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«Юридична Газета» вже втретє 
проводить рейтингове досліджен-
ня націо нального ринку юридич-
них послуг. Мета дослідження — 
виявлення найбільших здобутків 
юрринку, надання достовірної та 
об'єктивної інформа ції про ком-
панії, аналіз змін, що відбувалися 
протягом досліджуваного періоду, 
оцінка потенціалу ринку, визна-
чення тенденцій, позиціонування 

найсильніших гравців- лідерів рин-
ку серед юридичних компаній, які 
здійс нюють знач ний вплив на фор-
мування віт чизняного ринку, а та-
кож забезпечують високі стандарти 
конкуренції та професій ної етики. 
Окрім того, дослідження просуває 
на ринку ідею максимальної відкри-
тості та прозорості, що обумовлю-
ється не лише запитами сучасного 
бізнесу та інвестицій ної перспек-

тиви, але й високим репутацій ним 
результатом.

Період дослідження складав 12 ка-
лендарних місяців (з 01.07.2017 р. 
до 30.06.2018 р.). Предметом дослі-
дження є кількісні показники (фі-
нансові й статистичні) та репутацій-
ні характеристики за підсумками 
досліджуваного періоду.

Продовження на стор. 3

Лідери ринку. 
Рейтинг юридичних компаній – 2018  

«PwC Legal в Україні 
об’єднало клієнтів навколо 
ідей та цінностей», — 
Андрій Пронченко

Читайте на стор. 13
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Закінчення. Початок на стор. 1

Основні принципи рейтингового 
дослідження:

• Фінансові та статистичні відо-
мості, надані компаніями в анкетах 
для дослідження, є достовірними. 
У випадках, коли учасники дослід-
ження не надавали повну базову 
інформа цію для аналізу, Оргкомітет 
дослідження самостій но здійс нював 
експертну оцінку та визначав показ-
ник з відкритих баз даних та іншої 
інформа ції, отриманої з відкритих 
джерел, застосовуючи метод аналогії 
та порівняння даних. Якщо в резуль-
таті роботи над проектом Оргкомітет 
дослідження виявляв розбіжності, 
він звертався за додатковими роз'яс-
неннями даних, вказаних учасником 
в анкеті. Надані учасником відомості 
коригувалися на підставі отриманих 
додаткових даних.

• Всі відомості, отримані в ан-
кеті, використовувалися на умо-
вах конфіденцій ності. Вони не пуб-
лікуються і не можуть бути передані 
третім особам.

• Добровільність участі юридич-
них компаній у дослідженні. Для 
участі у дослідженні потрібно бу-
ло заповнити анкету та надіслати 
її на адресу представника редакції, 
що входить до складу Оргкомітету. 
Ми не рейтингували компанії, які 
не надали заповнену анкету, а також 
компанії, які розпочали діяльність 
у 2018 р. Це правило не стосувалося 
компаній, які провели ребрендинг 
та є правонаступниками компаній, 
що діяли у 2017 р. Редакція отримала 
137 анкет для аналізу, з яких 2 анкети 
не були допущені до участі у ранжу-
ванні, оскільки компанії розпочали 
свою діяльність у 2018 р. та не мали 
достатніх показників для релевант-
ного аналізу.

• Дотримання балансу між імі-
джевими та фінансовими критеріями 
ранжування. Щодо окремих позицій 
експертами виступили юристи, тобто 
юридичним компаніям було запропо-
новано визначити та вказати колег 
з найвищою професій ною репутаці-
єю у зазначених практиках.

За результатами дослідження було 
сформовано такі номінації:

• «Лідери ринку. Рейтинг юридич-
них компаній Украї ни 2018», в якому 
визначено 50 найкращих компаній.

• «Рейтинг юридичних компаній 
Украї ни 2018. Group 2», в якому ви-
значено 50 компаній, які надали ан-
кети, були допущені до ранжування 
та мали достатні показники для ре-
левантного аналізу.

• «Лідери практик 2018» — дослід-
ження за окремими напрямками 
юридичної практики, де в кожній із 
запропонованих в анкеті практик 

визначалися найкращі представники 
юридичного бізнесу.

• «Лідери практик 2018. Group 2» — 
дослідження за окремими напрям-
ками юридичної практики, що були 
представлені в рейтингу Group №2. 
Ці компанії були проранжовані від-
повідно до поданих кейсів (угод/су-
дових спорів) та фінансових показни-
ків сукупного доходу за визначений 
досліджуваний період.

Методологія
Основні критерії ранжування ком-

паній:
• Показник доходу компанії за до-

сліджуваний період, який є не лише 
показником успішності компаній, але 
й одним з найважливіших критеріїв 
успішності будь- якого суб'єкта гос-
подарювання.

• Показник ефективності ком-
панії, який обчислюється за форму-
лою співвідношення доходу до за-
гальної кількості юристів компанії. 
Це один з найважливіших критеріїв 
успішності будь- якого суб'єкта гос-
подарювання, який свідчить про 
ефективність менеджменту, високий 
професій ний рівень спів робітників та 
роботу команди загалом.

• Враховувався результат, отри-
маний компанією в рейтингу «Ліде-
ри практик». Репутацій на складова 
у процесі дослідження забезпечува-
лася голосуванням колег з ринку. 
Юридичні компанії отримали мож-
ливість стати експертами та визна-
чити в анкеті компанії з найвищою 
професій ною репутацією у запропо-
нованих практиках.

На думку редакції, дотримання 
балансу між репутацій ними та фі-
нансовими критеріями ранжування 
забезпечує об'єктивність підходу до 
оцінки, враховуючи запити реального 
сектору економіки. Додатковими кри-
теріями, які впливали на підсумковий 
бал, були позиції компаній в інших 
авторитетних міжнародних рейтин-
гах. Кожен із зазначених критеріїв 
має визначену шкалу балів. Кількіс-
ні показники переводилися в бали.

Для отримання додаткових даних 
та перевірки достовірності поданої 
інформа ції Оргкомітет досліджен-
ня користувався бізнес- пошуковою 
cистемою YouControl, що стало до-
датковою гарантією об'єктивності 
інформа ції.

Оргкомітет дослідження скла-
дається з представників редакції 
«Юридичної Газети», які мають від-
повідний багаторічний досвід робо-
ти з дослідницькими програмами. 
Відсутність зовнішньої Експертної 
групи обумовлена гарантіями забез-
печення конфіденцій ності отриманої 
інформа ції від учасників дослідження 
та мінімізацією суб'єктивного впливу 
на результати дослідження. 
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 Лідери ринку. 
 Рейтинг юридичних компаній – 2018  

Ахрамович Ян старший юрист ЮФ EVRIS

Борківець Ірина молодший юрист кримінальної 
практики ЮФ Asters

Бурдак Віталій партнер Pavlenko Legal Group

Бучинський Йосип голова Адвокатського об'єднання 
«Яр. Вал»

Власюк Катерина керуючий партнер AVG

Вовк Олександр партнер правничої групи «Коларес», 
адвокат

Гутник Ірина молодший юрист Arzinger

Добровольський Олег адвокат, к.ю.н., партнер юридичного 
об’єднання ID Legal Group

Дума Віктор адвокат, юрист кримінальної практики 
ЮФ Asters

Кикіш Софія юрист ПГ «Побережнюк і партнери»

Колупаєв Андрій партнер Lexwell & Partners

Копій Денис керуючий партнер TCM Group Ukraine

Котович Ігор юрист АО «ТОТУМ»

Кучерук Ніна адвокат, керівник практики судових 
спорів та арбітражу ЮК Jurimex

Лавренчук Сергій партнер АО «Ситнюк і партнери»

Лященко Антон партнер правничої групи «Коларес», 
адвокат

Матосян Гарик юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»

Мороз Віктор керуючий партнер АО Suprema Lex

Пронченко Андрій керуючий партнер PwC Legal в Україні 
та країнах Центральної і Східної Європи

Прудкий Олексій старший юрист Arzinger

Соловйова Ольга партнер АО «СК ГРУП»

Тітаренко Тетяна керуючий партнер LeGrant

Цірат Катерина к.ю.н., АО «Юрзовнішсервіс»

Юридичний бізнес
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1 Asters

2 Sayenko Kharenko

3 Ілляшев та Партнери

4 Baker McKenzie

5 Arzinger

6 AVELLUM

7 Василь Кісіль і Партнери

8 DLA PIPER

9 EQUITY

10 LCF

11 CMS Kyiv

12 Dentons

13 AVER Lex

14 Грамацький і Партнери

15 KPMG Law Ukraine

16 PwC Legal

17 Jurimex

18 ETERNA LAW

19 Evris

20 Redcliff e Partners

21 Алєксєєв, Боярчуков та Партнери

22 Integrites

23 Moris Group

24 ADER HABER

25 L. I. Group

26 Juscutum 

27 ENGARDE

28 Lexwell&Partners

29 Pavlenko Legal Group

30 Юрлайн

31 Пахаренко і партнери

32 Kinstellar

33 Антіка

34 Дубинський і Ошарова

35 Шкребець і Партнери

36 KM Партнери

37 Салком

38 АНК

39 EVERLEGAL

40 ECOVIS Бондар та Бондар

41 ALEXANDROV&PARTNERS

42 VB Partners

43 Interlegal

44 Коннов і Созановський

45 Соколовський і Партнери

46 Ario

47 TCM Group Ukraine

48 Правовий Альянс

49 С.Т. Партнерс* 

50 Spenser & Kauff mann*

Юридичний бізнес

Відповідно до методології, рейтингування здійснювалось лише серед компаній, які подали анкету. 
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Лідери практик

1 ALEXANDROV&PARTNERS

2 ОМП

3 Baker McKenzie

4 Redcliff e Partners 

5 DLA PIPER

6 Asters

7 TOTUM

8 Грамацький і Партнери

9 ADER HABER

10 AVELLUM

Аграрне та земельне право 

1 Asters

2 Sayenko Kharenko

3 Arzinger

4 AVELLUM

5 CLACIS

6 Baker McKenzie

7 Василь Кісіль і Партнери

8 Ілляшев та Партнери

9 DLA Piper 

10 Redcliff e Partners

11 Integrites

12 Сергій Козьяков та Партнери

Антимонопольне право

1 AVELLUM

2 Sayenko Kharenko

3 Baker McKenzie

4 Asters

5 Arzinger

6 Dentons

7 DLA Piper

8 Redcliff e Partners

9 LCF

10 Evris

11 Ілляшев та Партнери

12 EQUITY

13 Василь Кісіль і Партнери

14 Integrites

15 CMS Kyiv

16 Moris Group 

17 Gryphon Legal

18 EVERLEGAL

19 Kinstellar 

20 KPD Consulting

Банківське та фінансове право

1 KPMG Law Ukraine

2 Sayenko Kharenko

3 ENGARDE

4 Integritеs

5 ТіСіЕм Груп Україна

Арбітраж та медіація

1 EQUITY

2 Ілляшев та Партнери

3 Алєксєєв, Боярчуков і Партнери

4 Asters

5 Arzinger

6 L.I.Group

7 LCF

8 Ario

9 Грамацький і Партнери

10 ADER HABER

Банкрутство 
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1 Pavlenko Legal Group

2 DLA Piper

3 Sayenko Kharenko

4 ADER HABER

5 Baker McKenzie

6 CMS Kyiv

7 АНК

8 Aleksey Pukha & Partners

9 LeGrant

10 ВОЛХВ

Державно-приватне партнерство 

1 Baker McKenzie

2 CMS Kyiv

3 Василь Кісіль і Партнери

4 DLA PIPER

5 Arzinger

6 Dentons

7 ALEXANDROV&PARTNERS

8 KPD Consulting

9 TOTUM

10 Redcliff e Partners

Будівництво та нерухомість

1 Redcliff e Partners

2 Baker McKenzie

3 Integrites

4 CMS Kyiv

5 Asters

6 Eterna Law

7 Dentons

8 DLA Piper

9 Василь Кісіль і Партнери

10 EVERLEGAL

Енергетика та природні ресурси

1 Дубинський і Ошарова

2 Пахаренко і партнери

3 Redcliff e Partners

4 Грамацький і Партнери

5 Asters

6 Arzinger

7 Baker McKenzie

8 Evris 

9 Jurimex

10 Правовий Альянс

Інтелектуальна власність

1 CMS Kyiv

2 Eterna Law

3 Грамацький і Партнери

4 AVELLUM

5 Asters

6 Василь Кісіль і Партнери

7 Sayenko Kharenko

8 DLA PIPER

9 ALEXANDROV&PARTNERS

10 Axon Partners

11 EXPATPRO 

12 АНК

13 Сисуєв, Бондар, Храпуцький

14 Aleksey Pukha and Partners

15 Dmitrieva&Partners

Інвестиції
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1
Baker McKenzie
KPMG Law Ukraine

2 PWC legal

3 Asters

4 AVELLUM

5 Arzinger

6 CMS Kyiv

7 Sayenko Kharenko

8 Dentons

9 ENGARDE

10 Evris 

11 Eterna Law

12 Redcliff e Partners

13 Juscutum

14 Kinstellar

15 Gryphon Legal

Корпоративне право / M&A

1 Sayenko Kharenko

2 Baker McKenzie

3 Грамацький і Партнери

4 Redcliff e Partners

5 KPMG Law Ukraine

6 CMS Kyiv

7 DLA Piper

8 Pavlenko Legal Group

9 Juscutum 

10 Gryphon Legal

Корпоративне управління / Комплаєнс

1 AVER LEX

2 VB Partners 

3 EQUITY 

4 Arzinger

5 Ілляшев та Партнери

6 Василь Кісіль і Партнери 

7 Asters

8 Ario 

9 Barristers

10 Правовий Альянс 

11 Юрлайн 

12 Integrites

13 КМ Партнери

14 Juscutum

Кримінальне право та процес 

1 Правовий Альянс

2 Arzinger

3 ОМП

4 Danevych.Law

5 Aleksey Pukha & Partners

6 Grishakov Law Company

Медичне право / Фармацевтика

1 Ілляшев та Партнери 

2 Sayenko Kharenko

3 CMS Kyiv

4 Integritеs

5 Asters

6 Baker McKenzie

7 Василь Кісіль і Партнери

8 Грамацький і Партнери

9 LEXWELL&PARTNERS

10 Сергій Козьяков та Партнери

Міжнародне право / ЗЕД
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1 ENGARDE

2 Asters

3 Sayenko Kharenko

4 Ілляшев та Партнери

5 Василь Кісіль і Партнери

6 Arzinger

7 Integrites

8 LEXWELL&PARTNERS

9 Eterna Law

10 Redcliff e Partners

11 Грищенко та Партнери

12 LCF

Міжнародний арбітраж

1 Arzinger

2 Evris

3 AVELLUM

4 Ілляшев та Партнери

5 Redcliff e Partners

6 Dentons

7 EQUITY

8 LCF 

9 Spenser & Kauff mann*

10 ТіСіЕм Груп Україна

Реструктуризація

1
KM Partners 
PWC legal

2 DLA Piper

3 KPMG Law Ukraine

4 Грамацький і Партнери 

5 Соколовський і Партнери

6 Jurimex 

7 Redcliff e Partners

8 Evris

9 Moris Group

10 Шкребець і Партнери

Податкове право 1 AVELLUM

2 Василь Кісіль і Партнери

3 Asters 

4 С.Т. Партнерс* 

5 ADER HABER

6 AVG

Сімейне право

1 Asters

2 Eterna Law

3 Moris Group

Спортивне право
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1 AVELLUM

2 Василь Кісіль і Партнери

3 Asters

4 Baker McKenzie

5 Sayenko Kharenko

6 Arzinger

7 Dentons

8 ADER HABER

9 Gestors

10 EXPATPRO 

Трудове право

1 Asters

2 Василь Кісіль і Партнери

3 Ілляшев та Партнери

4 LCF

5 EQUITY

6 Sayenko Kharenko

7 Aver Lex

8 Evris

9 Baker McKenzie

10 Eterna Law

11 Moris Group

12 Redcliff e Partners

13 Pavlenko Legal Group

14 VB PARTNERS

15 Kinstellar

16 С.Т. Партнерс* 

Судова практика

1 Ілляшев та Партнери

2 ECOVIS Бондар та Бондар

3 Asters

4 Анте

5 Jurimex

6 Салком

7 RABOMIZO

Транспортне право (Авіація)

1 АНК

2 Interlegal

3 Юрлайн

4 LeGrant

5 Юридичне бюро Сергєєвих

Транспортне право (Морське право)

1 Juscutum 

2 Asters

3 Sayenko Kharenko

4 Axon Partners

5 CMS Kyiv

6 Jurimex 

7 Грамацький і Партнери

8 Коннов і Созановський

9 ADER HABER

ТМТ (Телекомунікації / Медіа / Технології)

*  з 01.01.2019 р. С.Т. Партнерс та Spenser & Kauffmann працюють під об'єднаним брендом SPENSERS ST



10 26 грудня 2018 р., №51-52 (653-654)     Юридична Газета

51 ОМП

52 Axon Partners

53 Barristers

54 Gryphon Legal

55 TOTUM

56 Сергій Козьяков та Партнери

57 Абсолют

58 SDM Partners

59 Ситнюк та партнери

60 KODEX

61 Grishakov Law Company

62 КПД Консалтинг

63 ASA GROUP

64 ESQUIRES

65 Gestors

66 Peterka and Partners

67 Побережнюк та партнери

68 Грищенко та Партнери 

69 Dmitrieva & Partners

70 Aleksey Pukha and Partners

71 Вдовичен та Партнери

72 SK Group

73 EXPATPRO

74 IPStyle

75 Ostin Law Firm

76 LS Group

77 Михайлюк, Сороколат та Партнери

78 CLACIS

79 Лоу Бізнес Ассошіейшн

80 Suprema Lex

81 Юрзовнішсервіс

82 ВОЛХВ

83 Pragnum

84 LeGrant

85 Андрій Кравець та Партнери

86 NOBILI

87 Анте

88 Gentls

89 Кролевецький і Партнери

90 QUANTUM Attorneys

91 IBC Legal Services

92 ID Legal Group

93 allTax

94 Шевердін і Партнери

95 AVG group

96 Юридичне бюро Сергєєвих

97 ADVICE GROUP

98 Colares

99 Сисуєв, Бондар, Храпуцький

100 Яр.Вал

Group #2

Юридичний бізнес
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Лідери практик Group #2

Банківське та фінансове право 

1 SK GROUP

2 Ситнюк та партнери 

3 SMD Partners

4 Сисуєв, Бондар, Храпуцький

5 Suprema Lex

6 ESQUIRES 

7 Ostin Law Firm

Банкрутство

1 NOBILI

2 Абсолют

3 Право Гарант

4 Лоу Бізнес Ассошіейшн

Інтелектуальна власність

1 IPStylе

2 SDM Partners

3 Михайлюк, Сороколат та Партнери

4 KODEX

5 ePravo

Корпоративне право / M&A

1 SDM Partners 

2 ОМП

3 SK Group

4 Сисуєв, Бондар, Храпуцький

5 Ostin Law Firm

Будівництво та нерухомість

1 МАКМЕЛ

2 SMD Partners

3 Кролевецький та Партнери

ТМТ (Телекомунікації / Медіа / Технології)

1 Quantum Attorneys

2 Ostin Law Firm

3 Kachura Lawyers

Кримінальне право та процес 

1 Яр.Вал 

2 Вдовичен та Партнери

3 ESQUIRES

4 Suprema Lex

5 Шевердін та Партнери

6 Colares

7 Кролевецький та Партнери

Податкове право

1 Яр.Вал

2 Ситнюк та партнери

3 SDM Partners

4 NOBILI

5 ID Legal Group

6 allTax

7 Петерка і Партнери

8 Кролевецький та Партнери

9 IBC Legal Services

Міжнародне право / ЗЕД

1 SK Group

2 Gestors

3 Тарасов та партнери

4 KODEX

Судова практика 

1 Ситнюк та партнери 

2 Pragnum

3 ВОЛХВ

4 Абсолют

5 Побережнюк та партнери

6 Gentls

7 Шевердін та партнери

8 Peterka and Partners

9 Colares

10 Гончарук та Партнери
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— Андрію, напередодні Нового 
року заведено підсумовувати 
результати роботи. Чим Вам за-
пам'ятався рік, що минає?
— Це наш 25-й рік роботи 

в Украї ні та 4-й рік роботи нашої 
юридичної практики у форматі ад-
вокатського об'єднання. Всі ці ро-
ки ми активно інвестували час та 
зусилля, передаючи україн ському 
ринку прогресивний світовий дос-
від, задля світлого майбутнього на-
шої країни. Ми маємо намір про-
довжити цю ініціативу. Ми виросли 
(кількісно та у фінансових показни-
ках), посилили низку наших клю-
чових практик (зокрема, команди 
транз акцій і нерухомості), успіш-
но закрили три найбільші локальні 
M&A угоди на ринку, інвестували 
ресурси нашої команди у відкрит-
тя ринку землі в Украї ні, приділяли 
багато часу роботі зі стартапами 
в IT-сфері тощо.

— Враховуючи Ваш практич-
ний досвід, які існують най-
більш проб лемні аспекти для 
бізнесу як платника податків? 
Чи бачите Ви, що саме потріб-
но змінити?
— Одна з проб лем полягає в тому, 

що бізнес не завжди до кінця усві-
домлює суть де яких законодав чих 
змін та їхні наслідки. Наприк лад, це 
стосується можливого запроваджен-
ня податку на виведений капітал чи 
відкриття ринку землі. Нещодавно 
я мав робочу зустріч з представни-
ками Мінекономіки, під час якої ми 
обговорювали моделювання та ін-
вестиції. Наразі відкритим залиша-
ється питання про те, куди Украї ні 
варто інвестувати свої ресурси. Як-
що у консервативні, традицій но прі-
оритетні сектори (агро-, машинобу-
дування), то це доз волить збільшити 
ВВП на 1,5-2%. Якщо піти іншим 
шляхом та інвестувати в ІТ-сферу 
й інновації, то відповідний приріст 
одразу становитиме 5-8%. Неваж-
ливо, чи відбудуться зміни податко-
вого законодавства, чи скасується 
мораторій на продаж с/г земель, 

Про юридичний ринок, 
роль великої четвірки, 
технології та юристів, 
цінності в бізнесі 
та кризу довіри 
розповів керуючий 
партнер PwC Legal 
в Украї ні та країнах 
Центральної і Східної 
Європи Андрій 
ПРОНЧЕНКО
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найголовніше, щоб і суспільство, 
і бізнес як його складова вірили в те, 
що робить влада.

Чи є щось, що я хотів би змінити? 
Так, але мова йде не про той чи ін-
ший закон. З роками я почав диви-
тися на речі глобальніше. Я хочу, 
щоб бізнес і люди почали більше 
довіряти одне одному. Я хочу, щоб 
бізнес змінювався проактивно, тоб-
то не під тиском вимог законодав-
ства, а через усвідомлення необхід-
ності таких змін. Бізнес, суспільство 
та влада мають демонструвати 
взаємну повагу та грати за єдиними 
правилами.

Довіра та повага покладені в ос-
нову розвиненого суспільства, це 
базові речі, але чомусь ми рідко дис-
кутуємо про це в пуб лічній площині. 
Хіба що раз на 4 роки, напередодні 
перевиборчих кампаній, відповідні 
лозунги декларативно лунають із 
трибун. Як партнер PwC Украї на, 
на щастя, я можу собі доз волити 
таку розкіш — прямо і відверто го-
ворити про те, що є важливим, та 
бути почутим через свою незаан-
гажованість.

— Якщо говорити загалом, на 
які зміни слід очікувати наступ-
ного року? Як ці зміни вплинуть 
на бізнес?
— Я знав, що ви обов'язково про 

це запитаєте. Ви шостий, хто за ос-
танні два дні ставить мені таке за-
питання [ред. — посміхається]. Я не 
провидець і в жодному разі не го-
товий приміряти на себе цю роль, 
але відповідь маю. PwC як глобаль-
на мережа щорічно інвестує коло-
сальні фінансові та людські ресурси 
в аналітичну роботу, яка доз воляє 
спрог нозувати тренди майбутнього 
і допомогти бізнесу (зокрема, клієн-
там компанії) вчасно до них адап-
туватися. Цього року ми перетну-
ли межу у понад чверть мільйона 
спів робітників. Близько 1% від за-
гальної кількості усього персоналу 
складає команда аналітиків, а це 
майже 2500 професіо налів, які що-
дня досліджують ринки, вивчають 
десятки питань, моделюють рішен-
ня та готують комплекс ні звіти.

Глибоке розуміння трендів і рин-
ків, а також їхнього впливу на біз-
нес клієнта (так званий thought 
leadership) — це те, за що нас, 
з-поміж іншого, цінують та обира-
ють клієнти. Це корелює з нашою 
місією — побудовою довіри в су-
спільстві та вирішенням соціально- 
важливих питань.

Що стосується майбутнього, 
я анітрохи не сумніваюся, що май-
бутнє нашої країни та усього люд-
ства буде мирним, світлим та по-
зитивним. Досягнутий на сьогодні 
прогрес у технічних і гуманітарних 
галузях створює для цього необхід-
ні перед умови. Водночас адаптація 
до нових умов су спільного і ділово-
го середовища завжди пов'язана 
з труднощами, які необхідно по-
долати. Багато підходів потрібно 
переглянути, перш ніж буде досяг-
нутий соціальний консенсус та еко-
номічна рівновага.

Світ перебуває на етапі транс-
форма ції, для якого характерна 
фінансова нестабільність, дефіцит 
ресурсів, поширення кіберзагроз 
та різного роду дезінформа ції. 
Наслідком загального зниження 
стійкості бізнесу та поширення 
фейків стає зрос тання запиту на 
довіру та підвище ння цінності ре-
путації.

Все це призведе до загального 
зниження стійкості бізнесу. Насам-
перед, це позначиться на малому та 
серед ньому бізнесі. Великі гравці 
ринку будуть змушені впроваджу-
вати інструменти ретельного відбо-
ру партнерів і контр агентів.

Юридичний бізнес — одна зі 
сфер, в якій спів праця побудова-
на на довірі. Готовність усвідоми-
ти зрос тання цінності репутації, 
а також прихильність до принци-
пів прозорого та етичного ведення 
бізнесу створюють нові можливо-
сті. Перед компаніями, які поділя-
ють такі цінності, відкривається 
доступ до ринків капіталу, спів-
праці з міжнародним корпорація-
ми, інвестицій ними фондами й ін-
шими організаціями, які вивчають 
історію розвитку та оцінюють ре-
путацію потенцій них партнерів.

— Враховуючи вище зазначене, 
як транс формувалася роль юри-
дичного радника?

— Наразі недостатньо бути першо-
класним юристом. Клієнти очіку-
ють, що юристи виступатимуть 
в ролі бізнес- радників, які здатні 
комплекс но підійти до вирішення 
зав дань і допомогти їхньому бізнесу 
зрос тати та капіталізуватися. Клієн-
ти очікують від зовнішніх юридич-
них радників не лише юридичних, 
але й бізнесових, фінансових та еко-
номічних порад. Тобто певною мі-
рою ми беремо на себе роботу інхау-
сів, які розуміють бізнес зсередини.

Це не применшує важливість ро-
боти колег по ринку, які сфокусова-
ні на вирішенні нагальних проб лем 
клієнтів, пов'язаних із криміналь-
ним провадженням або іншим пред-
ставництвом у судах.

Однак роль PwC Legal є набагато 
шир шою, ніж надання суто юри-
дичних консультацій. Зокрема, ми 
готові допомогти нашим клієнтам 
відкрити нові горизонти бізнесу. За 
умови, що мрії клієнта збігаються 
з нашими цінностями.

Бізнес- модель юридичної фірми 
майбутнього (а щодо PwC Legal — 
сьогодення) є більш диференційо-
ваною. Вона доповнена послугами 
у сфері консалтингу, форензіку та 
мінімізації ризиків.

— Тож чи зміняться відноси-
ни між представниками юри-
дичного бізнесу та їхніми клі-
єнтами?
— Вважаю, що вони стануть 

більш прозорими, буде більше до-
віри, оскільки немає нічого більш 
цінного, ніж довіра та авторитет, 
які потрібно напрацьовувати рока-
ми, а втратити можна дуже швидко.

Сьогодні нас все частіше запро-
шують не лише як юристів, але 
як валідатора надій ності бізнесу. 
Великий бізнес створює мережі 
постачальників, авторизованих 
представництв — тих, кому можна 
довіряти. Вже сьогодні на рівні ве-
ликого транснаціо нального бізнесу 
сформувалися інститути «довірених 

постачальників», «авторизованих 
дилерів» тощо. Для підтверджен-
ня своєї репутації компаніям недо-
статньо буде простої присутності 
в інформа цій ному полі, розкрит-
тя певного роду інформа ції та да-
них про себе. Необхідно буде під-
тверджувати достовірність фактів 
(складових позитивної репутації) 
з надій ного джерела. Такими дже-
релами можуть виступати компанії, 
які за характером своєї діяльності 
заглиблюються у діяльність своїх 
клієнтів (насамперед, аудиторські 
та юридичні).

— Які світові тренди, що впли-
нули на україн ський ринок 
юридичних послуг, Ви мог-
ли б відзначити?
— Перш ніж відповідати на це 

запитання, варто поглянути на то-
го, хто може виступити суб'єктом 
надання юрпослуг. Традицій ні юри-
дичні компанії вже втратили на це 
монополію. Big 4 поступово розши-
рює свою присутність на ринку та 
відіграє дедалі важливішу роль — це 
перший тренд.

Другим трендом є те, що юри-
дичні департаменти стають більш 
гнучкими та конкурентоздатни-
ми. Відбувається боротьба за та-
ланти, юристи йдуть або в іншу юр-
компанію, або в компанії великої 
четвірки, або в інхауси. Ще як ва-
ріант, юристи розпочинають свій 
LegalTech- стартап (до речі, це також 
один із трендів).

Окрім того, вимоги до сучасного 
юриста набагато більші, ніж просто 
підготувати позовну заяву чи звіт. 
Сучасний юрист повинен бути го-
товий продемонструвати інші знан-
ня та навички, прямо не пов'язані 
з правом (наприк лад, менеджмент 
проектів, базові знання у сфері ІТ, 
фінансів, економіки тощо).

— Цей рік запам'ятався певною 
кількістю «розлучень» та об'єд-
нань на юрринку Украї ни. Що 
стало перед умовою цих проце-
сів? Які Ваші прог нози на при-
йдешній рік.
— Я впевнений, що у кожної фір-

ми, про які ви згадуєте, були свої 
мотиви (як економічні, так і стра-
тегічні). На мою думку, така тур-
булентність на ринку не пов'язана 
з кризою, скоріше — з глобальни-
ми тенденціями. Глобальні тенден-
ції диктують, що юридична фірма 
має бути або супер бутиковою, 
або вона має бути дуже великою, 

PwC Legal в Україні об’єднало 
клієнтів навколо ідей та цінностей, 
а не основної юридичної діяльності

Юридичний бізнес — 
одна зі сфер, де довіра 

є основою спів праці
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що доз волить вивільнити ресурси 
для подальшого інвестування та 
зрос тання. Юрфірмам серед нього 
розміру буде важко. Великі гравці 
ринку почнуть поглинати серед-
ніх, тому що останнім буде складно 
конкурувати.

З приводу «розлучень» також 
багато причин: фірма маленька, 
один партнер «годував» іншого 
або у партнерів різне ідеологічне 
бачення. З огляду на зазначене, 
постає питання про те, навіщо по-
трібен такий партнер?

Що стосується PwC Legal Украї-
на, чи замислюємося ми над при-
дбанням окремих команд або ці-
лих фірм? Відповідь — так, ми 
приглядаємося до ринку, але по-
ки що не знайшли «свою» коман-
ду, тому ми все ще перебуваємо 
у процесі пошуку.

— Сьогодні тільки ледачий не 
говорить про LegalTech, RegTech 
і FinTech. Яка Ваша позиція 
з цього приводу: це данина мо-
ді чи життєва необхідність?
— Технології на юридичному 

ринку розвиваються експоненці-
ально. Юридичний ринок майбут-
нього характеризується гонитвою 
за інноваціями та найефективні-
шими з представлених на ринку 
технологіями, їх впровадженням 
у бізнес- процеси. Однак високоінте-
лектуальну роботу, як і раніше, ви-
конуватимуть люди, які для полег-
шення вирішення рутинних зав дань 
використовуватимуть технології.

Виникнення всіх трьох типів 
нових технологій, про які ви зга-
дали, продиктовані змінами в ре-
гулюванні фінансового ринку, зо-
крема, вимогами щодо прозорості, 
надання звітності, обміну інформа-
цією. Якщо FinTech може сприй-
матися як загроза з боку традицій-
них фінансових інституцій, то 
RegTech і LegalTech розцінюються 
як діджитал- помічники та партне-
ри традицій ної фінансової сис теми.

Загалом, великі юридичні компа-
нії рухаються в напрямку інвесту-
вання у використання нових техно-
логій, тоді як невеликі гравці ринку 
фокусуються на спеціалізації.

Важливо розуміти, що техноло-
гії — це лише інструменти. Сьо-
годні технології знач ною мірою 
«фетишизували» їх розробники 
з метою створення попиту, що ви-
переджає реальну потребу ринку. 
У 2018 р. витрати корпорацій на 
юридичні послуги наблизилися до 
500 млрд доларів. При цьому інвес-
тиції в LegalTech склали близько 
5 млрд доларів, тобто приблизно 
1%. Незважаючи на стрімкий роз-
виток технологій, сьогодні лише 
трохи більше ніж половина керів-
ників юридичних департаментів 
включили це питання до свого по-
рядку денного. Водночас за остан-
ні 5 років кількість патентів у сфе-
рі LegalTech збільшилася майже 
у 5 разів. Наразі у світі налічується 
понад 800 великих LegalTech ком-
паній, 40% яких були засновані 

протягом останніх 3-х років. Най-
більш висококонкурентними є рі-
шення у сфері авто матизації збе-
рігання документів та управління 
проектами. Передові позиції зай-
мають такі країни як США, Китай 
та Південна Корея.

Технології доз воляють оптимі-
зувати витрати, але не можуть за-
мінити або компенсувати відсут-
ність ключових компетенцій (як 
професій них, так і управлінських). 
Нові технології — це завжди нові 
ризики, тому PwC Legal впроваджує 
певну нову технологію лише після 
того, як вона пройде всі етапи апро-
бації. Ми не ставимо експерименти 
на своїх клієнтах.

— Чи загрожують юристам 
новітні технології та авто-
матизація багатьох процесів?
— Поясню за допомогою ана-

логії. Візьмемо танк. Чи може він 
теоретично мені загрожувати? Мо-
же, але так само його можна вико-
ристати для оборони. Тож відпо-
відь на питання про те, чи можна 
вважати новітні технології загро-
зою для традицій них юридичних 
фірм — так, звичай но. Проте ре-
альний вплив технологій на ком-
панії та бізнес буде залежати від 
того, як саме їх використовувати. 
Можна оборонятися і намагатися 

від цього втекти, а можна взяти собі 
на озброєння.

— Більшість україн ських ком-
паній (зокрема, PwC Legal), 
окрім надання юридичних 
послуг, здійс нюють освітню 
функцію. Наразі масовим трен-
дом стало проведення освітніх 
семінарів і тренінгів для клі-
єнтів. Ви впевнені, що ринок 
готовий сприй няти Вас у та-
кій ролі?
— Річ у тім, що ми не намагаємо-

ся грати якусь роль і не збираємося 
виглядати тими, ким ми не є на-
справді. Насамперед, ми юристи. 
Водночас ми носії цінностей, які 

доз волили бренду PwC протягом 
170 років утримувати провідну по-
зицію у своїй сфері. Я переконаний, 
що популяризація цих цінностей — 
корисна для ринку. На мою дум-
ку, він вже достатньо зрілий, щоб 
сприй няти їх правильно.

Для нашого ринку, коли мова йде 
про націо нальний бізнес, характер-
не дещо скептичне ставлення до 
цінностей, які постій но проголо-
шують західні компанії (прозорість, 
абсолютна законослухняність, соці-
альна відповідальність, турбота про 
екологію, повага до персоналу та 
врахування його потреб). Зазвичай 

все це сприй мається як обов'язкова 
риторика в межах «правил хорошо-
го тону». Однак насправді в розви-
нених країнах це реальні основи 
конкурентоспроможності. Без усьо-
го цього просто не можна. Якщо 
не будеш прозорим, то заплатиш 
більше, ніж «заощадив». Якщо не 
будеш думати про спів робітників, 
то не зможеш зберегти та розви-
вати компетенції у важливих на-
прямках. Якщо не будеш соціально- 
відповідальним, то люди не будуть 
тобі довіряти.

Якщо людина і бізнес роб лять 
щось корисне понад те, за що от-
римують гроші, це свідчить про те, 
що з ними варто мати справу. Всі 
прагнуть мати стабільних і надій-
них партнерів. Той, у кого все добре 
сьогодні, завжди думає про май-
бутнє. Якщо людина або компанія 
не дбають про майбутнє планети, 
то як можна розраховувати на те, 
що вони піклуються про свою ре-
путацію навіть у короткостроковій 
перспективі? З огляду на те, яких 
успіхів досягли країни, де зазначе-
ні цінності насправді сповідуються, 
напевно, в цьому є сенс.

Ми прийшли на ринок Украї ни 
у складний перехідний час — на 
початку 90-х. Про комплаєнс тоді 
мало хто чув, вже не кажучи про те, 
щоб розуміти, що саме криється за 
цим поняттям. Ринок не вірив, що 
можна не лише декларувати, але 
й насправді працювати закон но та 
етично, залишаючись при цьому 
прибутковим бізнесом. Ми це до-
вели своїм прик ладом.

— Одним з глобальних трендів 
сучасності є криза довіри. Саме 
про це Ви не одноразово згаду-
вали під час розмови….
— Абсолютно правильно. В Украї-

ні криза довіри накладається на 
стереотипи нашої ментальності. 
Ніде правди діти, ми вклали чима-
ло зусиль у становлення та розви-
ток ринку юридичних послуг. Мені 
приємно констатувати, що у нас 
в цьому питанні знайшлися одно-
думці. Зараз все більше локальних 
юридичних компаній розроб ляють 
та впроваджують кодекси етики, 
честі й моралі. Нам імпонує така 
позиція. Повертаючись до поперед-
нього питання, зазначу, що я не роз-
глядаю просвіту та популяризацію 
цінностей PwC Legal як окрему від 
основної діяльності. Виконуючи 
свої основні зав дання, ми демон-
струємо підходи, які враховують 
значущість репутації, зміни ділових 
пріоритетів компаній та життєвих 
цілей спів робітників. Ми це робимо, 
тому що можемо і хочемо сприяти 
поліпшенню умов для бізнесу. Це 
наша соціальна відповідальність — 
можливість зробити щось більше, 
ніж просто надавати якісний юри-
дичний сервіс. 

Розмовляв Єгор ЖЕЛТУХІН, 
головний редактор 
«Юридичної Газети»

Андрій ПРОНЧЕНКО, керуючий партнер PwC Legal в Украї ні та країнах Центральної 
і Східної Європи
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Відновлення законності у податковому спорі за допомогою 
кримінального процесу: як довести недопустимість 
протоколу допиту директора контрагента?

У процесі оскарження податково-
го повідомлення-рішення платникам 
податків доводиться зіштовхуватися 
з найрізноманітнішими маневрами 
податківців, за допомогою яких ос-
танні намагаються відстояти суму 
визначених ними донарахувань та 
штрафів. Одним з таких маневрів 
є використання протоколу допиту 
директора контрагента платника, 
отриманого в межах кримінального 
провадження, як доказу фіктивності 
контрагента, і, як наслідок, нереаль-
ності операцій. Проте використан-
ня такого «доказу» в цьому випадку 
суперечить нормам чинного зако-
нодавства. Доводити це можна і по-
трібно, використовуючи, зокрема, 
норми кримінального процесу. 

Підставою такого використання є 
ст. 74 КАС України, яка не дозволяє ад-
міністративному суду брати до уваги 
докази, одержані з порушенням по-
рядку, встановленого законом. Таким 
законом є Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України (далі — КПК), ад-
же правоохоронні органи отримують 
протокол допиту саме під час досудо-
вого розслідування в межах кримі-
нального провадження.

Дозвіл на розголошення 
таємниці досудового 
розслідування 
Саме з наявністю досудового роз-

слідування пов'язане одне з пору-
шень порядку, встановленого КПК, 
яке є очевидним у разі використан-
ня протоколу допиту в адміністра-
тивній справі. У ст. 222 КПК чітко 
прописано, що відомості досудово-
го розслідування (зокрема, інфор-
мацію у протоколі допиту дирек-
тора) можна розголошувати лише 
з письмового дозволу слідчого або 
прокурора. До того ж незаконне роз-
голошення таких відомостей може 
мати наслідком кримінальну відпо-
відальність за ст. 387 КК України. 

Оскільки на практиці такого дозволу 
часто може не бути, то побачивши 
в межах адміністративної справи 
протокол допиту, варто одразу пере-
віряти його наявність, а у разі його 
відсутності та при доцільності — іні-
ціювати кримінальне провадження 
за фактом вчинення відповідного 
злочину. Вважаємо, що такий мане-
вр у відповідь не дуже сподобається 
податківцям. Також це буде цілком 
легальним наслідком їхньої поведін-
ки, незаконність якої встановлено 
кримінальним законодавством.

Недопустимість протоколу 
допиту як доказу
Існує достатньо фактів, які можуть 

свідчити про недопустимість прото-
колу допиту як доказу за КПК, а отже, 
про неможливість його використан-
ня в межах адміністративної справи. 

Основною тут є пряма заборона 
суду обґрунтовувати свої рішення по-
казаннями, наданими слідчому чи 
прокурору, або на них посилатися, а 
також визнавати доказами відомості, 
які не були предметом безпосеред-
нього дослідження суду (ч. 4 ст. 95, 
ч. 2 ст. 23 КПК).

Варто врахувати, що суди під час 
розгляду кримінальних справ не до-
сліджують протоколи допиту свідків 
через те, що можуть обґрунтовува-
ти свої рішення лише показаннями, 
які безпосередньо надані свідками в 
судовому засіданні. Тому незрозумі-
лим є підхід адміністративних судів 
щодо визнання допустимим прото-
колу допиту свідка як доказу, якщо в 
кримінальному провадженні він не 
вважається доказом.

Також варіанти визнання прото-
колу допиту недопустимим визначені 
ст. 87 КПК, яка вказує на недопусти-
мість доказів, отриманих:

• внаслідок істотного порушення 
прав та свобод людини (що включає, 
зокрема, порушення права особи на 

захист — недопущення або незабезпе-
чення присутності адвоката під час до-
питу;отримання показань від свідка, 
який не був повідомлений про право 
їх не надавати);

• від свідка, який надалі був визна-
ний підозрюваним чи обвинуваченим 
у цьому кримінальному провадженні 
(це особливо актуально для кримі-
нальних проваджень щодо фіктив-
ного підприємництва, оскільки вони 
здійснюються саме щодо директорів 
компаній, які перед отриманням ста-
тусу підозрюваного надають показан-
ня як свідки).

Про недопустимість протоколу до-
питу як доказу можуть також свідчи-
ти порушення у процесі його скла-
дання, а саме: відсутність відомостей 
про місце і час складення протоколу; 
відсутність підписів усіх учасників 
допиту; складення протоколу неупов-
новаженою на це посадовою особою. 
Проте допущення таких помилок є 
достатньо розповсюдженою практи-
кою через перевантаженість органів 
досудового розслідування.

Наслідки недопустимості 
протоколу допиту як доказу
Оцінка всім зазначеним фактам, 

які можуть свідчити про недопусти-
мість протоколу, може надаватися ви-
ключно в межах кримінального про-
вадження, а саме під час ухвалення 
вироку у справі. На це прямо вказують 
норми КПК.

Водночас відсутність вироку в кри-
мінальному провадженні, в межах 
якого було отримано протокол допи-
ту, виключає можливість його вико-
ристання як доказу в адміністративній 
справі. Наразі таку позицію підтримує 
Верховний Суд, а також починають 
імплементувати суди апеляційної ін-
станції. Цей аргумент може стати ва-
гомим, оскільки часто в межах адмі-
ністративної справи з'являється саме 
протокол допиту свідка з відкритого 
кримінального провадження (в якому 
ще не був винесений вирок).

Спростування відомостей 
у протоколі допиту
Для спростування відомостей про 

непричетність директора до діяльно-
сті компанії можна використовувати 
не лише норми кримінального проце-
су, але й наявність кримінальних про-
ваджень. Зокрема, варто слідкувати за 
інформацією в судовому реєстрі щодо 
інших кримінальних проваджень, в 
яких фігурує відповідний контрагент. 
Часто таких проваджень є декілька, а 
в одному з них можуть бути свідчен-
ня того ж директора, але іншого змі-
сту. Наприклад, різні версії директора 
щодо участі в діяльності компанії (з 
практичного досвіду): підтвердження 

статусу директора в нотаріальній за-
яві; показання про втрату паспорта і 
непричетність до реєстрації як дирек-
тора; показання про реєстрацію ком-
панії на себе за грошову винагороду.

На такі розбіжності, у разі наявно-
сті доз волу на їх розголошення, варто 
вказувати в суді та ставити під сумнів 
достовірність відомостей у протоколі 
допиту. Адже показання різного змі-
сту в різних провадженнях суперечить 
законодавству, тому обов'язково має 
враховуватися судом.

Для того, щоб отримати інформа-
цію про такі показання в інших про-
вадженнях, потрібно аналізувати 
судові рішення в межах іншого кри-
мінального провадження (в текстах 
рішень часто є посилання на протокол 
допиту та викладені в ньому показан-
ня). Якщо в рішеннях є інформація 
лише про факт наявності протоколу 
допиту, можна також подати клопо-
тання про ознайомлення з матері-
алами судових справ, звернутися з 
адвокатськими запитами до органів 
досудового розслідування, а також 
опитати директора контрагента на 
підставі норм Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» 
(не варто виключати можливість от-
римання «нової версії» його причетно-
сті до діяльності контрагента).

Актуальна практика
Варто зазначити, що в цій сфері 

є також позитивні тенденції. Наразі 
помітний перехід Верховного Суду 
до більш зваженої позиції щодо ви-
користання протоколів допиту свід-
ка в межах адміністративної справи. 
В останніх рішеннях ВС неоднора-
зово вказував на непідтвердження 
іншими доказами обставин, викла-
дених у протоколі допиту, а тому не 
брав їх до уваги.

Проте прецеденти позитивної для 
платників податків позиції Верховно-
го Суду є лише початком шляху. На на-
шу думку, належний захист інтересів 
платника податків суди мають забез-
печувати не тільки внаслідок тривало-
го процесу оскарження аж до касацій 
ного суду, а ще на етапі судового роз-
гляду спору в першій інстанції.

Таким чином, протокол допиту ди-
ректора контр агента в руках подат-
ківців в адміністративній справі — не 
доказ їхньої переваги та жодним чи-
ном не перепона на шляху оскаржен-
ня податкового повідомлення- рішен-
ня. Це лише можливість поглянути 
на ситуацію ширше та спростову-
вати такий «доказ» через його неза-
конність, використовуючи, зокрема, 
норми кримінального законодавства 
для розвитку нової, позитивної та за-
конної судової практики на користь 
платників податків. 

Віктор ДУМА, 
адвокат, юрист, практика 
кримінального права ЮФ Asters

Ірина БОРКІВЕЦЬ, 
молодший юрист, практика 
кримінального права ЮФ Asters

Ві ДУМА І БОРКІВЕЦЬ

Актуально | Кримінальний процес
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Створення недискримінаційної, 
конкурентної та прозорої сис теми 
пуб лічних закупівель є важливою 
перед умовою для сталого розвитку 
економіки краї ни. Одним з важливих 
елементів сис теми пуб лічних закупі-
вель є наявність діє вого механізму 
оскаржень, що доз воляє захистити 
права та закон ні інтереси осіб, які бе-
руть або бажають взяти участь у про-
цедурах закупівель.

Украї на виконала вимоги ст. 150 
Угоди про асоціацію між Украї ною та 
ЄС (далі — Угода), якими передбача-
ється обов'язок Украї ни забезпечити 
поступове приведення законодавства 
у сфері державних закупівель у від-

повідність до acquis ЄС у сфері дер-
жавних закупівель, а також створила 
незалежний орган, зав данням якого 
є розгляд скарг у сфері пуб лічних за-
купівель.

Згідно зі ст. 8 Закону Украї ни «Про 
пуб лічні закупівлі» (далі — Закон), 
Антимонопольний комітет Украї ни 
(далі — АМКУ) як орган оскарження 
у сфері пуб лічних закупівель створив 
Постійно діючу адміністративну коле-
гію з розгляду скарг про порушення 
законодавства у сфері пуб лічних за-
купівель (далі — Колегія) з метою не-
упередженого та ефективного захисту 
прав і закон них інтересів осіб, пов'яза-
них з участю в процедурах закупівлі.

Процедура оскарження
Ст. 18 Закону регламентує порядок 

оскарження процедур пуб лічних за-
купівель. Скарги до Колегії подають-
ся виключно у формі електрон ного 
документа через електрон ну сис тему 
закупівель (на платформі Prozorro). 
Після розміщення скарги в сис темі 
закупівель скарга автоматично вно-
ситься до реє стру скарг та формуєть-
ся її реє страційна картка. Prozorro 
призупиняє електрон ний аукціон, 
не оприлюднює договір і звіт про ре-
зультати закупівлі під час процедури 
оскарження, а також надсилає скаргу 
замовнику та Колегії. Колегія розгля-
дає скаргу протягом 15 робочих днів 

(якщо закупівля для потреб оборо-
ни — протягом 10 робочих днів). За 
результатами розгляду Колегія може 
прий няти такі рішення:

• зобо в'язати замовника внести 
зміни до тендерної документації;

• зобо в'язати замовника скасува-
ти рішення про допущення до аук-
ціо ну чи рішення про відхилення 
пропозицій;

• зобо в'язати замовника скасува-
ти процедуру;

• зобо в'язати замовника скасу-
вати рішення про визначення пере-
можця.

Продовження на стор. 24

Юридичний бізнес

Практика морського права 

у 2018 р. в Украї ні: 

successes and failures

стор. 28

Юридичний бізнес 

Бутикові юридичні компанії в Украї ні: 

захист, якого потребують клієнти

стор. 22

Підводні камені
Оскарження пуб лічних закупівель в АМКУ
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Електрон ний суд: міф чи реальність?

З чого все починалося
Зародженням електрон ного 

судочинства можна вважати 
2011 р., коли в україн ських су-
дах почав працювати електрон-
ний документообіг. Для різних 
юрисдикцій були створені різні 
програми. Наприк лад, Д-3 для 
район них судів або ДСС для ад-
міністративних та гос подарських 
судів, розроблені державним під-
приємством «Інформа ційні судові 
сис теми». При цьому де які суди 
розробили власне програмне за-
безпечення. Наприк лад, в апеля-
ційному суді м. Києва використо-
вується Автоматизована сис тема 
електрон ного документо обігу 
«Апеляція». Для тих працівників 
суду, які першими почали пра-
цювати з цими сис темами, бу-
ли нелегкі часи, оскільки вони 
фак тично виступали в ролі бета- 
тестерів, постійно зіштовхуючись 
з проб лемами недосконалого про-
дукту, а відповіді на питання до-
водилося шукати на спеціально-
му форумі. Навчання і тренінги, 
як працювати з сис темою, майже 
не проводилися.

Важко було назвати ці програми 
повноцінним документообігом, 
оскільки з основного функціо налу, 
доступного для працівників суду, 
був лише автоматичний розподіл 
справ між суддями та завантажен-
ня до сис теми рішень в електрон-
ному вигляді. Перші версії цих 
програм були настільки «сирі», що 
авторозподіл однієї справи три-

вав до 20 хвилин. У разі великої 
кількості справ це просто призу-
пиняло роботу суду. Проблему бу-
ло вирішено шляхом оновлення 
програмного забезпечення. Мож-
ливостей для учасників процесу 
сис тема взагалі не передбачала.

Наступний етап впровадження 
електрон ного суду, вже відчутний 
для громадян, відбувся у 2013 р., 
коли в де яких судах учасники про-
цесу отримали можливість створи-
ти особистий кабінет, отримува-
ти судові рішення на електрон ну 
пошту та інформа цію про судо-
ві засідання за допомогою смс- 
повідомлень. Працювало це та-
ким чином: судові рішення під час 
надсилання до Єдиного держав-
ного реє стру судових рішень че-
рез документообіг суду автома-
тично надсилалися до особистого 
кабінету. Також після внесення 
до сис теми документообігу відо-
мостей про дату судових засідань 
учасник справи отримував смс- 
повідомлення на свій мобільний 
телефон.

Новий час
З прий няттям нових процесу-

альних кодексів у 2017 р. зако-
нодавець передбачив створення 
абсолютно нової електрон ної сис-
теми, яка буде загальною для всіх 
судів Украї ни, Державної судової 
адміністрації Украї ни (далі — ДСА) 
та Вищої ради правосуддя (далі — 
ВРП), під назвою Єдина судово- 

інформа ційно- телекомунікаційна 
сис тема (далі — ЄСІТС).

Ідея ЄСІТС полягає в тому, що 
вона поєднає в собі функції доку-
ментообігу суду, електрон ного суду, 
технічного фіксування судових засі-
дань, відео конференцзв'язку та інші 
можливості. Сьогодні все це працює 
завдяки різному програмному забез-
печенню, не пов'язаному між собою. 
Отже, плани просто грандіозні!

Ще одним нововведенням бу-
де централізація всіх потужнос-
тей в одному місці. Якщо раніше 
кожен суд мав свою сис тему, роз-
міщену на власному сервері, який 
знаходився у приміщенні суду, то 
за новою концепцією вся інформа-
ція зберігатиметься в одному місці 
(на сервері) у «хмарному сховищі».

Що дає ЄСІТС учасникам 
судового процесу
Концепція передбачає, що ЄСІТС 

буде складатися з окремих час-

тин — модулів та підсис тем. Деякі 
з них будуть доступні для грома-
дян, а де які — виключно для вну-
трішніх потреб судів.

Якщо сис тема запрацює на 
100% з усіма своїми модулями та 
підсис темами, то подати позов, 
взяти участь у судовому засіданні, 
отримати судове рішення і навіть 
стежити за станом його виконання 
можна буде не виходячи з офісу за 

допомогою свого комп'ютера або 
мобільного телефону. Єдине, що 
вам потрібно — мати електрон-
ний ключ та зареє струватися 
в сис темі. Закон зобо в'язує адво-
катів, нотаріусів, приватних ви-
конавців, арбітражних керуючих, 
судових експертів, державні орга-
ни, органи місцевого самовряду-
вання, суб'єктів гос подарювання 
державного та комунального сек-
торів економіки зареє струватися 
в ЄСІТС. Реєстрація всіх інших 
суб'єктів є добровільною.

Ігор КОТОВИЧ, 
юрист АО «ТОТУМ»
І КОТОВИЧ Створення та запуск 

Електронного судочинства 
є грандіозним 

і складним проектом

Аналітика | Судочинство
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З моменту реє страції в сис темі 
всі судові рішення, повістки та ін-
ші документи учасник процесу от-
римуватиме на свою електрон ну 
пошту. При цьому аргумент «я не 
знав про судову справу», «рішен-
ня/повістку не отримував» вже 
не буде діяти.

Основний сервіс, яким кори-
стуватиметься учасник проце-
су — це Електрон ний кабінет, 
який надаватиме доступ до мо-
дулів: Електрон ний суд, сервіс 
пошуку Єдиного державного 
реє стру судових рішень (далі — 
ЄДРСР), моніторинг стадій роз-
гляду судових справ, моніторинг 
судових засідань по справі (місце, 
дата і час), моніторинг нових рі-
шень в ЄДРСР, сервіси Мін'юсту. 
Частина цих можливостей вже 
реалізована, але розрізнено: на 
сайті судової влади (моніторинг 
судових засідань), сайті ЄДРСР, 
сайті Мін'юсту.

На сьогодні серед новел для 
потенційних учасників судового 
процесу в тестовому режимі було 
запущено модуль «Електрон ний 
суд». Через нього до виключного 
переліку судів (загалом 18 судів) 
можна подати позовну заяву чи 
інший процесуальний документ 
в електрон ному вигляді. Однак, 
за словами працівників судів, та-
ку можливість громадяни вико-
ристовують неактивно. Навіть 
поодинокі випадки подання до-
кументів через сис тему створю-
ють проб леми як для заявників, 
так і для суду.

Наприк лад, до одного з район-
них судів м. Києва, який є пілот-
ним, через Електрон ний суд на-
дійшла заява про видачу судового 
наказу. Проте вона виявилася не-
підсудна цьому суду. У разі повно-
цінної роботи ЄСІТС перенаправ-
лення такої заяви до належного 
суду мало б відбутися у кілька «клі-
ків», проте сьогодні суд, який має 
розглянути цю заяву, не є пілот-
ним, Електрон ний суд в ньому не 
впроваджено. В результаті постала 
проб лема, що робити з цією зая-
вою. Розглянути її суд не має пра-
ва, видалити або перенаправити 
її неможливо, а підприємство, яке 
ризикнуло скористатися нововве-
денням, залишилося без результа-
ту розгляду своєї заяви.

Судова статистика щодо по-
дання заяв через Електрон ний 
суд не вражає. Наприк лад, до су-
дів м. Києва за останній місяць 
(з 25.10.2018 р.) було подано лише 
54 заяви. Такі низькі цифри мож-
на пояснити недовірою та непоін-
формованістю учасників процесу 
про сис тему та можливості, які 
вона надає.

Ризики 
Як і будь яка реформа, реалі-

зація ідеї Електрон ного судочин-
ства впирається у фінансування 
та належне матеріально- технічне 
забезпечення судів. В умовах то-
тального недофінансування су-

дової сис теми ризики відсутності 
кош тів на розробку ЄСІТС ціл-
ком реальні. Через нестачу ска-
нерів суди фізично не зможуть 
переводити всі паперові заяви 
в електрон ний вид, як це вима-
гається законом (принаймні, 
вчасно).

Якщо сис тема буде централізо-
ваною, то вирішальним фактором 
для судів з роботою з ЄСІТС бу-
де доступ до всесвітньої мережі. 
У разі відключення електроенер-
гії, неналежної роботи інтернет- 
провайдера або просто через по-
вільний зв'язок робота суду буде 

зупинена. Реєструвати заяви та 
розглядати справи фізично бу-
де неможливо. Зовсім катастро-
фічною видається ситуація, коли 
через технічні проб леми чи ха-
керські атаки повністю буде при-
зупинена робота ЄСІТС, в резуль-
таті чого буде паралізовано всю 
судову сис тему краї ни.

Також потрібно розуміти, що 
ЄСІТС зберігатиме величезну 
кількість особистої конфіденцій-
ної інформа ції про учасників про-
цесу. Важко уявити наслідки, як-
що хтось отримає до цих даних 
несанкціо нований доступ і зможе 
використовувати їх у недобросо-
вісних цілях. Тому належне техніч-
не забезпечення та кібербезпека 

є першочерговим зав данням ДСА 
перед запуском ЄСІТС.

Перспективи
За оптимістичними заява-

ми, ЄСІТС мала запрацювати 
з 01.01.2019 р. Однак враховуючи 
реалізацію етапів підготовки до 
запуску цієї сис теми та інформа-
цію, що міститься в інтерв'ю поса-
дових осіб ДСА, надії на це мало. 
Нагадаю, що за розробку та впро-
вадження цього амбіційного про-
екту відповідальною є ДСА, яка 
планувала до кінця 2018 р. запу-
стити ЄСІТС в тестовому режимі.

Проте із затвердженої ДСА кон-
цепції побудови ЄСІТС вбачаєть-
ся, що забезпечення комплекс ного 
функціо нування ЄСІТС стоїть на ос-
танньому місці у планах на 2019 р. 
Отже, у кращому випадку, що ми 
зможемо побачити на початку 
2019 р., то це лише фрагменти тих 
можливостей, які на нас чекають.

Відкладений старт
Враховуючи, що ЄСІТС створю-

ється з нуля, важко говорити про 
реальні строки запуску цієї сис-
теми. Одним з ключових моментів 
запуску сис теми є Положення про 
ЄСІТС, що має бути затверджене 
ВРП за поданням ДСА та після кон-
сультацій з Радою суддів Украї ни 

(далі — РСУ). Якщо тривалі стро-
ки розробки сис теми, враховую-
чи її складність, є виправданими, 
то зволікання ДСА з підготовкою 
положення є незрозумілим. На 
сьогодні ДСА досі не підготувала 
текст положення, а консультацій 
з РСУ ще не провела.

На цей факт 08.11.2018 р. у своїй 
доповіді звернула увагу член РСУ 
Валерія Чорна, яка повідомила, 
що враховуючи відсутність про-
екту положення про ЄСІТС, «дата 
початку функціо нування ЄСІТС не 
відома і вже точно це не відбудеть-
ся 01.01.2019 р.».

Заступник голови ДСА Сергій 
Чорнуцький зазначив, що в ДСА 
досі уточнюють кількість необхід-
них комп'ютерів та сканерів. З йо-
го слів незрозуміло, на якій стадії 
знаходиться розробка сис теми, 
а також чи дотримуються стро-
ки, встановлені ДСА. Про навіть 
орієнтовні строки запуску ЄСІТС 
він не повідомив.

Без надії сподіваємося
Беззаперечно, створення та 

запуск Електрон ного судочин-
ства є грандіозним і складним 
проектом. На шляху до його ре-
алізації стоїть багато проб лем та 
невирішених питань. Для учас-
ників судового процесу сис тема 
електрон ного судочинства може 
стати ефективним засобом для 
економії своїх сил, кош тів та ча-
су. Адже можливість подати заяву 
до суду без черги, ознайомитися зі 
справою, прослухати звукозапис 
засідання або взяти участь у про-
цесі шляхом відео конференції 
з будь- якої час тини світу, звучить 
як фантастика. Хочеться вірити, 
що ЄСІТС буде запущено вже в на-
ступному році. Однак враховуючи 
реалії та поперед ній досвід, зовсім 
мало в це віриться. 

Судова статистика 
щодо подання заяв через 

Електронний суд не вражає
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Адвокатський запит: 
ефективність інструменту

Етап збирання доказів у процесі 
доказування набув нового значення 
в діяльності адвоката з настанням 
так званої «монополії адвокатури». 
Нові правила судового процесу вста-
новлюють чіткі часові межі для зби-
рання адвокатом необхідних доказів 
та подання їх до суду.

Серед всіх наявних способів отри-
мання інформа ції адвокатський за-
пит, напевно, є найоперативнішим. 
Однак чи дійсно він ефективний?

Ефективність адвокатського за-
питу як способу збирання доказів 
можна оцінити через можливість 
досягнення кінцевої мети — отри-
мання запитуваної інформа ції та 
документів, швидкість (оператив-
ність) отримання відповіді, а та-
кож забезпечення відповідальності 
осіб за відмову, ненадання, несвоє-
часне чи неповне надання відповіді 
на запит або надання недостовірної 
інформа ції.

Можливість досягнення 
кінцевої мети
В контексті можливості досягнен-

ня кінцевої мети необхідно пам'ята-
ти про обмеження щодо отримання 
певної інформа ції на адвокатський 
запит. Найбільш розповсюджені ви-
падки відмови у наданні інформа-
ції на адвокатський запит: запиту-
вання інформа ції, яка не пов'язана 
з наданням правничої допомоги клі-
єнту; запитування інформа ції з об-
меженим доступом; запитування 
документів, що містять інформа цію 
з обмеженим доступом.

Розглянемо більш детально зазна-
чені підстави для відмови у наданні 
інформа ції на адвокатський запит.

Запит інформа ції, 
яка не пов'язана з наданням 
правничої допомоги
Судова практика свідчить, що 

відмова у наданні відповіді на ад-
вокатський запит, у зв'язку із запи-
туванням адвокатом інформа ції та 
документів не для надання правової 
допомоги, є правомірною.

Наприк лад, Печерський район-
ний суд м. Києва у постанові від 
01.12.2017 р. у справі №757/56130/
17-п встановив, що вимоги адвокат-
ського запиту стосувалися отриман-
ня інформа ції щодо правовідносин 
певних юридичних осіб, з якими 
у клієнта, в інтересах якого адвокат 
звертався з таким запитом, відсутні 
будь- які правовідносини.

Також Дніпровський район-
ний суд м. Києва у постанові від 
22.01.2018 р. у справі №755/
15712/17-п визначив, що вимоги 
адвокатського запиту стосувалися 
отримання інформа ції щодо право-
відносин певних юридичних осіб та 
фізичних осіб- підприємців, з якими 
у клієнта, в інтересах якого адвокат 
звертався з таким запитом, відсутні 
будь- які правовідносини.

В обох зазначених справах су-
ди дійшли вис новку про порушен-
ня адвокатами вимог ст. 24 та 
ч. 4 ст. 26 Закону Украї ни «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність». Встановивши, що запиту-
вана інформа ція за адвокатськи-
ми запитами не є інформа цією, 
необхідною адвокатам для надан-
ня правничої допомоги клієнтам, 
суди визнали правомірною відмову 
у наданні такої інформа ції у відпо-
відь на адвокатський запит.

При цьому суди наголосили, що 
адвокат має право направляти адво-
катський запит не для задоволення 
власної допитливості або в особис-
тих інтересах чи інтересах третіх 
осіб, а лише в межах виконання до-
говору з клієнтом з метою надання 
останньому правової допомоги. От-
же, щоб мінімізувати ризик відмови 
у наданні інформа ції та докумен-
тів на запит, в ньому потрібно не 
просто вказувати реквізити дого-
вору про надання правової допомо-
ги, але й наводити обґрунтування 
взаємо зв'язку запитуваної інформа-
ції з предметом правової допомоги 
(відповідною справою).

Запит інформа ції 
з обмеженим доступом
За загальним правилом, інфор-

ма ція з обмеженим доступом або 
документи, що її містять, не може 
бути надана на адвокатський запит, 
з огляду на заборону, встановле-
ну ч. 2 ст. 24 Закону Украї ни «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність». Однак така заборона не є аб-
солютною.

• По-перше, адвокат може запи-
тувати інформа цію, що стосується 
клієнта та за згодою клієнта. Чи 
підтверджує ордер на надання пра-
вової допомоги згоду клієнта на от-
римання адвокатом конфіденцій ної 
інформа ції? В судовій практиці не-
має одно знач ної відповіді.

Наприк лад, у постанові від 
27.02.2014 р. у справі №208/
10303/13-п Заводський район ний 
суд м. Дніпродзержинська визнав 
неправомірними дії службової осо-
би щодо ненадання адвокату у від-
повідь на запит інформа ції щодо на-

буття громадянства його клієнтами. 
Суд вказав, що запитувана інформа-
ція стосувалася клієнта, тому від-
мова у наданні такої інформа ції, 
у зв'язку з ненаданням адвокатом до 
запиту договору про надання пра-
вової допомоги, є неправомірною.

Однак у постанові від 01.10.2018 р. 
у справі №220/1734/18 Велико-
новосілківський район ний суд До-

нецької області визнав правомірною 
відмову пенсій ного фонду у наданні 
адвокату персональних даних клієн-
та. Суд зазначив, що зі змісту ордера 
не вбачається обсяг повно важень, 
що надаються адвокату клієнтом. 
В ордері не вказано, що адвокат має 
право одержувати конфіденцій ну 
інформа цію про свого клієнта та 
його персональні дані. Суд вказав, 
що наявність таких повно важень 
може бути підтверджена письмовою 
згодою на обробку та отримання 
персональних даних, договором про 
надання правової допомоги або до-
віреністю, за умови, що в них зазна-
чено право адвоката представляти 
інтереси клієнта в органах Пенсій-
ного фонду, а також отримувати що-
до нього конфіденцій ну інформа цію 
та його персональні дані.

Отже, у разі витребування 
конфіденцій ної інформа ції про 
клієнта до адвокатського запиту 
доцільно додавати копію договору 
про надання правової допомоги або 
письмову згоду клієнта на отриман-
ня відповідної інформа ції.

• По-друге, необхідно врахову-
вати, який саме режим доступу має 
конкретна інформа ція. Наприк лад, 
інформа ція, що становить держав-
ну таємницю, не може бути нада-
на на адвокатський запит, з огля-
ду на ч. 1 ст. 27 Закону Украї ни 
«Про державну таємницю», в якій 
зазначено, що доступ до держав-
ної таємниці надається дієздатним 
громадянам Украї ни, яким надано 
допуск до державної таємниці. Що 
стосується службової інформа ції, 
потрібно враховувати, чи право-
мірно інформа ція була віднесена 
до категорії службової.

Розглядаючи справу №826/
9367/14, суди встановили, що ад-
вокат звернувся до ДПІ в інтересах 
юридичної особи з адвокатським 
запитом, в якому просив надати 
інформа цію стосовно прізвища, 
ім'я, по батькові та посади поса-
дової особи ДПІ, яка встановила 
відсутність цієї юридичної особи 
за її місцезнаходженням, а також 

Олексій ПРУДКИЙ, 
старший юрист Arzinger

Ірина ГУТНИК, 
молодший юрист Arzinger

О ій ПРУДКИЙ І ГУТНИК

Щоб мінімізувати 
ризики відмови на запит, 

адвокатам потрібно більш 
ретельно його обґрунтовувати

Аналітика | Судочинство
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надати копію відповідного акту, 
яким встановлено цей юридичний 
факт. ДПІ повідомило адвоката про 
неможливість надання запитуваної 
інформа ції та документів, оскільки 
запитувана інформа ція і документ 
є внутрішньоорганізацій ними згід-
но з роз'ясненнями, наданими ДПС 
Украї ни у листі від 08.10.2012 р. 
№1688/0/141-12/1/18-3114.

Суди дійшли вис новку, що 
інформа ція про посадову особу, 
яка перевіряла місцезнаходження, 
та інформа ція, зазначена в акті, 
не є конфіденцій ною і службовою, 
а також зобо в'язали ДПІ надати від-
повідь на адвокатський запит.

• По-третє, обмеженню в досту-
пі підлягає інформа ція, а не до-
кумент. Якщо документ містить 
інформа цію з обмеженим досту-
пом, то для ознайомлення нада-
ється інформа ція, доступ до якої 
не є обмеженим, інформа ція з об-
меженим доступом має бути заре-
тушована або вилучена.

Верховний Суд у постанові 
від 25.04.2018 р. у справі №826/
22531/15, підтримуючи позицію 
нижчестоящих судів, які задоволь-
нили позов адвоката до Державної 
служби геології та надр Украї ни, 
зазначив, що відмова відповідача 
у наданні витребуваних адвока-
том копій матеріалів службового 
розслідування у зв'язку з тим, що 
в матеріалах службового розсліду-
вання міститься інформа ція сто-
совно дій інших посадових осіб, 
є неправомірною, з огляду на по-
ложення ст. 6 Закону Украї ни «Про 
доступ до пуб лічної інформа ції». 
Суд вказав, що відповідач на за-
пит позивача міг надати інформа-
цію, яка стосувалася лише його 
клієнта.

Отже, право адвоката на отри-
мання інформа ції на адвокатський 
запит (зокрема, інформа ції з об-
меженим доступом), залежить від 
правильного формулювання адво-
катом вимог запиту та надання під-
твердження згоди клієнта на збір 
такої інформа ції.

Інші підстави для відмови 
у наданні інформа ції
• Відсутність інформа ції
Відсутність у суб'єкта, якому на-

правлено адвокатський запит, від-
повідної інформа ції та документів 
також є правомірною підставою для 
ненадання інформа ції на адвокат-
ський запит. Зазначене твердження 
кореспондує п. 1 ч. 1 ст. 22 Закону 
Украї ни «Про доступ до пуб лічної 
інформа ції». Наприк лад, Верховний 
Суд у постанові від 31.01.2018 р. 
у справі №826/17219/14, зали-
шаючи без змін рішення судів про 
відмову у задоволенні позову ад-
воката про визнання протиправ-
ною бездіяльності та зобо в'язання 
надати інформа цію у відповідь 
на запит, вказав, що «очевидною 
перед умовою надання інформа ції 
є її наявність у відповідного адре-
сата або обов'язок володіти нею 
відповідно до компетенції».

• Неналежне оформлення доку-
ментів

Також достатньо розповсюдже-
ною є відмова у наданні інформа-
ції на адвокатський запит у зв'язку 
з неналежним оформленням доку-
ментів, що додаються до адвокат-
ського запиту. Згідно із законом, до 
адвокатського запиту додаються по-
свідчені адвокатом копії свідоцтва 
про право на заняття адвокатською 
діяльністю, ордера або доручення 
органу (установи), уповно важеного 
законом, на надання безоплатної 
правової допомоги.

Як свідчить судова практика, 
адвокати найчастіше допускають 
формальні помилки, заповнюючи 
графу з назвою органу та зворот-
ну сторону ордера. Зокрема, за-
мість вказівки на назву конкрет-
ного органу, адвокати зазначають 
загальне найменування виду ор-
гану. Наприк лад, замість «в Ок-
ружному адміністративному суді 
м. Києва» вказують «в усіх орга-
нах державної влади», що не мож-
на вважати належною вказівкою 
на найменування органу. В такому 
випадку суди визнають правомір-
ною відмову у наданні інформа ції 
на адвокатський запит (наприк лад, 
постанова Дніпровського район-
ного суду м. Києва від 19.05.2016 р. 
у справі №755/6876/16-п, поста-
нова Печерського район ного суду 
м. Києва від 01.12.2017 р. у справі 
№757/56130/17-п).

Що стосується заповнення 
зворотної сторони ордера, то 
з 27.07.2013 р. адвокатам варто 
було б на зворотній стороні ордера 
зазначати про обмеження право-
мочності адвоката, а направляючи 
адвокатський запит, робити копію 
як титульної, так і зворотної сто-
рони ордера.

Ра да а дв окатів  Украї  ни 
27.07.2013 р. прий няла рішення 
№187, яким внесла зміни в По-
ложення про ордер на надання 
правової допомоги та порядок 
ведення реє стру ордерів (далі — 
Положення).

Зокрема, в Положенні з'явився 
п. 14 такого змісту: «Про обмеження 
правомочності адвоката, встанов-
лені угодою про надання правової 
допомоги, останній або керівник 
адвокатського об'єднання (бюро) 
зобо в'язані вказати на звороті ор-
дера». Рішенням від 04.08.2017 р. 
№162 Рада адвокатів Украї ни на-
дала свої роз'яснення щодо цього 
пункту: «До адвокатського запиту 
додається копія ордеру на надан-
ня правової допомоги як цілісного 
документа, встановленої Радою ад-
вокатів Украї ни форми, тобто в су-
купності його титульної та зворот-
ної сторін».

Суди дотримуються анало-
гічної позиції. Шевченківський 
район ний суд м. Києва у постано-
ві від 12.06.2018 р. у справі №761/
14750/18 закрив провадження 
у справі про притягнення особи до 
адміністративної відповідальності 
за ч. 5 ст. 2123 КУпАП за відмову 

в наданні інформа ції на адвокат-
ський запит у зв'язку з відсутністю 
в діях особи складу адміністратив-
ного правопорушення, встановив-
ши, що адвокат долучив до запиту 
лише титульну сторінку ордера, яка 
завірена з порушеннями Положення.

Варто зазначити, що на необ-
хідність заповнення зворотної 
сторони ордера вказує Верховний 
Суд, повертаючи касацій ні скар-
ги адвокатів. Наприк лад, в ухва-
лі Касацій ного адміністративно-
го суду від 22.10.2018 р. у справі 
№826/3582/17 як на одну з підстав 
для повернення касацій ної скарги 
суд вказав на відсутність на звороті 
ордера відомостей про наявність/
відсутність обмежень правомочно-
стей адвоката, встановлених угодою 
про надання правової допомоги.

Швидкість (оперативність) 
отримання відповіді
Законом встановлено строк на-

дання відповіді на запит — 5 робо-
чих днів з дня отримання запиту. 
Однак найчастіше адресати адво-
катського запиту не дотримуються 
такого строку. Ст. 24 Закону Украї-
ни «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» встановлено опцію для 
адресатів адвокатських запитів — 

продовжити строк розгляду запиту 
до 20 робочих днів у тому випад-
ку, якщо адвокатський запит сто-
сується надання знач ного обсягу 
інформа ції або потребує пошуку 
інформа ції серед знач ної кілько-
сті даних.

• Забезпечення відповідальності 
осіб за відмову, ненадання, несвоє-
часне чи неповне надання відповіді 
на запит або надання недостовірної 
інформа ції 

Ч. 3 ст. 24 Закону Украї ни «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» передбачено, що відмова 
у наданні інформа ції на адвокат-
ський запит, несвоє часне чи не-
повне надання інформа ції, надан-
ня інформа ції, що не відповідає 
дійсності, тягнуть за собою відпо-
відальність, встановлену законом. 

Така відповідальність передбачена 
ч. 5 ст. 2123 Кодексу Украї ни про 
адміністративні правопорушення. 
Судова практика містить чимало 
прик ладів притягнення осіб до від-
повідальності за цією статтею.

Однак цей механізм притяг-
нення до адміністративної відпо-
відальності є малоефективним. 
По-перше, ради адвокатів регіо-
нів, які мають складати та на-
правляти до суду протоколи про 
адміністративні правопорушення, 
реагують на відповідні порушен-
ня надто повільно та затягують 
складання протоколів, що часто 
призводить до закриття суддями 
проваджень у справах про адміні-
стративні правопорушення у зв'яз-
ку із закінченням строків притяг-
нення до відповідальності (3 місяці 
з дня вчинення правопорушення). 
По-друге, ради адвокатів регіо нів 
часто складають протоколи про 
адміністративні правопорушення 
з порушеннями, що є формальною 
підставою для повернення цих про-
токолів на доопрацювання. У разі 
повторного направлення протоко-
лу про адміністративне правопору-
шення до суду такі недоліки при-
зводять до закриття провадження 
у справі.

Висновки
Отже, можна зробити висновок, 

що адвокатський запит як основний 
інструмент збору адвокатом доказів 
наразі є недостатньо ефективним. 
Формалізованість вимог до його 
оформлення та відсутність діє вих 
механізмів адміністративної від-
повідальності призводить до без-
підставних відмов у наданні відпо-
віді на запит та порушення строків 
розгляду запиту.

Однак щоб мінімізувати ризики 
відмови у наданні відповіді на запит, 
адвокатам потрібно більш ретель-
но обґрунтовувати запит, ставити 
запитання, на які реально можна 
отримати очікувану відповідь, а та-
кож не нехтувати вимогами щодо 
оформлення документів, які дода-
ються до адвокатського запиту. 
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Бутикові юридичні компанії в Украї ні: 
захист, якого потребують клієнти

У світі все більшої популярності 
набувають бутикові юридичні ком-
панії. В нашій краї ні вони ще не на-
стільки поширені, але тенденція до 
збільшення таких юридичних ком-
паній зберігається вже кілька років. 
В чому перевага бутикових компа-
ній, а також чи здатні вони більш 
ефективно захищати інтереси клієн-
та — читайте в моєму спеціальному 
матеріалі.

Бутикова компанія: 
світовий досвід
Кілька років тому я була на прак-

тиці в Німеччині. Для мене стало 
відкриттям, що кожен німецький 
адвокат має максимум три спеціа-
лізації. За цими спеціалізаціями він 
зобо в'язаний щороку проходити під-
вищення кваліфікації. Я поставила 
запитання: «Невже у вас немає уні-
версальних юристів?». Представни-
ки німецької адвокатури відповіли, 
що німецькі клієнти не розуміють 
адвокатів, які спеціалізуються на 
всіх сферах правах. Тому в Німеч-
чині діють адвокатські об'єднання 
або адвокати працюють самотуж-

ки та консультують за вузькими пи-
таннями.

Що стосується американського 
досвіду, там так само практикують 
або великі юридичні компанії, які 
спеціалізуються на кількох сферах, 
або окремі адвокати, які мають 
власні компанії та профілюються 
на певній галузі. У другому випадку 
це компанії зі штатом працівників 
до 20 осіб. Зазвичай вузька спеціа-
лізація — кримінальне або сімей не 
право, податки або міграцій не зако-
нодавство. В Америці, навіть більше 
ніж у Європі, розвинені супер- вузькі 
спеціалізації. Наприк лад, адвокат 
у сімей ному праві може спеціалі-
зуватися лише на аліментах, або 
в міграцій ному законодавстві — 
лише на еміграції.

Украї нські реалії: 
переваги та труднощі
Як на мене, в Украї ні протягом 

останніх 2-х років почали активно 
розвиватися бутикові компанії — 
невеликі юридичні компанії з чіт-
кою спеціалізацією та маленьким 
штатом працівників. Хоча паралель-
но з цим існують великі юридичні 
фірми, які налічують понад 50 пра-
цівників. Я переконана, що кожен 
юрист чи адвокат, який створює 
юридичну компанію сам або з парт-
нерами, самотужки вирішує для себе 
питання про те, бути великою юри-
дичною компанією чи обрати чітку 
нішу і стати бутиковою фірмою.

Мені дуже приємно, що моя юри-
дична компанія AVG є саме бутико-
вою юрфірмою у сфері сімей ного 
права. Сьогодні AVG входить до ба-
гатьох рейтингів та визнана однією 
з найкращих юридичних компаній 
Украї ни. Хоча 4 роки тому ми почи-
нали як багатопрофільна юридична 
компанія. Однак через 2 роки роботи 
ми проаналізували нашу діяльність 
та зрозуміли, що саме вузька спеці-
алізація надасть нам максимальну 
ефективність, успішність та впізна-
ваність. Саме тоді AVG перетворила-
ся на бутикову юридичну компанію 
та сконцентруватися на сімей ному 

праві. У 2016 р. ми провели ребрен-
динг та за 2 роки змогли побуду-
вати репутацію бутикової компанії 
на ринку й досягти певних успіхів. 
Окрім роботи та захисту прав клі-
єнтів, наша компанія активно до-
лучається до розробки профільних 
законо проектів. Як професіо нали 
у сфері сімей ного права ми знаємо 
всі больові місця цієї сфери.

Однак поруч з перевагами, які дає 
бутикова юридична компанія, є пев-
ні недоліки. Особисто для мене це 
був непростий вибір, оскільки дове-
лося свідомо відмовитися від певної 
час тини клієнтів та втратити стабіль-
ний заробіток. Я поставилася до цьо-
го спокій но, адже це лише питання 
часу. Я чітко розуміла, що юридична 
компанія, яка має 5, 10 чи 20 юрис-

тів, може зароб ляти більше, ніж вели-
кі компанії, що мають у штаті сотню 
юристів. Тому команди об'єднуються 
в одне ціле і практикують в одній га-
лузі права. Це шліфує досконалість 
та компетентність в обраній сфері 
права. Наприк лад, зараз у більшості 
випадків клієнти, які розлучаються, 
звертаються за допомогою саме в бу-
тикову компанію AVG. Вони довіря-
ють нашій репутації та знають, що 
ми є експертами в цій сфері права.

Великі чи бутикові компанії: 
що краще для клієнта?
Я переконана в тому, що лише ад-

вокат, який спеціалізується в певній 
галузі, з часом може досягти справж-
нього успіху. Спеціалісти широкого 
профілю втрачають цей момент, ад-

же і судова практика, і законодав-
ство змінюється. Потрібен час, щоб 
максимально все встигати опанову-
вати. Наприк лад, рік тому змінилися 
всі процесуальні кодекси. Ймовір-
ність вивчити всі кодекси одночасно, 
засвоїти всі нові процесуальні пра-
вила — зовсім низька. Однак шанси 
юриста набагато вищі на отримання 
нових знань, якщо сфера права лише 
одна. Вивчити один документ у ме-
жах однієї справи набагато легше 
та швидше, ніж паралельно вести 
4 справи та одночасно вчити об'єм-
ні документи в усіх 4-х напрямках: 
кримінальному, гос подарському, 
сімей ному чи корпоративному пра-
ві. Тут вже постає питання про те, 
хто зможе більш якісно захистити 
права клієнта: невелика бутикова 

компанія, яка постій но тримає руку 
на пульсі змін, чи велика юридична 
компанія з великою кількістю ком-
петенцій права.

Розвиток юридичного бізнесу 
в Украї ні не стоїть на місці. За ос-
танні кілька років відбулося чима-
ло гучних об'єднань. Деякі компанії 
взагалі зникли з юридичної арени. 
Постій но з'являються нові юрфірми. 
Наш шлях розвитку показує, що як-
що ти бажаєш створити компанію 
до 20 юристів, то можеш собі доз-
волити спеціалізуватися на одній 
галузі та успішно захищати інтереси 
своїх клієнтів. Варто відзначити, що 
ми виграли 90% справ. Необов'язко-
во мати величезну фірму із сотнею 
юристів, для того щоб про тебе та 
твою компанію всі дізналися. 

Я переконана в тому, що лише 
адвокат, який спеціалізується 

в певній галузі, з часом може 
досягти справжнього успіху

Катерина ВЛАСЮК, 
керуючий партнер AVG
К ВЛАСЮК

Аналітика | Юридичний бізнес
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Чи страшний тендерам ревізор: 
роль та можливості сис теми DoZorro

Кажуть, що на помилках вчаться. 
Проте вже звичним став той факт, 
що обираючи товар чи послугу, ми 
звертаємо увагу на відгуки інших 
осіб. Таким способом користують-
ся також суб'єкти бізнесу (наприк-
лад, аналізуючи свого потенцій ного 
контр агента, проводячи юридичний 
due diligence).

Сфера пуб лічних закупівель, яка 
сьогодні функціо нує за допомогою 
сис теми ProZorro, не стала винятком. 
Саме для конт ролю за здійсненням 
процедур у межах ProZorro, обміну 
відгуками про замовників, учасни-
ків та переможців торгів, а також 
відстеження історії діяльності ком-
паній в галузі пуб лічних закупівель 
у листопаді 2016 р. був запущений 
портал DoZorro.

Чим відрізняються ProZorro 
та DoZorro?
Електрон на сис тема ProZorro — 

це відкритий портал, за допомогою 
якого проводяться тендери. Систе-
ма забезпечує замовників можли-
вістю розміщувати інформа цію про 
закупівлю і тендерну документацію, 
а учасників — звертатися за роз'яс-
неннями, подавати тендерні про-
позиції та оскаржувати результати 
проведення закупівлі.

DoZorro — це онлайн- платфор-
ма, в межах якої кожна особа 
може висловити свою думку з при-
воду оголошеного чи проведено-
го тендеру, будь-то замовник, 
потенцій ний учасник, переможець 
торгів чи інша особа, якій відо-
ма інформа ція про процедуру чи 
суб'єктів бізнесу, які є «гравцями» 
такої процедури.

Таким чином, DoZorro є так 
званим конт ролером для сис теми 
ProZorro, а також індикатором 
надій ності замовника чи учасника 
тендеру як потенцій ного партнера, 
що сприяє захисту прав та інтересів 

компаній від можливих порушень 
у договірних відносинах.

Які практичні задатки 
DoZorro?
З метою конт ролю пуб лічних за-

купівель сис тема DoZorro здійс нює 
таку діяльність:

• передбачає інформа цію про всі 
тендери, що з'являються на ProZorro, 
яку можна класифікувати за замов-
ником, учасником, предметом заку-
півлі тощо (тобто можна дослідити, 
які конкретно закупівлі проводив за-
мовник та в яких ще тендерах брав 
участь конкретний учасник);

• будь- яка особа може написати 
власний відгук та поставити оцін-
ку процедурі закупівлі, взяти участь 
в опитуванні з приводу проведення 
того чи іншого тендеру;

• на основі відгуків та оцінок фор-
мується рейтинг компаній- замов-
ників та учасників.

Саме такими були першочергові 
зав дання сис теми DoZorro, які мож-
на вважати виконаними, враховую-
чи, що всі зазначені дані містяться 
у відкритому доступі.

Нові можливості сис теми 
DoZorro
Поряд з першочерговою метою 

конт ролю та обміном інформа-
цією про тендери, сис тема DoZorro 
містить зручний набір додаткових 
інструментів.

По-перше, в цій онлайн- платформі 
реалізовано можливість сис темного 
пошуку практики Антимонопольно-
го комітету Украї ни (далі — АМКУ). 
Представники юридичного бізнесу 
вже звикли перед консультуванням 
клієнта та формуванням правової 
позиції досліджувати судову прак-
тику, яка склалася в аналогічних або 
схожих ситуаціях. Також не зайвим 
буде аналіз рішень АМКУ, які прий-
маються за результатами розгляду 
скарг учасників тендерів.

Практика АМКУ сис тематизована 
DoZorro за категоріями, наприк-
лад, рішення щодо встановлення 
дискримінацій них умов у тендерній 
документації чи щодо конкретних 
критеріїв документації (таких як ви-
конання аналогічних договорів та на-
явність матеріально- технічної бази).

Отже, незважаючи на те, що кож-
на ситуація у сфері закупівель є інди-
відуальною, за допомогою сис теми 
DoZorro можна дослідити загальну 
тенденцію та вис новки АМКУ у схо-
жих випадках, що є надзвичай но 
корисним для вибору правильних 
аргументів та оцінки своїх шансів 
ще до подання скарги, плата за яку 
не повертається, навіть якщо ваша 
скарга задоволена.

По-друге, онлайн- портал DoZorro 
містить посилання на інші майданчи-
ки, в яких розміщується інформа ція 
про потенцій ного партнера:

• Єдиний державний реєстр 
юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських фор-
мувань;

• YouControl (аналітична сис тема, 
яка формує досьє на кожну компанію, 
використовуючи при цьому понад 
40 відкритих джерел інформа ції);

• Opendatabot (сервіс моніторин-
гу, який збирає реє страцій ні дані 
підприємств, а також авто матично 
знаходить судові справи, в яких бра-
ла участь така компанія, та рішення 
щодо них, інформуючи за допомогою 
таких мобільних додатків як Viber, 
Telegram, Messenger тощо).

Зібрання таких посилань знач-
но спрощує пошук інформа ції про 
контр агента та допомагає швидше 
зробити висновок про ділову репу-
тацію майбутнього партнера.

По-третє, портал DoZorro щоден-
но пуб лікує актуальні новини у сфе-
рі тендерів, що допомагає «тримати 
руку на пульсі» останніх пуб лічних 
закупівель, оперативно виявляти та 
усувати порушення, а також конт-
ролювати раціо нальність витрат, які 
здійс нюються за кош ти державного 
чи місцевого бюджетів.

Окрім того, в судовій практиці 
з'явилися випадки, коли замовники 
та учасники тендерів використову-

ють дані з порталу DoZorro як дока-
зи в суді.

Право на похибку
Однак чи все так об'єктивно в сис-

темі DoZorro? Беззаперечно, не в усіх 
випадках поганий відгук про компа-
нію означає, що ваші ділові стосунки 
не налагодяться, оскільки це суб'єк-
тивний чинник. До того ж відгук мо-
же написати будь- яка особа, автори-
зувавшись за допомогою Facebook чи 
Google. Такий легкий доступ може 
сприяти тому, що негативні відгуки 
надаватимуть недобросовісні кон-
куренти, а позитивні будуть штучно 
накручуватися.

Тому потрібно розуміти, що на-
віть дослідження та обрання замов-
ника з найвищим рейтингом не 

є гарантією того, що така сторона 
належним чином виконає всі зобо-
в'язання. До того ж хороші відгуки не 
зможуть убезпечити вас від ненадій-
ного партнера.

Отже, сис тема DoZorro є базою, 
в якій можна не лише віднайти 
інформа цію та відгуки про «гравців» 
тендерних процедур, але й додатко-
во отримати комплекс ну допомогу 
в проведенні аналізу ділової репу-
тації партнера. Водночас, з метою 
зменшення суб'єктивності та кіль-
кості зацікавлених відгуків, необхід-
но проводити більш детальну реє-
страцію осіб, які залишають відгуки 
на онлайн- порталі DoZorro. 

Софія КИКІШ, 
юрист ПГ «Побережнюк 
і партнери»

С фі КИКІШ

DoZorro є базою, 
в якій можна отримати 

допомогу в проведенні аналізу 
ділової репутації партнера
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Закінчення. Початок на стор. 17

Після прий няття рішення Коле-
гією сис тема Prozorro оприлюднює 
рішення, надсилає повідомлення за-
мовнику та скаржнику, а також мо-
же бути призначена нова дата і час 
проведення електрон ного аукціо ну.

Характерні порушення 
законодавства про пуб лічні 
закупівлі з боку замовників
Процедура пуб лічних закупі-

вель, яка сьогодні регламентуєть-
ся вище згаданим Законом Украї ни 
«Про пуб лічні закупівлі», є більш 
зрозумілою та ефективною, ніж той 
порядок, що передбачався Законом 
Украї ни «Про здійснення держав-
них закупівель», який вже втратив 
чинність. Однак, незважаючи на це, 
кількість скарг, які подаються до Ко-
легії, щороку зрос тає.

Наприк лад, у 2017 р. АМКУ роз-
глянув 5706 скарг, а за 3 місяці цього 
року вже було розглянуто 1182 скарг. 
Тобто існує тенденція до знач ного 
збільшення кількості скарг у кожно-
му наступному році. Зазвичай при-
чиною цього є порушення з боку за-
мовників.

Типовими порушеннями, на які 
скаржаться учасники, є включення 
дискримінаційних умов до тендер-
ної документації з боку замовників 
закупівель (щодо кваліфікаційних 
критеріїв стосовно учасників). Ха-
рактерно, що в більшості випадків 
замовники навіть не можуть обґрун-
тувати необхідність встановлення 
таких критеріїв, але їх наявність 
призводить до того, що коло потен-
ційних учасників, які могли б взяти 
участь у закупівлі, суттєво звужуєть-
ся, що зовсім не є запорукою еконо-
мії кош тів держави або громад.

Яскравим прик ладом дискримі-
нації з боку замовника є закупівля 
одним з державних концернів по-
слуг стратегічного, операційного, 
технологічного, юридичного огля-

ду і діагностики («дью ділідженс») 
та незалежного аудиту відповідно 
до міжнародних стандартів аудиту. 
Згідно з кваліфікаційними критері-
ями щодо матеріально- технічної ба-
зи, взяти участь у закупівлі можуть 
лише ті учасники, які представлені 
на міжнародному ринку юридичних 
послуг під одним найменуванням та 
мають офіси не менше ніж у 10 краї-
нах (включно з офісом у м. Києві). 
Окрім того, в компанії учасника по-
винен працювати щонайменше один 
працівник, який має ступінь LLM, 
отриманий в університеті, який вхо-
дить у Топ-100 університетів згідно 
з міжнародними рейтингами вищих 
навчальних закладів.

З огляду на такі кваліфікаційні 
критерії, взяти участь у цій заку-
півлі не зможе більшість провідних 
юридичних фірм Украї ни, навіть лі-
дери різних рейтингів, хоча їхній 
досвід та вміння доз воляють про-
вести необхідний «дью ділідженс» 
на рівні відомих міжнародних юри-
дичних фірм. Зрозуміло, що в Украї-
ні існує достатньо велика кількість 
висококваліфікованих фахівців без 
ступеня LLM, отриманого в універ-
ситеті з Топ-100, які здатні надава-
ти такі послуги (наприк лад, фахівці 
зі ступенем кандидата або доктора 
юридичних наук). Таким чином, без 
обґрунтованих підстав державний 
концерн фак тично залишив поза 
конкурсом низку провідних україн-
ських юридичних та аудиторських 
фірм, які б могли брати участь у тен-
дері, віддавши ще на етапі надання 
тендерної документації перевагу цій 
закупівлі міжнародним юридичним 

фірмам, яких в Украї ні можна пере-
лічити на пальцях рук. Такі дії замов-
ника, на нашу думку, порушують 
принцип недискримінації учасників 
пуб лічних закупівель, встановлений 
ст. 3, 5 Закону.

Наразі відсутні скарги з боку учас-
ників таких закупівель, проте у разі 
ініціювання оскарження з підстав 
відхилення тендерної пропозиції за-
мовнику, вірогідно, буде достатньо 
проб лематично обґрунтувати існу-
вання зазначених вимог у тендерній 
документації.

Показовим прик ладом тендеру 
щодо встановлення дискримінацій-
них кваліфікаційних вимог є закупів-
ля одним з державних підприємств 
серверного обладнання. Замовник 
цього тендеру встановив такі кваліфі-
каційні вимоги щодо серверного об-
ладнання, які завідомо не доз воляли 
взяти участь у тендері багатьом ком-
паніям. Фактично, замовник «про-
писав» у тендерній документації 
кваліфікаційні критерії під одного 
виробника — відомої компанії, що 
вироб ляє (поряд з іншими подібними 
компаніями) обладнання, яке було 
предметом закупівлі. Як виявилося, 
замовник встановив багато формаль-
них вимог, непотрібних задля вста-
новлення серверного обладнання, 
лише з тією метою, щоб унеможли-
вити участь у закупівлі інших учас-
ників, які поставляють обладнання 
інших виробників. До того ж зазна-
чені технічні вимоги були супереч-
ливими, не ефективними та штучно 
збільшували вартість закупівлі.

Таким чином, замовник фак-
тично обмежив конкуренцію та не 

доз волив де яким постачальникам 
взяти участь у тендері, «прописав-
ши» формальні технічні вимоги під 
одного учасника. В цьому випад-
ку замовник порушив кілька прин-
ципів, закріп лених у ст. 3 Закону: 
принципи недискримінації учас-
ників, забезпечення максимальної 
економії та ефективності у процесі 
здійснення пуб лічних закупівель. Дії 
замовника були оскаржені до Коле-
гії. В результаті, замовник швидко 
скасував закупівлю.

Дискримінація учасників з боку 
замовника існуватиме тоді, коли 
кваліфікаційні критерії не обмежу-
ють коло потенційних учасників, 
проте замовник вибірково прий-
має чи відхиляє тендерні пропози-
ції учасників, які не відповідають 
вимогам, встановленим у тендер-
ній документації. Такі порушення 
з боку замовника були виявлені під 
час тендеру в галузі будів ництва 
транс портних шляхів у м. Київ, який 
надалі також був скасований за-
мовником.

Пропозиція одного з учасників 
цього тендеру була відхилена за-
мовником. Мотивом відхилення 
слугувала начебто невідповідність 
пропозиції тендерній документації. 
Зокрема, копії документів були за-
вірені іншим чином, ніж було за-
значено в тендерній документації, 
не було вказано стаж роботи щойно 
прий нятного нефахового робітни-
ка. Також замовник звернув увагу 
на формальну описку в зазначених 
учасником переліках номеру наказу, 
який додавався до пропозиції. Учас-
ник рішення замовника оскаржив 

Підводні камені
Оскарження пуб лічних закупівель в АМКУ

Гарик МАТОСЯН,
юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»
Г МАТОСЯН
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та мав обґрунтовані юридичні під-
стави стверджувати, що його пропо-
зиція буда відхилена безпідставно. 
Адже підставами, якими замовник 
обґрунтовував своє рішення, були 
незнач ні помилки, що могли бути 
швидко виправлені та взагалі не 
впливали на суть пропозиції. До то-
го ж відхилення тендерної пропози-
ції одного учасника з формальних 
підстав не завадило цьому замов-
нику допустити пропозицію іншого 
учасника до подальшої оцінки, яка 
не лише містила де які аналогічні по-
милки, але й дійсність одного з кри-
тично необхідних документів не бу-
ла належним чином підтверджена.

У цій справі можна спостеріга-
ти вибіркове «відсіювання» замов-
ником учасників тендеру навіть до 
стадії розгляду тендерних пропози-
цій, нехтування принципами недис-
кримінації учасників, об'єктивної та 
неупередженої оцінки тендерних 
пропозицій, що є неприпустимим, 
з огляду на положення Закону. Рі-
шення замовника було оскаржене 
«відсіяним» учасником, що змусило 
замовника скасувати тендер.

Схожі обставини були під час 
пуб лічної закупівлі Державним під-
приємством «НЕК «Укренерго» бу-
дівництва підстанції «Аквілон» у Хер-
сонській області. Один з учасників 
цієї закупівлі (ТОВ «ЕГЕМ С.Р.О.») 
подав скаргу на рішення замовни-
ка ДП «НЕК «Укренерго» щодо від-
хилення своєї пропозиції та просив 
скасувати це рішення.

Колегія встановила, що замов-
ник правомірно відхилив тендер-
ну пропозицію ТОВ «ЕГЕМ С.Р.О.», 
з огляду на невідповідність тендер-
ній документації. Зокрема, учасник 
не надав довідок, що підтверджува-
ли наявність матеріально- технічної 
бази та працівників для виконан-
ня зазначених робіт, копії наказу 
про призначення уповно важеного 
з антикорупційної програми та копії 
аналогічних договорів.

При цьому інший учасник (ТОВ 
«Київська енергетична будівельна 
компанія») також не відповідав ква-
ліфікаційним критеріям, встанов-
леним у тендерній документації, та 
документально не підтверджував 
наявність працівників для виконан-
ня таких робіт. Незважаючи на це, 
замовник допустив ТОВ «Київська 
енергетична будівельна компанія» 
до участі в аукціо ні.

Колегія, проаналізувавши про-
позиції обох учасників, дійшла вис-
новку, що замовник застосував 
вибірковий та дискримінаційний 
підхід під час розгляду пропозицій 
учасників, внаслідок чого відхилив 
пропозиції ТОВ «ЕГЕМ С.Р.О.» та до-
пустив до аукціо ну пропозиції ТОВ 
«Київська енергетична будівельна 
компанія», яка не відповідала ква-
ліфікаційним критеріям та мала б 
бути відхилена.

Встановлення додаткових 
критеріїв оцінки пропозиції
Останнім часом також почасті-

шали випадки, коли замовник вста-

новлює додаткові критерії оцінки 
пропозиції у тендерній документації 
без виправданих на це причин. Вод-
ночас ст. 28 Закону передбачає такі 
критерії оцінки пропозицій:

• у разі здійснення закупівлі това-
рів, робіт і послуг, що вироб ляються, 
виконуються чи надаються не за ок-
ремо розробленою специфікацією 
(технічним проектом), для яких іс-
нує постійно діючий ринок, крите-
рієм є ціна;

• у разі здійснення закупівлі, яка 
має складний або спеціалізований 
характер (у тому числі консуль-
таційних послуг, наукових дослі-
джень, експериментів або розро-
бок, дослідно- конструкторських 
робіт) — ціна разом з іншими кри-
теріями (зокрема, умови оплати, 
строк виконання, гарантійне обслу-
говування, експлуатаційні витрати, 
передача технології та підготовка 

управлінських, наукових і вироб-
ничих кадрів).

З огляду на зазначене, для вста-
новлення специфічних та нетипо-
вих критеріїв закупівлі замовники 
повинні обґрунтувати «складний 
характер» закупівлі, відсутність по-
стійно діючого ринку для такого то-
вару/роботи/послуги та наявність 
окремо розробленої специфікації 
(технічного проекту).

В цьому контексті показовим 
прик ладом є закупівля Державним 
спеціалізованим підприємством 

«Чорнобильський спецкомбінат» по-
слуг з організації та надання трира-
зового лікувально- профілактичного 
харчування персоналу. Окрім ціни, 
замовник встановив такі критерії: 
працевлаштування працівників від-
ділення громадського харчування 
ДСП «Чорнобильський спецком-
бінат» на підприємстві учасника- 
переможця закупівлі для виконання 
цих послуг та реє страція учасника- 
переможця як платника єдиного 
внеску на загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страхування.

Замовник обґрунтував ці критерії 
тим, що Чорнобильська об'єднана 
профспілка рекомендувала додати 
до закупівлі умови, які забезпечать 
соціальні гарантії для працівників 
відділення громадського харчуван-
ня. Також замовник зазначив, що 
додаткові критерії не дискримінують 
учасників закупівлі, оскільки пропо-

зиції не будуть відхилятися з підстав 
невиконання цих критеріїв. Водно-
час тендерні пропозиції, які відпо-
відатимуть зазначеним критеріям, 
матимуть перевагу над іншими.

Колегія проаналізувала ці кри-
терії оцінки та зазначила, що за-
мовник не довів та документаль-
но не підтвердив наявність підстав 
для застосування вищезазначених 
критеріїв (зокрема, наявність окре-
мого проекту, відсутність постійно 
діючого ринку послуг лікувально- 
профілактичного харчування та на-

явність складного характеру предме-
та закупівлі). З огляду на зазначене, 
такий підхід до оцінки пропозицій, 
встановлений у тендерній доку-
ментації, обмежує конкуренцію та 
призводить до дискримінації учас-
ників, а також порушує принципи 
здійснення закупівель, визначенні 
ст. 3 Закону.

Проблеми ще існують
Враховуючи вищевикладене, 

замовники закупівель все ж таки 
продовжують вчиняти порушення 
у процесі організації закупівель, що 
призводить до збільшення кілько-
сті скарг з боку учасників. Таки чи-
ном, щороку кількість скарг лише 
збільшується, а отже, збільшується 
навантаження на членів Колегії та 
на відповідний департамент АМКУ.

Тому нагальним питанням є са-
ме підвищення обізнаності та сві-
домості учасників і замовників у 
процесі проведення пуб лічних за-
купівель, що доз волить економити 
кош ти держави, громад, учасників 
закупівель, а також зменшить на-
вантаження на колегію. АМКУ про-
водить спеціальні заходи із замов-
никами та учасниками пуб лічних 
закупівель, де аналізуються типові 
порушення, які зазвичай відбува-
ються під час здійснення закупівлі. 
Вище зазначені заходи є ефектив-
ним інструментом для запобігання 
порушенням, що доз волить Колегії 
розглядати лише найбільш складні 
та проб лемні справи.

У 2017 р. АМКУ започаткував про-
ведення щомісячних зустрічей за 
участю ЗМІ та представників гро-
мадськості, на яких обговорюють-
ся типові помилки у процедурі за-
купівлі та шляхи їх подолання. На 
веб- сайті АМКУ розміщуються уза-
гальнення практики Колегії щодо 
пуб лічних закупівель, що доз воляє 
учасникам процедур закупівлі оз-
найомитися з порушеннями, щоб 
уникнути їх у майбутньому. 

Учасники скаржаться 
на включення дискримінаційних 
умов до тендерної документації 

з боку замовників
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Участь адвоката в судовому процесі:
допустити не можна відмовити

Однією з основних новацій конс-
титуцій ної судової реформи стало 
поступове введення адвокатської 
монополії. Як стверджують автори, 
вона повинна знач но підвищити 
якість представництва особи в суді. 
Проте, як показує практика, поде-
куди суди не поділяють такі благі 
наміри законодавця та винаходять 
штучні (часто не передбачені зако-
ном) підстави для «недопуску» адво-
ката до участі у справі.

Представництво за 
довіреністю
Здавалося б, процесуальний за-

кон (ч. 4 ст. 60 ГПК, 4 ст. 62 ЦПК, 
ч. 4 ст. 59 КАС) чітко встановлює, 
що повно важення адвоката як пред-
ставника підтверджуються довіре-
ністю або ордером. Однак на прак-
тиці де які судді стверджують про 
недостатність цих документів для 
представництва в суді або вказують 
на необхідність зазначення в них 
«обов'язкових» реквізитів, які жод-
ним законом не передбачені.

Зокрема, у справі №910/2396/18 
Верховний Суд повернув касацій-
ну скаргу заявнику, посилаючись 
на те, що надана ним довіреність 
не містить інформа ції щодо надан-
ня повно важень на представництво 
в суді саме адвокату, а не громадя-
нину, та з вказаної довіреності не 
вбачається укладення договору про 
надання правової допомоги між 
скаржником та адвокатом.

З аналогічних підстав Верхов-
ний Суд повернув касацій ну скар-
гу ухвалою від 16.10.2018 р. у спра-
ві №916/1046/18, зазначивши, що 

у довіреності вказано податковий 
номер, серію та номер виданого 
особі паспорта, місце проживання, 
проте не зазначено, що товариство 
уповно важує цю особу як адвоката 
представляти інтереси заявника на 
підставі договору про надання пра-
вової допомоги.

Натомість у постанові від 
12.10.2018 р. у справі №908/1101/17 
Верховний Суд дійшов протилежного 
вис новку, наголосивши, що ні Закон 
Украї ни «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність», ні ГПК, ні ЦК 
Украї ни не встановлюють, що в до-
віреності, виданій на ім'я фізичної 
особи- адвоката, обов'язково зазнача-
ється про те, що такий представник 
є саме адвокатом. При цьому Суд 
звернув увагу, що у зазначеному ас-
пекті важливим є те, щоб особа, яка 
здійс нює представництво за довіре-
ністю, мала статус адвоката та отри-
мала свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю. Довіре-
ність визначає лише повно важення 
адвоката, межі наданих представни-
кові прав та перелік дій, які він може 
вчиняти для виконання доручення.

Очевидно, що вимоги щодо 
обов'язкового зазначення у довіре-
ності відомостей про те, що пред-
ставник є адвокатом, а також щодо 
укладення між ним та довірителем 
договору про надання правової до-
помоги, не узгоджується з чинним 
законодавством. По-перше, жоден 
законодав чий чи інший нормативно- 
правовий акт не встановлює вимоги 
щодо зазначення у довіреності, ви-
даній адвокату, що такий представ-
ник є адвокатом. До того ж закон 
не містить вимоги щодо зазначен-
ня в довіреності договору, на під-
ставі якого її видано. По-друге, про-
цесуальний закон (ч. 2 ст. 16 ГПК, 
ч. 2 ст. 16 КАС, ч. 2 ст. 15 ЦПК) 
встановлює вимоги щодо наявно-
сті у представника статусу адвоката, 
а не його зазначення в довіреності.

Отже, вирішальним для суду має 
бути факт наявності у представника, 
що здійс нює представництво в суді, 
статусу адвоката. При цьому не за-
значення такої інформа ції в довіре-
ності не позбавляє уповно важеного 
представника цього статусу. Тому 
з огляду на вимоги ч. 2 ст. 19 Консти-
туції Украї ни (щодо можливості суду 
діяти на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені 
законом) та ст. 204 ЦК Украї ни (що-
до презумпції правомірності право-
чину), суд не має підстав для невра-
хування вказаних довіреностей.

(Не) обов'язкові реквізити
Не менш поширеними підстава-

ми для повернення заяв та скарг, 

підписаних адвокатом, є відсутність 
у наданому ним ордері «обов'язко-
вих» реквізитів. Дійсно, відповід-
но до п. 4 Положення про ордер на 
надан ня правової допомоги та поря-
док ведення реє стру ордерів, затвер-
дженого рішенням Ради адвокатів 
Украї ни від 17.12.2012 р. №36, ордер 
повинен містити обов'язкові рекві-
зити, передбачені цим Положенням.

Однак, як свідчить практика, не-
поодинокими є випадки повернен-
ня заяв та скарг через відсутність 
реквізитів, обов'язкова наявність 
яких в ордері не передбачена ні 
вказаним Положенням, ні жодним 
нормативно- правовим актом. Зо-
крема, у справі №826/14291/18 Вер-
ховний Суд дійшов вис новку, що 
адвокат не мав права підписувати 
касацій ну скаргу та повернув її на 
підставі п. 1 ч. 5 ст. 332 КАС, оскіль-
ки на звороті копії ордера не було 
вказано про наявність/відсутність 
обмежень правомочностей адво-
ката. У справах №815/1479/18, 
№819/1847/17 Верховний Суд по-
вернув касацій ну скаргу через від-
сутність у наданому ордері інформа-
ції про номер посвідчення адвоката, 
ким і коли воно було видане.

Водночас жоден нормативно- 
правовий акт не покладає на адво-
ката обов'язок вказувати на зворо-
ті ордера (його копії) інформа цію 
про відсутність обмежень право-
мочностей адвоката. Відповідно до 
ст. 60 КАС, ст. 61 ГПК, ст. 64 ЦПК, 
обмеження повно важень представ-
ника на вчинення певної процесу-
альної дії мають бути застережені 
у виданій йому довіреності або орде-
рі. Згідно з п. 14 Положення №36 про 
обмеження правомочності адвока-
та, встановлені угодою про надан-
ня правової допомоги, адвокат або 
керівник адвокатського об'єднання 
(бюро) зобо в'язані бути вказані на 
звороті ордера.

Зі змісту наведених правових 
норм чітко вбачається, що законо-
давець зобо в'язує зазначати про на-
явність обмежень повно важень, а не 
про їх відсутність. Отже, адвокат не 
зобо в'язаний вказувати на звороті 
ордера про відсутність обмежень йо-
го правомочностей як представника.

Також не можна визнати обґрун-
тованою відмову у прий нятті скар-
ги з підстав відсутності в ордері 
інформа ції про номер посвідчення 
адвоката та дату його видачі, оскіль-
ки більшість посвідчень адвокатів, 
виданих до 23.04.2016 р., не міс-
тять такої інформа ції. Відповідно 
до п. 8.1. рішення Ради адвокатів 
Украї ни від 23.04.2016 р. №119, такі 
посвідчення вважаються чинними 
та не підлягають обміну або заміні.

Презумпція правомірності 
чи позиція суду?
Цікавою в аспекті «допуску» ад-

воката до участі у справі є позиція 
Верховного Суду щодо «неналежнос-
ті» договору про надання правової 
допомоги, укладеного до набран-
ня чинності Законом Украї ни від 
03.10.2017 р. №2147-VIII та більше 
ніж за рік до дати подачі касацій-
ної скарги.

Наприк лад, у справі №755/
11427/17 Касацій ний адміністра-
тивний суд у складі Верховного Су-
ду відмовив у прий нятті касацій ної 
скарги, попри надання адвокатом 
ордера на надання правової допо-
моги клієнту. Відмовляючи у прий-
нятті скарги, касацій ний суд виходив 
з того, що представник не подав до-
кументи, які підтверджують статус 
представника скаржника як адвока-
та (свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю або посвід-
чення адвоката Украї ни), а також 
що договір про надання юридич-
них (адвокатських) послуг датова-
ний до набрання чинності Законом 
Украї ни від 03.10.2017 р. №2147-VIII 
та більше ніж за рік до дати подачі 
касацій ної скарги. Суд дійшов вис-
новку, що все це робить неможли-
вим встановлення дійсних намірів 
скаржника щодо уповноваження 
представника на представництво 
його інтересів у судах, у тому числі 
у Верховному Суді.

Очевидно, що такий правовий 
підхід не відповідає чинному законо-
давству. По-перше, законодавець чіт-
ко визначає види документів, які мо-
жуть підтверджувати повно важення 
адвоката на представництво в суді — 
ордер або довіреність. Тому визнан-
ня цих документів недостатніми для 
підтвердження повно важень в суді 
є безпідставним.

По-друге, наявність у представ-
ника статусу адвоката можна пере-
вірити в загальнодоступному Єдино-
му реє стрі адвокатів Украї ни, адже 
саме до нього вноситься актуальна 
інформа ція про дату видачі свідо-
цтва про право на заняття адвокат-
ською діяльністю, зупинення або 
припинення права на заняття адво-
катською діяльністю (ст. 17 Закону 
Украї ни «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність»).

По-третє, жоден нормативно- 
правовий акт не припиняє пред-
ставництва за ордером та не позбав-
ляє чинності договору про надання 
правничої допомоги лише на тій 
підставі, що вказаний договір був 
укладений до набрання чинності 
Законом Украї ни від 03.10.2017 р. 
№2147-VIII та більше ніж за рік до 
подання касацій ної скарги.

Ніна КУЧЕРУК, 
адвокат, керівник практики 
судових спорів та арбітражу 
ЮК Jurimex

Ні КУЧЕРУК

Аналітика | Судочинство
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Верховний Суд своєю ухва-
лою від 05.11.2018 р. у справі 
№755/11427/17 не лише порушує 
норми процесуального права, але 
й ставить під сумнів презумпцію 
правомірності договору про надан-
ня правової допомоги (ст. 204 ЦК 
Украї ни). Окрім того, суд вищої ін-
станції ігнорує положення ст. 631 ЦК 
Украї ни, згідно з якими протягом 
строку дії договору, який набирає 
чинності з моменту його укладення, 
сторони можуть здійснити свої пра-
ва та виконати свої обов'язки відпо-
відно до умов вказаного правочину.

Окрема думка
Особливий подив викликає по-

зиція Верховного Суду, викладена 
в ухвалі від 26.11.2018 р. у справі 
№820/1400/18. У цій справі Суд 
зазначив ще одну підставу для 
неприй няття касацій ної скарги — 
зазначення в ордері органом, в яко-
му надається правова допомога 
«Касацій ного адміністративного 
суду у складі Верховного Суду», то-
ді як Договір не містить вказано-
го формулювання, а надає право 

представляти інтереси позивача 
«в усіх без винятку судах Украї ни». 
Тобто Верховний Суд фак тично 
ставить під сумнів приналежність 
Касацій ного адміністративного 
суду у складі Верховного Суду до 
сис теми судів Украї ни, що супере-
чить ст. 125 Конституції Украї ни, 
ст. 3, 17, 37 Закону Украї ни «Про 
судоустрій і статус суддів».

Невідомо, якими нормами керу-
вався «новий» Верховний Суд, об-
ґрунтовуючи свою ухвалу, а також 
незрозуміло, чому судді найвищої 
судової інстанції після успішного 
проходження кваліфікацій ного оці-

нювання наводять такі мотиви своїх 
рішень. Однак очевидно, що відмова 
у прий нятті скарги з таких підстав не 
сприятиме підвищенню рівня довіри 
населення до судової влади.

Оригінал чи копія?
Неодно знач но у судовій практи-

ці вирішується питання щодо того, 
чи зобо в'язаний адвокат надавати 
оригінал ордера одночасно з подан-
ням до суду процесуальних докумен-
тів (заяв, скарг тощо). Наприк лад, 
у постанові від 21.11.2018 р. у справі 
№317/343/17 Верховний Суд вка-
зав, що процесуальний закон не ви-
магає надання оригіналу ордера до 
матеріалів справи.

Натомість в ухвалі від 27.11.2018 р. 
у справі №826/5357/17 Верховний 
Суд дійшов протилежного вис новку, 
зазначивши, що адвокат як пред-
ставник для підтвердження своїх 
повно важень учасника справи по-
винен надати ордер, тобто оригі-
нальний документ встановленої за-
конодавством форми та змісту. Інші 
форми цього документа (копії орде-
ра, зокрема, завірені адвокатом) не 

замінюють обов'язку надавати ордер 
як основний вид документа, перший 
та єдиний його примірник.

Вважаємо, що останній правовий 
підхід не повинен застосовуватися 
у практичній діяльності, оскільки 
суперечить нормам ч. 7 ст. 60 ГПК, 
ч. 6 ст. 59 КАС, ч. 6 ст. 62 ЦПК, від-
повідно до яких до суду можуть по-
даватися як оригінали ордера або 
довіреності, так і їх копії, засвідчені 
у визначеному законом порядку. При 
цьому у разі наявності сумнівів щодо 
відповідності такої копії оригіналу 
останній може бути витребуваний 
у встановленому законом порядку.

Також у судовій практиці відсутня 
єдина правова позиція щодо того, чи 
мають право адвокати засвідчува-
ти копії ордера або довіреності, що 
підтверджують їхні повно важення 
представництва. Зокрема, у справах 
№813/72/18, №803/886/18 Верхов-
ний Суд дійшов вис новку, що копія 
довіреності, засвідчена відповідно 
до п. 9 ч. 1 ст. 20 Закону Украї ни 
«Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність», є належним документом, 
що підтверджує право особи, яка 
підписала апеляцій ну скаргу, на вчи-
нення такої процесуальної дії.

Натомість у справі №826/5357/17 
Верховний Суд зазначив, що нор-
ми цього Закону не регламентують 
вид, форму, зміст та порядок подан-
ня документів, що підтверджують 
повно важення представника. В цьо-
му контексті цікавою є позиція Вер-
ховного Суду про те, що копія ви-
даного адвокатським об'єднанням 
ордера має бути завірена виключ-
но керівником цього об'єднання та 
не може бути засвідчена адвокатом 
(ухвала від 26.11.2018 р. у справі 
№810/2835/18).

Проте такі вис новки не можна 
назвати достатньо вмотивовани-
ми, оскільки вони не спростовують 
можливість застосування положень 
п. 9 ч. 1 ст. 20 Закону Украї ни «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» 
щодо права адвоката посвідчувати ко-
пії документів у справах, які він веде. 
До того ж зі змісту ч. 4, 6 ст. 59 КАС 
вбачається, що копії ордера та довіре-
ності можуть бути засвідчені суддею 
або в іншому визначеному законом 
порядку. Одним з них є порядок, вста-
новлений п. 9 ч. 1 ст. 20 вищенаве-
деного Закону. При цьому реалізація 
наданого адвокату права на посвід-

чення копій документів не залежить 
від того, ким видані їх оригінали.

Формальність 
і недоступність
Не можна залишити поза увагою 

практику Євро пейського суду з прав 
людини щодо доступу до суду, яка 
повинна застосовуватися судами як 
джерело права, відповідно до вимог 
ст. 17 Закону Украї ни «Про виконан-
ня рішень та застосування практики 
Євро пейського суду з прав людини», 
ст. 11 ГПК, ст. 10 ЦПК.

Наприк лад, у рішеннях у справах 
«Мушта проти Украї ни», «Перетя-
ка та Шереметьев проти Украї ни», 
«Ашінгдан проти Сполученого Ко-
ролівства» тощо ЄСПЛ не одноразово 
наголошував, що право на суд, од-
ним з аспектів якого є право доступу 
до суду, не вважається абсолютним 
і може підлягати доз воленим за зміс-
том обмеженням (зокрема, щодо 
умов прий нятності скарг). Такі об-
меження не можуть зашкоджувати 
суті права доступу до суду, повинні 
мати легітимну мету, а також має 
бути обґрунтована пропорцій ність 
між застосованими засобами та по-
ставленою метою.

Натомість з вищенаведених ухвал 
Верховного Суду про повернення 
скарг (залишення їх без руху) не-
зрозуміло, чи мають легітимну мету 
встановлені судом обмеження щодо 
подання адвокатом копій його по-
свідчення або свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльніс-
тю, оскільки подання цих докумен-
тів для підтвердження повно важень 
не передбачається процесуальним 
законом, а актуальна інформа ція 
щодо адвоката міститься в загаль-
нодоступному Єдиному реє стрі ад-
вокатів Украї ни.

Також не видається обґрунтова-
ною відмова суду вищої інстанції 
у доступі до правосуддя з тих під-
став, що договір був укладений за 
рік до подання скарги, а в довіре-
ності відсутня вказівка на наявність 
у представника статусу адвоката. 
Безперечно, адвокат не втрачає та-
кого статусу через відсутність вка-
зівки про цей статус у довіреності, 
оформленій згідно зі встановленими 
законом вимогами щодо її форми та 
змісту. Отже, очевидно, що вис новки 
про повернення скарг з вищенаведе-
них підстав є надуманими й такими, 
що суперечать принципу практич-
ного та ефективного застосування 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод.

Таким чином, незважаючи на 
зав дання Верховного Суду забезпе-
чувати сталість та єдність судової 
практики, наразі суд вищої інстанції 
формує супереч ливі правові позиції 
щодо визначення переліку докумен-
тів для підтвердження повно важень 
адвоката як представника та вимог 
до цих документів. Наявність зазна-
чених правових підходів може при-
звести не лише до труднощів у засто-
суванні відповідних правових норм 
судами нижчих інстанцій, але й до 
порушення права доступу до суду. 
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Практика морського права у 2018 р. в Украї ні: 
successes and failures

2018 р. сповнений різноплано-
вими проектами, законодав чими 
ініціативами у портовій індустрії, 
надмірною діяльністю, а також 
повною бездіяльністю конт ролю-
ючих органів у портах Украї ни. На 
противагу кожному успіху 2018 р., 
на жаль, можна навести низку не-
вдач, з якими доведеться бороти-
ся у 2019 р. Про це мова піде далі.

Невже знижено ставки 
портових зборів?
Цей рік розпочався з довгоочіку-

ваного розпорядження Кабміну та 
наказу Мінінфраструктури №474 
«Про зниження ставок портових 
зборів» щодо зниження ставок ко-
рабельного, канального, маяково-
го, санітарного, якірного, причаль-
ного, адміністративного портових 
зборів і затвердження до них коефі-
цієнта 0,8. Тобто на законодав чому 
рівні закріп лено зниження ставок 
на 20%, що є безперечним успіхом. 
При цьому як бути з проектом на-
казу Мінінфраструктури «Про за-
твердження методики розрахунку 
розмірів ставок портових зборів», 
який другий рік поспіль ніяк не 
вдається прий няти, вже не кажучи 
про низку послуг, які нав'язуються 
АМПУ суб'єктам гос подарювання 
в портах Украї ни. Ми розцінюємо 
цю ситуацію більше як поразку, 
ніж перемогу.

«Єдине вікно»: 
що зміниться на митниці?
06.09.2018 р. Верховна Ра-

да Украї ни прий няла закон 
№7010 про внесення змін до Мит-
ного кодексу Украї ни (далі — МКУ) 
та де яких інших законодав чих ак-
тів щодо впровадження механіз-
му «єдиного вікна» та оптимізації 

конт рольних процедур на митни-
ці. Цим актом були внесені зміни, 
зокрема, до Закону Украї ни «Про 
охорону нав колишнього середо-
вища», якими виключено повно-
важення Державної екологічної ін-
спекції (Держ екоінспекція) щодо 
функцій здійснення радіо логічного 
конт ролю товарів і транс портних 
засобів, які переміщуються через 
митний кордон краї ни.

Зазначені права та обов'язки пе-
реходять до Державної прикордон-
ної служби. Однак процедура 
проведення такого конт ролю за-
лишається під питанням, оскільки 
законодавець не встановлює точні 
права та обов'язки прикордон ників, 
ґрунтуючись лише на загальних 
положеннях, які по-різному трак-
туються суб'єктами правовідносин. 
Така неузгодженість може призве-
сти до зло вживання правами як 
з боку державних службовців, так 
і з боку осіб, які перетинають мит-
ний кордон. На нашу думку, змінив-
ши суб'єкт конт ролю, законодавець 
не усуває проб лему відсутності чіт-
кого порядку його проведення, що 
є малоефективним.

Також зазначеним актом були 
внесені зміни до ст. 15 Закону Украї-
ни «Про морські порти». Зокрема, 
п. 9 передбачається, що АМПУ за-
безпечує дотримання законодав-
ства про охорону нав колишнього 
природного середовища, в тому 
числі шляхом участі в межах визна-
ченої законодавством компетенції 
у виявленні випадків скидання суд-
нами (плавзасобами) забрудню-
вальних речовин в акваторії порту. 
Однак, аналогічно до вище зазна-
чених змін, чіткий порядок такої 
участі поки що законодав чо не 
прий нятий Кабміном.

Маємо надію, що передача 
повно важень зумовить припи-
нення конт ролю ючими органами 
таких дій як безпідставне витре-
бування робочої технологічної кар-
ти (далі — РТК) для проведення 
радіо логічного конт ролю вантажу 
чи незакон не взяття проб води ізо-
льованого баласту.

Морська адміністрація — 
нове чи «завуальоване» 
старе?
З 01.08.2018 р. свою роботу роз-

почав новий орган виконавчої вла-
ди — Державна служба морського 
та річкового транс порту Украї ни 
(далі — Морська адміністрація), 
відповідно до постанови Кабміну 
від 06.09.2017 р. №1095, яка перей-
няла низку функцій (зокрема, від 
Укртрансбезпеки та АМПУ).

Наразі недоцільно говорити про 
практичний результат такої іні-

ціативи. Однак сподіваємося, що 
Морська адміністрація зможе під-
вищити привабливість морських 
портів Украї ни шляхом спрощен-
ня надання адміністративних по-
слуг, суттєвого скорочення конт-
ролю ючих процедур у портах, 
зняття надмірного навантаження 
на суб'єктів морегос подарського 
комплексу.

Єдиним питанням, яке залиша-
ється незрозумілим, є реє страція 
ліній закордон ного плавання як 
одне з повно важень Морської ад-
міністрації. Цілком очевидно, що 
повно важення щодо реє страції лі-
ній закордон ного плавання жод-
ним чином не стосуються питань 
безпеки на морському та річко-
вому транс порті, з метою чого 
створювався цей орган. Як пока-
зує практика євро пейських країн 
(Латвії, Литви, Румунії), функція 
реє страції ліній закордон ного пла-
вання є лише технічною та нале-
жить до відання портів, а проце-
дура є максимально простою та 
зручною для бізнесу. Таким чином, 
очікуємо, що серед успіхів 2019 р. 
опиниться закріп лення за АМПУ 
повно важень стосовно реє страції 
ліній закордон ного плавання, що 
знач но спростить процедуру та 
стане інструментом залучення до-
даткових вантажопотоків у мор-
ські порти.

Спрощення документальної 
процедури будівництва ГТС
Важливим кроком у портовій 

галузі стало прий няття змін до по-
станови Кабміну від 07.06.2017 р. 
№406 «Про затвердження переліку 
будівельних робіт, які не потребу-
ють документів, що дають право на 
їх виконання, та після закінчення 
яких об'єкт не підлягає прий няттю 
в експлуатацію», якими до перелі-
ку таких робіт буде включено бу-
дівництво гідротехнічних споруд.

До прий няття вказаних змін 
проведення робіт на землях під 
портовими акваторіями (зокрема, 
днопоглиблення) вимагало прохо-
дити паралельно дві доз вільні про-
цедури. При цьому такі процедури 
част ково дублювалися, а частково 

суперечили одна одній. Наприк-
лад, отримання доз волу на вико-
нання будівельних робіт за проце-
дурою, затвердженою постановою 
Кабміну від 13.04.2011 р. №466 
«Деякі питання виконання підго-
товчих і будівельних робіт», ви-
магало підтверджувати наявність 
прав на земельну ділянку. Однак 
сформувати земельну ділянку під 
портовою акваторією фак тично 
неможливо.

Отже, виведення робіт з будів-
ництва ГТС у портових акваторіях 
доз волить зменшити час на реа-
лізацію інфраструктурних проек-
тів, які виконуються в акваторіях 
морських портів, а також усунути 
зазначені колізії.

Процесуальні зміни 
щодо арешту судна — 
очевидний успіх
Наприкінці 2017 р. в Украї ні змі-

нилися правила арешту морських 
суден. Зміни обумовлені набуттям 
чинності новою редакцією Госпо-
дарського процесуального кодек-
су Украї ни (далі — Кодексу), яка 
суттєво змінила правила розгля-
ду справ.

Ст. 16 Кодексу в минулій редак-
ції передбачала, що справи про 
арешт судна, який здійс нюється 
для забезпечення морської вимо-
ги, розглядаються судом за міс-

цезнаходженням морського порту 
Украї ни, в якому перебуває судно, 
або порту реє страції судна. Отже, 
обов'язковою умовою арешту було 
перебування судна в порту. Нова 
редакція Кодексу у ст. 30 додатко-
во передбачає накладення арешту 
судом за місцезнаходженням пор-
ту, до якого прямує судно. Відпо-
відне доповнення є надзвичай но 
важливим, оскільки доз воляє за-
здалегідь підготувати документи 
щодо подання заяви. Варто зазна-
чити, що така новела відображає 
сучасну світову практику з ареш-
ту суден.

Також однією з проб лем, яка 
існувала раніше, був арешт суд-
на за невеликими вимогами, що 
не досягали 30 тис. доларів США. 

Тетяна ТІТАРЕНКО, 
керуючий партнер Legrant
Т ТІТАРЕНКО

Маючи статус 
природної монополії, 
АМПУ ігнорує норми 

законодавства
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Інколи суди відмовляли в арешті, 
обґрунтовуючи це тим, що розмір 
вимоги є неспівмірним зі спосо-
бом забезпечення. У ст. 137 нової 
редакції Кодексу міститься спеці-
альне положення: «Заходи забез-
печення позову, крім арешту мор-
ського судна, що здійс нюється 
для забезпечення морської вимо-
ги, мають бути співмірними із за-
явленими позивачем вимогами». 
Отже, невеликий розмір морської 
вимоги (приміром, пов'язаної 
з невиплатою заробітної плати 
капітану або екіпажу судна) не 
може бути підставою для відмо-
ви в арешті.

Окрім того, згідно зі старою 
редакцією Кодексу, максималь-
ний строк арешту судна фак-
тично становив 5 днів, а зараз 
він становить 30 днів, що забез-
печить реальну виплату будь- якої 
вимоги заявника.

Огляд контей нерів 
Нацполіцією — 
благими намірами…

Нагадаємо, що Кабмін з 
21.06.2018 р. до 31.12.2018 р. про-
водить експериментальний про-
ект щодо створення умов для за-
побігання ухиленню від сплати 
митних платежів та попереджен-
ня можливих випадків перемі-
щення товарів з порушеннями 
норм законодавства відповідно 
до постанови Кабінету міністрів 
Украї ни №479.

Однак документ включає низку 
проб лемних аспектів. По-перше, 
зазначена постанова не містить 
деталей участі поліцейських 
в митному оформленні товарів, 
а лише надає їм право цілодобово 
перебувати в зонах митного конт-
ролю та пунктах пропуску, а та-
кож можливість доступу до авто-
матизованої сис теми митного 
оформлення. По-друге, документ 
суперечить положенням Митного 
кодексу щодо суб'єктного складу 
конт ролю ючих осіб. По-третє, за-
лучення до здійснення митного 
конт ролю ще однієї правоохорон-
ної структури сприяє затримці то-
варів на митних кордонах та необ-
ґрунтованим збиткам для бізнесу.

Сьогодні посадові особи На-
цполіції можуть перебувати в зо-
нах митного конт ролю, однак во-
ни не мають повно важень брати 
участь у здійсненні митних фор-
мальностей, проводити огляд та 
переогляд товарів і транс портних 
засобів, адже такі дії можуть бути 
оскаржені в судовому порядку як 
незакон ні.

При цьому наші клієнти зі-
штовхуються з такою ситуацією, 
коли митне оформлення вантажу 
закінчилося, доз віл на наванта-
ження був отриманий, але в цей 
час несподівано активізуються 
посадові особи Нац поліції, що 
зумовлює необґрунтовані за-
тримки та збитки для суб'єктів 
гос подарювання в порту з мож-
ливим оскарженням в суді.

Межі порту — not achieved
Радісною звісткою на початку 

2017 р. стало оголошення Мін-
інфраструктури про початок збо-
ру інформа ції для затвердження 
меж територій портів. Невиправ-
дано безглуздо було очікувати, 
що визначення меж україн ських 
портів відбудеться за 2 роки. Про-
довжуємо чекати…

Спецпослуга — нові 
несподіванки від АМПУ
Значним досягненням у 

2017 р. стала перемога портових 
операторів у спорі з АМПУ, який 
остаточно вирішив Вищий гос-
подарський суд Украї ни (далі — 
ВГСУ). ВГСУ підтвердив право 
портового оператора на засто-
сування 30% знижки при розра-
хунку вартості спецпослуги під 
час доступу до причалів. Однак 
без «сюрпризів» не обійшлося. 
Протягом 2018 р., ігноруючи 
рішення суду та прямі приписи 
законодавства, АМПУ продов-
жує не нараховувати портовим 
операторам гарантовану зако-
нодавством знижку та вже на-
прикінці року подає позов проти 
одного з найбільших портових 
операторів про стягнення за-
боргованості в сумі ненаданої 
знижки.

«В'язка різок» 
під Новий рік морським 
агентам від АМПУ
Морські агенти в листопаді 

2018 р. отримали попереджен-
ня від АМПУ про припинення 
чинних договорів між АМПУ та 
морськими агентами починаючи 
з 01.01.2019 р., у зв'язку з наміра-
ми АМПУ укласти нову редакцію 
такого договору з усіма агентами 
у формі єдиного документа шля-
хом приєднання до нього кожно-
го морського агента.

При цьому АМПУ не прий має 
жодних коментарів та зауважень 
до проформи нового договору 
від агентів, а текст уніфіковано-
го договору офіцій но досі не оп-
рилюднено на сайті АМПУ. За 
умовами такого договору, серед 
інших дискримінацій них умов, 
передбачена можливість будь- 
яких його змін в односторон-
ньому порядку АМПУ.

Маючи статус природної мо-
нополії, АМПУ ігнорує норми 
цивільного, гос подарського, ан-
тимонопольного законодавства 
та фак тично примушує морських 
агентів, які позбавлені будь- яких 
альтернатив, укладати договір 
на невигідних умовах. Такими 
діями АМПУ підводить риску не-
вдач у 2018 р., що не може не за-
смучувати.

Незважаючи на зазначене, ми 
з надіями та чіткими планами 
прямуємо у 2019 р. Сподіваємося 
на швидку реалізацію перемож-
них для галузі проектів, а також 
на усунення всіх прогалин та не-
допрацювань. 

KPD Consulting —
юридичний радник Solum

KPD Consulting здійснило кон-
сультування ТОВ «Солум» (компа-
нії, що спеціалізується на управ-
лінні нерухомістю). Юридична 
підтримка охоп лювала питання ви-
значення оптимальної процедури 
поділу нежитлових приміщень клі-
єнта та особ ливостей статусу місць 
загального користування у нежит-
лових приміщеннях.

До команди KPD Consulting, що 
працювала над проектом під ке-
рівництвом партнера Владислава 
Кисіля, увійшли юристи практики 
нерухомості й будівництва Михай-
ло Семка та Анастасія Поліщук.

Владислав Кисіль, партнер, ке-
рівник практики нерухомості та 
будівництва KPD Consulting, зазна-
чив: «Трансформа ція нерухомого 
май на — не тільки цікава юридич-
на проб лема, але й нагальне зав-
дання для власника, який прагне 
оптимального використання своєї 
нерухомості».

Альона Померко, голова юри-
дичного відділу ТОВ «Солум», проко-

ментувала: «Поради KPD Consulting, 
як завжди, були корисними та прак-
тичними. Ми раді продовжити бага-
торічну спів працю».

Компанія ТОВ «Солум» існує 
на ринку з лютого 2010 р., зай-
мається операціями з продажу 
та оренди нерухомості. Більше 
інформа ції за посиланням: http://
solum.kiev.ua/.

Юридична компанія KPD 
Consulting — україн ська незалеж-
на юридична компанія, створена 
у 2007 р. з метою надання повно-
го спектра високоякісних та ефек-
тивних послуг. Ми орієнтовані на 
бізнес- потреби корпоративних клі-
єнтів — провідних україн ських та 
міжнародних компаній. Ми фокусу-
ємося переважно на наданні послуг 
клієнтам з питань корпоративно-
го права, злиття та поглинання, 
банківського й фінансового права, 
податкового законодавства, неру-
хомості та будівництва, інтелекту-
альної власності, кримінального 
права (зокрема, посадових злочи-
нів), а також на вирішенні спорів. 

Більш докладну інформа цію Ви 
можете знайти за посиланням: 
www.kpdconsulting.com.ua. 
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Довіряй, але перевіряй. 
БАДи — не виняток

Нещодавно чималу кількість 
споживачів і прибічників профі-
лактичного лікування за допомо-
гою біологічно активних добавок 
(далі — БАДи) сколихнула новина 
про британця, який міг померти 
через вживання БАДу. Бажаючи 
схуднути, Джим Маккентс (Jim 
McCants) вживав екстракт зе-
леного чаю в капсулах відомого 
американського виробника БАДів 
Vitacost, але замість втрати ваги 
за кілька місяців британець отри-
мав печінкову недостатність. При 

цьому Джим майже ніколи не вжи-
вав алкоголь, тому пов'язані з цим 
ризики виключалися. Життя Джи-
ма врятувала лише успішна тран-
сплантація печінки. Чому успішна? 
Тому що напрочуд швидко вдалося 
знайти донора.

Однак життя після транспланта-
ції не завжди залишається таким, 
як до неї… Життя з пересадженою 
печінкою в більшості випадків оз-
начає медикаментозну підтримку 
протягом решти життя. У випадку 
Джима так і сталося. Побічні симп-
томи (хронічна втома, болі в животі 
та обмежений раціон), мабуть, за-

лишаться з Джимом назавжди. Хоча 
описаний випадок стався 4 роки то-
му, розголосу він набув лише зараз, 
оскільки Джим звернувся з позовом 
до виробника БАДу Vitacost, який не 
попередив у жодній формі (ні в ін-
струкції, ні на своєму веб- сайті, ні 
будь- яким іншим чином) про мож-
ливі катастрофічні наслідки комп-
лексу для схуднення.

Як могло статися, що натураль-
ний БАД спричинив такі тяжкі для 
здоров'я наслідки, до того ж у лю-
дини, яка протягом усього жит-
тя майже не вживала алкоголю? 
Чи є БАД лікувальним засобом? 
Чи існує певне специфічне пра-
вове регулювання БАДів, яке га-
рантуватиме хоча б якийсь захист 
споживачів? На всі зазначені пи-
тання спробуємо надати відповіді 
у цій статті.

Що таке БАДи згідно із 
законодавством Украї ни?
Сьогодні в законодавстві Украї-

ни немає поняття «біологічно ак-
тивна добавка». Однак протягом 
24.10.2002 р. — 13.10.2005 р. в За-
коні Украї ни «Про якість та безпеку 
харчових продуктів і продовольчої 
сировини» (нині він має назву За-
кон Украї ни «Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів») містилося по-
няття «біологічно активна харчова 
добавка» — спеціальний харчовий 
продукт, призначений для вживан-

ня або введення в межах фізіоло-
гічних норм до раціону харчуван-
ня чи харчових продуктів з метою 
надання їм дієтичних, оздоровчих, 
профілактичних властивостей для 
забезпечення нормальних та від-
новлення порушених функцій ор-
ганізму людини (абз. 3 ст. 1).

Наразі в законодавстві Украї ни 
фігурує поняття «дієтична добав-
ка», яке втратило «фарма цевтичне» 
забарвлення, на відміну від свого 
«поперед ника». Дієтична добавка — 
це харчовий продукт, що спожи-
вається у невеликих визначених 
кількостях додатково до звичай-

ного харчового раціону, який є кон-
центрованим джерелом поживних 
речовин, у тому числі білків, жи-
рів, вуглеводів, вітамінів, міне-
ральних речовин (цей перелік не 
є виключним), та виготовлений 
у вигляді таблеток, капсул, драже, 
порошків, рідин або в інших фор-
мах (п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону Украї ни 
«Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових 
продуктів» (далі — Закон про хар-
чові продукти)).

Харчовий продукт — це речовина 
або продукт (неперероблений, част-
ково перероблений або переробле-
ний), призначений для споживання 
людиною. До харчових продуктів 
належать напої (в тому числі вода 
питна), жувальна гумка та будь- яка 
інша речовина, що спеціально вклю-
чена до харчового продукту під час 
виробництва, підготовки або оброб-
ки. Цей термін не включає, зокрема, 
лікарські засоби (п. 92 ч. 1 ст. 1 За-
кону про харчові продукти).

Лікарський засіб — це будь- яка 
речовина або комбінація речовин 
(одного або кількох активних фар-
мацевтичних інгредієнтів та допо-
міжних речовин), що має власти-
вості та призначена для лікування 
або профілактики захворювань 
у людей, або будь- яка речовина чи 
комбінація речовин (одного або 
кількох активних фармацевтич-
них інгредієнтів та допоміжних 
речовин), яка може бути призна-
чена для запобігання вагітності, 
відновлення, корекції чи зміни фі-
зіологічних функцій у людини шля-
хом здійснення фармакологічної, 
імунологічної чи метаболічної дії 
або для встановлення медичного 
діагнозу (ч. 1 ст. 2 Закону Украї ни 
«Про лікарські засоби»).

Отже, БАДи та лікарські засоби 
термінологічно чітко розмежова-
ні. Основна відмінність між ними 
полягає у специфічних властивос-
тях останніх, зумовлених наяв-
ністю спеціальної речовини — 

Катерина ЦІРАТ, 
к.ю.н., АО «Юрзовнішсервіс»
К ЦІРАТ

БАДи та лікарські 
засоби термінологічно 

чітко розмежовані
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активного фармацевтичного ін-
гредієнта.

Які існують види БАДів?
БАДи можна поділити на такі 

види:
• Нутрицевтики — поживні ре-

човини, в тому числі вітаміни, мі-
кроелементи та макроелементи, 
амінокислоти.

• Парафармацевтики — вихо-
дячи з грецької природи префік-
са «пара», що означає «поруч» або 
«за межами», є альтернативними 
натуральними засобами лікуван-
ня, до яких належать, зокрема, біо-
флавоноїди, антиоксиданти, фіто-
естрогени.

• Еубіотики або пробіотики — 
харчові добавки, які містять у своє-
му складі мікроорганізми (біфідо-
бактерії або лактобактерії) або їх 
метаболіти — сполуки, що утворю-
ються в організмі у процесі метабо-
лізму (обміну речовин), які беруть 
участь у гуморальній (за допомогою 
гормонів) регуляції в організмі, ви-
конують роль будівельних блоків 
(наприк лад, для клітинної мембра-
ни), беруть участь у синтезі кофер-
ментів, що відіграють роль актив-
ного центра молекули ферменту. До 
них належать вже згадані амінокис-
лоти, вітаміни, органічні кислоти, 
пуринові й піримідинові нуклеоти-
ди, антибіотики та алкалоїди (де які 
з яких можуть викликати залеж-
ність і навіть бути отруй ними).

Яке правове регулювання 
обігу БАДів в Украї ні?
В Законі про харчові продукти 

також фігурує поняття «новітній 
харчовий продукт» — харчовий про-
дукт чи інгредієнт, який суттєво 
відрізняється від звичай них хар-
чових продуктів або інгредієнтів, 
що присутні на ринку, який пови-
нен бути оцінений з позиції йо-
го впливу на здоров'я споживача 
(п. 49 ч. 1 ст. 1 Закону про харчові 
продукти). Деякими положеннями 
Закону про харчові продукти пе-
редбачається державна реє страція 
новітнього харчового продукту чи 
інгредієнта (ч. 2 ст. 29; ч. 2 ст. 38). 
Критерії, що відрізняють новітній 
харчовий продукт чи інгредієнт від 
звичай них:

• харчовий продукт чи інгредієнт 
не має історії безпечного споживан-
ня в Украї ні та має знач ну зміну та/
або вплив внаслідок застосування 
процесу вирощування тварин та/
або рослин, що раніше не засто-
совувався для цих цілей, а також 
вироблення шляхом застосування 
виробничого процесу, який раніше 
не використовувався для цього виду 
продукту чи інгредієнта;

• харчовий продукт чи інгредієнт 
не має історії безпечного споживан-
ня в Украї ні, але має історію без-
печного споживання в іншій краї-
ні/краї нах та знач ну зміну та/або 
вплив (п. 2 ч. 3 ст. 38 Закону про 
харчові продукти).

Отже, якщо БАД підпадає під та-
ку категорію, то цілком можливо, 

що необхідно здійснити державну 
реє страцію такого БАДу. Наприк-
лад, кілька років тому в Украї ні не 
було БАДів, які містили у своєму 
складі екстракт маки перуанської 
(рослини, яка росте у високогір'ях 
Болівії, Перу й Аргентини та має 
яскраво виражені властивості аф-
родизіаку). Такі БАДи підпадали під 
визначення п. 2 ч. 3 ст. 38 Закону 
про харчові продукти, а тому під-
лягали державній реє страції. Однак 
практика у вигляді полиць магази-
нів і сторінок інтернет- магазинів за-
свідчує, що відомості про державну 
реє страцію мають далеко не всі такі 
«новітні» БАДи.

Примітно, що Законом про хар-
чові продукти не передбачено от-
римання експлуатацій них доз волів 
та вис новків державної санітарно- 
епідеміологічної експертизи хар-
чових продуктів, тому ці правила 
поширюються на БАДи. Оскільки 
БАДи не є лікарськими засобами, 
для можливості їх обігу не вимага-
ється доклінічне вивчення, а також 
клінічні випробування.

Сказати, що відсутність в Украї-
ні спеціальних вимог до БАДів — 
це «зло», означає злукавити, ад-
же сьогодні таких вимог немає 
завдяки численним нормативно- 

правовим актам, прий нятим 3 ро-
ки тому, які спрямовані на дере-
гуляцію гос подарської діяльності 
в Украї ні. У 2015 р. Євро пейська 
Бізнес Асоціація (European Business 
Association) домоглася скасування 
державної реє страції БАДів (тобто 
дієтичних добавок), яка передба-
чалася Порядком віднесення хар-
чових продуктів до категорії хар-
чових продуктів для спеціального 
дієтичного споживання, функціо-
нальних харчових продуктів і діє-
тичних добавок та їх державної 
реє страції, затвердженим Поста-
новою Кабінету Міністрів Украї ни 
від 07.08.2013 р. №767.

Що не так з БАДом, який 
вживав Джим Маккентс?
Загалом, Джиму Маккентсу про-

сто дуже не пощастило, адже він 
виявився одним з кількох десятків 
людей, які щороку стають жертвами 
ураження печінки внаслідок вжи-
вання БАДів на основі концентро-
ваного зеленого чаю. Винуватцем 
може бути галлат епігаллокатехіна 
(далі — EGCG), потенцій ну небез-
пеку якого в ЄС і де яких краї нах 
Заходу (Канада та Австралія) по-
чали розслідувати з 2016 р. після 
виходу низки наукових пуб лікацій, 
де йшлося про випадки інтоксика-

ції печінки людини внаслідок вжи-
вання EGCG. Цей катехін (взагалі 
катехіни, сильні антиоксиданти, 
належать до групи біофлавоно-
їдів — речовин, які підтримують 
еластичність капілярів), якщо він 
вживається у формі заварного чаю, 
абсолютно безпечний для людини, 
але у формі екстрактів доза EGCG 
знач но зрос тає і теоретично може 
становити загрозу (особ ливо, як-
що людина паралельно у надмірних 
кількостях вживає алкоголь). Окрім 
того, негативний вплив на організм 
здійс нює вживання EGCG натще-
серце (рівень його всмоктуваності 
зрос тає), а також вживана за один 
раз доза, адже часто з метою при-
скорення ефекту БАДу люди вжи-
вають подвій ну або потрій ну дозу. 
У випадку EGCG небезпечна доза 
становить понад 800 мг на добу.

БАД, який прий мав Джим — 
Vitacost Green Tea Extract — прода-
ється також в Украї ні, тому україн-
цям варто знати цю історію. Ми не 
говоримо про те, що потрібно за-
таврувати виробника та його про-
дукт і вимагати заборонити такі 
БАДи. Для заборони взагалі немає 
об'єктивних підстав. Мова йде лише 
про розповсюдження таких БАДів 
з детальною інструкцією, де міс-
титиметься інформа ція про про-
типоказання та побічні ефекти. 
Потрібно навчитися вже сьогодні 
споживати БАДи розумно, керую-
чись інструкцією та спостерігаю-
чи за своїм здоров'ям. Як тільки Ви 
помітили якісь незвичні симптоми 
(наприк лад, на проб леми з функція-
ми печінки може вказувати жовтий 
колір очей, шкіри, сухість у роті, ну-
дота тощо), одразу звертайтеся до 
лікаря. БАДи, за умови їх розумно-
го використання, все- таки можуть 
бути благом для здоров'я. 

БАДи, за умови їх 
розумного використання, 

все-таки можуть бути 
благом для здоров'я
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«Немає нічого неможливого, 
не існує нездоланних труднощів»

— Денисе, підприємці не боять-
ся ризикувати. А чим ризикува-
ли Ви, засновуючи україн ський 
офіс TCM Group International? 
Як мотивували себе?
— Основною мотивацією було 

стати час тиною чогось глобального 
та міжнародного — і нам це вдалося.

Років, напевно, у 14, а може, ра-
ніше, натрапив на бізнесову кни-
гу. В одному розділі обговорювало-
ся створення корпорації, як папки 
з файлами, що оптимізує оподатку-
вання. І я подумав: «Вау, це круто!» 
У прик ладах наводилися історії та-
ких великих корпорацій, як Макдо-
нальдс. Мене це дійсно надихнуло… 
Саме тоді сформувалося переконан-
ня, що я точно матиму свій бізнес.

Пам'ятаю день, коли я і Дмитро 
Голопапа прогулювалися виноград-
никами недалеко від міста Сантьяго 
в Чилі. Разом із СЕО та директора-
ми інших офісів ТіСіЕм Груп Інтер-
нешнл ми обговорювали відкриття 
офісу в Украї ні. Усе почалося з пи-
тання «Як вам ідея відкриття україн-
ського представництва?». Ми не про-
сто цікавилися, а були готові до цих 
переговорів. Тоді ми вже тривалий 
час спів працювали з офісами ТіСі-
Ем Груп Інтернешнл в рамках нашої 
індивідуальної експертизи з міжна-
родних стягнень у країнах СНД для 
американських, євро пейських і ки-
тайських компаній.

Варіант «а спробуймо! якщо вий-
де, то продовжимо і будемо цим зай-
матися» був для нас неприй нятним. 
Ми керувалися однією стратегією: 
якщо відкривати — то викладатися 
на сто відсотків і одно знач но роби-
ти свою справу краще за всіх. Зосе-
редилися на так званій «концепції 
їжака»: робити лише одну справу, 

рухатися повільно, але впевнено та 
цілеспрямовано. Упродовж наступ-
них років ми розвивали лише одну 
практику, пов'язану з позасудовими 
міжнародними стягненнями. І тіль-
ки в 2018 спрямували свій фокус на 
інші спеціалізації.

Ми ризикували не лише репута-
цією, а й відносинами з офісами Ті-
СіЕм Груп Інтернешнл і клієнтами, 
які довірили нам перші проекти. 
Завдяки чіткому уявленню про те, 
куди і для чого рухаємося, як розви-
ваємося і що для цього робимо, нам 
вдалося створити успішну компанію. 
Цього року ми бачимо результати 
тяжкої праці нашої команди в рей-
тингах, визнанні локальними та іно-
земними клієнтами.

— Хто кого обирає — робото-
давець спів робітників чи нав-
паки? Розкажіть про кадрову 
політику компанії.
— Якщо говорити про ТіСіЕм, то, 

перш ніж хто- небудь отримає поса-
ду молодшого юриста, відбувається 
обробка сотень резюме, з яких від-
сіюється 90% претендентів. Далі, 
після трьох етапів співбесіди, випа-
дає ще 99%.

Цього року залучення спів-
робітників, випускників юридич-
них університетів здійс нювалося за 
допомогою Facebook та Instagram.

Співбесіди проходять у три етапи. 
Перший проводять спів робітники, 
з якими будуть працювати кандида-
ти. Після затвердження на першому 
рівні спілкуватися з ними продовжу-
ють старші юристи й радники. На 
завершальному етапі претендентів 
співбесідують партнери. У такий спо-
сіб нам вдається зрозуміти, чи змо-
жуть на всіх рівнях люди працювати 

разом. І на найвищому рівні ми пе-
ревіряємо відповідність їхніх особи-
стісних ідеалів цінностям компанії.

— Які юридичні тенденції про-
стежуються за кордоном і як 
вони вплинуть на Украї ну? Як 
компанії пристосуватися до 
змін і залишитися затребува-
ною за десять, двадцять і навіть 
п'ятдесят років?
— Із цьогорічного досвіду скажу, 

що іноземні клієнти готові оплачу-
вати роботу з міжнародними проек-
тами україн ських юристів за більш 
високими ставками, аніж раніше, 
причому з коефіцієнтом 1/5 або на-
віть 2. Тепер україн ські компанії мо-
жуть підвищити ставки іноземним 
клієнтам у 2019 році.

Якщо говорити про будь- який 
сервісний бізнес з огляду на припу-
щення футурологів, то залишаться 
професіо нали, які обслуговувати-
муть клієнтів індивідуально і яких 
не замінять роботи. Я впевнений, що 
рутинні процеси в юридичній сфері 
авто матизуються згодом. У юристів 
з'явиться набагато більше часу для 
креативу і щоб відповісти на запитан-
ня, як їм залишитися на юридично-
му ринку за 20, 30 і навіть 50 років?

— Розкажіть про важливість 
корпоративних цінностей та 
про цінності в ТіСіЕм зокрема.
— Цінності розділяють на дві ка-

тегорії — зовнішні та внутрішні. Роз-
кажу про внутрішні. Це саме ті цінно-
сті, які формуються засновниками, 
потім передаються спів робітникам, 
а далі на їх основі будуються зовніш-
ні, що транслюються клієнтам.

Так, ТіСіЕм Груп Украї на культи-
вує три внутрішні цінності:

 Безперервне на вчання.
Це означає, що ми маємо постій-

но розвиватися: не просто стрімко 
навчатися, а й швидко забувати за-
старілі знання та ще швидше пере-
навчатися новому.

ТіСіЕм інвестує в удосконален-
ня різних навичок своїх працівни-
ків. Ми проводимо тренінги із ора-
торського мистецтва, письмової 
комунікації, самоорганізації, тайм- 
менеджменту, крос- культурного ети-
кету. Ми вивчаємо медитації, про-
качуємо англійську з носіями мови 
в офісі, відвідуємо лекції зовнішніх 
фахівців, користуємося офісною бі-
бліотекою і приділяємо багато ча-
су саме непрофільному на вчанню. 
Аби розвиватися як особистості й не 
залишитися юристами назавжди.

Знання та навички, як і відноси-
ни, не є константою, над ними необ-
хідно постій но працювати. Постій не 
на вчання — це про те, як встигати 
за швидкістю змін світу та бути по-
переду всіх у майбутньому!
 Маленьке підприємництво.
Це означає, що рішучість, на-

полегливість і формат підприєм-
ницького мислення може піднести 
кожного з нас на новий рівень. Це 
означає, що ми самостій но маємо 
визначатися із зонами відповідаль-
ності — знач но шир шими за поса-
дові інструкції.

Результатом маленького підпри-
ємництва всередині будь- якої ком-
панії може стати підхід до організації 
взаємодії, коли кожен самостій но 
прий має значущі та виважені рішен-
ня, цінує і самостій но розпоряджа-
ється часом, чітко визначає пріори-
тетні зав дання й виконує їх краще 
за всіх у світі.

Маленьке підприємництво всере-
дині компаній — це набагато більше, 
аніж можна собі уявити!
 Відкрите партнерство.
Це означає, що кожен молод-

ший юрист, який починає кар'єру в 
ТіСіЕм Груп Украї на, отримує не-
обмежені можливості, аби пройти 
свій власний шлях, щоб стати спів-
засновником компанії.

Для цього потрібно не просто 
якісно і своє часно виконувати клі-
єнтську роботу, а щодня виходити 
за межі звичного дуінгу, досягати 
великих цілей і примножувати цін-
ність компанії.

Відкрите партнерство — це не ли-
ше про можливості стати повноправ-
ною час тиною чогось більшого, про 
мотивацію та цілі, а й насамперед 
про особистісне зрос тання на шля-
ху досягнення високих результатів.

Ми переконані, що відкрите парт-
нерство ефективніше та цінніше за 
будь- яку іншу бізнес- модель. 

«Рухатися повільно, 
але впевнено 
та цілеспрямовано», — 
це те, що дозволило 
досягти успіху, вважає 
керуючий партнер 
TCM Group Ukraine 
Денис КОПІЙ. 
Він розповів «ЮГ» 
про ризики, тенденції 
та корпоративні 
цінності, у році 
прийдешньому
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Безперечно, адвокат є вільним 
каменярем, але на певному етапі 
свого професій ного становлення 
більшість адвокатів роб лять вис-
новок про доцільність об'єднання 
з іншими колегами з метою збіль-
шення клієнтського портфеля, роз-
поділу видатків, забезпечення більш 
комплекс ної експертизи та досяг-
нення інших цілей. Адже, як кажуть, 
гуртом і батька легше бити. Внаслі-
док такого об'єднання адвокатів по-
стає питання щодо стратегії розвит-
ку відповідної юридичної фірми або 
адвокатського об'єднання. З одного 
боку, в наш час цінується глибока 
експертиза з вузькоспеціалізова-
них питань, що повністю можна 
забезпечити в межах так званої бу-
тикової компанії. З іншого боку, 
спів працюючи з тим чи іншим ад-
вокатом, клієнт бажає отримувати 
якісну правову допомогу з усіх пи-
тань, що у нього виникають, в одній 
юридичній компанії. У цій статті ми 
проаналізуємо переваги та недоліки 
обох стратегічних напрямків побу-
дови юридичної фірми — бутико-
вість та комплекс ність.

Варто зауважити, що більшість 
серед ніх та великих юридичних 
фірм (як на україн ському рин-
ку, так і на ринках євро пейських 
країн і США) пропонують достат-
ньо широкий перелік послуг. На-
томість адвокати- одинаки здебіль-
шого фокусуються на конкретних 

напрямках (наприк лад, кримі-
нальне чи сімей не право).

На мою думку, це обумовлено 
поглибленням су спільних відносин 
та знач ним обсягом нормативного 
матеріалу (законів та підзакон них 
актів), а також різноманітністю та 
іноді протилежністю судової прак-
тики з конкретних питань, що по-
требує від фахівця достатньо вузької 
спеціалізації.

У XIX столітті адвокату було на-
багато простіше стежити за змінами 
законодавства та новелами судової 
практики через їх невеликий обсяг, 
тому він мав можливість ефективно 
практикувати одночасно в різних 
галузях права. Проте на початку 
XXI століття інформа цій не різнома-
ніття робить експертність адвоката 
в різних галузях права достатньо 
складною.

Таким чином, якщо адвокат веде 
свою практику соло, йому ефектив-
ніше буде практикувати в конкрет-
ній специфічній галузі. Якщо в такій 
галузі він досягне знач ного успіху, 
то цілком можливо розвивати свій 
бренд у межах бутикової фірми. Од-
нак, насправді, навіть ті компанії, 
які заявляють про свою бутиковість, 
не відмовляють клієнту, який при-
йшов до них з питанням, що не на-
лежить до їхньої специфічної ніші. 
Вони дуже рідко передають такого 
клієнта колегам з ринку. Зазвичай 
фірма, яка зай мається, наприк лад, 
виключно кримінальним правом, 
не відмовить своєму клієнту в су-
проводженні спадкового спору.

Тобто де-факто майже будь- яка 
фірма є full service law firm, що 
надає своїм клієнтам весь спектр 
юридичних послуг, якого вони 
потребують. Водночас якщо фір-
ма складається з кількох юристів 
і спеціалізується з усіх питань (від 
космічного до пенсій ного права), 
таке різноманіття може виклика-
ти подив не лише у ринку, але й 
у клієнта.

Отже, для того щоб фірма могла 
бути ефективною full service law 
firm, до її складу мають входити 
юристи та адвокати, які можуть 
повноцінно презентувати експер-
тизу фірми з усього спектра заяв-
лених послуг.

Останнім часом на світовій арені 
та у віт чизняних тенетах питання 
створення повноцінної full service 
law firm вирішується шляхом об'єд-
нання під одним брендом різних 
команд, кожна з яких має сильну 
експертизу в тій чи іншій галузі, 
а також створення великих юридич-
них фірм, які можуть презентувати 
клієнту експертні команди в різних 
практиках та індустріях.

Однак варто зауважити, що бу-
тиковість юридичної фірми — це 
не про розмір, а про спеціалізацію. 
Наприк лад, на україн ському юри-
дичному ринку присутні юридичні 
фірми, які є бутиками з питань інте-
лектуальної власності, криміналь-
ного права або податкових спорів, 
при цьому налічуючи кілька десятків 
юристів та адвокатів у своєму складі, 
що цілком достатньо для створення 
full service law firm. Адвокати в бу-
тикових фірмах є експертами у своїх 
практиках. Проте якщо проб лема 
клієнта виходить за межі ніші, в якій 
спеціалізується відповідний бутик, 
такі адвокати зазвичай не зможуть 
надати клієнту якісну правничу до-
помогу, тому клієнт змушений звер-
татися до іншої фірми.

Однією з переваг бутикових 
фірм, достатньо важливих для клі-
єнта, є те, що маючи більш глибоку 

експертизу, вони готові запропону-
вати меншу вартість своїх послуг 
через менші витрати на адміні-
стративні питання. Бутикові фір-
ми більш гнучкі в ціноутворенні та 
можуть пристосуватися до потреб 
клієнта.

До того ж бутикові фірми є більш 
клієнтоорієнтованими, адже для 
партнерів full service law firm до-
статньо складно витрачати час на 
підтримку та розвиток відносин 
з кожним клієнтом через знач ну за-
вантаженість. У кращому випадку 
це перекладається на адміністратив-
ний персонал, а в гіршому — цьому 
взагалі не приділяється увага.

Водночас велика юридична фірма 
(full service law firm) має перевагу 
у вигляді ресурсу — матеріально- 
технічної бази та інформа цій но-
технологічного оснащення робо-
ти фірми, що доз воляє їй набага-
то швидше вирішувати зав дання 
клієнта.

Безперечно, вирішуючи питання 
про те, в якому напрямку розвивати 
юридичну фірму, необхідно врахо-
вувати потреби клієнта та можли-
вість якісного задоволення таких 
потреб. Якщо клієнт задоволений 
якістю послуг, які надає юридична 
фірма, це означає, що вектор роз-
витку був обраний правильно. 

LEGAL OPINION

Бутикові компанії vs. full service law fi rm

Віктор МОРОЗ, 
керуючий партнер АО Suprema Lex



34 26 грудня 2018 р., №51-52 (653-654)     Юридична Газета

«Завжди є запасний ліфт на шляху 
до Адвокатського Олімпу» — 
Антон Лященко та Олександр Вовк

— Нещодавно, переглядаючи 
анонс одного із заходів, ми по-
бачили, що відбудеться батл між 
«богами юридичного ринку» та 
«молодими й зухвалими». Оче-
видно, що адвокати «Коларес» — 
молоді та зухвалі, але чи готові 
вони вже увірватися до Олімпу 
адвокатських послуг?
— Антон Лященко: Дійсно, не-

зважаючи на те, що правничій групі 
«Коларес» вже більше ніж 10 років, 
за духом своєї роботи ми ще «молоді 
й зухвалі». Проте вже настав час, коли 
якісний стрибок у розвитку компанії 
відбувається не через чиїсь суб'єктив-
ні бажання, а внаслідок об'єктивних 
чинників. У 2018 р. до нашої правни-
чої групи приєдналися кілька досвід-
чених адвокатів, до складу партнерів 
був введений новий партнер, розши-
рені основні практики — криміналь-
не право та процес, а також судова 
практики. Ці доленосні зміни 2018 р. 
наповнили нас впевненістю в тому, 
що ми йдемо правильним шляхом, 
ми чуємо ринок і відчуваємо наймен-
ші зміни у потребах наших клієнтів.

Одразу анонсуємо, що наступного 
року в «Коларес» з'являться дві нові 
практики (достатньо незвичні, на-
віть унікальні для юридичного рин-
ку Украї ни). Звичай но, про їх старт 
буде оголошено додатково, але мо-
жемо запевнити, що набір штату но-
вих працівників до цих практик вже 
майже завершився. Загалом, наша 
команда завжди готова до іннова-
цій, а отже, до того, щоб знайти для 
клієнта таке рішення його проб леми, 
яке інші поки що не бачать або не 
знають про його існування. Іншими 
словами, у нас є свій запасний ліфт, 
коли інші штовхаються ліктями на 
вузьких сходах. Результат цього року 
був вражаючим — понад 90% вигра-
них справ у суді. Вважаємо, що такий 
показник ККД — рівень більш ніж 
високий, але зупинятися на цьому 
ми не збираємося.

— Чи плануються з цього при-
воду якісь стратегічні зміни в ді-
яльності компанії?
— А. Л.: Як відомо, немає меж до-

сконалості. Наприк лад, цього року 
у нас з'явилася ідея глобальної зміни 
тарифної політики. Здавалося б, що 
тут можна ще придумати? Традицій но 
в усьому світі застосовується тарифна 
політика, яка виходить з погодинної 
ставки, залежно від кваліфікації пра-
цівника. Однак у нас з'явилася думка 
про те, що ця тактика може бути не 
зовсім справедливою, адже в судовій 
практиці нерідко трап ляються випад-
ки, коли «дорогий» фахівець змуше-
ний робити «дешеву» технічну роботу, 
яка оплачується, виходячи з високої 
ставки «дорогого» фахівця. Тому у нас 
виникла ідея проводити тарифікацію, 
відштовхуючись від виду роботи, а не 
від категорії фахівця. Поки ми над 
цим думаємо. Крім того, необхідно 
провести переговори з нашими клі-
єнтами про те, як вони оцінюють по-
дібне нововведення.

— Як у «Коларес» ставляться 
до того, що ринок юрпослуг 
не просто диктує правила гри, 
але й інколи вловити тенденції 
змін дуже важко? Зокрема, че-
рез різні «непрозорі» ситуації. 
Наприк лад, коли тендери на 
постачання юридичних послуг 
виграють фірми, до яких у ко-
лег є чимало запитань.

— Олександр Вовк: Дійсно, іс-
нує така ситуація. Нещодавно наша 
фірма також зіштовхнулася з чи-
мось подібним. Це була допоро-
гова закупівля юридичних послуг 
на представництво інтересів однієї 
державної компанії в судах у 2019 р. 
Як не дивно, але тендер виграло 
навіть не адвокатське об'єднання, 
а ТОВ, хоча загально відомо, що 
вже з січня повноцінно діятиме так 
звана адвокатська моно полія. Ма-
буть, цей переможець якось реор-
ганізується або відбудеться новий 
тендер. Загалом, це вже не дуже 
цікаво, хоча й свідчить про певний 
рівень ризиків.

Цікавим є інше питання — дем-
пінг цін на такі послуги. Ми сіли 
й чітко прорахували кількість годин 
роботи адвокатів у судах, виходя-
чи з нашої практики та розуміння 
всіх нюансів судової реформи. Таким 
чином ми виставили свою ціну. Її 
об'єктивність фак тично була підтвер-
джена іншими адвокатськими об'єд-

наннями, які брали участь у тендері, 
оскільки різниця в ціні становила 
10-15%. Однак остаточні пропозиції 
в де яких фірмах були знижені одразу 
на 50%, а переможцем стала фірма, 
яка знизила ціну в 3 рази! Нам дуже 
важко уявити якість послуг за таку 
вартість. На таке можна погоджу-
ватися лише у виняткових випад-
ках. Наприк лад, якщо до портфоліо 

клієнтів вам чомусь потрібна саме 
державна компанія, або це такий 
різновид pro bono, або у фірмі впев-
нені, що краще понести витрати на 
цьому конкретному клієнті, а не при-
буток, оскільки це все одно краще, 
ніж витрачатися на рекламу, яка не 
принесе користі.

Наш підхід до роботи з клієнтами 
все ж таки більш класичний та зро-
зумілий для клієнта: ми формуємо 
справедливу ціну послуг, але якщо 
беремося за справу, то виконуємо її 
на совість, з повною віддачею, з та-
ким завзяттям, наче нам сплачено 
в сотні разів більше.

— Відомо, що ви одні з не бага-
тьох фірм, які активно беруть 
участь у судовому захисті пору-
шених прав українських турис-
тів. Чи так це насправді?
— О. В.: Що стосується захисту 

прав туристів, то не секрет, що 
«бульбашка» безвідповідальності 
туристичного ринку вже давно ма-
ла б луснути, адже в українців вже 
давно немає сили терпіти хронічні 
перенесення, зміни та скасування 
рейсів, а також відсутність номе-
рів у готелях. Наразі адвокатське 
об’єднання «Коларес» подало судо-
вий позов в інтересах більше ніж 
60 позивачів, які сплатили повну 
вартість свого відпочинку ще у січні-
березні 2018 р. (30-50 тис. грн), але 
й досі нічого не отримали. 

Проте захист прав у нашій країні 
не така легка справа, як це здаєть-
ся на перший погляд. Наприклад, 
нас дуже дивує, що державні орга-
ни легко видають нові ліцензії про 
здійснення туристичної діяльності 
щойно створеним компаніям з наз-
вами, майже аналогічним до тих, у 
яких є проблеми в судах. Інший мо-
мент — справа може бути скільки 
завгодно резонансною, проте в суді 
можуть не поспішати навіть просто 
призначити її до розгляду.

Ідея консолідації юридичних компаній — це закономірність розвитку 
ринку. Тож не дивно, що одна з помітних на ринку правничих груп 
у 2018 р. зробила цей крок — був збільшений партнерський склад, 
до роботи долучилися більше ніж 10 нових адвокатів. Про джерела 
цього стратегічного рішення, деталі його прий няття та поточну роботу 
з організації діяльності правничої групи «Коларес» розповіли її партнери, 
адвокати Антон ЛЯЩЕНКО та Олександр ВОВК

Ми чуємо ринок 
і відчуваємо найменші 

зміни у потребах 
наших клієнтів

Інтерв'ю | Юридичний бізнес
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Інтерв'ю підготувала Наталія ЧОП, 
журналіст «Юридичної Газети»

— Ви говорите, що Ваші основ-
ні практики пов'язані зі знач ним 
обсягом роботи адвоката в судах. 
Як Ви ставитеся до ідеї запрова-
дження в КПК такого поняття як 
«зло вживання процесуальними 
правами адвоката»? Як Ви вважа-
єте, чи це потрібно?

— А. Л.: Нам не дуже зрозуміла 
доцільність таких змін до криміналь-
ного процесу, до того ж шляхом вне-
сення змін через Прикінцеві та Пере-
хідні положення до законопроекту 
№9055, який регулює адвокатську 
діяльність. По-перше, у такий спосіб 
можна законодав чо звузити мож-
ливість правового інструментарію 
адвоката, адже тоді адвокат працю-
ватиме не максимально ефективно 
заради клієнта, а максимально обе-
режно, щоб не потрапити під дис-
циплінарне стягнення чи взагалі не 
«вилетіти» з процесу.

По-друге, ми навіть не бачимо для 
цього фак тичних підстав, оскільки 
зазвичай адвокат — це найбільш ко-
ректний учасник судових засідань. 
Загалом, таке формування питання 
могло спасти на думку лише людині, 
яка ніколи не практикувала як адво-
кат. Адже адвокат нічого не робить 
у власних інтересах. Він працює в ін-
тересах клієнта, тому він апріорі не 
може зло вживати правами клієнта, 
адже це його заробіток. Інша справа, 
якщо адвокат у процесі поводиться 
не етично чи якось порушує закон. 
У такому випадку, без жодних пи-
тань, до адвоката має застосовувати-
ся спеціальний вид відповідальності. 
Однак закріп лювати в Законі, що ад-
вокат, роб лячи свою роботу, подаючи 
клопотання та заяви, у такий спосіб 
зло вживає наданими законом пра-
вами — це абсурд.

— Дотичне питання: чи потрібно 
сьогодні перевіряти адвокатів на 
доброчесність, як стверджують 
де які активісти?
— О. В.: Ми не кажемо, що адво-

кати — святі. Мабуть, якщо переві-
рити всіх захисників на поліграфі, 
то якісь нюанси роботи, які не є і не 
можуть бути взірцем, виявляться 
у кожного. Проте формулювання 
такої проб лематики — мертвона-
роджене, оскільки адвокат — це не 
державний службовець, він не несе 
жодних корупцій них ризиків для 
держави. Він просто повинен доб-
ре виконувати свою роботу та не 
порушувати закон. Це всі складові 
доброчесності адвоката. Для клі-
єнта адвокат повинен бути не мак-
симально чесним, а максимально 
кваліфікованим та ефективним. До 
того ж рішення у справі виносить не 
адвокат, а суддя. Тому якщо за до-
помогою поліграфу в одному з офі-
сів американського Ernst & Young 
перевірять на доброчесність всіх 
наших суддів, тоді можна буде по-
вернутися до питання доброчесно-
сті адвокатів.

— З позиції кваліфікації та вра-
ховуючи шалений прогрес у роз-
витку ІТ-технологій, чи не лякає 

адвокатів «Коларес» поява 
так званих роботів- юристів, 
які за лічені секунди знай-
дуть потрібний шаблон 
позову або за годину про-
аналізують кілька тисяч ана-
логічних справ?
— О. В.: Розвиток технологій мо-

же знач но полегшити роботу 
адвоката, але поява ро-
ботів не призведе до то-
го, що зникне профе-
сія адвоката. На мою 
думку, кожна спра-
ва — унікальна, 
для її вирішен-
ня потрібен 
правовий кре-
атив, а інколи 
одразу на ме-
жі кількох га-
лузевих знань. 
Шаблон ні рішен-
ня дуже рідко спра-
цьовують. Однак якщо ми 
говоримо про якусь рути-
ну, звичай но, в такому 
випадку новації можна 
сприй мати позитивно. 
Я вважаю, що набагато 
швидше можуть відійти 
в минуле такі професії як 
дизай нер чи перекладач. 
Тому юристам поки що 
рано хвилюватися.

— Тобто від рути-
ни Ви готові відмо-
витися в будь- який 
момент. Від яких цін-
ностей у правовій гру-
пі «Коларес» не відмов-
ляться ніколи?
— А. Л.: В цьому випад-

ку, мабуть, доречно нага-
дати девіз нашої компанії: 
«Коларес — найкраще рішен-
ня для клієнта!». Це означає, 
що ми намагаємося вирішити 
проб лему клієнта у максималь-
но ефективний спосіб. Сьогод-
ні до команди правничої групи 
«Коларес» входять не лише адво-
кати, але й компетентні юристи, 
фінансисти, податкові консультан-
ти, аналітики та аудитори. Рівень 
послуг нашої компанії завжди від-
повідав віт чизняним і міжнародним 
стандартам якості, а команда фахів-
ців невпинно демонструє глибокі 
знання в особ ливостях сучасного 
правового середовища, гнучкий 
та універсальний підхід до кож-
ної справи, а також повну 
обізнаність у потребах 
і проб лемах клієнта.

Вміння фахівців на-
шої компанії виходити 
за межі ситуації, що ви-
никла, і дивитися шир ше в пошуках 
шляхів її вирішення, а також бажан-
ня захистити інтереси клієнта з мак-
симальною для нього вигодою — це 
основні принципи нашої роботи, від 
яких ми не відмовимося ніколи. Це 
перший і головний аспект. Однак та-
кий результат можливий лише в ко-
манді однодумців, яким приємно пра-
цювати разом. 

Олександр Вовк та Антон Лященко, 
партнери правничої групи «Коларес», адвокати
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Податок на цифрові послуги:
міжнародний аспект

Оподаткування підприємств, які 
використовують цифрові техноло-
гії, залишається гарячою темою 
в політичному порядку денному 
міжнародних форумів та повинно 
розглядатися в більш широкому 
контексті. У березні 2018 р. Євро-
пейська Комісія запропонувала дві 
пропозиції директив у сфері digital 
economy: SDP- Directive (Significant 
Digital Presence) та DST- Directive 
(Digital Services Tax), яка встанов-
лює податок на цифрові послу-
ги (DST) на доходи, отримані від 
певної цифрової ділової діяльно-
сті. Новий податок включає збір 
у розмірі 3% на інтернет- рекламу, 
на оплату продавця/покупця, що 
здійс нюється через посеред ників 
і торгових марок, а також на продаж 
даних користувача. Розглянемо суть 
обох пропозицій.

Про спільну сис тему 
оподаткування доходів 
від окремих видів 
електрон них послуг
Об'єкт оподаткування
Ст. 1 зазначеної Директиви 

(DST — Digital Services Tax — Про-
позиція щодо Директиви про пода-
ток на цифрові послуги) встанов-
лює єдину сис тему податку (DST) 
на доходи, отримані в результаті 
надання певних цифрових послуг. 
Також ст. 3 Директиви визначає 
поняття оподатковуваного доходу 
(за винятком ПДВ та інших непря-
мих податків). До оподатковува-
них доходів за Пропозицією DST 
належить:

• розміщення на цифрових ін-
терфейсах реклами, орієнтованої 
на користувачів таких інтерфейсів;

• надання користувачам багато-
сторон нього цифрового інтерфей-
су, який доз воляє їм знаходити ін-
ших користувачів і взаємодіяти 
з ними, а також може полегшува-
ти забезпечення поставок товарів 
або послуг безпосеред ньо між ко-
ристувачами;

• передача зібраних даних про 
користувачів та отриманих даних 
від діяльності користувачів цифро-
вих інтерфейсів.

Суб'єкт оподаткування
Ст. 4 Пропозиції DST визначає 

оподатковувану особу як особу, що 
відповідає обом критеріям:

• загальна сума світових доходів, 
отриманих такою особою у відповід-
ному звітному періоді, перевищує 
750 млн євро;

• загальна сума оподатковува-
них доходів, отриманих особою в ме-
жах Євро пейського Союзу за відпо-
відний звітний період, перевищує 
50 млн євро.

Місце оподаткування
Згідно зі ст. 5 Пропозиції DST, 

оподатковувані доходи, отрима-
ні підприємством у податковому 
періоді, повинні розглядатися для 
цілей цієї Директиви як отримані 
в державі- члені в цьому податково-
му періоді, якщо користувачі щодо 
оподатковуваної послуги перебува-
ють в цій державі- члені в цьому по-
датковому періоді. Зазначена норма 

застосовується незалежно від того, 
чи вкладали такі користувачі кош-
ти для генерування таких доходів.

Сплата податку
Відповідно до ст. 6 Пропозиції 

DST, податок стягується пропорцій-
но до частки оподатковуваного дохо-
ду, одержуваного в Державі ЄС, згід-
но зі ст. 5 Пропозиції DST. Податок 
сплачується у відповідній Державі 
ЄС на наступний день після завер-
шення податкового періоду.

Ставка податку
Ставка податку, відповідно до 

Пропозиції DST, становить 3% (ст. 8 
Пропозиції). Податок стягується та 
сплачується особою, яка надає опо-
датковувані послуги (ч. 1 ст. 9 Про-
позиції). Консолідована група в цілях 
фінансової звітності може призначи-
ти одну юридичну особу в межах гру-
пи з метою сплати DST та виконання 
обов'язків, передбачених Пропози-
цією, від імені кожної оподатковува-
ної особи групи, що несе обов'язок 
зі сплати DST.

Ідентифікація особи
Відповідно до ч. 1 ст. 10 Пропо-

зиції DST, особа в державі ЄС, в якій 
вона ідентифікована, повинна пові-
домити таку державу про те, що во-
на несе обов'язки щодо сплати DST 
в одній чи більше державах ЄС. Вод-
ночас, згідно зі ст. 11, Держава ЄС, 
що ідентифікує платника, повинна 

визначити для нього індивідуальний 
ідентифікацій ний номер для цілей 
DST, а також повідомити оподатко-
вувану особу про цей номер засоба-
ми електрон ного зв'язку протягом 
10 робочих днів.

Декларація з DST
Відповідно до ст. 14 Пропозиції 

DST, оподатковувана особа повинна 
подати Державі ЄС для ідентифікації 
декларацію з DST за кожен податко-
вий період. Декларація має бути по-
дана в електрон ній формі протягом 
30 робочих днів після закінчення по-
даткового періоду. Декларація з DST 
повинна містити таку інформа цію:

• індивідуальний ідентифікацій-
ний номер, вказаний у ст. 11 Про-
позиції;

• для кожної держави- члена, де 
належить сплачувати DST за відпо-
відний податковий період, загальна 
сума оподатковуваних доходів, які 
розглядаються як отримані плат-
ником податку в цій державі- члені 
в цьому податковому періоді, ра-
зом із сумою DST, що необхідно 
сплатити;

• загальний DST у зв'язку з опо-
датковуванням особи в усіх державах- 
членах за відповідний податковий 
період.

Сплата податку
Відповідно до ст. 16 Пропозиції 

DST, загальна сума DST, що підля-
гає сплаті платником податків у всіх 

Ольга СОЛОВЙОВА, 
партнер АО «СК ГРУП»
О СОЛОВЙОВА

Актуально | Міжнародне оподаткування
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державах- членах за податковий 
період, повинна бути оплачена 
платником податків у державі- 
члені ідентифікації. Загальна су-
ма DST повинна бути виплачена 
в Державі ідентифікації не пізніше 
ніж через 30 робочих днів після 
закінчення відповідного подат-
кового періоду. Під час здійснен-
ня платежу оподатковувана особа 
повинна зробити посилання на 
відповідний номер податкової де-
кларації з DST.

Пропозиція Директиви 
Ради щодо встановлення 
правил корпоративного 
оподаткування SDP
Сфера дії
Згідно зі ст. 1 Пропозиції SDP 

(significant digital presence), ос-
тання встановлює правила, що 
розширюють концепцію постій-
ного представництва, оскільки 
вона застосовується для цілей 
корпоративного податку в кож-
ній державі- члені, щоб включи-
ти істотну цифрову присутність, 
через яку повністю або частко-
во здійс нюється бізнес. Ця Про-
позиція також встановлює певні 
принципи для розподілу прибут-
ку. Відповідно до ст. 2 Пропозиції 
SDP, вона застосовується до юри-

дичних осіб незалежно від того, 
де вони знаходяться, в цілях опо-
даткування (в державі- члені або 
в третій країні). Однак в контексті 
юридичних осіб, які є резидентами 
для цілей корпоративного податку 
в третій країні, з якою в конкретної 
держави- члена є угода про уник-
нення подвій ного оподаткування, 
ця Пропозиція SDP застосовується 
лише в тому випадку, якщо ця уго-
да містить положення, аналогічні 
до ст. 4, 5 цієї Пропозиції.

Істотна цифрова присутність
Відповідно до ст. 4 Пропозиції 

SDP, в контексті корпоративно-
го податку створюється постій не 
представництво, якщо існує іс-
тотна цифрова присутність, через 
яку повністю або частково здійс-
нюється бізнес. Таким чином, «іс-
тотна цифрова присутність» існує 
тоді, коли в державі- члені в по-
датковому періоді, де бізнес здійс-
нюється через цю присутність, пов-
ністю або частково передбачається 
поставка цифрових послуг через 
цифровий інтерфейс та викону-
ється одна або кілька з наступних 
умов щодо надання цих послуг під-

приємством, що здійс нює цю ді-
яльність, разом із наданням будь- 
яких таких послуг через цифровий 
інтерфейс кожним з асоційованих 
підприємств цього підприємства:

• частка загальних доходів, 
отриманих за цей податковий пе-
ріод та в результаті надання таких 
цифрових послуг користувачам, 
що знаходяться в цій державі- члені 
в цей податковий період, переви-
щує 7 млн євро;

• кількість користувачів одного 
або кількох з цих цифрових послуг, 
які розташовані в цій державі- члені 
в цей податковий період, переви-
щує 100 тис.;

• кількість комерцій них контр-
актів на поставку будь- якої такої 
цифрової послуги, які укладені 
в цей податковий період з корис-
тувачами, розташованими в цій 
державі- члені, перевищує 3 тис.

Місце розташування користу-
вача

Що стосується одержання циф-
рових послуг, то вважається, що 
користувач знаходиться в державі- 
члені в податковому періоді, як-
що користувач використовує при-
стрій в цій державі- члені в цьому 
податковому періоді для доступу 
до цифрового інтерфейсу, через 

який надаються цифрові послуги. 
Держава- член, в якій використову-
ється пристрій, визначається на ос-
нові IP-адреси пристрою або будь- 
якого іншого методу визначення 
місця розташування.

Прибуток, що належить 
(атрибутується) до або 
щодо знач ної цифрової 
присутності
Згідно зі ст. 5 Пропозиції що-

до SDP, прибуток, що належить 
до істотної цифрової присутно-
сті в державі- члені або стосовно 
неї, оподатковується лише в ме-
жах корпоративного оподаткуван-
ня цієї держави- члена. Прибуток, 
що належить до істотної цифрової 
присутності або стосовно неї, по-
винен бути таким, який цифрова 
присутність могла б отримати, як-
би вона була окремим і незалеж-
ним підприємством, що здійс нює 
аналогічну діяльність на тих самих 
або аналогічних умовах (зокрема, 
у своїх відносинах з іншими час-
тинами підприємства), враховую-
чи виконувані функції, використо-
вувані активи та прий няті ризики 
через цифровий інтерфейс.

1 Сергій Козьяков
Голова Вищої 
кваліфікаційної комісії 
суддів України

2 Олексій Філатов
Заступник Глави 
адміністрації Президента 
України

3 Сергій Верланов
Заступник Міністра 
фінансів України

4 Наталія Микольська

раніше — Заступник 
Міністра економічного 
розвитку і торгівлі 
України — Торговий 
представник  України

5 Сергій Шкляр

раніше — Заступник 
Міністра юстиції України 
з питань виконавчої 
служби 

6 Вікторія Пташник
Народний депутат 
України

7 Іван Ліщина

Заступник Міністра 
юстиції України – 
Уповноважений у справах 
Європейського суду 
з прав людини

8 Юрій Терентьєв
Голова 
Антимонопольного 
комітету України

9 Оляна Гордієнко
Директор з управління 
Європейського банку 
реконструкції та розвитку

10 Світлана Панаіотіді

Державний 
Уповноважений 
Антимонопольного 
комітету України

ТОП-10 ефективних держслужбовців / 

посадових осіб від юридичного бізнесу

Ставка податку відповідно 
до Пропозиції DST 

становить 3%
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«Існує безліч прик ладів нашої успішної 
роботи, які підтверджують якісну 
та фахову правову допомогу клієнтам»

— Йосипе Валентиновичу, ад-
вокатське об'єднання «Яр. ВАЛ» 
працює на ринку з 2008 р. Про-
тягом тривалого часу Ви пра-
цювали у слідчих підрозділах 
органів внутрішніх справ та по-
даткової міліції. Яку роль ві-
діграє поперед ній досвід для 
Вашої адвокатської практики?
— Наш офіс розпочав свою ді-

яльність на юридичному ринку 
у 2008 р. Оскільки знач на час тина 
адвокатів та партнерів нашого об'єд-
нання в минулому працювали слід-
чими в податковій (зараз фіскаль-
ній) службі, напевно, природним 
є те, що основною спеціалізацією на 
юридичному ринку ми обрали саме 
економічну проб лематику (насампе-
ред, податкову). Нам було комфорт-
но, адже на той час ми вже мали 
знач ний досвід у цій сфері. Слідчу 
практику та знання норм криміналь-
ного процесуального законодавства 
ми застосовували у процесі надання 
правової допомоги нашим клієнтам.

Варто зауважити, що за моїми 
спостереженнями, далеко не всі мої 
колишні колеги, які колись працюва-
ли на боці звинувачення (слідчими, 
прокурорами тощо), з легкістю мо-

жуть взяти на себе роль та відпові-
дальність сторони захисту — адвока-
та. На мою думку, партнери нашого 
адвокатського об'єднання є прик-
ладом саме тих юристів, які не від-
чували жодних проб лем з таким пе-
реходом. Навпаки, ми почуваємося 
у статусі адвокатів більш комфортно.

Пояснення цьому просте: якщо 
юрист є справжнім фахівцем та по-
рядною людиною, якщо у нього не 

з'явилася «корона на голові» як про-
фесійний відбиток минулого життя, 
то навіть працюючи слідчим, проку-
рором чи суддею, такий професіо-
нал головним своїм зав данням вва-
жає встановлення істини в кожній 

конкретній ситуації та прагне цього, 
а тому не відчуває жодного диском-
форту від зміни свого статусу на ад-
вокатський. Саме це наш випадок. 
Окрім того, статус адвоката вимагає 
від юриста знач но ширшого спектра 
юридичних знань та навичок в усіх 
галузях юриспруденції, що набагато 
цікавіше, ніж вузька кримінально- 
процесуальна спеціалізація будь- яких 
слідчих чи прокурорів.

— Як за цей час транс форму-
валася Ваша компанія та ринок 
загалом?
— Наші адвокати вже давно «ви-

росли зі штанців» якоїсь однієї спеці-
алізації, хоча економічній та подат-

ковій проб лематиці ми продовжуємо 
надавати певну перевагу, оскільки 
це найбільш складна і цікава для нас 
спеціалізація.

Ми вже давно опанували такі на-
прямки юридичних послуг: пред-
ставництво підприємств під час 
оскарження податкових повідом-
лень- рішень в адміністративному 
та судовому порядку; організація 
та супровід проведення економіч-
ної експертизи або економічного 
дослідження; представництво інте-
ресів у справах щодо спростування 
претензій правоохорон них органів 
до службових осіб за наслідками 
е-декларування; правова допомо-
га у сфері антикорупцій ного зако-
нодавства; Forensic — незалежне 
фінансове розслідування; кримі-
нальна практика; земельна проб-
лематика; антимонопольне право; 
екологічна проб лематика; корпора-
тивне право; міжнародне право та 
арбітраж тощо.

Наш колектив періодично попов-
нюється молодими колегами, перші 
з яких вже працюють як самостій ні 
юристи, адвокати.

На ринку юридичних послуг завж-
ди було нелегко виживати у зв'язку 

Йосип БУЧИНСЬКИЙ 
залишається незмінним 
керівником (головою) 
Адвокатського об'єднання 
«Яр. Вал», тому що він 
захоплений своєю 
роботою і впевнений, 
що конкуренція на 
юридичному ринку — 
це не головне. Передусім, 
його турбують складні 
реалії та умови існування 
малого й серед нього 
бізнесу в Украї ні. 
Він вважає, що держава 
повинна знач но зменшити 
податкове навантаження 
на реальний сектор 
економіки, на бізнес, 
тоді ніхто не буде 
ховатися «в тінь»

Ми почуваємося 
у статусі адвокатів 

більш комфортно

Інтерв'ю | Юридичний бізнес / Податкове право
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з великою конкуренцією. Останнім 
часом вона знач но посилилася. Од-
нак це не головне. Передусім, мене 
турбують складні реалії існування 
малого й серед нього бізнесу в нашій 
державі (саме умови, в яких існує та 
намагається вижити малий і серед-
ній бізнес).

Неможливо спокій но спостері-
гати, коли на твоїх очах банк рутує 
або закривається підприємство, 
люди залишаються без робочих 
місць. Особливо, якщо це відбува-
ється в результаті необґрунтованих 
або незакон них дій конт ролю ючих 
і правоохорон них органів. Мене ду-
же тішить те, що з бізнесом, адво-
катський захист якого здійс нює ад-
вокатська компанія «Яр. ВАЛ», це 
відбувається рідко.

— Вже кілька років тривають 
розмови про реформу фіскаль-
ної служби. На Вашу думку, які 
зміни необхідно впроваджува-
ти першочергово?
— Потрібно не на словах, а на ділі 

якнайшвидше транс формувати ДФС 
в реальну службу сервісного обслу-
говування платників податків, зве-
сти до мінімуму податкові перевірки 
(зокрема, позапланові).

Дуже важливо, на мою думку, від-
новити персональну відповідальність 
перевіряючих, податкових ауди торів, 
а саме відповідальність за безпідстав-
не складання актів з донарахування-
ми податкових зобо в'язань. Повинна 
бути відповідальність авторів таких 
актів, якщо в суді доведено їх необ-
ґрунтованість. Все це очевидно, але 
реалії протилежні.

Однак найголовніше — держава 
повинна знач но зменшити податко-
ве навантаження на реальний сектор 
економіки, на бізнес. Тоді ніхто не бу-
де ховатися «в тінь», податки будуть 
сплачуватися добровільно та із задо-
воленням. Тоді перевіряючі просто 
не матимуть роботи, їх можна буде 
знач но скорочувати. Бізнес зацікав-
лений у добровільній сплаті податків, 
коли вони адекватні, щоб можна бу-
ло спокій но зустрічати будь- які пере-
вірки (хоча без них краще).

— Що чекає на податкову мілі-
цію? Яким органом її замінять 
та чи замінять взагалі?
— Думаю, податкову міліцію, 

одно знач но, чекає реорганізація, 
якщо це можна так назвати. На змі-
ну прийде бюро фінансових розслі-
дувань або щось подібне.

— Ваша компанія надає повний 
спектр послуг у сфері захисту 
бізнесу. З якими проб лемами 
до Вас найчастіше звертають-
ся клієнти?

— Звичай но, це неправомірні 
дії конт ролю ючих та правоохорон-
них органів: необґрунтоване дона-
рахування податкових зобо в'язань, 
відверто незаконне відкриття  кри-
мінальних проваджень щодо плат-
ників податків та пов'язані з цим за-
ходи кримінального забезпечення 
(зокрема, незакон ні обшуки), арешт 
май на підприємств (у тому числі їх 
розрахункових рахунків), що знач но 
ускладнює діяльність суб'єктів гос-
подарювання.

— На друге читання очікує 
законо проект №8336, який має 
посилити гарантії незалежності 
судових експертів. Як вплинуть 
запропоновані зміни на кримі-
нальний процес?
— Що стосується законо проекту 

№8336, я вважаю, що у разі його 
прий няття, всупереч задекларованій 
меті, а саме посилення незалежності 
судових експертів, він похоронить, 
знищить залишки незалежності 

судово- експертної роботи на стадії 
досудового слідства. В запропоно-
ваному варіанті законо проект фак-
тично вводить монополію державних 
спеціалізованих експертних установ 
на проведення експертиз у межах 
кримінального процесуального за-
конодавства. Адже про незалежність 
експертів, які працюють в державних 
експертних установах, говорити не 
доводиться з багатьох причин. При 
цьому робота будь- якого експерта 
(в тому числі недержавного) серти-
фікується державою в особі одного 
й того ж Міністерства юстиції. За-
конопроект №8336 знищує конку-
ренцію на ринку експертної роботи 
на стадії досудового слідства та фак-
тично позбавляє громадян можливо-
сті звертатися в пошуках істини до 
незалежного експерта, а отже, поз-
бавляє конс титуцій ного права на 
справедливий суд.

— Зараз в юридичному бізнесі 
все більшої популярності набу-
ває практика форензік. Ваша 
компанія також спеціалізується 
в цій сфері. Які особ ливості ро-
боти в цьому напрямку?

— Форензік — дуже важливий ін-
струмент захисту бізнесу, особ ливо 
сьогодні, коли в умовах реформуван-
ня правоохорон ної сис теми в багатьох 
випадках погіршився професій ний 
рівень працівників правоохорон них 
органів. Цей інструмент надає мож-
ливість комплектувати команду з різ-
нопланових, високопрофесій них, не-
залежних фахівців у всіх сферах для 
з'ясування причин негативних тен-
денцій в конкретному бізнесі, захисту 
в необхідних випадках інтересів його 
власників. Ми добре опанували цей 
напрямок роботи, цю складну спеці-
алізацію і вже маємо конкретні пози-
тивні результати на цій ниві.

— Для яких сфер бізнесу такі 
послуги найбільш затребувані?
— Такі послуги найбільш затребу-

вані серед нім і великим бізнесом. Фо-
рензік — це вид послуг, що включає 
розслідування розкрадань і шахрай-
ства, виявлення причин збитків та їх 
наслідків, встановлення осіб, причет-

них до таких негативних процесів, 
оцінку шкоди, пошук та повернен-
ня активів тощо. Це набагато шир-
ший інструмент, ніж просто аудит 
підприємства. Результат цієї процеду-
ри запобігає, виявляє та документує 
шахрайські дії, корупцію та інші пору-
шення на підприємствах (установах).

— Ви керуєте компанію з мо-
менту її заснування. Які досяг-
нення за цей час Ви вважаєте 
найважливішими?
— Основним досягненням я вва-

жаю створення насправді діє вої та 
фахової команди партнерів нашого 
об'єднання, яка доз воляє нам успіш-
но функціо нувати на ринку юридич-
них послуг протягом тривалого часу. 
Існує безліч прик ладів конкретної 
успішної роботи АО «Яр. ВАЛ» за 
час нашого існування, які підтвер-
джують основний принцип нашої ді-
яльності — якісна та фахова правова 
допомога нашим клієнтам.

— Нам відомо, що Ваша компанія 
має низку компаній- партнерів по 
всій краї ні, з якими Ви постій но 
комунікуєте щодо обміну досві-

дом, роботи з клієнтами та інши-
ми напрямками. Розкажіть більш 
детально про «партнерську ме-
режу» АО Яр. ВАЛ.
— Дійсно, це так. Для роботи на-

шого об'єднання та представництва 
інтересів у регіо нах нашої краї ни ми 
обрали форму партнерства з юри-
дичними, адвокатськими компані-
ями чи адвокатами, що працюють 
та надають юридичні послуги в усіх 
областях Украї ни. Наша партнерська 
програма надає нам можливість «пе-
рекрити» кожну область краї ни. Ми 
дуже прискіпливо обираємо таких 
партнерів у регіо нах, оскільки саме 
їх ми рекомендуємо нашим клієнтам 
у разі виникнення будь- яких проб-
лем поза межами Києва.

Певною мірою ми відповідальні 
за якість роботи наших партнерів. 
Саме така відповідальність зобо в'язує 
нас проводити діяльність, спрямо-
вану на підвищення кваліфікації як 
безпосеред ньо учасників АО «Яр. ВАЛ», 
так і кваліфікації наших партнерів 
у регіо нах. Наше об'єднання регу-
лярно проводить семінари для наших 
регіо нальних партнерів та адвокатів. 
На таких семінарах ми обмінюємося 
досвідом роботи, ділимося нашими 
напрацюваннями, вивчаємо новели 
законодавства та актуальну проб-
лематику правової роботи. Такі за-
ходи сертифіковані Націо нальною 
асоціацією адвокатів Украї ни в ме-
жах підвищення кваліфікації адво-
катів. П'ятеро партнерів- учасників 
нашого об'єднання офіцій но допу-
щені НААУ як експерти-лектори для 
адвокатської аудиторії (зокрема, 
з питань економічної та податкової 
проб лематики). До речі, аналогічні 
семінари ми регулярно проводимо 
для наших клієнтів (посадових осіб 
підприємств та компаній), на яких та-
кож висвітлюємо актуальні проб леми 
й питання, пов'язані з гос подарською 
діяльністю суб'єктів гос подарювання 
та захистом їхніх інтересів.

— Які цілі Ви ставите перед 
собою та перед компанією на 
2019 р.?
— Насамперед, це подальший 

розвиток нашого адвокатського 
об'єднання. Ми завжди намагаємося 
«тримати руку на пульсі» сьогоден-
ня, бути актуальними у тих сферах, 
в яких ми є знаними фахівцями, роз-
вивати нові та цікаві юридичні прак-
тики. Головна ціль — завжди відпо-
відати сподіванням та очікуванням 
наших клієнтів щодо отримання 
всебічного, фахового та надій ного 
правового захисту їхніх інтересів. 

Наша партнерська 
програма надає нам 

можливість «перекрити» 
кожну область краї ни

Підготувала Оксана ГОРЬОВА, 
журналіст «Юридичної Газети»

МИ Є ТАМ, ДЕ ІСНУЄ ПРАВО info@yur-gazeta.com
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Від студента до адвоката: 
формула успіху

Престижність, високий рівень 
доходу та багато вдячних знайо-
мих — це ключові характеристики, 
які закладають у серце студента 
юридичного факультету жагу стати 
адвокатом. Дійсно, професія адво-
ката викликає повагу, символізує 
вищий пілотаж у застосуванні за-
кону та асоціюється з високими го-
норарами. Вік цієї професії налічує 
тисячі років. Починаючи з Древ-
ньої Греції та Древнього Риму адво-
катські послуги завжди мали попит 
та жодним чином не страждали від 
прогресу. Навіть сучасний розви-
ток штучного інтелекту та роботів- 
юристів не ставить під загрозу іс-
нування адвокатури, оскільки 
адвокатура — це не лише знання 
законів та вміння їх вдало підбира-
ти до тієї чи іншої ситуації, це ще 
й мистецтво, творчість, здатність 
імпровізувати, гарно виступати 
в суді та вміти переконувати. Отже, 
адвокатура — це стабільність та 
гарантована наявність попиту.

Однак відомо, що адвокатом 
стати не так вже й просто, а сві-
домі юристи ще з перших курсів 
на вчання розуміють, що знання 
лише законів — це ще не запорука 
отримання статусу адвоката, а от-
римання статусу адвоката — це ще 
не опанування професії, яке можна 
назвати успіхом.

Тож які перепони можуть стати 
на шляху наполегливого студента 
до омріяної професії адвоката? На-

самперед, це чіткі формальні вимо-
ги закону. Закон про адвокатуру 
містить конкретні алгоритми дій, 
які необхідно здійснити, щоб стати 
адвокатом, а також визначає вимо-
ги до кандидатів. Про аналізуйте 
вимоги Закону, чи ви їм відпові-
даєте. З'ясуйте, чого саме вам не 
вистачає та як це усунути.

Наразі закон Украї ни «Про ад-
вокатуру» визначає, що адвокатом 
може бути особа, яка здобула вищу 
юридичну освіту за рівнем спеціа-
ліст чи магістр, а також має 2 роки 
юридичного стажу (з яких 1 рік 
помічником адвоката) або 2 ро-
ки юридичного стажу (не поміч-
ником адвоката й готова пройти 
стажування після складання іспиту 
адвоката). Тобто існує два чітких 
алгоритми, з яких можна обрати 
найзручніший: отримати освіту — 
пройти стажування помічником 
адвоката — скласти іспит; або от-
римати освіту — отримати досвід 
роботи за фахом — скласти іспит — 
пройти стажування.

В деталях наведені вище алго-
ритми можуть бути реалізовані де-
що різними шляхами. Наприк лад, 
підійти до отримання освіти можна 
по-різному. Зазвичай в наші голови 
закладено стереотип про те, що для 
того щоб здобути хорошу освіту, 
спочатку потрібно отримати повну 
серед ню освіту, а потім вже здобу-
вати вищу освіту. Однак зі свого 
досвіду хочу відзначити тих, хто ще 
в 9 класі школи зрозумів, що хоче 

бути юристом. Такі юристи наба-
гато раніше отримали уявлення 
про майбутню професію та здобули 
більше практичного досвіду. Ще до 
того як почати роботу помічником 
адвоката, вони вже добре орієн-
тувалися у практичних аспектах 
професії, що характеризувало їх 
як молодих спеціалістів з хорошого 
боку та надавало перевагу під час 
пошуку першого робочого місця.

Також багато залежить від об-
рання ВНЗ для здобуття необхідної 
освіти, щоб отримати статус адво-

ката. Куди піти вчитися на адво-
ката? Мінус цієї професії полягає 
в тому, що стати адвокатом одразу 
після закінчення ВНЗ неможливо, 
а працювати доведеться. Якщо ви 
хочете стати захисником, будьте 
готові до того, що одразу після от-
римання освіти потрібно буде не 
менше ніж 2 роки відпрацювати 
у правоохорон ній сис темі, вико-
нуючи доручення на посаді поміч-
ника або асистента.

На жаль, подібні посади не ли-
ше низькооплачувані, але й час-
то взагалі безкош товні. Саме від 
престижності навчального закла-
ду, в якому була отримана вища 
освіта, залежить те, на яку першу 
посаду можна буде розраховува-
ти, чи буде вона оплачувана. До 
того ж слід пам'ятати, що перші 
професій ні зв'язки здобуваються 
саме під час на вчання у ВНЗ, а от-
же, обирати його необхідно ре-
тельно, а обравши — не нехтувати 
спілкуванням та дружніми стосун-
ками зі студентами, які навчають-
ся разом з вами.

Ще однією перепоною є недо-
статність лише профільної освіти. 
Більшість навчальних закладів го-
тують юристів «широкого профі-
лю». Це добре, адже адвокат пови-
нен володіти широкими знаннями 
в галузі юриспруденції. Однак, як 
виявляється на практиці, такі на-
вчальні заклади не можуть дати 
достатнього підґрунтя для кожної 
окремої професії. Загальна освіта 

передбачає формування у студен-
тів лише поверхневого уявлення 
про всі можливі юридичні профе-
сії та не заглиблюється у вивчення 
окремих. Тому шлях від студента до 
адвоката — це завжди саморозви-
ток (само освіта).

Жадібність до фахової інформа-
ції — це завжди вирішальний по-
казник того, як швидко студент 
перетвориться на адвоката. Будь- 
яка інформа ція стане в нагоді. Роз-
питуйте друзів і рідних про їхній 
досвід роботи адвокатом або про 

спілкування з адвокатами. При 
цьому не лише адвокати можуть 
з вами поділитися їхнім досвідом. 
Чималу користь принесе досвід ва-
ших знайомих, які користувалися 
послугами адвоката. Яким саме 
повинен бути хороший адвокат? 
Які труднощі трап ляються в їхній 
роботі? Чим відрізняється цікава 
справа адвоката від пересічної? 
Хто з адвокатів у вашій краї ні най-
відоміший і чому? Відповіді на всі 
ці питання можна і потрібно шу-
кати не у викладачів, не в підруч-
никах. Отже, будьте жадібними до 
інформа ції, вивчайте світ адвока-
тури самостій но, не покладайтеся 
лише на вищу освіту.

Свого часу мені не пощастило 
пройти той ідеальний шлях, який 
я змальовую у для вас у цій статті, 
я не мав корисних порад про те, як 
здобути професію адвоката. Обран-
ня професії адвоката для мене бу-
ло скоріше долею, ніж заздалегідь 
спланованим вчинком. За моїми 
плечима немає престижного ВНЗ, 
а гімназія, в якій я навчався, вза-
галі мала інший профіль. Проте 
саме цікавість до професії та не-
обхідність професій ного самороз-
витку в умовах освітнього вакууму 
призвели до того, що я кілька ро-
ків був у статусі наймолодшого ад-
воката регіо ну, а перші перемо-
ги в судових справах отримав як 
представник у цивільних проце-
сах ще задовго до закінчення ВНЗ. 
Моя особиста формула успіху була 
винайдена не стільки емпірично, 
скільки експериментально. Лише 
з часом, вже здобувши статус ад-
воката, обираючи собі працівників 
для допомоги, я помітив, стоячи 
осторонь, ті особистісні здібності, 
які допомагають студенту пройти 
шлях від заліковки до адвокатсько-
го свідоцтва.

Наполегливість, комунікабель-
ність, ініціативність, любов до 
своєї професії, чесність, відпові-
дальність та ерудиція — це ті здіб-
ності, без яких не можна уявити 
адвоката. Тож на шляху до омрія-
ного статусу не забувайте розвива-
тися в цих напрямках. Зараз існує 
чимало літератури, з якої можна 
отримати поради, як стати кра-
щим, витривалішим у роботі та 
на вчанні, як розвивати свою ко-
мунікабельність тощо. Не потрібно 
нехтувати тренінгами особистіс-
ного росту. Незалежно від того, чо-
му вони присвячені, відвідування 
подібних заходів — це вже хороша 
мотивація та привід для розвитку 
комунікабельності.

Ян АХРАМОВИЧ, 
старший юрист ЮФ EVRIS
Я АХРАМОВИЧ

Жадібність до фахової інформації — 
це завжди вирішальний показник 

того, як швидко студент 
перетвориться на адвоката

Актуально | Юридична професія



4126 грудня 2018 р., №51-52 (653-654)Юридична Газета

«2018 рік запам'ятався позитивними 
змінами віт чизняного бізнес- середовища»

— 2018 р. був дуже насиченим 
для юридичного бізнесу. Яки-
ми найцікавішими проектами 
він Вам запам'ятається?
— Насамперед, 2018 р. став ро-

ком суттєвого розширення юри-
дичних практик Адвокатського 
об'єднання «Ситнюк та Партне-
ри». В результаті ми успішно ре-
алізували низку знач них юридич-
них проектів у таких напрямках 
як високотехнологічний сектор, 
сфера відновлювальної енергети-
ки, ринок капіталу та державно- 
приватного партнерства. Окрім 
того, 2018 р. запам'ятався пози-
тивними, на мою думку, змінами 
віт чизняного бізнес- середовища 
в галузі корпоративного управлін-
ня та банківської сфери.

— Пріоритетною темою для 
обговорень цього року була 
імплементація плану BEPS 
в Украї ні. Які це вплине на по-
даткову сис тему вже у 2019 р.?
— Основна ідея плану BEPS по-

лягає в тому, що використання 
штучних «податкових схем», які 
не мають інших ділових цілей, ок-
рім мінімізації податкового наван-
таження, є неприпустимим.

Водночас, як показала практи-
ка, не всі напрямки Плану отри-
мали однакову підтримку країн- 
учасниць Плану, а найбільшого 
консенсусу вдалося досягти у та-
ких сферах як запобігання зло-
вживанням договорами про усу-
нення подвій ного оподаткування, 
боротьба з несприятливими подат-
ковими практиками та вдоскона-
лення практики вирішення спорів. 
При цьому, як відомо, не всі учас-
ники BEPS затвердили стандарти 
про податкові договори або транс-
фертне ціноутворення.

Незважаючи на те, що Міністер-
ство фінансів Украї ни має на меті 
реалізувати лише пакет з 4-х на-
прямків плану BEPS, вважаю, що 
основним результатом імпле-
ментації буде кардинальна зміна 
«традицій ного» підходу до міжна-
родного оподаткування. Більшість 
традицій них схем, які раніше ви-
користовувалися для зменшення 
податкового тягаря в міжнародній 
комерції, фак тично опиняються 
поза законом. Окрім того, з під-

вищенням ступеня глобальної фі-
нансової «прозорості» можливості 
податкових органів щодо розкрит-
тя схем податкового планування 
знач но збільшуються.

Імплементація плану BEPS 
в Украї ні не означає, що інозем-
ні компанії взагалі не будуть ви-
користовуватися в міжнародній 
комерції. Однак використання 
офшорних компаній для цілей 
податкової оптимізації поступо-
во втрачатиме сенс, а приєднання 
Украї ни до міжнародної сис теми 
авто матичного обміну податко-
вою інформа цією може призве-

сти до необхідності ревізувати 
структуру закордон них активів 
віт чизняного бізнесу.

Нові правила гри встановлять 
більш жорсткі вимоги, які потріб-
но буде виконати бенефіціарним 
власникам, щоб схема взаємодії 
компаній в нових реаліях була 
життє здатною.

— Глобальна деофшоризація 
набирає обертів. Як вона впли-
ває на україн ський бізнес та чи 
впливає взагалі?

— Як показує світовий досвід, 
домогтися повної деофшоризації 
націо нальної економіки немож-
ливо, оскільки у світі відбуваєть-
ся гостра конкуренція за фінансо-
ві ресурси, а офшорні юрисдикції 
завжди приваблюють своїми пра-
вовими гарантіями, низькими 
адміністративними витратами та 
високою якістю банківського об-
слуговування. Вірогідно, що важ-
ливим мотиватором для викори-
стання іноземних юрисдикцій 
є захист прав власності на активи 
та їх безпека (а іноді й фізична без-
пека бенефіціарів).

Вважаю, що деофшоризація 
вже зараз впливає на віт чизняний 
бізнес- клімат. Наразі використання 
іноземних структур, особ ливо як 
елементів структури власності або 
контр агентів віт чизняних компа-
ній, фак тично ускладнює будь- яку 
угоду. З позиції податкових органів, 
платіж на адресу іноземної компа-
нії (зокрема, офшорної) в більшо-
сті випадків розглядається як етап 
податкової оптимізації навіть тоді, 
коли угоди укладаються з незалеж-
ними особами та компаніями.

Глобальна деофшоризація — це 
світовий тренд, який обумовлений, 
на мою думку, необхідністю дотри-
мання загальносвітових тенденцій 
податкової транспарентності, в тому 
числі з прий няттям внутрішньодер-
жавних заходів щодо боротьби з ле-
галізацією та відмиванням доходів, 
одержаних злочинним шляхом.

Можливо, наразі ми переживає-
мо еволюцій ний момент, коли світо-
вий тренд поступово стає «нормаль-
ною» бізнес- практикою у процесі 
побудови та управління транснаціо-
нальним бізнес- холдингом.

— Як зміниться валютне регу-
лювання з набранням чинно-
сті ЗУ «Про валюту та валютні 
операції»?
— З огляду на ті кроки, які здійс-

нює Націо нальний банк, вірогід-
но, що процес лібералізації валют-
ного ринку поступово набиратиме 
обертів. Особливо, враховуючи, що 
забезпечення режиму вільного ру-
ху капіталу є час тиною Угоди про 
асоціацію між Украї ною та Євро-
пейським Союзом.

Водночас, оскільки реальна ім-
плементація принципу «дозволено 
все, що прямо не заборонено зако-
ном», на думку регулятора, напря-
му залежить від макрофінансової 
стабільності в державі, вважаю, що 
перехідний період насправді буде 
довшим, ніж очікувало віт чизняне 
бізнес- середовище.

Загалом, хоча новий Закон спря-
мований на лібералізацію де яких 
обмежень для бізнесу та забезпе-
чення вільного руху капіталу, гло-
бальної валютної свободи ще не пе-
редбачається, адже поза фокусом 
Закону залишилося багато важли-
вих моментів.

— Юридична професія невпин-
но транс формується, що вимагає 
постій них змін. Яким повинен 
бути сучасний юрист, щоб зали-
шатися затребуваним на ринку?
— На мою думку, органічне по-

єднання таких рис як професій ність 
та порядність є запорукою успіху 
будь- якого юриста. 

Деофшоризація 
вже зараз впливає 

на вітчизняний 
бізнес-клімат

Сергій ЛАВРЕНЧУК, партнер АО «Ситнюк і партнери», підбив 
підсумки року, який минає, та проаналізував основні тенденції 
бізнес- середовища (зокрема, імплементацію плану BEPS, 
деофшоризацію та лібералізацію валютного ринку)

Підготувала Наталія ЧОП, 
журналіст «Юридичної Газети»

Інтерв'ю | Податкове право
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Юридичний бізнес: 
тенденції та перспективи розвитку

Тенденції та перспективи юри-
дичного, як і будь- якого іншого 
консалтингового бізнесу, визнача-
ються основними векторами роз-
витку краї ни загалом та залежать 
від низки чинників економічного 
й політичного характеру. В сьо-
годнішніх умовах перманентно 
складної політико- економічної 

ситуації найбільш затребувани-
ми послуги юридичних компаній 
залишаються в тих галузях, де 
професій на юридична підтримка 
є найбільш актуальною, «ціна» по-
милки юриста — найвищою, а зав-
дання, що стоять перед бізнесом, 
вимагають високого професіо-
налізму та спеціалізації, а також 
є достатньо складними для вирі-
шення за допомогою виключно 
власних юридичних служб.

Якщо говорити про нашу ком-
панію, то протягом останніх ро-
ків пріоритетними для нас на-
прямками є судова практика (як 
на рівні націо нальних судів, так 
і міжнародних інвестицій них та 
комерцій них арбітражів), M&A, 
забезпечення комплаєнсу з вимо-
гами екологічного законодавства 
та нормативного регулювання 
у сфері надрокористування.

У сфері судової практики одни-
ми з найбільш актуальних є по-
даткові спори, серед яких мож-
на виділити такі, що вже стали 
традицій ними для україн ського 

бізнесу (наприк лад, стосовно ви-
знання податковими органами 
операцій фіктивними/нереаль-
ними), а також спори, які почали 
з'являтися порівняно нещодавно, 
кількість яких, як показує практи-
ка, має тенденцію до зрос тання 
(наприк лад, спори, пов'язані 
з транс фертним ціноутворенням).

Окрім того, останні роки для 
нашої компанії відзначилися 
успішною практикою юридичного 
супроводу таких «нетрадицій них» 
спорів як спори щодо оскарження 
незакон них рішень органів місце-
вого самоврядування про встанов-
лення місцевих податків та орга-
нів у сфері надрокористування. 
Також традицій ною для нас зали-
шається практика супроводжен-
ня інвестицій них та комерцій них 
спорів, що розглядаються в міжна-
родних арбітражах.

Особливу актуальність для на-
ших клієнтів- компаній реально-
го сектору економіки останнім 
часом має забезпечення дотри-
мання вимог екологічного законо-

давства та нормативного регулю-
вання у сфері надрокористування. 
Вагоме значення для оптимізації 
процесів видобутку та виробни-
цтва у компаніях важкої промис-
ловості має забезпечення відпо-
відності їх доз вільної документації 
та внутрішніх процедур вимогам 
величезної кількості регулятор-
них норм і специфічних правил 
діяльності компаній.

Для того щоб забезпечити від-
повідність компанії вимогам га-
лузевого законодавства, юридич-
ним радникам недостатньо просто 
володіти знаннями нормативно- 
правових актів у відповідних сфе-
рах законодавства (зокрема, знан-
ням порядку отримання того чи 
іншого доз вільного документа). 
Для якісного вирішення зав дань 
клієнта, враховуючи довгостро-
кову перспективу його бізнес- 
процесів, від юридичних кон-
сультантів вимагається наявність 
високої компетенції в суміжних та 
навіть «неюридичних» питаннях 
(технічних, геологічних тощо).

Андрій КОЛУПАЄВ, 
партнер Lexwell & Partners
А ій КОЛУПАЄВ

We are pleased to announce vacancies for the following positions:

PARALEGAL

 4-th, 5-th, 6-th year students of leading Ukrainian law schools;
 Excellent English language skills;
 Substantial theoretical background.

ASSOCIATE, SENIOR ASSOCIATE

 At least 2 years of professional experience (Corporate and M&A; 
  Litigation & Arbitration; Tax; Real Estate);
 Excellent English language skills (including legal drafting);
 Degree in law from a major University;
 Strong analytical and organizational skills;
 Willing to coach and develop subordinates, effective delegation;
 Strong research and legal writing skills;
 Ability to manage and supervise multiple projects at one time;
 Strong interpersonal and communication skills;
 Goal-oriented, ambitious and ready to work hard.

Sophia Business Center, 6 Rylsky Lane, Kiev 01001 Ukraine            +38 (044) 228-60-80   www.lexwell.com.ua 

Please, send your resume/CV to e-mail: lexwell@lexwell.com.ua

Актуально | Юридичний бізнес
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Як свідчить наш досвід, серед 
особ ливостей M&A-транз акцій, 
які спостерігаються протягом 
останніх років, варто відзна-
чити їх «стресові» умови, пов'я-
зані з тим, що окремі гравці на 
ринку (з огляду на політичні 
та економічні ризики в краї ні) 
прий мають рішення вивести 
раніше зроблені інвестиції та 
реалізувати свої активи. Вод-
ночас інші компанії, нав паки, 
планують використати не най-
кращу економічну ситуацію для 
подальшого власного розвитку 
та зміцнити свої позиції шля-
хом вигідних придбань. За та-

ких умов юридичним радникам 
важливо проявляти гнучкість, 
розуміти та враховувати потре-
би клієнта, а також всі можливі 
ризики, зважаючи на загальні 
фактори (нестабільність зако-
нодавства тощо) та виходячи 
з предмета кожної конкретної 
запланованої угоди.

Загальною практикою, яка 
очікувано збережеться в на-
ступному році, незалежно від 
сфери юридичної практики, 
можна назвати скорочення ви-
трат бізнесу на послуги зовніш-

ніх юридичних консультантів. 
Сьогодні максимальне коло 
поточних питань, які вима-
гають юридичної підтримки, 
бізнес намагається вирішува-
ти самостій но силами штатних 
юристів. Однак очевидним за-
лишається те, що через достат-
ньо складне нормативне ре-
гулювання, вагоме значення 
наявності відповідного досвіду 
та високопрофесій ного підхо-
ду до вирішення ключових зав-
дань, які постають перед біз-
несом, без фахової юридичної 
підтримки зовнішніх консуль-
тантів неможливо обійтися.

Водночас зрос тають вимоги 
до юридичних радників. Зокре-
ма, вимагається комплекс ний 
підхід до вирішення проб лем 
клієнта, спеціалізація та гли-
боке розуміння його потреб, 
а також можливих наслідків, які 
може спричинити обраний клі-
єнтом шлях вирішення того чи 
іншого питання. Отже, потре-
бу бізнесу в так званій «універ-
сальності» юридичного радника 
вже можна назвати загальною 
тенденцією, яка спостерігати-
меться в майбутньому. 

Рейтинг визнання юридичних компаній 

(за результатами голосування колег)

1 Asters

2 Sayenko Kharenko 

3 Василь Кісіль і Партнери

4 AVELLUM

5 Baker McKenzie

6 AEQUO

7 Arzinger

8 Ілляшев та Партнери 

9 EQUITY

10 AVER LEX 

11 LCF

12 CMS Kyiv 

13 ADER HABER

14 Eterna Law

15 Juscutum 

16 Дубинський і Ошарова

17 DLA Piper 

18 ENGARDE

19 Jurimex

20 Evris

Вимагається комплекс ний підхід 
до вирішення проб лем клієнта, 

спеціалізація та глибоке 
розуміння його потреб
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«Постійне зростання — це не ілюзорна 
мета, а наша чітка, викладена на папері 
стратегія розвитку на наступний рік»

Інтерв'ю | Юридичний бізнес / Судова практика

Чи відчуваються істотні зміни у процесі проведення судової реформи? 
Чого адвокати очікують від закону про адвокатуру? Чи став бізнес більш 
захищеним у 2018 році? Про це та багато іншого розповів у своєму інтерв’ю 
для «Юридичної Газети» Віталій БУРДАК, партнер Pavlenko Legal Group
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— Віталію, цього року Pav-
lenko Legal Group відсвят-
кувала 10 років. На Вашу 
думку, в контексті розвит-
ку юридичного бізнесу, це 
перемога, черговий рубіж, 
привід пишатися чи стимул 
для подальшого розвитку?
— З моменту заснування у 

2008 р. компанія Pavlenko Legal 
Group займає провідні позиції 
на юридичному ринку, що ре-
гулярно підтверджується націо-
нальними та міжнародними рей-
тингами. За 10 років незмінним 
залишився наш підхід до обслу-
говування бізнесу. Клієнтоорі-
єнтованість, якість, гнучкість, 
інноваційність — всі ці риси 
впродовж багатьох років допо-
магали нам вибудовувати ре-

путацію надійного юридичного 
партнера. 

Сьогодні у наш 10-річний юві-
лей найбільшою перемогою та 
гордістю є лояльність і довіра 
наших клієнтів. Варто зауважи-
ти, що з багатьма нас поєднують 
ділові відносини, що переросли у 
дружбу. Наше свято можна наз-
вати як завгодно: і перемогою, 
і рубежем, і стимулом. Головне, 
що разом з клієнтами ми впевне-
но крокуємо в майбутнє і само-
тужки його створюємо. Я впев-
нений, що попереду в нас ще не 
один 10-річний ювілей.

— В Україні досить давно 
триває судова реформа і вже 
мають бути перші результа-
ти. На Вашу думку, чи істотні 
ці зміни? 
— Я вважаю, що відчути ре-

зультати судової реформи одразу 
повною мірою неможливо. Зміни 
покликані зробити суди відкри-
тими й доступними, спростити 
та пришвидшити судочинство. 
Тобто ми говоримо про тривалий 
та нелегкий шлях до покращення 
судової системи нашої держави. 
Адже будь-які зміни не можуть 
призвести до миттєвих резуль-
татів. Загалом, судова реформа, 
що має багаторівневу структу-
ру і продовжується сьогодні, 
викликала багато позитивних 
зрушень. На першому етапі бу-
ло прийнято нові процесуальні 
кодекси, які суттєво змінили су-
дові процеси.

В арсеналі правників з’яви-
лися нові інструменти та мож-
ливості захисту прав і законних 
інтересів клієнтів, а оптиміза-
ція системи судочинства забез-
печила прискорений розгляд 
справ. Відбулося реформування 
судоустрою: вагомим результа-
том стало створення Верховного 
Суду, наразі триває реорганіза-
ція судів першої та апеляційної 
інстанції. Перезавантаження су-
дової системи передбачає також 
оновлення суддівського складу — 
це є одним з найбільш важливих 
етапів реформи. Наразі основ-
на проблема полягає в тому, що 
багато судів досі залишаються 
неукомплектованими суддями 
або мають суддів, повноважен-
ня яких не подовжено. Особливо 
гостро ця проблема стоїть в су-
дах першої інстанції. Звісно, ми 
очікуємо, що після завершення 
судової реформи всі ці недоліки 
будуть усунені. 

— З приводу яких проблем 
Ви найчастіше супровод-
жуєте клієнтів у суді? 
— Судова практика є однією 

з ключових практик нашої ком-
панії, що високо цінується клі-
єнтами. Завдяки бездоганному 
знанню норм матеріального та 
процесуального права команда 
наших адвокатів забезпечує ви-
соку якість супроводження су-

дових проектів. Починаючи від 
побудови стратегії захисту та за-
кінчуючи відстоюванням інтере-
сів клієнтів у суді, Pavlenko Legal 
Group виступає надійним юри-
дичним партнером для ключових 
гравців ринку телекомунікацій 
та медіа, ритейлу, нерухомості, 
газового, нафтового, аграрного 
ринків та ін. 

Значна кількість спорів, що 
супроводжуються нашими ад-
вокатами, пов’язана із захистом 
бізнесу від злочинних посягань. 
Представники банківського сек-
тору звертаються до нас за судо-
вим супроводженням процесів, 
пов’язаних з поверненням про-

блемної заборгованості, пору-
чительством, іпотекою, банків-
ськими кредитами тощо. Також 
ми беремо участь у спорах щодо 
оскарження рішень державних 
органів, які порушують права 
та законні інтереси наших клі-
єнтів.

— Як Ви можете оцінити ни-
нішню ситуацію із захистом 
бізнесу? Чи покращилася во-
на, якщо порівнювати з ми-
нулими роками, чи навпаки? 
На що найбільше скаржаться 
клієнти? 
— Скажу відверто: посягання 

на бізнес були, є і будуть існу-
вати в тому чи іншому вигляді, 
оскільки це інструмент перероз-
поділу власності. Якщо гово-
рити про сучасні тенденції, то 
практика захисту бізнесу є до-
статньо популярною на україн-
ському ринку. Останнім часом 
посягання на бізнес та власність 
здебільшого пов’язані з діями 
реєстраторів, тому що закон 
не наділяє їх повноваженнями 
аналізувати пакет документів 
на предмет легітимності. Під 
час проведення реєстраційної 
дії реєстратор перевіряє лише 
наявність всіх необхідних доку-
ментів. Саме цим користуються 
недобросовісні особи, які мають 
злочинні наміри. 

Водночас підґрунтям посягань 
на бізнес є симбіоз різних чин-
ників. По-перше, це бездіяль-
ність правоохоронних органів. 
По-друге, певна лібералізація 
законодавства, що призвела до 
відкриття реєстрів нерухомості, 
полегшення реєстраційних про-
цедур та збільшення суб’єктно-

го складу реєстраторів, які ма-
ють повноваження здійснювати 
реєстраційні дії. Цим сьогодні 
користуються злочинці. Зако-
нодавством передбачена пряма 
кримінальна відповідальність за 
посягання на бізнес. У правоохо-
ронців є весь необхідний інстру-
ментарій для притягнення вин-
них до відповідальності, проте 
фактично цього не відбувається. 
Річ у тім, що будь-яке незаконне 
посягання можна окремо роз-
класти на самостійні склади зло-
чину, передбачені Кримінальним 
кодексом. Однак правоохоронці 
неохоче ведуть розслідування 
таких злочинів.

— Яких змін у законодавстві 
Ви найбільше очікуєте най-
ближчим часом? До чого по-
трібно готуватися?
— У світлі адвокатської мо-

нополії, що є наслідком судової 
реформи, всі чекають на появу 
нового Закону про адвокатуру. 
Тут варто зауважити, що значна 
частина адвокатської спільноти 
має критичне ставлення до ре-
дакції законопроекту, внесеного 
Президентом до Верховної Ради 
України. Ми дуже сподіваємося, 
що нові правила, які регулюва-
тимуть інститут адвокатури в 
Україні, будуть чесними, про-
гресивними, не порушуватимуть 
принципи незалежності й само-
стійності роботи адвокатів та 
гарантуватимуть їхні права. Ін-
ститут адвокатури в Україні має 
бути незалежним самостійним 
інститутом, покликаним захи-
щати законні права та інтереси 
громадян.

— Які цілі Ви перед собою 
ставите на 2019 рік?
— Постійне зростання — це не 

ілюзорна мета, а наша чітка, ви-
кладена на папері стратегія роз-
витку на наступний рік. У 2019 р. 
ми будемо зміцнювати позиції на 
ринку, створювати нові продук-
ти для наших клієнтів та стрімко 
підніматися сходами юридичних 
рейтингів. Стати більшими, кра-
щими, сильнішими — ця мета є 
амбіційною, але абсолютно ре-
альною для нашої компанії. 

Розмову вела 
Дарина СИДОРЕНКО, 
журналіст «Юридичної Газети»

Я впевнений, що попереду 
в нас ще не один 

десятирічний ювілей
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Неодно знач ність практики засто-
сування податкового законодав-
ства (насамперед, фіскальними 
органами) призводить до того, 

що навіть сумлінний підприємець може 
потрапити під знач ні штрафні санкції. Хоча 
кожне підприємство має власного бухгал-
тера, який повинен запобігати таким ви-
падкам, у більшості випадків вихід залиша-
ється один — звернутися до адвоката, який 
спеціалізується у сфері податкового права. 
Проте чи може він впоратися самостій но? 
Спробуємо з'ясувати.

Чому?
Дійсно, бухгалтер прорахує всі податкові 

зобо в'язання та перерахує необхідні платежі. 
Однак у податківців під час перевірки може 
виникнути інша думка стосовно суми, яку 
необхідно сплатити підприємству. До то-
го ж державні органи інколи застосовують 
принцип «позиції служби щодо певних пи-
тань», який надалі не знаходить підтримки 
в судових інстанціях. Окрім того, ми ще й до-
сі зіштовхуємося у своїй практиці з випадка-
ми безпідставного нарахування податкових 
зобо в'язань нашим клієнтам, з питаннями 
блокування податкових накладних та інши-
ми проб лемними моментами, коли фіскали 
діють без достатніх підстав, що передбачені 
Податковим кодексом.

Зазвичай проб леми у підприємства почи-
наються після податкової перевірки (виїзної 
або камеральної). Стандартна вимога — до-
нарахування податків, доволі часто з ПДВ. 
Співробітники підприємства, отримавши 
рішення фіскалів, не розуміють, де вони 
помилилися та за що вони мають сплатити. 
Водночас нехтування рішеннями фіскалів 
може призвести до трагічних наслідків: на-
рахування пені, штрафів, накладання ареш-
ту на активи підприємства, порушення кри-
мінальної справи тощо. Саме тут потрібна 
допомога юриста з податкового права.

Як діяти?
Податкове законодавство є одним з най-

складніших та постій но перебуває у процесі 
змін. Тут потрібні не лише юридичні знання, 
необхідно розбиратися в економіці, фінан-
сах, бухгалтерському обліку.

Для схвалення єдиного правильного рі-
шення під час формування стратегії захисту 
потрібно чітко розуміти всі «за» і «проти» 
в законодав чому полі. Адвокат, який працює 
самостій но чи у вузькопрофільній організа-
ції, може бути чудовим фахівцем, наприк-
лад, у кримінальному праві, але не зможе 
знати тонкощі спеціального законодавства 
(в нашому випадку — податкового права). 
Тому він залучатиме до справи партнерів 
або інших фахівців (бухгалтерів, аудито-
рів, податкових консультантів, юристів), 
щоб скласти їхні знання в єдину картину, 

а потім визначитися з єдиною правильною 
стратегією захисту бізнесу.

Отже, ідеальний варіант, коли у вузько-
профільній фірмі всі ці фахівці вже об'єднані 
під одним дахом, що доз воляє їм оператив-
но маневрувати, надавати оцінки з вузьких 
питань, знайти вузький правовий хід для 
повноцінного захисту, а також максимально 
зберегти конфіденцій ність.

Досвід ID Legal Group призвів до того, 
що в нашому об'єднанні ми зібрали саме 
таких людей. Наприк лад, партнери об'єд-
нання — юрист та економіст. Серед керів-
ників департаментів у нас працює адвокат, 
аудитор і фахівець в галузі податків. Також 
ми маємо власних бухгалтерів, податкових 
консультантів та адвокатів. Таким чином 
ми поєднуємо досвід роботи в судах всіх рів-
нів, знання податкового та бухгалтерського 
обліку, знач ний досвід роботи в податковій 
сфері. Все це доз воляє нам вибудувати пра-
вильну стратегію захисту та отримати не-
обхідний результат.

Початок вирішення проб леми
Для початку потрібно ретельно проаналі-

зувати акт перевірки, з'ясувати, чи всі обста-
вини, які в ньому викладені, відповідають 
дійсності, чи всі документи, які були нада-
ні під час перевірки, в ньому відображені. 

Тобто необхідно звірити фак тичні обста-
вини справи з виявленими порушеннями. 
Далі потрібно провести власну перевірку 
підприємства, долучаючи до цього фахівців 
економічного спрямування, та сформувати 
позицію щодо шляхів розв'язання ситуації.

Після цього складається заперечення на 
акт перевірки. Разом з платником податків 
необхідно взяти участь у засіданні робочої 
групи при фіскальній службі. На таких засі-
даннях обидві сторони наводять факти, за 
якими виноситься рішення. Наголошую, що 
участь у таких робочих групах чи комісіях 
з представниками фіскального органу — 
дуже важлива процедура, якою не варто 
нехтувати. Достатньо часто саме під час 
цієї процедури можна позитивно вирішити 
супереч ливі питання.

Якщо у процесі засідань не вдалося отри-
мати позитивного результату, то переходимо 

на стадію апеляцій ного, а згодом і судового 
вирішення. Ми можемо дійти навіть до Вер-
хового суду, оскільки потрібно використову-
вати всі можливості для оскарження. В цьо-
му випадку на перше місце виходить робота 
саме фахівців юридичного напрямку.

Необхідність судового 
вирішення справи
Мета захисту підприємства — довести 

правову позицію в досудовому порядку. Якщо 
ми доводимо, що платник податків має силь-
ну позицію, або що рішення податкової є не-
правомірним, або час тина процедур вико-
нана з порушеннями, то ДФС змінює своє 
рішення. Для нас важливо сформувати стра-
тегію та отримати позитивний результат до 
суду, тоді наш клієнт не витрачає свій час та 
кош ти на судові процеси. Якщо не вдається 
врегулювати питання в досудовому порядку, 
то залишається одне — прямувати до суду.

Для якнайкращого захисту підприємства 
потрібно вести робочий діалог з ДФС, а та-
кож з правоохорон ними органами, які теж 
беруть участь у перевірках. До речі, це ще 
один привід звернутися до адвокатів у по-
датковій сфері. Керівники, бухгалтери під-
приємств достатньо часто губляться, коли 
до них приходять саме правоохоронці, вони 
не знають, як поводитися.

Висновок
На мою думку, майбутнє в податковому 

праві — це юридичне об'єднання з повним 
комплексом послуг (від бухгалтера до ад-
воката), яке завоювало довіру в цій сфері. 
Загалом, багато компаній декларують подіб-
ний спектр послуг, але лише одиниці нада-
ють їх повною мірою — це те, що відрізняє 
професій ні об'єднання від інших.

Податкова сфера непроста, а податкові 
злочини є одними з найскладніших в юри-
дичній та економічній сферах. Тому вирі-
шення всіх цих питань потребує злагодже-
ної командної роботи юристів, бухгалтерів, 
аудиторів та податкових консультантів.

Досвід нашої команди в цій сфері свідчить 
про те, що не існує безвихідних ситуацій або 
програшних справ. За умови правильно по-
будованої стратегії захисту можна знайти 
позитивний вихід з будь- якої ситуації. 
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Олег ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, 
адвокат, к.ю.н., партнер 
юридичного об’єднання 
ID Legal Group

Сучасний захист у податковому праві — 
це комплексна командна робота 
аудиторів, юристів та адвокатів

Податкова сфера непроста, 
а податкові злочини є одними 
з найскладніших в юридичній 

та економічній сферах
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ТОП-20 успішних 

корпоративних юристів 

(за версією юридичного бізнесу)

1 Ольга Лук'янова Хенкель Україна

2 Світлана Романова Метінвест

3 Інна Крушинська Fozzy Group

4 Ірина Мосійчук 
McDonald's 
в Україні

5 Дмитро Таранчук Фармак

6 Ярослав Теклюк Нафтогаз України

7 Ольга Прокопович VEON

8 Юрій Мартинюк 
АрселорМіттал 
Кривий Ріг

9 Сергій Панов UKRSIBBANK

10 Анна Рижова Ciklum Group

11 Олеся Столярська Байєр Україна

12 Андрій Васильєв НІБУЛОН

13 Андрій Гаврилюк Fozzy Group

14 Олександр Петриченко 
New Products 
Group 

15 Анна Жарова Філіпс Україна

16 Наталія Лиса 
General Secretary 
Данон – Східна 
Європа

17 Олена Глоба Лакталіс Україна

18 Сергій Ігнатовський 
Агрохолдинг 
«Мрія»

19 Олег Литвинов Vodafone Україна

20 Леонід Чернявський 
Санофі-Авентіс 
Україна

ТОП-15 ефективних менеджерів – 

керівників юридичних компаній

(за версією колег)

1 Олексій Дідковський Asters

2 Андрій Стельмащук
Василь Кісіль 
і Партнери

3 Микола Стеценко AVELLUM

4 Армен Хачатурян Asters

5 Михайло Харенко Sayenko Kharenko

6 Сергій Свириба Asters

7 Тімур Бондарєв Arzinger

8 Ольга Просянюк Aver Lex

9 Володимир Саєнко Sayenko Kharenko

10 Анна Огренчук LCF

11 Денис Лисенко AEQUO

12 Сергій Піонтковський Baker McKenzie

13 Сергій Боярчуков
Алєксєєв, 
Боярчуков 
і Партнери

14 Діма Гадомський Axon Partners

15 Денис Бугай VB Partners
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