
IX Міжнародний податковий форум 
Попередня програма 

 
День 1  

(15 червня 2022 року) 
Сесія 1(11:00-13:00) 

ОПОДАТКУВАННЯ ВОЄННОГО ЧАСУ 
Модератор: Анна ІГНАТЕНКО, партнер  ID Legal Group 

 
11:00-
13:00 

 Ярослав ЖЕЛЕЗНЯК, перший 
заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової 
та митної політики  

 Вадим МЕЛЬНИК, директор 
Бюро економічної безпеки 
України 

 Роман ВАЩУК, бізнес-
омбудсмен України  

 Тетяна ГРЕЧАНА, в. о. 
директора Департаменту 
оподаткування юридичних 
осіб Державної податкової 
служби України 

 Дмитро ФЕДЕЧКО, керівник 
юридичного відділу Louis 
Dreyfus Company Ukraine 

 Олександр МАРКОВ, партнер 
ЮФ Redcliffe Partners 

 Андрій ВАЛЕНКО, партнер 
ЮФ «Амбер» 

 Яків ВОРОНІН, керуючий 
Адвокатського бюро «Якова 
Вороніна» 

● Законодавчі зміни воєнного часу: 
плюси та мінуси для платників податків 
● Податкові преференції: чи достатньо їх 
бізнесу 
● Форс-мажор в податкових 
правовідносинах 
● Робота податкових органів під час 
війни: зони підвищеної уваги 
● Робота Бюро економічної безпеки 
України в умовах воєнного часу, основні 
акценти та напрями забезпечення 
економічної безпеки 
● Зловживання та відповідальність 
платників податків 
● Алгоритми та ризики повернення до 
класичної моделі оподаткування 
● Очікування бізнесу від податкової 
системи для післявоєнної відбудови 
● Податкові перевірки в умовах воєнного 
часу 

13:30-
14:00 

Відкрите інтерв’ю. Фіскальні пріоритети України в умовах війни 
Ярослав ЖЕЛЕЗНЯК, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики  
Тетяна ЛИСОВЕЦЬ, старший партнер АК «СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ» 

 День 2 
(16 червня 2022 року) 

Сесія 2  
(11:00-12:30) 

ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ 

Модератор: Олег ДЕРЛЮК, керуючий партнер Stron 

 
 ● Олексій ДОБРОНРАВОВ, 

провідний legal-експерт 
 

● Податковий режим «Дія.Сіті» 



Проєктного офісу «Дія City» 
● Катерина РИЖЕНКОВА, в. о. 

директора Департаменту 
трансферного ціноутворення 
ДПС  

 Лілія ТІМАКІНА, директор із 
юридичних та земельних 
питань групи «Аграрні 
системні технології» 

● Вікторія ЛИТВЯК, провідний 
юрисконсульт із податкових, 
інвестиційних та загально-
правових питань  ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» 

● Михайло ТРЕТЬЯКОВ, 
керуючий партнер АО 
«AZONES» 

● Олег ДЕРЛЮК, керуючий 
партнер Stron 
 

● Вплив режиму воєнного стану на 
економічний аналіз операцій для цілей 
ТЦУ 

● Спрощена система оподаткування в 
умовах військового стану та 
мінімальне податкове зобов‘язання 

● Проблемні питання адміністрування 
податків 

● Основні зміни в адмініструванні 
податків відповідно до Закону України 
від 12 травня 2022 року № 2260-IX 

● Податок на виведений капітал 
●  

Сесія 3 
(13:00–14:30) 

ПОДАТКОВІ СПОРИ 
Модератор:  Андрій СЕГАЛ, партнер ЮК «АМБЕР» 

 ● Наталія БЛАЖІВСЬКА, 
суддя КАС ВС, д.ю.н. 

● Ірина ЖЕЛТОБРЮХ, 
суддя КАС ВС  

● Оксана ЕПЕЛЬ, суддя 
Шостого апеляційного 
адміністративного суду, 
д.ю.н. 

● Катерина ЧАБАН, директор 
Департаменту правового 
забезпечення ДПС 

● Віктор ВОЛОВИК, директор 
юридичного департаменту 
ТОВ «Нова пошта» 

● Олександр 
ОЛЕФІРЕНКО, заступник 
директора з правових 
питань ТОВ «КИЇВСЬКИЙ 
БКК»  

● Володимир СКОК, партнер 
АО LES  

● Василь АНДРУСЯК, партнер 
MORIS  

 
● Розвиток судової практики з питань ТЦУ 
● Деякі аспекти доказування у податкових 

спорах 
● Судова практика щодо оскарження 

результатів податкової перевірки 
● Стабільність податкового законодавства 

через призму судової практики  
● Типові порушення воєнного часу та 

перспективи післявоєнної судової 
практики 

● Шляхи зменшення кількості податкових 
спорів та альтернативні методи їх 
вирішення 

 


