінансуванням тероризму (Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme), будь-яка зацікавлена
особа має право на оскарження прийнятого наказу про
замороження до окружного суду Люксембурга, але що
цікаво, до моменту звернення до суду така особа не
має можливості ознайомитись з відповідним наказом.
Окружний суд Люксембурга після отримання заяви про
скасування наказу про замороження коштів зобов’язаний
протягом 24 годин переслати таку заяву до фінансової
розвідки, яка, у свою чергу, зобов’язана після отримання
такої заяви протягом 5 днів надіслати до суду наказ про
замороження коштів та документи, що стали підставою
для його видачі.
Особа, чиї активи були заморожені, має право
протягом 5 днів з моменту отримання відповідних
матеріалів справи подати до Окружного суду
Люксембурга свої додаткові пояснення та підстави
для скасування наказу. Органи прокуратури у випадку
наявності в діяннях осіб ознак кримінального
правопорушення по відмиванню коштів мають право
повідомити про це Окружний суд Люксембурга
з одночасним клопотанням про арешт коштів. У такому
випадку наказ про замороження коштів автоматично
скасовується.
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БОРОТЬБА ЗА МИТНУ ВАРТІСТЬ,
АБО ЯК МИТНИЦЯ НАПОВНЮЄ БЮДЖЕТ

Б

ільшість компаній, які ввозять товари з-за кордону,
знайомі з проблемою коригування митної вартості.
Перед митницею ставлять плани наповнення
бюджету. Це можна робити, або збільшуючи
ставки податку через зміну класифікації товару,
або збільшуючи саму базу нарахування податку шляхом
коригування митної вартості. Змінити класифікацію товару
буває досить складно, а процедура коригування митної
вартості у виконанні митниці виглядає дуже простою.
Спочатку у документах імпортера інспектор знаходить
невідповідності. Це насправді нескладно, бо у процесі
складання документів беруть участь багато людей, і хтось
може описатися чи використати шаблон документа, який
не підходить до інших. Такі невідповідності митниця
використовує як підставу для витребування додаткових
документів. Імпортер або поспішає забрати товар
і відмовляється шукати додаткові документи, або просто не
може їх надати, бо вже все й так додав до митної декларації.
Все це закінчується рішенням митниці про коригування
митної вартості. При цьому вартість товару можуть
збільшити в декілька разів. Відповідно, суми ПДВ і мита,
які потрібно буде сплатити, також суттєво збільшаться.
Так процедура коригування виглядає зовні. На
практиці все частіше чуємо від клієнтів-імпортерів,
що митниця просто порівнює ціну клієнта з ціною
аналогічних товарів. Якщо у клієнта менша ціна, майже
завжди митниця прийме рішення про коригування
митної вартості, які б документи клієнт не надав.
Найбільша проблема тут — саме в аналогічних
товарах та одиницях виміру. Як би дивно це не звучало,
але митниця використовує для порівняння вартості
вартість 1 кг товару. При цьому порівнюються товари, які
просто класифікуються за однаковим кодом. Найбільш
абсурдний приклад у нашій практиці був з коригуванням
вартості диванів. Митниця цілком серйозно порівнювала
вартість 1 кг розкладного дивана, яка була у базі митниці,
з вартістю 1 кг диванів, які імпортував клієнт. Звичайно,
що ні матеріал, ні розмір, ні інші характеристики
митниця до уваги не брала.
Інший приклад з меблевою фурнітурою. Клієнт
імпортує елементи меблевої фурнітури з товстих важких
пластин чорного металу, тому вартість 1 кг фурнітури

клієнта і 1 кг дрібної фурнітури з легких металів суттєво
відрізняються. Та різниця у матеріалі жодним чином не
цікавить митницю, з надуманих причин вона збільшила
вартість вже двох партій товару вдвічі.
Абсолютну абсурдність такого підходу визнають навіть
у центральному офісі Держмитслужби. Рішення місцевої
митниці про коригування вартості фурнітури після нашої
тривалої боротьби Держмитслужба скасувала навіть без
звернення до суду.
Аналогічна ситуація і в судах. Більшість спорів вони
вирішують на користь імпортера. Ризикують отримати
негативне рішення зазвичай ті імпортери, які погано
підготували документи перед поданням до митниці або
які взагалі ігнорували її запити. Коли ж ми починаємо
супроводжувати імпортера від моменту отримання
запиту від митниці про надання документів, то впевнені
у позитивному результаті для клієнта. Питання тільки
часу, адже через велику завантаженість судів митні
спори часто розглядають роками. Це і стримує багатьох
імпортерів від звернення до суду.
Допомогти митниці вирішити проблему
з наповненням бюджету вирішили у Верховній Раді. Ще
у 2020 р. там зареєстрували проєкт закону про внесення
змін до Митного кодексу України (щодо порядку
контролю правильності визначення митної вартості
товарів) №3562 та альтернативний законопроєкт від
опозиції. Насторожує, що і влада, і опозиційні депутати
хочуть фактично легалізувати можливість коригування
митної вартості виключно через розбіжності вартості
товарів імпортера з вартістю аналогічних товарів.
Бізнес-спільнота активно виступила з критикою цього
законопроєкту, і поки він залишається у комітетах. Але
немає жодних гарантій, що одного дня його не дістануть
з шухляди. Тому будемо і надалі уважно слідкувати за
його рухом у профільному комітеті.
Поки у боротьбі за митну вартість виграють імпортери,
проте вони не досить активні у цій боротьбі. Частину
бізнесів стримує те, що поки вони збирають додаткові
документи, товар простоює разом з транспортом, а це
додатковий час і гроші. Інша частина не хочуть втягуватись
у тривалу судову тяганину. Але хто наважується на спір, той
у більшості випадків перемагає. Тому борітеся — поборете!
вул. Шота Руставелі 4, оф. 5
м.Київ, 01001
+38 097 786 53 06
www.bargen.com.ua

СІМЕЙНЕ
ПРАВО

Іванович
Тетяна
ADER HABER

H

office@aderhaber.com
+380 44 280 88 87
8H

Власюк
Катерина
АБ "Сімейний
адвокат Катерина
Власюк"

advocation1@gmail.com
+38 (044) 344 96 75

Asters

Войнаровська
Оксана

Мороз
Віктор

Василь Кісіль
і Партнери

Suprema Lex

Гаро
Ганна

Старовойтова
Дарина

GARO Law Office

156

Кравцова
Таліна

gannagaro@gmail.com
+380673906517

talina.kravtsova@asterslaw.com
+380 44 230 6000

office@supremalex.law
+38 (044) 384-05-57

Горецький
і Партнери

Даниленко
Тетяна

Сулейманова
Амінат

Адвокатське бюро
Тетяни
Даниленко

AGA Partners

office@agalawyers.org
+38 044 237-79-33
157

СІМЕЙНЕ ПРАВО
2021

РІК FAMILY LAW: ТРЕНДИ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ
Катерина
Власюк,

адвокат, переговорник
у сфері сімейних конфліктів,
керівниця АБ "Сімейний
адвокат Катерина Власюк"

Я

кщо ще 6 років тому, коли я обрала своєю
основною спеціалізацією сімейне право,
мене не всі колеги розуміли, то зараз ніхто не
заперечує, що ця галузь стрімко розвивається.
Багато юридичних компаній створюють
відповідні практики, деякі адвокати починають на ній
спеціалізуватись, і це сприяє підвищенню якості надання
послуг у сфері сімейного права.
Розлучення стало сучасним трендом у світі, де
кожен має право на вибір, свободу та нове життя, якщо
старе перестало задовольняти. Статистика свідчить,
що лише 35% шлюбів проходять випробування часом,
а решті пар доводиться розлучатись. Незважаючи на
те, що 2020 р. став революційним для світу в цілому,
і турботи про здоров’я та фінансовий стан вийшли
на перше місце, розлучення не припинялись. Ба,
більше — карантинні обмеження оголили проблеми
в шлюбі, і багато пар усвідомили, що розлучення для
них неминуче.
У 2020 р., за інформацією Міністерства юстиції
України, було подано 110 093 заяви про розірвання
шлюбів. За інформацією Державної судової адміністрації,
було розглянуто 102 454 позови про розлучення, і по ним
прийняті рішення. Додамо до цих цифр невідомі нам
кількості «цивільних шлюбів» та тих пар, які роз’їхались,
але на розлучення не подавали. І не будемо забувати, що
парам, у яких немає дітей, або вони досягли повноліття,
шлюби можна розірвати у РАГС. Таких у 2020 р. було
28 929. Тобто у підсумку в 2020 р. відбулося 139 022
розлучення. Шлюбів при цьому, згідно офіційних даних,
за 2020 р. в Україні було укладено 167 974. Тож різниця
між кількістю шлюбів та розлучень становить усього
28 952. Але тут не враховані незареєстровані шлюби та
розлучення, які не можна порахувати.
Аналізуючи статистику попередніх 5 років, можу
констатувати, що кількість шлюбів зменшується,
а розлучень — росте. І це не українська проблема,
а світова. Такі сучасні тенденції. Наприклад, троє з топ-5
світового рейтингу Forbes за останні 3 роки розлучились.
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Білл Гейтс за результатами 2021 р. опустився з 3-ої на
4-у сходинку у зв’язку з розділом майна і розлученням
з Меліндою. А колишня дружина засновника Amazon
Джеффа Безоса Макензі Скотт, отримавши свою частину
після розлучення, почала займатись благочинною
діяльністю і очолила у 2021 р. список найвпливовіших
жінок світу.
Але юристам варто звернути увагу на те, що не
всі довірителі готові обслуговувати бізнес і приватні
інтереси в одній компанії. Тому рекомендую
налагоджувати партнерську мережу та взаємовигідні
контакти з сімейними юристами для передачі їм своїх
клієнтів на виключно супровід сімейних спорів. Якщо
в команді немає досвідченого адвоката-«сімейника»,
експериментувати не рекомендую, адже у «сімейці»
є свої процесуальні нюанси і занурення у психологічну
сферу, а отримавши негативний результат для клієнта,
можна його втратити і отримати негативні відгуки,
що відіб’ється і на основній компетенції та репутації
компанії.
У будь-якому разі сімейне право давно виросло
з маленької галузі до сфери життя, яка часто впливає на
все життя людини, і недооцінювати його не варто. Ми
маємо пул компаній, які радять нас, і ми співпрацюємо
на взаємовигідних умовах. Наші партнери впевнені, що
довірителю ми надамо тільки послуги в полі сімейного
права, тому за супровід їхнього бізнесу чи кримінальних
справ вони можуть бути спокійні — клієнт залишиться
з ними.

КЛЮЧОВІ ЗАПИТИ КЛІЄНТІВ

Щороку збільшується запит на укладання шлюбних
договорів. Навіть при тому, що за 2020 р. їх уклали всього
2 796 пар, це все одно більше, ніж у попередні роки.
Багато довірителів бояться їх укладати і навіть
обговорювати з другою половинкою. Когось відлякує
їх вартість і складність спрогнозувати все наперед. Але
цікавість присутня, тому ми запустили пакет «Шлюбний
договір», у якому всього за 5 тис. грн можна отримати
шаблон шлюбного договору, який може підійти у 70%
випадків, разом з текстовою та відео-інструкцією.
По суті, це продукт з повного лікбезу, який можна
використовувати без додаткового супроводу адвоката,
щоб за дуже прийнятну ціну отримати максимум знань.
Продаємо його через наш сайт, покупцями є пари на
межі розлучень, юристи та нотаріуси.
Проаналізувавши кількість звернень за стягненням
аліментів, ми зрозуміли, що лише половина розлучених
готові їх стягувати через суд. Решта або укладають
нотаріальні договори по дітях, або обходяться без
аліментів, а це щомісячні втрати. Для нас таке явище
є показником низької юридичної обізнаності та
небажання людей вирішувати ці питання через адвоката
в суді в силу вартості послуг та часових затрат. Більшість
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батьків і досі не розуміють, що аліменти — це кошти
дітей, і не стягуючи їх, вони потурають порушенням
економічних прав своїх дітей. Вони бояться, що
стягуючи аліменти, прирікають дитину на те, що
до неї на старості звертатиметься батько чи мати за
поверненням цих аліментів на своє утримання. Але
рівень мінімальних аліментів зріс, і відповідальність за
їх несплату посилилася. Всі ці юридичні особливості
мають роз’яснювати адвокати. Ми це робимо в рамках
соціального проєкту «На каву з адвокатом», де
у щотижневих онлайн-трансляціях у прямому ефірі
у соціальних мережах Інстаграм та Фейсбук пояснюємо
нюанси сімейного права. Проєкт користується
популярністю, і ми щотижня маємо відгуки вдячності від
людей з усіх куточків України.
Також влітку 2020 р. ми запустили послугу
отримання судового наказу на стягнення аліментів за
45 днів. Ця послуга користується популярністю у тих
батьків, які хочуть швидко та легко стягнути аліменти
з мінімальними фіксованими витратами на адвоката.
Крім того, пройшовши з нашими довірителями більше
120 шлюборозлучних процесів, ми на запит сьогодення
зробили договір про конфіденційність. Він може вберегти
пару від оприлюднення приватної інформації, вберегти
репутацію та не дати можливість зробити розлучення
публічним. Також у 2022 р. готуємо революційний
продукт для юридичного ринку в цілому і сподіваємось,
що він буде гідно оцінений.

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ЗА ОСТАННІЙ РІК

Переконана, що лише практикуючі сімейні адвокати
точно відчувають найбільш вразливі питання, які
потрібно законодавчо врегулювати у рамках Сімейного
кодексу, тому останні кілька років активно долучаюсь
до реформування сімейного права. Це забирає багато
часу та сил, але хто, як не ми, розуміє, що і як потрібно
трансформувати, оскільки життя не стоїть на місці. І на
щастя, є зміни, які вже активно працюють у найкращих
інтересах наших довірителів.
Зокрема, ми долучалися до прийняття закону «Про
протидію та запобігання домашньому насильству»
і вперше в Україні довели психологічне насильство,
отримавши позитивне рішення суду. Брали участь
у змінах, які започаткували реєстр боржників по
аліментах, котрий, до речі, наробив багато галасу і мав
супротив у стінах Верховної Ради, але в результаті
спонукав деяких публічних батьків не тільки вчасно
сплачувати, але й погасити аліменти наперед. Це привело
до того, що рівень виконання справ по аліментах та суми
отриманих коштів зросли в рази.
Також пишаюся тим, що спрощено порядок виїзду за
кордон дітей з метою відпочинку та участі у змаганнях.
Адже раніше потрібно було за рік до літнього
відпочинку подавати позов до суду в надії отримати
можливість виїхати, а дітки, які займаються творчістю
та спортом, просто не мали змоги їздити за кордон.
Зараз це можливо через отримання розпорядження
органу опіки або через суд.

Організатор

На даний час я опікуюсь законопроєктом №3667
від 16.06.2020 р. «Проєкт Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо сприяння
формуванню відповідального батьківства». Активна
підтримка його на власних сторінках у соціальних
мережах, висвітлення в пресі, серед колег та громадських
організацій дала свої результати. Нам вдалося потрапити
на заслуховування проєкту в профільному підкомітеті
та комітеті, й зараз він рекомендований до прийняття.
Дуже сподіваюсь, що найближчим часом він буде
ухвалений і зможе реально вирішити два важливі болі
суспільства: комплексне розлучення та батьківський
кіднепінг. Це виведе наше сімейне законодавство на
новий рівень.

МЕДІАЦІЯ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ

Я почала навчатись медіації ще 3 роки тому. Хоча
в чистому вигляді її ніколи не проводила, навички
застосовую у переговорних процесах. Нарешті
у листопад 2021 р. був ухвалений Закон «Про медіацію»,
і сподіваюсь, що ця подія дасть новий поштовх розвитку
цього прогресивного інституту. Що ж до прямого
застосування медіації в сімейному праві, то, мабуть,
супер-перспективи наступлять тільки тоді, коли
у процесуальному кодексі буде прописаний обов’язок
розгляду спору за участі медіатора, але це відбудеться не
в найближчі кілька років.
Буму сімейної медіації в Україні не прогнозую,
адже головне у процесі — це довіра до адвокатів та
суддів, а вона в суспільстві підірвана. Має пройти
час, щоб у нас сформувалися реєстр медіаторів, їхня
репутація та список успішних кейсів, щоб люди
усвідомили на реальних прикладах, як вона працює.
І тоді, можливо, буде запит суспільства. А ще інколи
медіацію не пропонують самі адвокати, які вважають,
що їм невигідно, щоб спір вирішився швидко. Хоча
я вважаю, що медіація і переговори мають коштувати
стільки ж або й більше, ніж супровід справи в суді,
адже майстерність переговорника заощаджує час
і нерви сторонам і зберігає їм нормальні взаємини,
а це в рази дорожче, ніж гроші. Думаю, ухвалення
законопроєкту №3667 буде дуже сприяти такому
переходу.
Також вважаю, що Україні прийшов час задуматись
про створення сімейного суду. Адже відсутність
пропаганди сімейних цінностей, сучасні тенденції
розлучень та наявність великої кількості сімейних
спорів потребують не тільки фахового адвокатського
супроводу, а й суддівської спеціалізації у цій сфері.
В роботі я стикалась з сімейними судами Мексики,
Японії та Великої Британії і можу сказати, що
рівень вирішеннями ними спорів набагато вищий та
прогресивніший за рішення судів загальної юрисдикції.
І так само, як адвокату складно щодня братись за
справи у різних галузях — вбивство, ДТП, податкові
перевірки, сімейні випадки, судді також не можуть
якісно та швидко вирішувати сімейні спори наряду
з іншими галузями.
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КЛІЄНТ ОБИРАЄ НЕ ЛИШЕ БРЕНД, А Й ЦІННОСТІ
Ганна
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керуюча партнерка
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З

апорука успішної співпраці клієнта і адвоката —
довіра. Адвокату, як і лікарю, варто розповісти
усі подробиці та деталі справи, не приховуючи та
не спотворюючи їх. Погодьтесь, це складно буде
реалізувати, якщо адвокат не викликає довіри чи
поваги.
Щоб обрати свого адвоката, варто дізнатись більше
про нього та переконатись, що ви готові передати
важливу для вас справу «під опіку і управління» саме цієї
людини.
Головну роль при виборі адвоката грає бренд — або
його особистий, або фірми/об’єднання, представником
якого він є. Кожен клієнт хоче, щоб його справою
займались най-найкращі професіонали, які готові
боротись за клієнта, як за власну справу. І саме репутація
професійного і експертного адвоката переважно є для
клієнта ключовим фактором.
Однак не лише професійність складає основу
особистого бренда людини чи компанії. Ще однією
його складовою є цінності, які вони презентують. Це ті
унікальні характеристики, за якими клієнт, майбутній
працівник чи контрагент можуть визначити, що саме
вам можна довіритись, що вони дійсного хочуть
співпрацювати з вами.
Тож трохи про наші основні цінності.
1. Ми прагнемо, щоб ви до нас більше не поверталися
Саме таку фразу іноді можуть почути наші клієнти
на консультації. І не тому, що ми їх не любимо чи не
готові допомогти. Просто надалі ми додаємо: «Краще
нехай ваша справа поповнить скарбничку наших перемог
і більше не турбуватиме вас. Наша мета — ефективно
вирішити спір, а не «воювати» роками з опонентом та
виконавчою службою за ваші кошти».
Ми прагнемо бути чесними зі своїми клієнтами,
тому, звичайно, не будемо гарантувати перемогу
у справі, але можемо гарантувати нашу максимальну
сумлінність, залученість та ефективність для її успішного
вирішення. І хоча стереотипний образ адвоката часто
нерозривно пов’язаний з участю у судових засіданнях,
багатотомними позовами й клопотаннями, існує
й альтернативний шлях — мирне вирішення сімейних
спорів, що часто є найкращим варіантом.
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2. Якщо є альтернатива, ми її вам запропонуємо
Неодноразово у всіх наших виступах, публікаціях та
загалом у нашій практиці ми наголошуємо, що завжди
спрямовані на мирне вирішення спору. Специфіка
сімейних спорів — їх емоційність та моральна складність.
Сімейні кейси часто обтяжені маніпуляціями та
зловживаннями з боку їх учасників: шантажуванням
можливістю зустрічей з дітьми, кіднепінгом, економічним
насильством (умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого
майна, коштів чи документів або можливості користуватися
ними), залякуванням, образами і погрозами… Не всі
дорослі готові до такого психологічного тиску. Що
вже говорити про дітей, які часто стають вимушеними
заручниками спорів між батьками.
Саме заради того, щоб не допустити такої
ескалації конфлікту, ми завжди пропонуємо клієнтам
альтернативний, мирний шлях. Безсумнівно, ми готові
стояти на захисті прав та інтересів наших клієнтів
у судах усіх інстанцій. Водночас ми завжди прагнемо
запропонувати альтернативний шлях і вирішити спір
в позасудовому (мирному) порядку, мінімізувавши витрати
часу, коштів та нервів клієнта.
3. Трапляється, що ми відмовляємо потенційним клієнтам
у співпраці
І ми готові впевнено про це казати. Причини можуть
бути різні — як формальні на кшталт існування конфлікту
інтересів, оскільки ми представляли чи надавали
консультації опоненту у спорі, так і неформальні,
зокрема відмінність у наших цінностях та переконаннях.
Якщо клієнт хоче адвоката, що буде «заносити» судді чи
прокурору, «рєшать» чи діяти іншими незаконними або
ж умовно законними методами, ми не розпочинаємо
співпрацю. Для нас важливі наша репутація та внутрішні
моральні цінності й переконання. Наш шлях — шлях
законної перемоги. Ми професіонали своєї справи та
пишаємось тим, що нас цінують і рекомендують клієнти,
тому намагаємось тримати цю високу планку.
4. Спеціалізація — запорука професійності
Не секрет, що конкуренція у юридичній сфері досить
висока. Багато юристів пропонують свої послуги у всіх
сферах права. Щиро віримо, що наші колеги дійсно
є професіоналами своєї справи, однак для себе ми обрали
трохи інший шлях. Ми не беремось за усі існуючі сфери
права, бо переконані, що спеціалізація — запорука
ефективності адвоката. Мінлива судова практика, постійні
зміни у законодавстві та тонкощі й нюанси, що стають
відомі та напрацьовуються саме з практичним досвідом, —
усе це можна знайти у кожній сфері права. Тому ми
пропонуємо наші послуги саме у тих сферах, де впевнені
у своєму професіоналізмі та постійно «тримаємо руку на
пульсі» — знаємо усі основні тенденції актуальної судової
практики і новел законодавства, маємо багаторічний досвід
успішної практичної діяльності та навіть беремо участь
у процесі реформування законодавства.
Ми не створюємо собі рамки, адже знання усіх тонкощів
у сфері своєї спеціалізації допомагає бути готовими до
цікавих і нестандартних кейсів та запропонувати креативні
шляхи вирішення проблеми.
Звичайно, це не всі наші цінності та принципи, а лише
їх short-list. Більше дізнатись про нас можна на нашому
сайті та у наших сторінках у соціальних мережах.
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БУДЕННІСТЬ РОБОТИ АДВОКАТІВ У FAMILY LAW

Тетяна Даниленко,

керівник «Адвокатського бюро Тетяни Даниленко»,
адвокат

Щ

ороку в Україні стрімкими темпами зростає
кількість судових справ, пов’язаних з так
званим батьківським кіднепінгом, або
викраденням, переховуванням дитини
одним з батьків. Якщо раніше серед
сімейних спорів переважали справи про стягнення
аліментів та поділ майна подружжя, то з кожним
роком набирають обертів судові процеси щодо
відібрання дитини та повернення одному з батьків,
а також щодо визначення місця проживання дитини.
Така ситуація стала розповсюдженим явищем
серед подружніх пар, котрі перебувають у процесі
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розлучення. Значний відсоток таких пар не можуть
знайти варіантів спільної опіки над дітьми.
З боку держави питання викрадення дитини одним
з батьків не контролюється, оскільки норма права, яка
передбачала б відповідальність за це, у законодавстві
відсутня. Звичайно, цією прогалиною справно
користуються батьки, які наважуються безжально
позбавити дитину повноцінного спілкування з рідною
людиною (мамою чи татом) здебільшого задля
вгамування власних амбіцій. Оскільки культура
цивілізованих розлучень в Україні перебуває на
низькому рівні, значний відсоток батьків — і мам,
і тат — після розлучення фактично втрачають
доступ до своїх дітей. Вони роками добиваються
побачень чи права на спільну опіку, а у декого дітей
в буквальному сенсі слова викрадають. Домогтися
права на піклування та виховання дитини, якщо проти
виступає друга сторона, з якою дитина фактично
проживає, практично дуже складно.
На даний час нормами сімейного законодавства,
зокрема ст. 162 СК України передбачено, що
у випадку, якщо один з батьків або інша особа
самочинно, без згоди другого з батьків чи інших
осіб, з якими на підставі закону або рішення суду
проживала малолітня дитина, або дитячого закладу
(установи), в якому за рішенням органу опіки та
піклування або суду проживала дитина, змінить її
місце проживання, у т.ч. способом її викрадення,
суд за позовом зацікавленої особи має право негайно
постановити рішення про відібрання дитини
і повернення її за попереднім місцем проживання.
Винятком є лише випадок, коли залишення дитини
за попереднім місцем проживання створюватиме
реальну небезпеку для її життя та здоров'я, або
обставини змінилися так, що повернення суперечить
її інтересам.
У постанові від 29.05.2019 р. у справі
№357/17852/15-ц Велика Палата Верховного Суду
вказала, що положення цієї статті покликані захистити
права того з батьків, з ким на підставі рішення суду
визначено проживання дитини, від неправомірних
дій другого з батьків щодо зміни її місця проживання.
Відповідно до судової практики, якщо місце
проживання дитини не було попередньо визначене
органом опіки та піклування або судом, ВС визнає
вимоги про відібрання дитини на підставі ст. 162 СК
України такими, що заявлені передчасно (постанови
КЦС ВС у справах №№201/17854/16-ц, 241/402/19,
757/68957/17-ц). Тобто на даний час будь-хто
з батьків, не пройшовши процедуру визначення місця
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проживання дитини у законний спосіб, може змінити
місце проживання дитини, фактично позбавивши її
звичного оточення та зв’язку з рідною людиною, яка
у такий спосіб залишилась без дитини, і за це не буде
нести жодної відповідальності.
У держави немає ефективних важелів впливу на
ситуацію, що склалася. Це визнають і чиновники,
і юристи. Та на жаль, поки пропозиції щодо
удосконалення законодавства, котре регулює
ці питання, маємо лише в проєктах та жвавих
обговореннях.
Кількість звернень до Європейського суду з прав
людини (ЄСПЛ) яскраво демонструє безпорадність
українського законодавства, неможливість
забезпечення виконання судових рішень з боку
держави та неефективність роботи служб, які, на
жаль, не справляються з поставленими перед ними
завданнями та потребують реформування.
Наприклад, проблемою є участь у складі комісій,
що вирішують питання доцільності проживання
дітей з одним з батьків та інші вкрай важливі подібні
питання, осіб без юридичної освіти, які не обізнані
з елементарними нормами
сімейного права. Висновок,
який надається до суду органом
опіки та піклування, хоч і має
рекомендаційний характер, все
ж містить істотну інформацію для
суду, який, розглядаючи справу,
розраховує на компетентність
членів комісії та правильно
встановлені ними обставини,
в т.ч. може опиратись на цей
висновок як об’єктивний.
Водночас, як показує практика,
під час розгляду справ велика
кількість висновків, наданих
службою у справах дітей,
визнаються судом такими, що
не відповідають інтересам дітей,
та не враховуються з цих підстав при постановленні
рішення суду. При цьому до такого ж висновку
приходять і суди вищих інстанцій (прикладом
з власного досвіду можу навести рішення у справах
№753/15274/16-ц та №753/24507/18). Фактично
судові рішення у великій кількості справ суперечать
висновкам, наданим судам органами опіки та
піклування. При цьому відповідальність за надання
необ’єктивних висновків відсутня, а статистична
інформація на подальшу роботу органів опіки не
впливає.
Також має місце відсторонене ставлення цих
органів у питаннях сприяння виконанню судових
ухвал про забезпечення позову, наприклад, щодо
забезпечення у приміщенні служби у справах дітей
побачення дитини з тим з батьків, з ким такі зустрічі
визначено судом для забезпечення неперервності
психологічного зв’язку з дитиною на час, поки триває

розгляд справи. Тож виникає питання ефективності
роботи таких служб, адже батьки мають розраховувати
на поновлення прав дітей та дії виключно в інтересах
останніх, а не на чисельну переписку з чиновниками
й судову тяганину, що може тривати роками, та як
наслідок — втрату зав’язків з дітьми.
Пріоритетність розгляду справ щодо інтересів дітей
в судах є нечастою практикою. Суди посилаються на
принцип «найкращі інтереси дитини», але здебільшого
обмежуються його згадкою замість правильного
застосування. Тому першочерговими кроками, які має
вирішити держава, є, на мою думку:
33 нагальність змін на законодавчому рівні щодо
обмеження строків розгляду даної категорії
справ судами;
33 запровадження кримінальної відповідальності
за самовільну зміну місця проживання дитини
одним з батьків;
33 підвищення рівня компетенції державних
службовців, котрі приймають рішення, які
стосуються інтересів дітей, та запровадження їх
відповідальності.
Не буде зайвим також
посилити відповідальність сторін
та їх адвокатів за зловживання
процесуальними правами,
спрямовані на навмисне
затягування розгляду справ.
Очевидною є необхідність
перегляду пріоритетів державної
політики у сфері охорони
дитинства, впровадження
успішних підходів зі світової
практики захисту прав дітей, які
спрямовуються на створення
умов для виховання та розвитку
дітей у сім’ї або середовищі,
максимально наближеному
до сімейного. Невід’ємною
складовою права на справедливий
судовий розгляд, що була виведена у практиці ЄСПЛ,
є вимога обов’язковості виконання судових рішень,
тобто гарантія їх примусового виконання.
Кожен громадянин, звертаючись до компетентного
державного органу, має розраховувати на захист своїх
прав та прав своєї дитини, беззаперечну можливість
поновлення їх у судовому порядку, а без належного
державного контролю це просто неможливо. І доки
буде тривати такий «хаос» та невпорядкованість
дій щодо швидкого та ефективного вирішення цих
спорів, ситуація з «батьківським кіднепінгом» буде
лише набирати обертів. Спільнота в цілому має стати
нетерпимою до порушення прав дітей, визнати, що
дитина є носієм прав і суб’єктом соціального життя,
усвідомити важливість зростання дитини за участю
обох батьків для її подальшого нормального розвитку
та, як наслідок, благополуччя нації та здорового
суспільства.

Пріоритетність
розгляду справ
щодо інтересів дітей
в судах є нечастою
практикою

Організатор
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СПОРТИВНЕ ПРАВО

КОЛОНКА ЕКСПЕРТА

Володін
Олександр
Дмитро Коваль, старший юрист AGA Partners, адвокат

AVELLUM

Спорт до 18+

Трудові відносини з неповнолітніми спортсменами
Ключковський
Маркіян
Asters

markiyan.kliuchkovskyi@asterslaw.com
+380 44 230 6000

Вид договору

Коваль
Дмитро
AGA Partners

Ковальчук
Микола
L.I.Group

koval@agalawyers.org
+38 044 237-79-33

Кузьменко
Артем
ETERNA LAW

Шабельніков
Андрій
Evrika Law

К

ар’єра спортсмена на професійному рівні недовгочасна
та в більшості випадків починається досить рано. Перші
професійні договори зазвичай укладаються спортсменом
ще до досягнення повноліття.
Трудове законодавство України закріплює лише
основи праці неповнолітніх осіб. Всі специфічні норми праці
неповнолітніх спортсменів встановлюються спортивними
організаціями (федераціями, асоціаціями) та фіксуються ними
у правилах для кожного окремого виду спорту. Розглянемо деякі
особливості трудових відносин на прикладі правил футболу та
баскетболу.

Мабуть, одним з перших питань, на яке слід звернути
увагу, є вид договору. Звичайно, перевагою для спортсмена
є укладення трудового договору, який дає можливість
бути захищеним чинним трудовим законодавством
(на випадок травми, права на освіту тощо). Спортивні
організації також наполягають на укладенні трудових
договорів та передбачають у своїх правилах норми,
покликані унеможливити укладення угод, які не
відповідають трудовому законодавству. Деякі організації
навіть затверджують типові форми контрактів, що
відповідають трудовому законодавству, в т.ч. щодо праці
неповнолітніх. На практиці ж роботодавці часто пропонують
професійним спортсменам укладення цивільно-правових
угод, що однозначно є менш вигідним і захищеним
для спортсмена варіантом. Тому на старті професійної
кар’єри неповнолітнього спортсмена особливо важливим
є укладення саме трудового договору.

Вік спортсмена

Трудове законодавство дозволяє прийняття на роботу осіб,
які досягли 16 років, та, як виняток, з 15 років за згодою одного
з батьків. Згідно правил футболу, перший професійний трудовий
договір футболіст також може укласти з 15 років, а з 14 років —
договір на спортивну підготовку, що є цивільно-правовою
угодою та надає футболісту статус аматора, а не професіонала
(не передбачає отримання винагороди за спортивну діяльність та
участь у професійних змаганнях).
Водночас правила баскетболу дозволяють укладення
контракту лише з 16 років і за відсутності медичних
протипоказань для професійного заняття баскетболом. Більш
травмонебезпечні види спорту, такі як MMA або бокс, взагалі не
допускають до професійних турнірів неповнолітніх осіб.

Згода батьків

office@evrikalaw.com.ua
+380979544085

Трудове законодавство вимагає згоди одного з батьків
лише у разі укладення трудового договору з неповнолітнім

у віці з 14 до 15 років. Правила футболу ж вимагають згоди
одного з батьків неповнолітнього незалежно від його віку.
При цьому така згода носить разовий характер та має бути
засвідчена нотаріально.

Строк дії договору

Трудове законодавство не містить обмежень строку
дії трудового договору з неповнолітнім. Однак у футболі
професійний контракт з неповнолітнім не може бути
укладений на строк більше 3 років, а у випадку укладення
договору на спортивну підготовку з 14 до 15 років — не
більше 2 років. При цьому будь-яка угода, що передбачає
довший строк дії, буде вважатися недійсною.
Контракт з неповнолітнім баскетболістом може бути
укладений на строк до досягнення ним повноліття. При
цьому клуб, який уклав контракт з неповнолітнім гравцем,
має пріоритетне право на укладення з ним контракту
на новий строк як до, так і після досягнення гравцем
повноліття. У разі, якщо гравець відмовляється від
укладення нового контракту після досягнення повноліття,
попередній клуб має право на отримання від нового клубу
компенсації за підготовку гравця.

Міжнародний трансфер

Цікавим питанням, притаманним лише трудовим
відносинам у сфері спорту, є перехід неповнолітніх
спортсменів з одного клубу до іншого. Зокрема,
міжнародний перехід неповнолітнього гравця
(в закордонний клуб) заборонений як у футболі, так
і в баскетболі. З цього правила може бути лише декілька
винятків.
Так, у футболі такий перехід можливий, якщо: 1) батьки
гравця переїжджають до країни нового клубу з причин, не
пов’язаних з футболом, 2) перехід здійснюється гравцем
у віці з 16 до 18 років у межах країн ЄС або ЄЕЗ, а новий клуб
гарантує гравцю належну підготовку та освіту, 3) гравець
проживає в межах 50 км від кордону країни нового клубу,
а клуб також знаходиться в межах 50 км від цього кордону.
При цьому гравець повинен, як і раніше, жити вдома,
а також має бути наявна згода футбольних асоціацій обох
країн.

Висновок

Юний вік спортсмена та специфіка конкретного
виду спорту зумовлюють певні особливості регулювання
відносин з роботодавцем, що робить такий договір досить
специфічною угодою. Однак саме на цьому етапі врахування
таких особливостей є вкрай важливим для успішного
початку та подальшого розвитку кар’єри спортсмена.
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МИ ПРАГНЕМО ПЕРЕВЕРШУВАТИ ОЧІКУВАННЯ КЛІЄНТІВ,
АЛЕ БЕЗ ПОРОЖНІХ ОБІЦЯНОК ТА З РЕАЛЬНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ
— Вадиме, наскільки щасливим, за 10-бальною шкалою,
для вашої фірми був рік, що минає? Чому саме так?

— 7 балів. Пандемія внесла свої корективи:
довелося перебудувати деякі процеси, оптимізувати
роботу в команді в умовах обмежень. Проте відтоку
клієнтів не було. Навпаки, у 2021 р. з’явилися нові. Ми
супроводжували досить цікаві проєкти з різних сфер,
які постійно тримали команду в тонусі. Загалом рік
був напружений та динамічний, але саме нові виклики
мотивують розвиватися та ставати кращими.

— Які зміни відбулись в компанії з запровадженням
пандемічних обмежень? Ви віддались у руки долі чи
«заменеджили» ситуацію?

— Звичайно, карантинні обмеження суттєво вплинули
на бізнес-процеси. Проте вважаю, що будь-які виклики
надають можливості для росту та масштабування. Роль
керівника/CEO у такій ситуації — не розгубитися,
прийняти хвилю нової реальності та намагатися осідлати
її. У відносинах з клієнтами, колегами по роботі та
партнерами ми навчилися працювати у так званій новій
реальності, у т.ч. оперативно вирішувати поставлені
завдання без зайвих витрат часу та коштів клієнта.
Врешті, змін довелося впроваджувати багато, проте це
було ключовою необхідністю, щоб залишитися на плаву
та продовжити стабільно розвиватися.

— Ви так само працюєте у межах мережі CEE Attorneys?
Які цікаві справи вдалося спільно реалізувати?

Вадим Іванов,
керуючий партнер SLA Attorneys

— Наразі ми співпрацюємо з CEE Attorneys у якості
асоційованого партнера. У 2021 р. в основному
спільно займалися корпоративними питаннями, наші
юристи тривалий час були залучені до підготовки
передінвестиційних юридичних аудитів для низки
європейських компаній, які представлені або планують
у найближчому майбутньому працювати на ринку
України. Робота була зосереджена у таких індустріях, як
енергетика, логістика, агропромисловий та фінансовий
сектори, охорона здоров’я та ІТ.
Маю надію, що інвестиційний клімат та можливості
захисту іноземних інвесторів все ж покращаться та
в найближчому майбутньому ми зможемо запросити до
України нових гравців великого бізнесу.

— Чи змінилися стосунки з клієнтами? За якими
принципами будуєте клієнтську політику? Якому клієнту
(або на який запит) точно відмовите?

— Клієнти, обираючи юридичну компанію
для захисту своїх інтересів, передусім керуються
ефективністю компанії, професіоналізмом, адекватною
вартістю супроводу та конфіденційністю. Окрім вказаних
вище критеріїв вибору юридичного радника, під час
взаємодії з клієнтами ми, передусім, відверті, чесні та
прозорі, забезпечуємо найширший перелік послуг.
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У планах фірми — активний розвиток супутніх
практик поряд з уже традиційними для нас, що
забезпечить максимально тісну роботу з клієнтами
та мінімізацію передачі таких справ на подальший
аутсорсинг на ринку. За роки існування ми на практиці
довели, що прагнемо перевершувати очікування клієнтів,
не даючи порожніх обіцянок та демонструючи реальний
результат. Саме це є нашою конкурентною перевагою.
Як писав свого часу Ф. Достоєвський, «адвокат —
найнята совість». Ми з партнерами не будемо
представляти інтереси клієнтів, цінності яких далекі від
наших. Передусім, це розбіжності в етичних поглядах.
Зрозуміло, що можна заробити багато, проте для нас
критично важлива репутація.

— Які практики розвиваєте? Як було з попитом на них
в останній рік?

— У 2021 р. збереглися тенденції розвитку юридичного
ринку попередніх років. За останній рік ми відчули суттєве
завантаження традиційних для нас практик: корпоративної,
судової, кримінальної, а також практики нерухомості.
Досить активно також працювали у консультаційних
питаннях з податкового та трудового права.
Розвиток практики White Сollar Сrime, що пов'язана
з неминучим тиском правоохоронних та фіскальних
органів на український бізнес, щороку дає стабільний
прибуток. Основним попитом користувались справи
з великими юридичними ризиками, а також нестандартні
справи з декількома паралельними судовими та
кримінальними процесами.

— Ви відзначені у практиці вирішення спорів. Якими
були тенденції розвитку судової практики в нашій країні?
Чи зросла довіра до судової влади?

— Для мене представництво в судах залишається
найбільш цікавою та динамічною практикою. У кожній
судовій справі потрібно продумувати стратегію на кілька
кроків уперед. При цьому важливо вміти передбачити
зустрічні дії опонентів та відповідним чином будувати
свою тактику. Вказане й надає судовому процесу цікавості.
Останні зміни процесуального законодавства
я оцінюю доволі позитивно, адже судовий процес став
більш змагальним та пропорційним. Для прикладу, наразі
наші клієнти за наслідками судового розгляду майже не
втрачають кошти, оплачені юридичному раднику, адже
в переважній більшості процесів нам вдається відстояти
витрати на правову допомогу і стягнути їх з опонентів. Це
також дозволяє уникнути зловживань недобросовісних
учасників процесу з подачею безпідставних та технічних
позовних заяв, адже за наслідками їх розгляду витрати на
правову допомогу покладаються саме на таких заявників.
Разом з тим, іноді вражений непередбачуваністю
судових рішень, коли одне й те саме за суттю питання при
різному складі учасників розглядається в одній інстанції,
а в результаті — протилежні рішення. Говорити про
прогнозованість правозастосування в Україні, на жаль, не
доводиться, навіть зважаючи на неоднорідність практики
Верховного Суду. Наші іноземні клієнти-інвестори часто
недооцінюють фактор судової системи, і їм доводиться це
детально пояснювати. Особливо тим, хто вперше виходить
на український ринок. Отже, ще є до чого прагнути.

Організатор

— Чи мали досвід судових засідань в режимі
відеоконференції?

— Можливість участі в судових засіданнях у режимі
відеоконференції є безперечним кроком уперед,
технічною модернізацією судового процесу. Зважаючи на
пандемію, а також на те, що за останні 2 роки ми суттєво
збільшили географію представництва, у переважній
більшості випадків використання відеоконференцій
дозволило уникнути затягування судового розгляду
справи та суттєво зекономило кошти клієнтів на
відрядження адвоката до того чи іншого регіону країни.
Та на жаль, трапляються випадки, коли судді одного
й того ж суду по-різному ставляться до можливості участі
в процесі у режимі відеоконференції: одні беззаперечно
погоджуються на таку участь сторони у судовому
засіданні, інші ж уперто ігнорують технічний розвиток та
наполегливо запрошують сторони до зали судових засідань.

— Яким бачите майбутнє ринку юридичних послуг?

— Зважаючи на велику кількість гравців на ринку,
на сьогодні юридичний бізнес має або пропонувати
клієнту ексклюзивний продукт, або ж включати
в ринкову ціну певних сталих продуктів додаткові
послуги, максимальний комфорт та проактивний підхід
до клієнта, чітко розуміючи його потреби. Водночас до
клієнтів уже приходить розуміння, що за результативну
роботу та професійний підхід необхідно більше платити,
якісні юридичні послуги не можуть бути дешевими.
За останній рік корпоративна культура на юридичному
ринку України значно підвищилась, юридичні компанії
стали більш дисциплінованими та наблизились за
певними етичними стандартами до європейського рівня,
що не може не радувати. Наразі ринок вже адаптувався до
нових реалій, пов’язаних з пандемією, та налаштований
на динаміку, зростання і розвиток, однак існує проблема
нестачі професійних кадрів.

— Які плани щодо розвитку компанії на 2022 р.?

— Хочемо дещо вийти зі статусу юридичного радника
на позицію консультанта для інвестора, який бажає
розпочинати та розвивати бізнес не лише в Україні,
а й за її межами (за підтримки партнерських компаній).
Також плануємо змінити підхід до клієнта, зробивши
більш глибокий фокус на нашій ключовій експертизі.
Безперечно, зосередимо увагу на аграрному секторі,
інвестиціях, ІТ-секторі та нерухомості, оскільки наразі
існує значна клієнтська потреба у якісному правовому
супроводі цих галузей.
Звісно ж, орієнтуємося на розширення команди,
залучення молодих та амбітних юристів. Протягом
9 років існування юридичної групи SLA у нас
назбиралося багато крутих історій, про які ми ніколи
не розповідали. У 2022 р. плануємо ставати більш
публічними, широко висвітлювати кейси і ділитися
досвідом. Ми з партнерами впевнені, що наш досвід
може бути корисний як новим, так і вже сформованим
представникам бізнесу та колегам з суміжних практик.
Підготувала Анна Трішичева,
журналістка «Юридичної Газети»
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СУДОВА ПРАКТИКА

ПРОФАЙЛ КОМПАНІЇ
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ТРЕНДИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У 2021 Р.
НА ПРИКЛАДІ ПОЗИЦІЙ ВС

Ігор
Бенько,

старший юрист
АФ Pragnum
Тренд #1
Практично у 90% господарських спорів поведінка
контрагента на претензійному етапі та безпосередньо перед
зверненням до суду відрізняється від поведінки на етапі судового
розгляду. Непоодинокими є випадки заперечення фактів та
обставин, що визнавалися стороною до відкриття судового
провадження. Ці невідповідності в поведінці властиві кожному
другому боржнику в справах про стягнення дебіторської
заборгованості. При цьому більшість таких боржників усно
визнають свої зобов’язання та обіцяють їх виконати, а після
початку судового процесу їх риторика різко змінюється.
Така поведінка контрагента кваліфікується Верховним
Судом (далі — ВС) як суперечлива. В основу такої правової
позиції покладено доктрину venire contra factum proprium
(заборони суперечливої поведінки), яка базується ще на
римській максимі non concedit venire contra factum proprium
(ніхто не може діяти всупереч своїй попередній поведінці), тобто
на засаді добросовісності. Наявність суперечливої поведінки
сприймається ВС як недобросовісність та у більшості випадків
кваліфікується не на користь сторони, яка її вчиняє (наприклад,
постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.11.2021 р.
у справі №904/2104/19).
Незважаючи на те, що така конструкція з’явилася
в практиці Верховного Суду порівняно недавно, наразі Єдиний
державний реєстр судових рішень при введенні в пошуковий
рядок фрази: venire contra factum proprium видає величезну
кількість процесуальних документів, що свідчить про її активне
використання.
А у своїй постанові від 25.05.2021 р. у справі №461/9578/15ц Велика Палата ВС вказала, що добросовісність (п. 6 ст. 3 ЦК
України) — це певний стандарт поведінки, що характеризується
чесністю, відкритістю й повагою інтересів іншої сторони
договору або відповідного правовідношення. Поведінкою,
яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є,
зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або
поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на
шкоду, розумно покладається на них.
Тренд #2
Ще одним досить поширеним трендом судової практики
останнього року залишаються фраудаторні правочини. Зазвичай
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під поняттям «фраудаторний» розуміють правочин (чи кілька
пов’язаних між собою правочинів), вчинений боржником на
шкоду кредитору. Актуальність цього поняття обумовлена
величезною кількістю правочинів, що вчиняються боржниками
задля уникнення стягнення заборгованості чи звернення
стягнення на їх майно шляхом переоформлення (відчуження)
активів на родичів чи пов’язаних з ними компаній.
До формування конструкції фраудаторності кредиторам
було досить складно повернути відчужене боржниками майно
та довести недобросовісність набувачів, проте наразі ситуація
кардинально змінилася. Відповідно до правової позиції ВС, що
викладена у постанові від 02.06.2021 р. у справі №904/7905/16,
будь-який правочин, вчинений боржником у період
настання у нього зобов’язання з погашення заборгованості
перед кредитором, внаслідок якого боржник перестає бути
платоспроможним, має ставитися під сумнів у частині його
добросовісності та набуває ознак фраудаторного.
У постанові від 19.05.2021 р. у справі №693/624/19 Верховним
Судом визначені характерні ознаки фраудаторного правочину:
33 момент вчинення (наприклад, після відкриття
провадження у справі),
33 контрагент, з яким боржник вчинив оспорювані договори
(наприклад, родич боржника, пасинок, пов'язана чи
афілійована юридична особа),
33 ціна в оспорюваних договорах (ринкова/неринкова).
Хрестоматійним прикладом з нашої практики було
відчуження боржником майже всього свого майна (вартісних
транспортних засобів, нерухомості) у період набрання законної
сили рішенням суду про стягнення заборгованості. При цьому
відчуження майна відбулося шляхом укладення договорів
дарування та купівлі-продажу з родичами боржника за цінами,
що не відповідали ринковим.
Тренд #3
Не менш значної уваги заслуговує інститут похідного позову,
який до недавнього часу вважався неактуальним та недієвим
з огляду на мізерну кількість справ, у яких він застосовувався.
Та враховуючи правову позицію ВС, викладену в постанові
від 24.02.2021 р. у справі №904/982/19, у межах розгляду якої
з директора товариства стягнуто цілком реальну суму збитків,
вектор правозастосування цього інституту в 2021 р. суттєво
змінився.
Крім того, ще в постанові Великої Палати ВС від 26.11.2019 р.
у справі №910/20261/16 зазначалося, що особи, які виступають
від імені юридичної особи, зобов’язані діяти не лише у межах
своїх повноважень, але й добросовісно та розумно (керівник
компанії має виявляти розумне піклування про її справи,
використовувати необхідні професійні навички і здійснювати
свої повноваження з необхідною ретельністю).
Наразі похідний позов та субсидіарна відповідальність
керівників у розрізі актуальної практики ВС є вкрай дієвими
способами захисту інтересів постраждалих осіб, адже ще
донедавна притягнення до відповідальності керівника
підприємства чи стягнення безпосередньо з нього збитків
розглядалося як непосильне завдання. Враховуючи
величезну кількість фактів неналежного виконання
керівництвом компаній своїх обов’язків та завдання ними
прямих збитків, у учасників цих компаній з’явився ще один
інструмент ефективного захисту своїх корпоративних прав
та інтересів.

ВИБІР КЛІЄНТА. ТОП-100 юристів України 2021

PRAGNUM
Юлія Михальська,
директор з розвитку бізнесу

Літній
корпоратив

АФ PRAGNUM заснована у 2006 р. адвокатом
Віталієм Бобриньовим, визнаним міжнародними
рейтингами Best Lawyers та The Legal 500 одним
з найкращих в українській юрисдикції.
Протягом 15 років існування команда PRAGNUM
зосередила увагу на складних бізнес-конфліктах,
останні 5 років поспіль є одним з лідерів практики
врегулювання спорів за рейтингом The Legal
500 EMEA. Спеціалізується на комерційних спорах,
кримінальних справах і банкрутстві, має ґрунтовний
досвід врегулювання проблемної заборгованості на
території України та за її межами.
Окрім того, PRAGNUM входить у шорт-лист
найкращих юридичних фірм України за оцінкою
Benchmark Litigation 2022 та в ТОП-10 лідерів судової
практики за версією вітчизняного видання «Юридична
Газета».
Взаємодія АФ PRAGNUM з клієнтами будується
на засадах прозорості та довіри, за принципом winwin, що забезпечує клієнтам непохитну впевненість
в компанії як у стратегічному партнері.

Віталій Бобриньов, засновник
та керуючий партнер АФ Pragnum

День юриста
в Гольф Центрі

Юристи перед
бізнес-сніданком

Інтерв’ю керуючого
партнера для «ЮГ»

Святкування
15-річчя фірми

Організатор
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СПРАВЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ СУДОЧИНСТВА
НЕРОЗРИВНО ПОВ'ЯЗАНА З СУСПІЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Запропонована Законом модель залучення іноземців до Етичної ради з точки зору міжнародного
права досить суперечлива, медіацію можуть використовувати не за призначенням, а професія
юриста в майбутньому приєднається до ринку фріланс-послуг. Про це говоримо в інтерв’ю
з керуючим партнером ЮФ «Горецький і Партнери», адвокатом, медіатором Олегом Горецьким
— Вже кілька років поспіль триває судова реформа.
Підставою для постійного реформування називають
недовіру суспільства до роботи судів. Чи згодні Ви
з цією тезою? Чи не призведуть такі експерименти до
повного блокування судової системи?

— Україна живе в режимі перманентного
реформування судової системи, проте пересічний
громадянин і досі в цілому не довіряє вітчизняним
судам. Іноземні партнери нашої країни та міжнародні
фахівці також відзначають наявність системних
проблем в українському правосудді, що не кращим
чином впливає на репутацію України в світі та довіру
до її інститутів. Є думка, що так відбувається через
те, що суди реформували неправильно, ставили хибні
цілі або й взагалі не мали на меті справжні реформи,
а займалися радше декоративними точковими
змінами.
Дозволю собі не погодитись з таким підходом.
Справа в тому, що численні спроби реформувати
судову систему України комунікувались громадянам
як «остаточні, раз і назавжди», що повсякчас
невиправдано завищувало планку очікувань від їх
наслідків, а насправді підривало віру українців як
у судову систему, так і в реформи, тільки підсилюючи
правовий нігілізм. Справжня трансформація
судочинства нерозривно пов'язана з суспільними
процесами і ніколи не може вважатися остаточно
завершеною на 100%. Вважаю, найголовніші виклики
для судової системи наразі — вкрай значний дефіцит
кадрів та брак довіри з боку суспільства.
Говорячи ж про конкретні напрями реформування
судової системи України, я б виділив необхідність
зміцнення незалежності судової влади від інших її
гілок та окремих високопосадовців; встановлення
надійного механізму притягнення суддів до
відповідальності за неправосудні рішення та
корупційні правопорушення; утвердження
збалансованого взаємозв’язку між судовою та
правоохоронною системами; встановлення
надійніших важелів гарантування прав учасників
судового процесу; уніфікацію судової практики та
системне подолання правових прогалин і колізій;
удосконалення системи виконання судових рішень;
поліпшення доступу громадськості до судочинства.
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— Якою є ідеальна судова реформа?

— Вважаю за доцільне зосередитись на 3 головних
напрямах. Перший — розвантаження судів.
Вбачаю за необхідне збільшення кількості судів та
зменшення кількості справ шляхом виключення
спорів, які можуть бути ефективно вирішені без
участі професійного судді, зокрема, шляхом медіації.
Другий — поглиблення спеціалізації. Створення
окремих судів для розгляду певних категорій справ —
процес досить затратний фінансово та організаційно,
більш раціональною є спеціалізація суддів на розгляді
конкретних категорій справ у рамках існуючих судів,
а також укрупнення місцевих загальних судів та
спеціалізація окремих суддів на розгляді цивільних
справ, окремих — на кримінальних справах та справах
про адміністративні правопорушення. І третій —
цифровізація судового процесу. Погоджуюсь на всі 100
з необхідністю вибудувати систему на рівні розвитку
технологій, таку, що відповідає вимогам часу.
Головне — виявити послідовність, прогнозованість
та передбачити наявність сталої матеріальної бази і,
звісно ж, належного захисту даних.

— Чи підтримуєте Ви залучення до Етичної ради
міжнародних представників? Чи стане вона реальним
інструментом судової реформи?

— За задумом Етична рада має виносити рішення
щодо відповідності критеріям професійної етики
та доброчесності членів Вищої ради правосуддя,
перезавантаження якої називають серед ключових
складових оновлення й реформування судової
системи в цілому. Протягом півроку Етична рада
має здійснити одноразове оцінювання відповідності
критеріям професійної етики та доброчесності
чинних членів ВРП. Також вона має оцінити
кандидатів до Вищої ради правосуддя від науковців та
суддів, а також кандидатів за квотою Верховної Ради.
Відповідно, в підсумку ми маємо побачити не просто
зміну облич, а прихід до ВРП якісно інших членів та
значне підвищення професійно-етичних стандартів.
Однак існує й інший вимір цього питання.
Запропонована Законом модель залучення іноземців
до Етичної ради доволі суперечлива з точки зору
міжнародного права. Створюється прецедент,
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коли громадяни іноземних держав ухвалюють
обов’язкові до виконання рішення. При обговоренні
законопроєкту багато хто з юристів радив обмежити
залучення міжнародних експертів, щоб їх рішення
мали виключно дорадчий і рекомендаційний характер.
Багато аналогій проводилось з такими країнами, як
Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Латвія,
Литва, Естонія, право і законодавство яких близьке до
нашого, однак які не пішли шляхом, який в результаті
був закріплений у зазначеному вище Законі.
Вітчизняні правники наголошують, що залучення
міжнародних експертів до цього процесу — скоріше
політичний крок, ніж юридичний. Цей крок
зумовлений запитом певного прошарку суспільства,
але юридично не відпрацьований. Таким чином, ця
модель виходить за межі правової конструкції існуючих
правовідносин в Україні, тож існує ймовірність, що
в майбутньому Конституційний Суд може поставити
під сумнів конституційність діяльності Етичної ради.

— Від чого передусім залежить якість правосуддя?

— Не можна ігнорувати всю сукупність чинників,
які впливають на правосуддя, про частину з яких
ми вже говорили, проте, на моє переконання,
виразником волі й духу закону є, передусім,
людина, яка його виконує. Тому якість правосуддя
залежить, насамперед, від судді, його внутрішнього
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переконання, побудованого на професійній
компетентності та грамотності.

— Одне з завдань суду — забезпечувати кожному
право на справедливе судочинство. А що це поняття
означає для судового юриста?

— Справедливий суд — публічний, доступний,
який дозволяє збалансовано відстоювати свою
позицію, незалежний та неупереджений. Не менш
важливе фактичне виконання рішень суду. На
жаль, тут слушно згадати, що ЄСПЛ неодноразово
встановлював порушення в Україні цих основних
елементів права людини на справедливий суд,
причинами чого є недосконале законодавство
або його практичне застосування державними
органами та судовими інстанціями. Практичні кроки
України на шляху до утвердження демократичного
суспільства, верховенства права та останні позитивні
зміни в правовому полі дають надію, що Україна
наблизиться до кращого забезпечення права на
справедливий суд.

— Говорячи про проблеми вітчизняного судочинства,
ми часто обминаємо адвокатуру. Які проблеми
сьогодні в ній спостерігаються?

— Однією з ключових є ситуація, коли більшість
адвокатів фактично усунуті від формування органів
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адвокатського самоврядування та не можуть впливати
на їх діяльність. На мою думку, причини такого
явища криються у вадах діючого Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який
передбачає участь у конференціях адвокатів (які, по
суті, є основою адвокатського самоврядування) не
всіх адвокатів регіону, а лише тим, хто попередньо був
делегований на так званих кущових зборах. Найбільш
яскраво ці недоліки закону проявилися в подіях
навколо адвокатського самоврядування Києва, де
існують дві ради та дві колегії адвокатів.
Вважаю, необхідне вдосконалення діючого
Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
оскільки навіть його термінологія
вже 6 років поспіль залишається
не приведеною у відповідність
зі змінами до Конституції
після внесення до неї змін
щодо правосуддя та новими
процесуальними кодексами.

— Назвіть 5 навичок адвоката, які
можуть втратити актуальність
у майбутньому.

— Нещодавно був прийнятий довгоочікуваний Закон
про медіацію. Як медіатор, назвіть його переваги та
недоліки. Чи дозволить новий закон українському
бізнесу по-іншому подивитися на можливості
альтернативного врегулювання спорів?

— Закон «Про медіацію» створив законодавче
підґрунтя для її успішного розвитку в Україні. Цей
закон матиме безпосередній позитивний вплив
на розвантаження судів та сферу правовідносин,
пов’язаних з вирішенням конфліктів, які виникають
з цивільних, сімейних, трудових
та господарських правовідносин.
Він визначає засади та
порядок процедури медіації —
добровільного позасудового
врегулювання конфлікту шляхом
переговорів між сторонами за
допомогою медіатора. Тепер
медіація застосовуватиметься
у будь-яких конфліктах, зокрема,
з цивільних, сімейних, трудових,
господарських, адміністративних
правовідносин, а також
у кримінальних провадженнях при
укладенні угод про примирення
між потерпілим та підозрюваним,
обвинуваченим та в інших
сферах суспільних відносин.
Особи зможуть звернутись до
медіатора до звернення до суду,
під час досудового розслідування,
судового, третейського, арбітражного провадження
або виконання рішення суду.
Серед недоліків Закону можна назвати відсутність
перевірки знань медіаторів за результатами
проходження навчання та підвищення кваліфікації,
що може призвести до формальності отримання

Найголовніші
виклики для
судової системи
наразі — вкрай
значний дефіцит
кадрів та брак
довіри з боку
суспільства

— Думаю, в майбутньому
електронні системи можуть
позбавити юристів частини
стандартної роботи. Тому такі
навички, як пошук інформації
у реєстрах, складання договорів,
позовів, передбачення успіху
судових справ, можуть
у перспективі втратити
актуальність. Офіс юридичної
фірми обмежиться лише представницькими
функціями, юрист залишить за собою роль аналітика
та посередника у переговорах, якого не зможуть
повністю замінити електронні системи. Професія
юриста приєднається до ринку фріланс-послуг,
який буде об’єднувати спеціалістів у проєктні

В ЯКОМУ ФОРМАТІ НИНІ ПРАЦЮЄ ВАША ЮРФІРМА
Всі працюють дистанційно
Більша частина працюють в офісі, менша — онлайн
50/50
Більша частина працюють онлайн, менша — в офісі
Всі працюють в офісі

7%
27%
12%
8%
46%

*результат опитування на серпень-вересень 2021 р.
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довго, дорого та малоефективно. Краще спробувати
домовитись з партнером про переговори через
медіацію та мирно вирішити конфлікт.
Причини недовіри до медіації криються як
в низькій обізнаності та незвичності цієї процедури,
так і в побоюванні, що її використання може бути не
за призначенням, а, скажімо, як спосіб відтермінувати
виконання зобов’язання чи як процесуальна диверсія,
якщо спір вже знаходиться в суді. Цей ризик завжди
є, адже сторона може вийти з процесу медіації в будьякий час. Тому може статися, що витративши час та
зусилля на врегулювання мирним та цивілізованим
способом, опонент на певному етапі вирішить
зійти з цього шляху. Тоді іншій стороні доведеться
починати врегулювання спору заново, вже іншими
способами.

групи. І настане той момент, коли реальний офіс
перетвориться на віртуальний.
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— Що найскладніше в роботі судового юриста?

Олег Горецький, керуючий партнер ЮФ «Горецький
і Партнери», к.ю.н., адвокат, медіатор
сертифіката медіатора та відсутності кваліфікованих
експертів. Наразі досить часто медіаторами
виступають адвокати, які в силу досвіду та юридичної
грамотності допомагають у мирному позасудовому
врегулюванні конфліктних ситуацій.

— У яких спорах не може проводитися медіація? Чи
достатня обізнаність громадян з її можливостями?
Чи досі виникає недовіра сторін спору до такої
процедури?

— Медіація не застосовується у спорах, що
впливають на права і законні інтереси третіх осіб,
які не беруть участі у медіації, та в інших випадках,
передбачених законом. На практиці це означає,
що медіацію недоцільно застосовувати у випадках
відмови або нездатності прийняти принципи медіації;
відсутності добровільності; застосування домашнього
насильства, зловживання алкоголем чи наркотиками;
застосування тиску, погроз; наявності психічних
розладів чи недієздатності.
В майбутньому медіація має стати чимось
звичайним, бути інтегрованою в усі сфери життя
суспільства та кожної особи. Юристи, судді та
громадськість повинні знати про її існування.
Медіація має позитивно вплинути і на бізнес. Так,
підприємці досить часто будь-які суперечки в бізнесі
поспішають вирішувати через суд. Зазвичай це

Організатор

— У ній багато непростих моментів, в різний
час якісь з них відчуваються гостріше. Дається
взнаки і недосконалість судової системи. Я знаю
кілька юристів, які через свої моральні принципи
не змогли працювати судовими адвокатами
і залишили професію. Часто буває так, що справа
в суді програється через незалежні від юриста
обставини, що викликає розпач, почуття вини,
розчарування і ще цілий спектр негативних емоцій.
І з усіма цими почуттями потрібно жити і працювати
далі, братися за нові справи. А іноді юристу, який
працює безпосередньо з замовниками, доводиться
бути ще й психологом. Не можна не згадати і про
високу конкуренцію на ринку праці, але вона також
породжує емоційний тонус, не дає стояти на місці.

— Які очікування від 2022 р.?

— Рік, що минає, був багатий значними подіями,
що помітно вплинули на вітчизняну юриспруденцію.
Багато змін були продиктовані вимогами часу і стали
справді нагальними та корисними, інші можуть нам
не подобатись, але від цього вони точно не стають
менш важливими.
2022 р. несе нові сподівання й очікування того,
що практика заміщення юридичних практик
політичними рішеннями відійде в минуле. Адже
кроки, продиктовані нібито доцільністю, не можуть
підмінити собою справжні правові процедури.
Повага до них та до духу закону — головна ознака
демократичного ладу.
Впевнений, що тільки правовий підхід до
розв’язання численних питань, що стоять перед
суспільством і державою, здатний забезпечити
основу для демократичного розвитку України,
нашого суспільства. Чого нам всім і бажаю. А також,
користуючись нагодою, щиро вітаю всіх зі святами,
що наближаються.
Розмову вела Оксана Журба ,
редакторка «Юридичної Газети»
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Олег Громовий — практикуючий адвокат, який
спеціалізується на спорах у сфері бізнесу,
суперечках з органами влади, а також спорах
у сфері інтелектуальної власності та про захист
честі, гідності та ділової репутації.
Працював в одній з 5 провідних міжнародних
юридичних фірм, займаючи посаду голови
судової команди. Пізніше був призначений
юридичним радником до наглядової ради
міжнародного алкогольного холдингу Global
Spirits (ТМ «Хортиця»). Успішно представляв
у суді компанії British American Tobacco, Sony
Ukraine, Mammoet, «Українське Дунайське
Пароплавство», «Альфа-банк», «Ощадбанк»
та інші.
Має статус магістра інтелектуальної власності
і унікальний досвід в судових процесах у сфері
інтелектуальної власності щодо торгових
марок, винаходів, промислових зразків, захисту
авторського права та супроводу доменних
спорів. Консультує приватних клієнтів з питань
захисту ділової репутації, протидії негативним
інформаційним атакам, щодо усунення
негативних публікацій в мережі Інтернет.
У сферу спеціалізації команди GENTLS також
входить консультування клієнтів з питань
земельного права та нерухомості. Адвокати
GENTLS надають юридичну допомогу
при захисті прав на земельні ділянки,
перевіряють ризики оскарження і скасування
правовстановлюючих документів і договорів про
права на них.
Пан Громовий є автором численних публікацій
з питань вирішення спорів і регулярним
експертом на професійних заходах з судової
тематики та захисту ділової репутації.
З 2008 р. по сьогоднішній день — адвокат.
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РЕЙТИНГИ
Leaders in Law (Лондон)
Best Lawyers
Увійшов до сотні найкращих юристів за
результатами дослідження «Вибір клієнта.
ТОП-100 кращих юристів України-2021»
Відзначений серед лідерів судової практики
у дослідженні «Вибір клієнта» у 2019, 2020 та
2021 рр.
Відзначений міжнародним рейтингом Legal 500
у сфері судових спорів
ОСВІТА
2000–2005 рр. — юридична академія
ім. Ярослава Мудрого (Харків)
2013–2014 рр. — Інститут інтелектуальної
власності Одеської національної юридичної
академії (Київ)
2020 р. — London School of Economics and
Political Science (LSE).
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ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ:
ВСЕ, ЩО ВИ ЗНАЛИ ТА НЕ ЗНАЛИ

В’ячеслав
Краглевич,
партнер EQUITY

З

Іван
Ольшевський,
старший юрист EQUITY

абезпечення позову є засобом, спрямованим
на запобігання можливим порушенням прав чи
охоронюваних законом інтересів юридичної або
фізичної особи, що полягає у вжитті заходів,
за допомогою яких у подальшому гарантується
виконання судових актів. Заходи щодо забезпечення
позову обов'язково повинні застосовуватися відповідно
до їх мети з урахуванням безпосереднього зв'язку між
предметом позову та заявою про його забезпечення.
Забезпечення позову допускається як до його подання,
так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття
таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити
виконання рішення суду або ефективний захист чи
поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів
позивача, за захистом яких він звернувся або має намір
звернутися до суду.
За правовою позицією, викладеною у рішенні
Конституційного Суду України від 31 травня 2011 р.
№4-рп/2011, з метою гарантування виконання
рішення суду в разі задоволення позовних вимог
у процесуальних законах України передбачено інститут
забезпечення позову. Цей інститут є елементом
права на судовий захист і спрямований на те, щоб
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не допустити незворотності певних наслідків
відповідних дій щодо відновлення порушеного права.
Він віднесений до механізму захисту прав і свобод
людини, зокрема в судовому порядку, і є гарантією їх
захисту та відновлення, а отже, елементом правосуддя.
Забезпечення позову стосується всіх стадій судового
провадження (підготовка, призначення, розгляд справи)
і є складовою комплексу заходів, спрямованих на
охорону публічно-правового та матеріально-правового
інтересу в судочинстві, а також однією з гарантій
реального виконання можливого позитивного для особи
рішення, оскільки забезпечення позову спрямоване на
недопущення ситуацій, коли невжиття таких заходів
може істотно ускладнити чи унеможливити виконання
рішення суду.
Крім того, Конституція України в якості однієї
з основних засад судочинства визначила рівність
усіх учасників судового процесу перед законом
і судом (ст. 129). Необхідність слідування цьому
конституційному принципу унеможливлює внесення
змін до процесуального законодавства, якими окремим
учасникам судового процесу надавались би певні
преференції. Однак на практиці прослідковується
ситуація, коли на законодавчому рівні окремим суб’єктам
надаються певні процесуальні преференції, і головне,
щоб це не перетворилося на закономірність.

Встановлення заборон щодо вжиття окремих видів заходів
забезпечення позову
У процесуальних кодексах законодавцем встановлено
ряд заборон щодо видів заходів забезпечення позову,
які можуть бути вжиті судом. Детальніше зупинимось
на Господарському процесуальному кодексі України,
а саме на питанні визначення у ГПК України заборони
на вжиття заходів забезпечення позову, які полягають
в (або мають наслідком) припиненні, відкладенні,
зупиненні чи іншому втручанні у проведення конкурсу,
аукціону чи інших публічних конкурсних процедур,
що проводяться від імені держави (державного органу),
а також співвідношенні такої заборони з можливістю
забезпечення позову іншими заходами, зокрема
шляхом зупиненням стягнення на підставі виконавчого
документа.
Законом України №460-IX від 15.01.2020 р. ст. 137 ГПК
України доповнено ч. 12, згідно з якою не допускається
вжиття заходів забезпечення позову, які полягають
в (або мають наслідком) припиненні, відкладенні,
зупиненні чи іншому втручанні у проведення конкурсу,
аукціону, торгів, тендера чи інших публічних конкурсних
процедур, що проводяться від імені держави (державного
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органу), територіальної громади (органу місцевого
самоврядування) або за участю призначеного державним
органом суб’єкта у складі комісії, що проводить конкурс,
аукціон, торги, тендер чи іншу публічну конкурсну
процедуру. До прикладу, аналогічна заборона міститься
і в Кодексі адміністративного судочинства України (ч. 6
ст. 151 КАС України). При цьому без змін залишилось
положення п. 5 ч. 1 ст. 137 ГПК України, згідно з яким
позов забезпечується зупиненням стягнення на підставі
виконавчого документа або іншого документа, за яким
стягнення здійснюється у безспірному порядку.
В судовій практиці співіснування вказаних вище
процесуальних норм викликало неоднозначні правові
позиції. Касаційний господарський суд та Касаційний
адміністративний суд висловлювали різні по своїй суті
позиції щодо трактування таких норм процесуального
закону.
Так, у постанові Верховного Суду
у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду від
10.06.2021 р. у справі №380/5217/20
щодо застосування положень ч. 6
ст. 151 Кодексу адміністративного
судочинства України, які за своїм
змістом встановлюють аналогічні
обмеження щодо вжиття заходів
забезпечення позову, що і норма
ч. 12 ст. 137 ГПК України, зазначено:
«Відповідно до ч. 6 ст. 151 КАС
України, не допускається вжиття
заходів забезпечення позову, які
полягають в (або мають наслідком)
припиненні, відкладенні, зупиненні
чи іншому втручанні у проведення
конкурсу, аукціону, торгів, тендера
чи інших публічних конкурсних
процедур, що проводяться від імені
держави (державного органу),
територіальної громади (органу
місцевого самоврядування) або за
участі призначеного державним
органом суб`єкта у складі комісії, що проводить конкурс,
аукціон, торги, тендер чи іншу публічну конкурсну
процедуру.
При цьому за ст. 16 Закону України «Про органи та
осіб, які здійснюють примусове виконання судових
рішень і рішень інших органів» приватним виконавцем
може бути громадянин України, уповноважений
державою здійснювати діяльність з примусового
виконання рішень у порядку, встановленому законом.
На переконання колегії суддів, зі змісту наведених
норм вбачається, що електронні торги, що проводяться
в межах виконання судового рішення, є такими, що
проводяться уповноваженою державою особою і саме
від імені держави. Отже, на вимоги, заявлені у заяві про
вжиття заходів забезпечення позову, розповсюджуються
імперативні приписи процесуального закону, а саме
норми ч. 6 ст. 151 КАС України щодо неможливості

зупинення судом процедури проведення електронних
торгів».
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
господарського суду у постанові від 30.09.2020 р. у справі
№910/19113/19 виклав наступний висновок: «Таким
чином, предметом спору є виконавчий напис нотаріуса,
а змістом забезпечення позову, що оскаржується,
є упередження ситуації, за якої іпотечне майно вибуде
від власника до вирішення спору про правомірність
виконавчого напису нотаріуса. Продаж майна, що
належить на праві приватної власності боржнику,
на аукціоні в процедурі виконавчого провадження
не є публічною конкурсною процедурою, на яку
поширюються вимоги ч. 12 ст. 137 ГПК України».
Тобто касаційні суди адміністративної та
господарської юрисдикцій у справах з подібними
правовідносинами дійшли
протилежних висновків щодо
можливості зупинення процедури
продажу майна на аукціоні шляхом
застосування заходів забезпечення
позову. Саме тому, розглядаючи
подібну за правовідносинами
справу №910/11552/20, Верховний
Суд у складі колегії суддів
Касаційного господарського суду
передав її на розгляд Великої
Палати.

У процесуальних
кодексах
законодавцем
встановлено ряд
заборон щодо видів
заходів забезпечення
позову, які можуть
бути вжиті судом

Організатор

Забезпечення єдності судової
практики — основна мета ВП ВС

У постанові від 24 листопада
2021 р. у справі №910/11552/20
(провадження №2-44гс21) Велика
Палата Верховного Суду висловила,
на нашу думку, досить спірну
позицію. Вона дійшла висновку, що
системне розуміння положень ГПК
України та Закону України «Про
виконавче провадження» дозволяє
дійти висновку, що внаслідок
забезпечення судом позову шляхом зупинення стягнення
на підставі виконавчого документа виконавець має
зупинити всі виконавчі дії з примусового виконання
такого виконавчого документа, в т.ч. звернення
стягнення на майно боржника шляхом його примусової
реалізації на торгах.
П. 5 ч. 1 ст. 137 ГПК України встановлює, що позов
забезпечується шляхом зупинення стягнення на підставі
виконавчого документа. У свою чергу, у ч. 12 ст. 137 ГПК
України встановлюється обмеження для суду вживати
заходи забезпечення позову, які полягають або мають
наслідком, зокрема, зупинення конкурсу, аукціону,
торгів, тендера, що проводяться від імені держави або
за участю призначеного державним органом суб’єкта
у складі комісії.
Розв’язуючи питання конкуренції вказаних
процесуальних норм, Велика Палата Верховного Суду
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виходила з того, що вжиття судом заходів забезпечення
позову шляхом зупинення стягнення на підставі
виконавчого документа безпосередньо не полягає
та не має наслідком зупинення конкурсу, аукціону,
торгів, що проводяться від імені держави або за участю
призначеного державним органом суб’єкта. Забезпечення
судом позову шляхом зупинення стягнення на підставі
виконавчого документа має наслідком зупинення
виконавцем вчинення виконавчих дій, яке здійснюється
шляхом винесення ним відповідної постанови, в т.ч. про
зупинення звернення стягнення на майно боржника
шляхом його примусової реалізації на торгах.
Як вказала Велика Палата Верховного Суду у цій
постанові, такий запроваджений законодавцем
механізм зупинення судом стягнення на підставі
виконавчого документа суттєво відрізняється від
обмежень припинення, відкладення, зупинення чи
іншого втручання у проведення
конкурсу, аукціону, торгів, тендера
чи інших публічних конкурсних
процедур, що проводяться від імені
держави або територіальної громади,
передбачених ч. 12 ст. 137 ГПК
України. Тому очевидно, що норми
п. 5 ч. 1 ст. 137 ГПК України та ч. 12
ст. 137 ГПК України регулюють різні
відносини та призначені для різних
випадків проведення конкурсів,
аукціонів, торгів, тендерів чи інших
публічних конкурсних процедур,
що проводяться від імені держави
чи територіальної громади, в т.ч. їх
зупинення. Враховуючи викладене,
Велика Палата Верховного Суду
вважає, що дія норми ч. 12. ст. 137
ГПК України не розповсюджується
на відносини забезпечення судом
позову шляхом зупинення стягнення
на підставі виконавчого документа,
що передбачене нормою п. 5 ч. 1
ст. 137 ГПК України.

Спірність позиції Великої Палати
Верховного Суду

Застосування
інституту
забезпечення позову
не повинне мати
винятків щодо
окремих суб’єктівучасників судового
процесу, адже це
є дискреційним
правом суду, а не його
обов’язком

Така позиція ВП ВС, на наше
переконання, видається спірною,
оскільки хоча саме по собі вжиття
судом заходів забезпечення позову
у вигляді зупинення стягнення на підставі виконавчого
документа безпосередньо не полягає та не має наслідком
зупинення конкурсу, аукціону, торгів, що проводяться
від імені держави або за участю призначеного державним
органом суб`єкта, але опосередковано в підсумку може
призвести до зупинення аукціону, торгів, що згідно
процесуального закону заборонено, оскільки Велика
Палата ВС надала чіткий висновок, що внаслідок
забезпечення судом позову шляхом зупинення стягнення
на підставі виконавчого документа виконавець має
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зупинити всі виконавчі дії з примусового виконання
такого виконавчого документа, в т.ч. звернення стягнення
на майно боржника шляхом його примусової реалізації на
торгах.
На нашу думку, застосовуючи вказані положення
ГПК України, суд повинен виходити з конкретних
обставин кожної справи, зважаючи на мету, яку переслідує
заявник, звертаючись до суду з заявою про забезпечення
позову. В іншому випадку ч. 12 ст. 137 ГПК України може
перетворитись у перспективі на «мертву» норму, коли
заявник буде обходити вказану в ГПК заборону шляхом
формування вимог заяви про забезпечення позову, які
прямо не свідчили б про зупинення, відкладення аукціону,
торгів, але по своїй суті призвели б саме до такого результату.
До прикладу, досить часто заявники звертаються
до суду з заявами про забезпечення позову, в яких
просять заборонити вчиняти дії щодо передачі майна,
щодо укладення договору після
проведення тендера, аукціону.
Фактично вимоги таких заяв
відповідають ГПК України,
оскільки ч. 1 ст. 137 ГПК передбачає
можливість забезпечення позову
шляхом заборони вчиняти певні дії,
але в підсумку вжиття таких заходів
забезпечення позову призведе до
зупинення, відкладення аукціону,
торгів. Саме тому в ч. 12 ст. 137
ГПК іде мова не лише про те, що
не допускається вжиття заходів
забезпечення позову, які полягають
в припиненні, відкладенні,
зупиненні чи іншому втручанні
у проведення конкурсу, аукціону,
торгів, тендера чи інших публічних
конкурсних процедур, а також
вказано, що не допускається вжиття
таких заходів забезпечення позову,
які мають наслідком припинення,
відкладення торгів, аукціону тощо.
Враховуючи, що Велика Палата
Верховного Суду у своїй практиці
робить значний акцент саме на
ефективності способу захисту («під
ефективним засобом (способом)
необхідно розуміти такий, що
спричиняє потрібні результати,
наслідки, тобто матиме найбільший
ефект»), тобто на результаті, якого буде досягнуто
шляхом виконання судового рішення, спірними
можуть видатись висновки ВП ВС щодо безумовного
співіснування ч. 12 ст. 137 ГПК України та п. 5 ч. 1 ст. 137
ГПК України, оскільки реалізація останнього пункту
(зупинення стягнення на підставі виконавчого листа)
в підсумку може призвести, з урахуванням конкретних
обставин справи, до того, що прямо заборонено ГПК
України в ч. 12 ст. 137 (зупинення, відкладення торгів,
аукціону).

ВИБІР КЛІЄНТА. ТОП-100 юристів України 2021

При вирішенні питання про вжиття заходів
забезпечення позову суду необхідно детально
аналізувати підстави, за яких заявник звернувся до суду
з такою заявою, та мету, якої буде досягнуто шляхом
забезпечення позову, чи дійсно невжиття таких заходів
може істотно ускладнити чи унеможливити виконання
рішення суду, унеможливити ефективний захист
порушених прав і чи в повній мірі таке забезпечення
позову відповідає процесуальним заборонам. Буквальне
трактування спірної позиції Великої Палати Верховного
Суду може бути використане недобросовісним
учасником судового процесу з метою блокування
торгів, аукціонів шляхом обходу заборони, встановленої
в процесуальному законі, формуванням вимог, які
формально відповідають процесуальному закону, однак
в підсумку їх реалізація призведе до ситуації, що прямо
заборонена на законодавчому рівні.
Окремо слід зупинитися на питанні конституційності
встановлення в процесуальних кодексах заборон щодо
вжиття певних заходів забезпечення позову. На наше
переконання, право забезпечення позову не може
бути обмежене, оскільки це вступає в суперечність
зі ст. 22 Конституції України, відповідно до якої при
прийнятті нових або внесенні змін до чинних законів не
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав
і свобод (ч. 3), ст. 55, яка гарантує звернення до суду
з метою захисту своїх прав і свобод, а також приписами
ст. 64 Конституції України, яка забороняє звужувати
право на захист в суді, в іншому випадку відбувається
як суттєве обмеження прав громадян на судовий
захист, так і суттєве звуження суддівської дискреції.
Законодавець, встановивши обмеження на здійснення
судом права забезпечення позову в окремих категоріях
справ, фактично обмежив гарантії людини і громадянина
на поновлення порушених прав та заклав нерівність

учасників процесу перед законом і судом, надавши
преференції одному з учасників судочинства перед
іншим, який відстоює свої права і свободи, що за своєю
суттю є порушенням вимог п. 2 ч. 3 ст. 129 Конституції.
Застосування інституту забезпечення позову не
повинне мати винятків щодо окремих суб’єктів-учасників
судового процесу, адже це є дискреційним правом
суду, а не його обов’язком, яке він реалізує залежно
від обставин справи. Окрім того, вказаний інститут
є елементом судового захисту. До того ж, зазначені
обмеження в нормативних актах щодо забезпечення
позову можуть призвести до порушення положень ст. 6 та
13 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод, якими передбачені право на справедливий суд та
на ефективний засіб юридичного захисту.
Конституційний Суд України у своєму рішенні від
19.10.2009 р. №26-рп/2009 також звертав увагу на те,
що заборона судам здійснювати забезпечення позову
унеможливлює виконання рішень суду, прийнятих
в окремих справах, що фактично означає неможливість
реалізації особами права на судовий захист,
гарантованого ст. 55 Конституції України. А згідно зі
ст. 64 Основного Закону України, право на судовий
захист не може бути обмежене.

Замість висновку
Інститут забезпечення позову є досить болючим
питанням судової практики, оскільки є важливим
елементом судового захисту за умови добросовісної
процесуальної поведінки учасників судового процесу.
З іншого боку, це велике поле для зловживань. Арбітром,
який повинен чітко це розмежовувати, виступає суд.
Правила гри встановлені законодавцем, і всі учасники
повинні їх дотримуватись, допоки Конституційний Суд
України чи законодавець не вирішать питання інакше.

ДЕ ВИ ШУКАЄТЕ ЮРИСТА/ЮРФІРМУ?
Звертаються за рекомендаціями
В юридичних рейтингах
Просто в інтернеті
Аналізують сайти юрфірм на предмет релевантного досвіду
В юридичних виданнях
В бізнес-виданнях
В соціальних мережах
За допомогою онлайн-карти чи спеціального застосунку

73%
41%
9%
29%
21%
15%
9%
1%

*за результатами опитування інхаузів у межах дослідження «Вибір клієнта-2021»

Організатор
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Угоди про неконкуренцію та домагання на
роботі: як працює закон в Україні

В

ивчай світ, змінюй країну, країна починається
з нас! Ці прекрасні слова можна застосувати
і в юриспруденції. Законодавство у трудовій сфері
України перевірене десятиліттями та повільно
пристосовується до реалій сьогодення. Проте за
останні роки у взаємовідносинах «роботодавець-працівник»
з’явились іноземні конструкції. Більшість українців
ставляться до них, як до диковинки. Але щоб захистити себе,
треба знати свої права.

Договір про неконкуренцію

Цвєтков
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Здорова ринкова економіка передбачає змагання між
компаніями, але воно не завжди буває чесним. Наприклад,
коли компанія «підсилає» до конкурента свою людину під
виглядом потенційного працівника і розкриває всі секрети.
Згідно Конституції, людина може вільно обирати собі
роботу, обмежити таке право не можна. З іншого боку
потрібно щось робити, щоб не «дарувати» конкурентам власні
напрацювання. Для протидії збиранню комерційної таємниці
компанії можуть укладати зі всіма працівниками non-compete
agreement — угоди про неконкуренцію. Під час розробки такого
договору не можна допустити обмеження конституційних
гарантій людини на працю, інакше договір стане нікчемним.
Питання укладення та умов договору про неконкуренцію
врегульовано законом «Про стимулювання розвитку
цифрової економіки в Україні» лише стосовно резидентів
«Дія Сіті». Договір, за яким фахівець зобов’язується
утримуватися від конкуренції щодо резидента «Дія Сіті»,
має бути відплатним та у письмовій формі. Документ має
містити:
1) строк зобов’язання щодо утримання (не повинен
перевищувати 12 місяців з дня припинення трудових
відносин);
2) територію, на яку поширюється дія зобов’язання;
3) перелік видів діяльності, що вважаються
конкурентними, та осіб, які її здійснюють;
4) матеріальні блага, які фахівець отримує у відплату за
зобов’язання.
Закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки»
є інноваційним для України, а інше законодавство
не обмежує компанію в укладенні договорів про
неконкуренцію. Тому я би радила компаніям застосовувати
закон за аналогією. Для щойно прийнятих спеціалістів
законодавством не заборонено впроваджувати штрафи за
порушення зобов’язань у non-compete agreement.

Протидія харасменту

У трудових відносинах харасмент (домагання,
переслідування) — це форма дискримінації у вигляді
небажаної поведінки. Поведінка може бути фізичною
і словесною, що ображає та принижує людину. Зазвичай
домагання розглядаються під призмою сексуально
неприйнятної поведінки.
У законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» вказано, що сексуальні домагання можуть
бути виражені словесно (погрози, непристойні зауваження)
або фізично (доторки, поплескування). Саме роботодавець
зобов’язаний унеможливлювати їх та захищати працівників
від проявів насильства.
Центральні профспілки України зайняли активну
позицію щодо ратифікації конвенції Міжнародної
організації праці (МОП) №190 проти насильства та
харасменту. Україна лише на шляху її ратифікації, а закони
вже передбачають механізми протидії харасменту.
У 2021 р. до Кодексу законів про працю включено ст. 60-2,
де передбачено право працівника протидіяти та захищатись від
дискримінації на робочому місці. Працівник може вимагати
від власника компанії тимчасового (до 2 місяців) переведення
на дистанційну роботу, якщо на робочому місці його
дискримінували. Власник може відмовити, якщо дистанційна
робота неможлива, або працівник не довів факт дискримінації.
Також працівник може звертатися зі скаргами до органів
Державної служби України з питань праці, Комітету ООН
з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані
внутрішні засоби правового захисту або застосування таких
засобів невиправдано затягується.
На захист працівника може стати профспілкова організація,
яка має право вимагати від роботодавця створення належних
умов праці та дотримання трудової дисципліни працівниками,
які проявляють дискримінацію. Працівник також має
право на відшкодування матеріальних збитків та моральної
шкоди, завданих унаслідок дискримінації за ознакою статі,
сексуальних домагань чи інших актів насильства. Моральна
шкода відшкодовується незалежно від матеріальних збитків та
не пов'язана з їх розміром.
Європейська спільнота довгі роки живе в реальності,
де найменший натяк на домагання є неприйнятним,
українська — тільки починає. Але закріплення
в законодавстві механізмів захисту від харасменту є суттєвим
позитивним кроком рівняння на людські цінності. Країна
починається з нас, адже ми змінюємось, дивлячись на світ.

www.attorneys.ua
+38 044 494 19 19
e-mail: office@attorneys.ua
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«ДІЯ СІТІ» ДЛЯ ІТ-КОМПАНІЙ
Володимир
Монастирський,
партнер Dentons

В

Україні з 2022 р. почне функціонувати
правовий режим «Дія Сіті», що
запроваджується з метою стимулювання
розвитку цифрової економіки в Україні
та вводиться двома законами: «Про
стимулювання розвитку цифрової економіки
України» (встановлює корпоративну та організаційну
частини) та «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законів України щодо
стимулювання розвитку цифрової економіки
в Україні» (встановлює податкову частину).
Для здійснення ІТ-бізнесу можна буде обрати одну
з 3 форм оподаткування: загальна, спрощена або «Дія
Сіті».
Режим «Дія Сіті» доступний лише для юридичних
осіб, зареєстрованих в Україні, а фізичні особипідприємці (ФОП) не можуть стати резидентами «Дія
Сіті» чи обрати таку систему оподаткування.
Резидент «Дія Сіті» має відповідати таким вимогам:
1) бути зареєстрованим в Україні;
2) надавати одну або декілька ІТ-послуг,
передбачених ч. 4 ст. 5 закону «Про стимулювання
розвитку цифрової економіки України»;
3) понад 90% його загального доходу має складати
дохід від ІТ-послуг;
4) наймати мінімум 9 фізичних осіб за трудовими
договорами або гіг-контрактами;
5) середній дохід на найняту фізичну особу має
складати мінімум 1 200 євро на місяць;
6) власники (кінцеві бенефіціари) відсутні
в санкційному списку, не є резидентами
і громадянами РФ та не зареєстровані у державах,
включених до списку FATF.
Режим оподаткування резидентів «Дія Сіті»:
1) податок на виведений капітал у розмірі 9%,
коли засновники виводять кошти з метою отримання
дивідендів. Резидент не повинен платити авансовий
податок на прибуток при виплаті дивідендів.
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Дивіденди не оподатковуються, якщо отримуються
засновником-фізичною особою раз на 2 роки або
отримуються частіше, але інвестуються в резидента
«Дія Сіті»; АБО
2) звичайний податок у розмірі 18% з чистого
прибутку.
Крім вибору режиму оподаткування, резидент «Дія
Сіті» має вибір форми залучення фізичних осіб:
1) як працівника — на підставі трудового
контракту (у порівнянні з договором, контракт може
передбачати, серед іншого, додаткові підстави для
звільнення);
2) як гіг-спеціаліста — на підставі гіг-контракту,
який є цивільно-правовим договором, але передбачає
деякі положення трудового договору (послуги не
більше 8 годин на день або 40 годин на тиждень,
оплачувана перерва у роботі принаймні 17 робочих
днів на рік, тимчасова непрацездатність та соціальні
гарантії, загальнообов‘язкове соціальне страхування
тощо);
3) як ФОП — у межах лімітів.
Гіг-спеціаліст не потребує реєстрації, наприклад,
як ФОП. Майнові права інтелектуальної власності
на об'єкт, створений гіг-спеціалістом у зв'язку
з виконанням гіг-контракту, належать без додаткових
умов резиденту «Дія Сіті», який є замовником.
«Дія Сіті» обмежує співпрацю резидентів з ФОП,
витрати резидента на яких не можуть перевищувати
50% від обороту у 2024 р. та 20% з 2025 р. Обмеження
на оборот немає на 2022–2023 рр. — перехідний
період від роботи з ФОП до трудових чи гігконтрактів. Якщо резидент і надалі співпрацюватиме
з ФОП, йому доведеться платити або 9% податку на
виведений капітал, або 18% з чистого прибутку на
виплати, що здійснюються на користь ФОП понад
встановлені обмеження.
Хоча «Дія Сіті» обмежує роботу резидентів з ФОП,
вона суттєво зменшує оподаткування працівників
та гіг-спеціалістів, з доходу яких сплачуються такі
3 податки:
1) 5% податку на дохід (співпадає зі спрощеною
системою оподаткування ФОП; звичайний працівник
платить 18%). Дохід не має перевищувати 240 тис.
євро на рік і може виплачуватися в іноземній валюті;
перевищення оподатковується за ставкою 18%;
2) 1,5% військового збору (за спрощеною системою
оподаткування ФОП такого податку не сплачує;
звичайний працівник платить 1,5%);
3) 22% єдиного соціального внеску з розміру
мінімальної заробітної плати (співпадає зі спрощеною
системою оподаткування ФОП; за звичайного
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працівника податок сплачується з суми, що становить
15 розмірів мінімальної заробітної плати).
Як бачимо, «Дія Сіті» збільшує оподаткування доходу
на 1,5% порівняно зі спрощеною
системою оподаткування ФОП,
однак відносини між фізичною
особою та резидентом «Дія
Сіті» стають законними і не
створюють ризику перекваліфікації
у працевлаштування зі сплатою
податків за вищими ставками.
Інші переваги ««Дія Сіті»»:
3 3резидент може наймати
директором юридичну особу,
а не лише фізичну особу;
3 3резидент може укладати
з фізичними особами опціон
(надавати частку в резиденті
на певних умовах), договір
про нерозголошення та
договір про неконкуренцію;
3 3забороняється безпідставно
проводити обшуки
у резидентів та вилучати у них техніку;
3 3протягом 25 років держава гарантує чинність
правового режиму «Дія Сіті» та стабільність
його умов. На всіх резидентів «Дія Сіті» та їх
учасників поширюється система державних
гарантій захисту інвестицій, передбачена

законодавством про інвестиційну діяльність, та
режим іноземного інвестування;
3 3добровільність резидентства в «Дія Сіті»
та неприпустимість прямого
чи опосередкованого примусу
юридичних осіб до набуття
статусу резидента. Сподіваємося,
державні органи не будуть
поводити масові перевірки
існуючих ІТ-компаній з метою
рекомендувати їм зареєструватися
резидентами «Дія Сіті», адже таким
чином держава може добитися
збільшення надходжень до
бюджету (1,5% військового збору)
та виокремити ІТ-спеціалістів
(яких зараз налічується близько
250 тис.) з решти ФОП (яких
зараз налічується близько 2 млн),
а потім поступово погіршити умови
оподаткування ІТ-спеціалістів,
наражаючись на спротив лише ІТспеціалістів, а не всіх ФОП;
3 3сприятлива система оподаткування дає
можливість резидентам «Дія Сіті» виробляти
готовий ІТ-продукт та акумулювати основний
дохід, а не лише бути аутсорсинговою складовою
ІТ-продукту. Сподіваємося, держава своїми
діями у майбутньому не знівелює цю можливість.

«Дія Сіті» обмежує
співпрацю
резидентів з ФОП,
витрати резидента
на яких не можуть
перевищувати 50%
від обороту у 2024 р.
та 20% з 2025 р.
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GR — ЦЕ ВЗАГАЛІ ПРО СТАБІЛЬНІСТЬ
Юридична компанія «ВОЛХВ» займається практикою GR з 2014 р. Її керуючий партнер Олександр
Навальнєв визнає, що ця практика в Україні не завжди прозора. Оскільки лобізм та GR у нашій
державі досі законодавчо не врегульовані, вони подекуди залишаються тіньовими. Що потрібно
для того, щоб GR сприймався як мистецтво переконання та легальний спосіб взаємодії з владою,
а лобізм давав користь усьому суспільству? Який новий напрям у цій практиці запровадили
в компанії «ВОЛХВ», читайте в інтерв'ю
— Олександре, розкажіть, чим викликаний професійний
інтерес до практики GR. Як довго ваша компанія надає
такі послуги? З чого складається правова підтримка у GR?

— GR є одним з найбільш ефективних способів
захисту бізнесу, оскільки саме він забезпечує
репрезентацію інтересів більшості, надає можливість
навіть невеликим громадським формуванням, які не
мають значних ресурсів та інших можливостей, впливати
на владу, долучитися до процесу ухвалення державноуправлінських рішень і формування державної політики.
Лобіювання передбачає легальний вплив за допомогою
аргументації на механізми підготовки та прийняття
відповідних актів.
Діяльність GR передбачає вирішення проблемних
питань клієнта через законну взаємодію з державними
органами. Ефективність такої послуги полягає
в кінцевому результаті, що досягається спеціалістом
через взаємодію з регуляторними органами у певній
конкретній ситуації. Врешті-решт, GR приваблює
велику кількість юридичних компаній, оскільки це
порівняно нова модель комунікації бізнесу з органами
державної влади, за якої корупційна складова практично
нівелюється, і така робота приводить до реального
результату, позбавленого репутаційних втрат та ризиків
для клієнта.
Правова підтримка у GR полягає у розробці та аналізі
обговорюваних проєктів нормативно-правових актів,
наданні оцінки їх можливого впливу на бізнес-процеси,
організації взаємодії з державними структурами шляхом
представлення інтересів клієнта під час обговорення та
прийняття рішень органами державної влади, оскарженні
рішень, дій чи бездіяльності державних органів, які
негативно впливають на бізнес клієнта. Юридична
компанія «ВОЛХВ» займається практикою GR з 2014 р.
Ми відстоюємо інтереси клієнтів шляхом юридичного
супроводу та взаємодії з різними регуляторними
органами в комплексі, оскільки саме такий підхід, на
нашу думку, в результаті дає ефективне вирішення
проблеми.

— Чи обов’язково юристу, який спеціалізується в цій
практиці, мати досвід роботи у державних органах?

— Досвід роботи у державних органах, звичайно,
буде корисний, однак найважливіше розуміти, як
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з державними органами взаємодіяти. Сутність практики
GR полягає у донесенні проблеми до регуляторного
органу та знаходженні разом з ним законного шляху
її вирішення, тому досвід роботи у державних органах
для фахівця, який спеціалізується на практиці GR, не
є обов’язковим.

— Для пошуку балансу між інтересами бізнесу, держави
та суспільства в багатьох західних країнах застосовують
інструменти лобіювання та GR. Яка між ними різниця? Які
види лобізму існують в Україні? Чи завжди він прозорий
у нашій державі?

— Для визначення інструментарію GR та лобізму
необхідно звернутись до практики їх застосування
у країнах, де така діяльність законодавчо закріплена.
Прикладом законодавчого регулювання та контролю
процедури лобізму у світі є законодавство США. На
сьогоднішній день там існують такі легальні форми
підтримки, які лобіст може надати політику чи
чиновнику:
33фінансування фондів виборчих кампаній політиків;
33фінансування PR-кампаній політиків;
33забезпечення політика чи чиновника
високооплачуваною роботою після закінчення
його повноважень у конгресі, уряді чи адміністрації
Президента;
33інформування високопосадовців про важливість
того чи іншого законопроєкту тощо.
Наразі лобістська діяльність у США — це
багатомільярдний бізнес. Тільки корпорація Apple, за
даними Центру відповідальної політики США, торік
витратила понад $5,5 млн на лобіювання своїх інтересів.
Більшість цих коштів було спрямовано на оплату праці
власних лобістів, але минулого року Apple звернулася за
допомогою і до зовнішніх, серед яких, за даними CNBC,
відомий у лобістських колах Вашингтона діяч Джеффрі
Міллер.
Проте США — далеко не єдина країна, яка регулює
лобістську діяльність. У тій чи іншій формі ринок
лобізму офіційно працює у багатьох державах, серед яких
країни Європейського Союзу, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії, Канада.
Наприклад, Брюссель вважається другою столицею
лобізму після Вашингтона. За даними EU Integrity
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Watch, на кінець травня 2018 р. у державах-членах ЄС
налічувалося понад 4100 лобістських організацій, з яких
німецьких і бельгійських — понад 700, польських —
майже 100.
У Німеччині також наявний офіційний ринок
лобізму, але відсутні закони, подібні до американського
Закону про лобістську діяльність. Проте діють
положення про лобіювання, частина з яких були
підготовлені парламентом, а частина — асоціаціями
лобістів як засіб добровільного саморегулювання.
При цьому право ухвалювати обов’язкові вимоги
щодо лобіювання належить виключно парламенту
Німеччини. Німецькі лобісти можуть звертатися до
парламентських груп і політичних партій з проханням
надати перепустки в непублічні зони Бундестагу.
Строк дії таких перепусток — рік. Імена власників
перепусток і тих, хто їх надав, підлягають публікації за
запитом відповідно до Закону про свободу інформації
Німеччини.
Усі зазначені країни на власному досвіді довели,
що саме діяльність з лобіювання стала дієвим
інструментом впливу суспільства на публічну владу.
Якщо говорити про найбільш відомі інструменти
GR, варто звернути увагу на формування комунікації
з представниками владних структур, позиціонування
позитивного іміджу серед представників державних
органів, організацію роботи з громадськими

Організатор

формуваннями, розробку проєктів нормативноправових актів, організацію взаємодії з державними
структурами через участь у державно-приватному
партнерстві. Серед інструментів лобізму виділяють
виступи на слуханнях у профільних комітетах
законодавчого органу, висвітлення проблеми в засобах
масової інформації, підготовку законопроєктів
і винесення їх на обговорення парламенту, посилання
на результати проведених соціологічних опитувань
і рейтингів та організацію наукових досліджень
щодо проблемних питань. Основним завданням
лобізму є просування інтересів певної особи або кола
зацікавлених осіб у регуляторних органах, тоді як GR
спрямований на формування системи взаємовідносин
з органами державної влади.
В Україні використовують загальновідомі
інструменти лобізму та GR, найбільш поширеними
з яких є аналітика, написання законопроєктів та інших
нормативно-правових актів, комунікація з владою,
взаємодія з засобами масової інформації. GR-практика
в нашій державі, на жаль, не завжди прозора. Оскільки
Україна досі законодавчо не урегулювала діяльність
з лобізму та GR, вона подекуди залишається тіньовою.
А відсутність нормативно-правової основи призводить до
репутаційних втрат, адже внаслідок цього така діяльність
іноді сприймається в суспільстві як кулуарний вплив на
владу, що не позбавлений корупційних проявів.

193

➡

СУДОВА ПРАКТИКА
2021

➡

— Практику GR почали вводити багато юркомпаній. Як
у зв’язку з цим попит на такі послуги за останній рік
змінився? Він збільшується чи залишається стабільним?

— GR — це взагалі про стабільність. При правильному
використанні цієї практики залишаються, як мінімум,
механізми вирішення певної задачі, комунікації
з представниками органів державної влади тощо.
Компанії, які практикують GR, займаються ним постійно,
оскільки зрозумілим є високий рівень ефективності такого
способу захисту прав та законних інтересів клієнта, а для
певних кейсів цей спосіб є єдиним можливим механізмом
досягнення успіху. GR дає змогу усунути проблемне
питання шляхом одночасного «наступу» з різних боків,
а також можливість виносити
проблему на інший рівень з метою
протидії штучним або конкретним
посяганням на майнові та немайнові
права клієнта. Наведене вище
зумовлює стабільний попит клієнтів
на послуги GR від ЮК «ВОЛХВ».

— Як бачите розвиток цієї практики
у 2022 р.?

— У ВРУ на розгляді 3 законопроєкти, що мають
врегулювати цю діяльність. Який з них найбільш
комплексний?

— Вважаю найбільш допрацьованим та комплексним
основний проєкт закону «Про державну реєстрацію
суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання
в Україні» №3059 від 11.02.2020 р. У цьому законопроєкті
визначено вимоги до суб’єктів лобіювання, їх права та
обов’язки, механізми та інструменти їх діяльності. Ним
запроваджується електронний реєстр суб’єктів лобіювання
і визначається чіткий обсяг інформації, що повинна надати
особа, яка бажає бути зареєстрована як суб’єкт лобістської
діяльності. Передбачається розкриття інформації про
діяльність лобістів і лобістських фірм шляхом внесення до
реєстру інформації про договори про надання лобістських
послуг, зацікавлених осіб, шляхи фінансування. Доступ
до реєстру, згідно з законопроєктом №3059, є відкритим
і безкоштовним. Передбачено механізми контролю за
діяльністю суб’єктів лобіювання, обмеження у взаємодії
суб’єктів лобіювання і охоплених осіб.

Суспільство, влада
та практикуючі GRспеціалісти мають
знати правила гри,
і ці правила мають
бути однакові для
всіх

— Маю надію на прийняття
закону про державну реєстрацію
суб’єктів лобіювання та здійснення
лобіювання в Україні. GR дотичний
до інструментів регуляторної
політики та, як і інші сфери
діяльності, потребує законодавчо
визначених правил. Держава має
створити умови для того, щоб
незалежна та прозора практика GR
сприймалась як мистецтво переконання та легальний
спосіб взаємодії з владою.

— Які найбільш поширені складнощі в роботі над
проєктами з GR? Роботою над яким GR-кейсом Ви
пишаєтеся найбільше?

— Найбільш поширеними складнощами в роботі
над GR-проєктами є неготовність органів державної
влади до сприйняття GR-пропозицій і публічного
їх обговорення, необізнаність бізнесу стосовно
інструментів GR, неготовність деяких представників
бізнесу виходити на прозорий і фаховий шлях вирішення
проблем та нерозуміння суспільством правової сутності
такого явища, як GR. Відсутність нормативноправового регулювання GR та лобізму призводить до
необ’єктивного ставлення суспільства до інструментів,
які в ньому використовуються. Більшість людей
вбачають у цій діяльності корумповану складову: тіньові
зв’язки, кулуарні змови, надання неправомірної вигоди,
недеклароване фінансування політиків і держслужбовців.
Одним з цікавих кейсів, на якому хотілося б зупинитися,
є відстоювання інтересів суб’єктів клінічних випробувань
лікарських засобів у взаємовідносинах з регуляторними
органами з питань ефективності процедур експертизи
матеріалів клінічних випробувань, впорядкування
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договірних відносин їх учасників, оподаткування
доходів їх учасників і відповідальності за порушення під
час їх проведення. Вирішення цих проблем вимагало
взаємодії не лише з регуляторними органами, але й з
лідерами думок у цій сфері, професіоналами своєї
справи та з галузевими громадськими організаціями
у сфері клінічних випробувань, які активно відстоюють
інтереси суб’єктів господарювання у цій сфері, зокрема
Українською асоціацією клінічних випробувань та Торговопромисловою палатою України (ТПП), членом якої є ця
асоціація, а також вузькоспеціалізованими юридичними
радниками у сфері клінічних випробувань, зокрема
фахівцями юридичної фірми «О2». Провідну роль у цій
сфері відіграє й Європейська Бізнес
Асоціація (ЄБА). Спільно нами
вибудовувалася взаємодія з органами
державної влади задля лобіювання
інтересів представників сфери
клінічних випробувань переважно за
такими напрямами, як участь у заходах,
організованих уповноваженими
державними органами та установами;
розробка рекомендацій щодо
нормативно-правових актів та проєктів
нормативно-правових актів, які
регулюють клінічні випробування;
публікації у спеціалізованих
і юридичних виданнях науководослідних і практико-орієнтованих
аналітичних матеріалів.
Результатом стало налагодження
плідної співпраці з ДП «Державний
експертний центр МОЗ України»
(ДЕЦ), що здійснює експертизу матеріалів клінічних
випробувань і клінічний аудит цих випробувань, а також
є установою, яка генерує та оцінює проєкти нормативноправових актів у сфері клінічних випробувань. Робота
щодо відстоювання інтересів учасників клінічних
випробувань з метою удосконалення нормативноправового забезпечення цієї сфери потребувала
комунікації з профільним міністерством, зокрема його
фармацевтичним директоратом.
Слід констатувати, що наша робота з використанням
прозорих комунікацій з органами державної влади
була спрямована на реалізацію правотворчих
і правозастосовних напрацювань з метою вирішення
проблемних питань галузі клінічних випробувань,
забезпечення прав та інтересів дослідницьких центрів
і лікарів-дослідників.

— Чи потрібне для підвищення ефективності GR в Україні
прийняття профільного закону?

— Звичайно, так. Суспільство, влада та практикуючі
GR-спеціалісти повинні знати правила гри, і ці правила
мають бути однакові для всіх. У більшості країн
світу лобіювання є невід’ємною складовою процесу
прийняття законодавчих рішень парламентарями та
нормативно-правових актів органами виконавчої влади.
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— Успішний юрист у практиці GR — це...

Олександр Навальнєв, керуючий партнер ЮК «ВОЛХВ»
В Україні діяльність GR-менеджерів також нестримно
розвивається: юридичні компанії надають послуги
у сфері GR, засновуються навчальні програми та курси
в університетах, удосконалюється ІТ-забезпечення.
У сучасному суспільстві ніхто не поставить під сумнів
факт існування лобіювання на всіх рівнях влади.
Визнання інституту лобіювання на законодавчому
рівні та запровадження єдиного реєстру суб’єктів
лобіювання дозволять зробити їх діяльність прозорою та
регламентованою.

— Як оцінюєте розвиток практики GR найближчим часом?
Які є проблемні моменти у її розвитку?

— Сподіваюсь, що держава сприятиме розвитку
GR з метою забезпечення цивілізованих відносин між
бізнесом і представниками влади, та вкотре наголошую
на обов’язковості законодавчого закріплення цієї
практики. Слід розуміти, що цінність GR залежить від
соціально-економічного, політичного та культурного
фону, від обставин та контексту, в якому провадиться
ця діяльність. Для того, щоб GR і лобізм давали користь
усьому суспільству, необхідні певні умови: реальність
влади демократичних інститутів, економічна та політична
стабільність, свобода засобів масової інформації, стабільне
громадянське суспільство, нульова толерантність
суспільства і влади до корупції, а також відкритість
і доступність інформації про GR-менеджерів та лобістів.

Організатор

— Креативний юрист. Юрист, який може
застосувати нестандартний і водночас законний підхід,
який буде задовольняти вимоги клієнта та держави.
Успішний юрист у практиці GR також має вільно
орієнтуватися в усіх галузях права, мати навички
ведення ділових переговорів та надання консультацій,
бути хорошим психологом, щоб точно визначати
настрій співрозмовника під час переговорного чи
консультаційного процесів.

— Розкажіть детальніше про розвиток нових напрямів
у межах компанії. Які практики ви хотіли б посилити
в перспективі?

— Оскільки сучасний світ розвивається щоденно,
а діяльність у сфері IT набирає обертів, цікавим було
б розв’язання кейсів у сфері IT-бізнесу. Ця галузь
приваблива не лише з огляду на наявність попиту, але
й тому, що IT-право є комплексним і охоплює, зокрема,
норми податкового, трудового, господарського та
цивільного права. В Україні IT-галузь входить до трійки
лідерів за обсягами експорту ПЗ та послуг. Програмісти,
тестувальники, SMM та seo-фахівці — з кожним роком
IT-професій стає все більше. І вся ця потужна індустрія
потребує фахівців, здатних забезпечити грамотну
юридичну підтримку, якими ми і маємо на меті стати.
Серед нових напрямів практики ЮК «ВОЛХВ»
у цьому році можна назвати GR у сфері розробки
родовищ корисних копалин та їх видобування.
Супроводжуємо дуже великий та цікавий проєкт,
що поєднує представництво інтересів клієнта у судах
різних інстанцій у межах численних справ та взаємодію
з державними органами з метою забезпечення сталого
розвитку законної діяльності нашого клієнта.
Підготувала Оксана Журба,
редакторка «Юридичної Газети»
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ЗА ЛАШТУНКАМИ GR:

є регуляторний моніторинг та налагодження комунікації
з ключовими стейкхолдерами. Насамперед, наша команда
зосереджена на роботі з моніторингу проблем державної
політики та регуляторного середовища у галузевому
зрізі, їхньому аналізі і прогнозуванні змін. Моніторимо
та проводимо правову експертизу законодавчих
ініціатив, системно працюємо з політичними ризиками
на етапах від їх прогнозування до оцінки та мінімізації.
Також здійснюємо моніторинг публічної активності
ключових стейкхолдерів, профілювання стейкхолдерів
та груп за інтересами на карті впливу. Розробляємо
та супроводжуємо антикризові рішення для виходу
з політично-бізнесових колізій. Другий великий пласт
нашої роботи — проєктна діяльність. У цьому напрямку
завдання завжди досить конкретні, спрямовані на
досягнення чітко визначених цілей і потребують більш
активного включення. Власне, у цьому контексті йдеться
про лобізм чи адвокацію.

кухня взаємин бізнесу і держави як вона є
Запит на цивілізований лобізм та інтелектуальні методи GR в Україні зростає навіть за умов
мінливості її політичного ландшафту. Великий галузевий бізнес вже чітко артикулює потребу
у взаємодії з GR супроводу. При цьому в самому GR найбільше цінуються ті, хто може працювати
в умовах багатозадачності і при цьому є «мозком» та «руками» одночасно. Про це в інтерв’ю
«Юридичній Газеті» розповіли практикуючі GR & PA консультанти, партнери Pragma Consulting Group
Олександр Ільков та Альона Шуліма
— Олександре, Альоно, щирі вітання з нагоди виходу на
ринок у форматі власного консалтингового бізнесу. Як
партнери новоствореного бренду Pragma Consulting Group,
ви на сьогодні маєте велику перевагу для подальшого
розвитку та позиціонування на ринку. Йдеться про наявне
у вас обох фахове визнання як лідерів національного ринку
у практиці GR. Як народилася Pragma? Які завдання ставите
перед командою?

— Справді, у 2022 р. ми з командою увійшли вже
у статусі фахівців нової компанії Pragma Consulting
Group. За форматом це спеціалізований GR-бутік,
народження якого обумовлене досягнутою професійною
і управлінською зрілістю, а також бажанням розвивати
власний бренд. Певною мірою це також переосмислення
та трансформація нашого попереднього досвіду, зокрема,
розвитку автономної GR-практики в рамках юридичного
бізнесу. Послуги у сфері взаємодії з органами влади —
це те, що ми знаємо і вміємо найкраще, і те, що тепер
будемо робити в новій незалежній якості. Передусім,
йдеться про потужну GR-аналітику, моніторинг і аналіз
регуляторного впливу, фокусні політичні дослідження
в розрізі законодавчих очікувань. Це також увесь спектр
адвокації, що базується на грамотному контенті та
фаховому політичному супроводі проєктів. І важлива
складова — законопроєктна робота від підготовки стратегії
до впровадження законотворчих ініціатив, включаючи
багатовекторну роботу з взаємодії з усіма стейкхолдерами.
Вважаємо, що у цьому контексті досвід і експертиза нашої
команди є унікальними на ринку.
В основу роботи компанії, безумовно, покладені наші
цінності та етика ведення бізнесу, а також ідея створення
GR-компанії так званого «клубного типу», що діє не як
ієрархічна структура, а як злагоджена команда сильних
за своїми якостями особистостей, які вміють та бажають
співпрацювати у сфері GR разом. Тому основу нашої
команди на сьогодні сформували ті, хто вміє працювати
і вкладає в це енергію творення.

— GR в Україні, за великим рахунком, досі залишається
«напівтемною конячкою» у національному консалтингу.
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Його ототожнюють з лобізмом, який законодавчо у нас
ще не врегульований. Як ви для себе проводите межу між
прозорим і ефективним GR і правовою невизначеністю
лобізму?

— Існування кулуарного посередництва, яке не
слід ототожнювати з професійним GR-консалтингом,
насамперед, вигідне провайдерам корупційних рішень.
У цьому сенсі прив’язка до GR дуже умовна, оскільки
йдеться про (назвемо їх так) неетичні формати взаємодії
з органами влади. Це категорично не наш формат
роботи, і ринок про це знає. Ми професійно виховані
на інструментарії «білого» лобізму. Розробка стратегії
пліч-о-пліч з клієнтом та з урахуванням державних
та суспільних інтересів, глибока експертиза і етична
адвокація на рівні владних органів шляхом щоденного
моніторингу ситуації та комунікацій — це стиль
роботи нашої команди. Замість обіцянок швидкого
результату ми з кожним клієнтом опрацьовуємо повний
сценарій розвитку проєкту з його прогнозованими
затримками і можливими перепонами. Якщо клієнти
готові до взаємодії у рамках форматів «білого» лобізму,
вони, як правило, залишаються з нами надовго. Інші
ж «відпадають» вже на етапі збору рекомендацій про
нашу команду і стиль нашої роботи або під час перших
зустрічей. Тобто, простими словами, за іншими видами
послуг, як правило, звертаються не до нас.
Слід відзначити, що запит на цивілізований лобізм
та інтелектуальні методи GR зростає. Коли взаємодія
бізнесу та влади побудована на етичних засадах, бізнес не
є вразливим. З виходом на такий свідомий рівень і стиль
роботи власники великого бізнесу розуміють, що втрати
від репутаційного, особливо корупційного скандалу
пережити важче і дорожче. Природно, що таке розуміння
GR, яке звичне для міжнародних корпорацій, в Україні
досягається не одномоментно, і кожний національний
бізнес проходить свій шлях до цього розуміння.

— Простими словами, ви будуєте міст між бізнесом
та владою. Наскільки цей міст в Україні зараз хиткий?
Консалтингові компанії загалом і ваша зокрема зацікавлені
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— Знаючи українську владу, політичну мінливість,
плинність урядових кадрів, наскільки складно займатися
практикою GR у наших сучасних реаліях?

Олександр Ільков, партнер Pragma Consulting Group

в тому, щоб він став більш стійким, а ось наскільки готові
до цього державні структури?

— Досвід нашої команди показує, що може
існувати досить успішна формула реалізації завдань
у сфері лобізму та взаємин з владними органами.
Передусім, йдеться про інтеграцію прагнень клієнта
і професійних стейкхолдерів у владі. У своїй роботі
ми спираємося на синергію державних і клієнтських
інтересів, демонструємо значення цільового проєкту для
суспільства, влади і бізнесу. Таким чином, для кожного
проєкту ми у спосіб прозорого діалогу вибудовуємо GR
& lobbying простір як багатофункціональне поле для усіх
зацікавлених сторін.

— Ваша компанія пропонує клієнтам повний спектр послуг
у сфері взаємодії з органами публічної влади та іншими
стейкхолдерами, а також управління регуляторними та
політичними ризиками. Розкажіть детальніше, що входить
до цього діапазону.

— Насправді діапазон дуже гнучкий і залежить від
завдань бізнесу чи сектору або поточного стану справ
у індустрії. У переважній більшості випадків саме клієнт
формує перелік тих послуг з GR, які хоче отримати.
Великі іноземні компанії, які працюють на багатьох
ринках, мають певні стандартні очікування від локального
GR-консультанта. Як правило, основою їх запиту

Організатор

— Минулий рік довів, що наш політичний ландшафт
дуже мінливий, а сам парламент — живий організм.
Минулий політичний сезон мав меншу регуляторну
динаміку, оскільки певний час політична увага була
сфокусована на кадрових перестановках у парламенті
та уряді. Наша команда щоденно тримала руку на
пульсі, ми слідкували за кардіограмою національного
політикуму та інформували клієнтів про найменші
відхилення від очікуваних сценаріїв. У GR такі періоди
також можна назвати часом напрацювань, коли фахово
відшліфовуються форми та формули для подальшої
адвокації на етапах, коли затихають політичні шторми.

— Олександре, у Вас понад 10 років досвіду роботи на
керівних посадах у держорганах, де у різні роки Ви
очолювали напрямки взаємодії Президента з Верховною
Радою, представництва його інтересів у судах. Тобто
механізми роботи держапарату, а також відповідну
судову практику Ви добре знаєте. Яким чином ці знання
допомагають у роботі з клієнтами?

— Робота в державному секторі дала розуміння
того, як працює механізм прийняття рішень у владних
органах, через які інстанції проходить рішення, які
сигнали допомагають аналізувати ризики та переваги
проєкту для владних структур. З досвіду нашої команди
ми добре розуміємо, як реагує державний апарат на
кризові ситуації, який комунікаційний інструментарій
включається і на яких рівнях. Це все дозволяє нам
з досить великою точністю прогнозувати перебіг
процесу ухвалення рішень, вчасно реагувати на виклики,
коригувати стратегію та тактику. Іншими словами, ми
вміємо говорити мовою чиновників і, головне, розуміємо
їх мову та сприйняття тих чи інших пропозицій до
найменших відтінків та інтонацій, які не завжди може
вловити бізнес, де дещо інша механіка та мотивація
розробки і ухвалення рішень.
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— Альоно, GR за визначенням — «гра в довгу». Наскільки
клієнти, яким результат дуже часто потрібен тут і зараз,
готові грати в неї? Адже найчастіше складнощі виникають
через різницю підходів бізнесу та державних структур до
вирішення завдань. Комерційні структури гнучкі та швидкі,
а державний ланцюжок прийняття рішень дуже довгий.

— Дійсно, на початку не всі готові грати «в довгу»,
особливо, коли йдеться про регулювання на рівні
законодавчих змін, де додаються політичні чинники,
які часто впливають на швидкість та якість рішень, що
приймаються у парламенті. Проте з часом грати «в довгу»
залишаються саме ті, хто хоче навіть не виграти, бо це
трішки не те формулювання, а я б точніше сказала,
добігти до кінця.
За нашими спостереженнями, великий бізнес
вже прийшов до розуміння важливості побудови
цивілізованого діалогу з владою. Більше того,
відповідальні бізнес-лідери вже готові працювати не лише
над вузькими завданнями, а й над системними змінами
регулювання своєї галузі на краще. Замість думки «Чому
я маю платити за всіх?» відбувається трансформація
бізнесової та правової свідомості, внаслідок якої
інвестиція в регуляторний GR сприймається в т.ч. як
соціальна складова. Діяти в умовах якісного правового
регулювання стає для бізнесу вигідно, і це одна з вагомих
причин, чому він готовий залучатися до відповідних
регуляторних процесів.

— При використанні GR-технологій компанія часто
заручається підтримкою влади у більш довгостроковій,
ніж звичайний лобізм, перспективі, оскільки найчастіше
в рамках GR використовується безліч PR-технологій, до
процесу залучаються ЗМІ та суспільство. Яким чином ви
бачите взаємодію між компанією, ЗМІ та суспільством
в українських реаліях, а також між GR-консультантами?
Як працює це довгострокове планування в різних бізнесситуаціях?

— Ще одне з досягнень ринку впродовж останніх
років — схильність стейкхолдерів до об’єднання зусиль
на рівні бізнес-асоціацій. Великий бізнес прийшов до
розуміння того, що спільні зусилля для досягнення
цілей набагато ефективніші. Наш досвід у цьому сенсі
показує великі успіхи застосування такого інструменту
компаніями у секторах надрокористування та рітейлу. Все
частіше конкуруючі підприємства готові об’єднуватися
заради спільних цілей, а командна робота GRконсультантів набуває ознак нового для ринку тренду.
Ринок великий, роботи вистачає на всіх. Цікаво, що
поширюється практика, коли фахівці співпрацюють за
горизонтальними зв’язками — це спільне рішення для
конкуруючих сторін, свого роду медіація.
Звісно, ми працюємо з бізнесом як консультанти.
Бувають випадки, коли завершення фінансування
роботи відбувається ще до закінчення проєкту, та якщо
консультант уже занурений у справу з регуляторного
консалтингу, швидко з неї вистрибнути неможливо, навіть
коли співпраця з клієнтом формально завершується.
Часто консультант продовжує працювати на проєкт pro
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Альона Шуліма, партнерка Pragma Consulting Group
bono, і це вже про рівень sustainability. Бувають випадки,
коли є необхідність розірвання відносин з клієнтом не
через його особливості, а через неетичні дії інших лінійних
консультантів, з якими він працює.
Окремо слід відзначити, що український GR ще
не має достатньо досвіду, коли протилежні сторони
зустрічаються у одному проєкті, а потім (а то
й паралельно) можуть взаємодіяти в іншому спільному.
Формування культури GR-консалтингу і споживання цих
послуг зараз знаходяться на цікавій стадії, юридичний
бізнес уже її пройшов. Ми тільки починаємо формувати
підходи до інституалізації у бізнесі практики GRконсалтингу — це коли робота фахівця над одним кейсом
не впливає на його потенціал просування іншого кейсу.

— На підставі вашої практики та досвіду, які сфери
економіки потребують GR найбільше? Як відбувається
взаємодія?

— Практика останнього року показує, що великий
галузевий бізнес чітко артикулює потребу у взаємодії
з супроводу GR-ініціатив. Ця потреба тим більша,
чим більша індустріальна складова у інвестпроєктах.
Так, серед флагманів GR-практик на національному
ринку, з якими ми працюємо, — видобувні компанії,
аграрний бізнес, рітейлери, інвестори у транспорт та
інфраструктуру, провайдери цифрових послуг (від
діджиталізації звичних сфер життя до сектору дозвілля
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і розваг). З досвіду ми схильні думати, що специфічна
галузь лобіювання менш ієрархічна. Вона вимагає
залучення до роботи над проєктом більш нестандартно
мислячих людей, вимагає автономних кроків. Це більше
про expert relations та індивідуальну якість експертизи.
Це те, що на початку цієї бесіди ми умовно назвали
формуванням команд «клубного типу».
Ще одна цікава ознака та важливість галузевого
лобіювання — мультидисциплінарність. Якщо
регулювання в публічних галузях може бути створене
в кабінеті, то про регулювання галузевих сфер, сидячи
у м’якому кріслі, якісно не напишеш. Тут без виходу
«в поле» не обійтися. Важливо розуміти, що собою
являє операційна діяльність у секторі, над проєктом
для якого працюєш, що саме говорять про проблему
чи майбутні виклики експерти галузі. Занурення
в проєкт при його супроводі в рамках GR — це набагато
глибше, аніж тлумачення або розробка законодавства
під клієнтський проєкт. Клієнт
має бути готовий «пустити до своєї
кухні», показати важливі складові
внутрішньої роботи. Добре, коли
бізнес ділиться внутрішніми
відомостями, аналітикою,
цифрами — це все ми вбудовуємо
в аргументацію і посилюємо
просування законодавчої ініціативи.
Тут йдеться про синхронізацію
індустріальних експертиз
з юридичним інструментарієм,
вибір правильних рішень, точних
юридичних формулювань.
Зі свого боку, ми гарантуємо
конфіденційність отриманої
інформації та її використання виключно в інтересах
клієнта.

на фахівців, які вже професійно відбулися, здатні на
багатозадачність. У класичному юридичному бізнесі
сказали б, що потрібні такі собі багатовекторні швидше
«мізки», аніж «руки». Але в GR найбільше цінуються
ті, хто може працювати в умовах багатозадачності і при
цьому є «мозком» та «руками» одночасно.
Коли відбувається співпраця експертів на рівні
проєктної роботи, йдеться не лише про роботу над
GR-завданнями, а й про професійне самовираження.
Це про те, що колеги, і не тільки в рамках однієї
компанії, об’єднуються по духу, за цінностями.
Звичайно, дотримання конфлікту інтересів і усіх меж
конфіденційності щодо роботи над паралельними
проєктами залишаються. Це дуже нетипово, якщо
говорити про традиційну юридичну практику. Не
побоюся висловитися прямо: від самого початку для
роботи у GR потрібен значно ширший кругозір, аніж
у юрбізі.

Запит на
цивілізований
лобізм та
інтелектуальні
методи GR зростає

— Консультуючи іноземні корпорації та великі національні
компанії з питань підготовки та впровадження
GR & PA стратегій, ви багато взаємодієте з іншими
консультантами та лобістами на нашому та зарубіжному
ринках. Як побудована співпраця, як визначаються зони
відповідальності?

— Поведінка партнерів та опонентів — дуже важлива
складова нашої роботи. Цікаво, що успішне динамічне
просування певних GR-ініціатив може позитивно
впливати на поведінку ринку в цілому, воно здатне
скоригувати поведінку опонентів, яка спочатку була не
особливо етичною. Приміром, у Європі конкуренти чи
опоненти у бізнесі починають об’єднуватися між собою
для спільної роботи з лобіювання чи саморегулювання
і об’єднують бюджети під ці завдання під ризиком
впровадження нового регулювання, яке несе загрозу
стабільності бізнесу і змушує піднімати питання на
політичний рівень.
Ми бачимо, що є запит на об’єднання індивідуалів.
Мало технічної роботи, тому менший попит на молодих
фахівців з невеликим досвідом. Зате більшим стає запит

Організатор

— Практиці GR в Україні вже не один
рік. З’являється все більше компаній,
які готові надавати такі послуги.
Назвіть 3 причини, з яких, наприклад,
бізнесмен з топ-100 Форбс мав би
звернутись саме до вас.

— По-перше, команда компанії
«Прагма» — двигуни-інтегратори.
За підходом до GR-задачі та стилем
роботи над нею ми найкраще
працюємо з горизонтальною
експертизою та керуємо expert
relations. Працюючи з нами,
клієнт може бути впевнений,
що запропоноване регулювання
включатиме проєкції на всі ризики, як власне юридичні,
так і складні галузеві. По-друге, як вже згадувалося,
зі свого досвіду в держсекторі ми здебільшого добре
знаємо, що відбувається за дверима кабінетів владних
структур на усіх стадіях проєкту з впровадження
законодавчої ініціативи. І по-третє, ми консультанти, які
дотримуються принципів «білого» лобізму, і наша віра
у «чесну гру» непохитна. Відтак, наші методи точно не
нашкодять репутації клієнта.
Крім того, у великій мірі ми не лише працюємо
в напрямі government relations, а й формуємо культуру
expert relations. Це новий потужний тренд на ринку, до
якого причетна наша команда. Йдеться про формування
експертних коаліцій і щоденної співпраці з бізнесасоціаціями, галузевими об’єднаннями бізнесу,
консультативними радами при органах влади для
супроводу законодавчих ініціатив, які змінюють галузь чи
ринок в цілому. Саме expert relations рухають масштабні
геостратегічні проєкти, формують market accessландшафт для проривних продуктів від інноваційних
бізнесів.
Підготував Костянтин Ніколаєв,
редактор «Юридичної Газети»
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ТОП-5 ТРЕНДІВ ПРАКТИКИ PRIVATE CLIENTS
З ДОСВІДУ INTEGRITES
з життя вчорашніх власників. Разом з цим змінюється пул
індустрій, в яких вони працюють. Якщо ще років 10 тому
приватні клієнти переважно зверталися до юридичних
фірм по допомогу для компаній, що працюють у важкій
промисловості, металургії, видобувному секторі, то нове
покоління приходить з секторів, які створюють продукти
з доданою вартістю. Зокрема, це IT, але не тільки. Дуже
часто це вже бізнеси, які їх власники створювали з нуля,
а не на уламках приватизованої радянської промислової
власності.
Клієнти «нового покоління» хочуть все швидко
і зручно: в електронному вигляді замість пачок друкованих
сторінок, у месенджерах замість ланцюжків електронного
листування, з мінімальною кількістю особистих зустрічей.
Такий підхід ставить нові вимоги до юристів. Ми маємо
адаптуватися до іншого темпу, іншого порядку і потреб
клієнтів.
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рактика приватних клієнтів у INTEGRITES
особливо активно розвивається протягом останніх
кількох років. Сукупна вартість проєктів практики
у 2021 р. зросла на 60% порівняно з 2020 р. і склала,
за консервативними підрахунками, $9,6 млрд.
Кількість нових клієнтів зросла на третину. Це органічний
приріст: INTEGRITES цілеспрямовано розвиває бізнес
у цьому напрямі, а юристи практики суттєво поглибили
експертизу через більшу кількість та різноманітність
проєктів.
До найпомітніших трендів практики можна віднести
наступні.
1. Найчастіше клієнтів хвилює структурування бізнесу та
його оподаткування
Одним з драйверів розвитку практики останнім часом
стали податкові нововведення в Україні, зокрема т.зв.
ера прозорості. Якщо раніше бенефіціари могли не
декларувати доходи у повній мірі, вважатися прямими чи
опосередкованими власниками, і податкова не ставила їм
запитань, то зараз все змінилося. Нові законодавчі вимоги
до транспарентності у сплаті податків та витратах не лише
на бізнес, а й на особисті потреби змусили приватних
клієнтів змінити підхід до декларування і прозорості
загалом. Тому консультації та допомога щодо КІК та
податкової амністії наразі в топі запитів.
2. Покоління бенефіціарів змінюється разом з підходами
до бізнесу
З проєктів, які веде наша практика, ми бачимо, що
до управління бізнесом активно підтягується молодше
покоління — діти вчорашніх головних бенефіціарів. Це
може відбуватися як у процесі впорядкованої передачі
контролю над бізнесом молодим людям з більшим
запасом енергії, так і в результаті раптового відходу
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3. Партнерство та успадкування майна в контексті
Covid-19
Через пандемію, темпи поширення захворюваності
й смертності від коронавірусу в усьому світі локальні
клієнти у віці понад 50 років, а подекуди й молодші дедалі
частіше аналізують і врегульовують спадкові питання,
а також партнерські стосунки у бізнесі. Зараз спадковим
плануванням люди починають перейматися набагато
раніше, ніж це було ще років 10 тому.
4. Олігархічні розбірки
У частині спорів за участі HNWIs та UHNWIs останнім
часом мало що змінилося: вони, як і раніше, тривають
роками, а стосуватися можуть подій, що мали місце
подекуди десятиліття тому. Окремо можна відзначити
наслідки «очищення» банківської системи, яку здійснив
Нацбанк у 2014–2016 рр. Серед них — численні судові
провадження проти колишніх топів та бенефіціарів
українських банків (серед яких чимало людей з великими
статками). Певною тенденцією 2021 р. стало те, що
в таких спорах Фонд гарантування вкладів був помітно
успішнішим в Україні ніж, наприклад, у тому ж Лондоні.
З огляду на це тенденцією наступних років може стати
схильність Фонду просуджувати свої вимоги у вітчизняних
судах з наступними спробами виконати українські
судові рішення, якщо його позовні вимоги взагалі
будуть задоволені, у різноманітних сонячних (і не дуже)
юрисдикціях.
5. Ріст практики — мікс чистого BD та співпраці
з юрфірмами в інших країнах
У нашій практиці розподіл між роботою, яку надали
INTEGRITES реферали з іноземних юрфірм, та тією,
що стала результатом розвитку бізнесу на місцевому
ринку, складає приблизно 60% на 40%. Наприклад, часто
трапляється, що клієнт звертається по допомогу для свого
бізнесу, а потім приходить уже з особистими питаннями
щодо оподаткування, структурування бізнесу чи спорів.
Що стосується співпраці з колегами з-за кордону, то ми
як партнери стараємося не лише отримувати, а й давати
роботу. Колеги з європейських фірм нерідко отримують
проєкти від нас. Бізнес-модель INTEGRITES, в основі
якої — активний розвиток бізнесу, це дозволяє.
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