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«50 провідних юридичних фірм України»: методологія 
дослідження заснована на комплексному аналізі 
діяльності юрфірм, адаптованому до викликів 
сьогодення, що дає можливість максимально 
точно визначити лідерів ринку юридичних послуг

Формула успіху

Темп руху, набраний ринком юридичних послуг 
за півтора року коронакризи, перевершив навіть 
найбільш оптимістичні прогнози. «Пелетон» став 
настільки щільним, що в сухому статистичному 
підсумку навіть «фотофініш» не завжди допома-
гає. Безумовно, всі юридичні фірми різні, у кожної 
своя історія, сильні та слабкі сторони. Але після 
комплексної оцінки їхньої діяльності отримані ре-
зультати в окремих випадках виявилися настільки 
близькими, що між ними треба ставити знак рів-
ності. Це було відображено в підсумковій таблиці 
провідних юридичних фірм України: вперше в іс-
торії ТОП-50 на деяких місцях рейтингу вказано по 
дві юркомпанії — національну та український офіс 
міжнародної. Ми переконані, що за такої конфігу-
рації рейтингу наші читачі отримають більш пов-
не й точне відображення ситуації, що склалася на 
українському ринку юридичних послуг у 2021 році.

Дослідження «50 провідних юридичних 
фірм України» проводиться «Юридичною прак-
тикою» з 1997 року. Його ключовою особли-
вістю є всебічна оцінка діяльності учасників 
ринку юридичних послуг як за кількісними, 
так і за якісними критеріями: кількістю юрис-
тів, дохідністю, складністю угод і судових спо-
рів, які ними супроводжуються, фінансовою 
ефективністю. До уваги береться репутація 
компанії — її оцінка колегами по юрринку. 
Місце юридичної фірми у підсумкових табли-
цях «50 провідних юридичних фірм України 
2021 року», «Бронзова ліга» та регіональному 
лістингу визначається її рейтингом, розрахо-
ваним на основі наведених вище показників із 
застосуванням зважених коефіцієнтів.

Лідерів в окремих галузевих практиках наз-
вано на підставі даних дослідження Ukrainian 
Law Firms 2021. A Handbook for Foreign Clients, 
проведеного видавництвом «Юридична прак-
тика», з урахуванням необхідної корекції у 
зв’язку зі зміною деякими рекомендованими 
юристами місця роботи.

Досліджуваний період охоплює 12 кален-
дарних місяців: I—III квартали поточного року 
та IV квартал минулого. Усі дані зводяться во-
єдино за допомогою зважених коефіцієнтів, 
значення яких належить до комерційної ін-
формації та не розголошується. Співвідношен-
ня коефіцієнтів підібрано таким чином, щоб 
найбільш природно інтегрувати в підсумковій 
таб лиці всі досліджувані показники, при цьому 
жоден із критеріїв не має вирішального зна-
чення. Під час оцінювання роботи юридичних 
фірм до всіх застосовувався єдиний підхід.

Аналітична група залишає за собою право 
вибіркової перевірки відомостей, наданих під 
час анкетування. Також у дослідження вклю-
чено компанії, що не подали анкет, але про ді-
яльність яких є достатньо публічної інформації, 
що дає змогу оцінити їхні показники відповідно 
до застосовуваної методики.

Під доходом юридичної фірми з метою до-
слідження мається на увазі дохід, отриманий 
від юридичних послуг. У разі якщо послуги на-
даються кількома юридичними особами різної 
організаційно-правової форми, але під спіль-
ним «брендом», або залучаються юристи, за-
реєстровані як приватні підприємці, дохід юри-
дичної фірми визначається як сума доходів цих 
юридичних осіб та/або приватних підприємців. 
Відповідно, дохід української юридичної фірми, 
яка має кілька офісів, у тому числі в інших краї-
нах, визначається за допомогою підсумовуван-
ня доходів, одержаних кожним офісом. Дохід 
представництв іноземних юридичних фірм, що 
працюють у країні, визначався як дохід офісу, 
що працює на території України. Якщо юридич-
на фірма через ті чи інші обставини відмовила-
ся від надання інформації про фінансові показ-
ники, застосовувалася методика відновлення 
доходу. Вона ґрунтується на припущенні, що 
юридичні фірми, які мають формально одна-

ковий профіль, отримують приблизно однаковий дохід у 
розрахунку на одного юриста, при цьому враховуються 
лише штатні юристи (включаючи партнерів).

Одним із ключових факторів під час формування під-
сумкової таблиці «50 провідних юридичних фірм Украї-
ни» є репутація компанії. Відсутність балів «визнання» 
знижує підсумкове місце фірми незалежно від розміру 
доходу та кількості юристів, що працюють у ній. Оціню-
ється як загальний рівень визнання юридичної фірми, 
так і її репутація в окремих практиках. Зазначимо, що 
юридичні фірми, які увійшли до лідерів загального рей-
тингу, як правило, підтвердили свою репутацію і в окре-
мих практиках.

Ми дотримуємось вимог конфіденційності та не 
розголошуємо відомості, надані виключно з метою про-
ведення розрахунків. Однак ми вважаємо за можливе 
розкрити відомості, наприклад, про доходи юридичної 
фірми та її фінансову ефективність, відновлені відповід-
но до розробленої методики або отримані з відкритих 
джерел. Правила конфіденційності поширюються також 
на практичний зріз діяльності юрфірм — до переліків 
найбільших угод та судових/арбітражних справ, що су-
проводжувалися юрфірмами у досліджуваному періоді, 
включаються лише публічні проєкти.

На завершальному етапі дослідження результати, 
отримані під час соціологічного розрахунку, оцінює екс-
пертна рада. Експерти можуть змінити місця розташу-
вання не більш ніж 15 юрфірм, які, на їхню думку, потре-
бують коригування.

Дані, одержані від експертів, узагальнюються, роз-
раховуються коригувальні коефіцієнти, що визначають 
підсумкове місце юрфірми у дослідженні «50 провідних 
юридичних фірм України». Об’єктивність оцінок експер-
тів досягається за рахунок конфіденційності — органі-
затори не розголошують список експертів до моменту 
оприлюднення результатів дослідження. Окрім того, 
щороку проводиться часткова ротація членів експерт-
ної ради.

Удосконалена за багато років методологія прове-
дення дослідження дає впевненість у тому, що місце 
кожного учасника загалом відповідає його реальним 
позиціям на ринку. І навіть у бутикових сегментах прак-
тики відносне місце розташування юрфірм відповідає 
їхній ринковій частці.

Зазначимо, що за 25 років проведення досліджен-
ня правила кілька разів коригувалися — реагуючи на 
коментарі ринку, організатори вдосконалювали мето-
дологію, додаючи нові критерії, що дають змогу точ-
ніше та об’єктивніше визначити місце розташування 
кожної юрфірми. Але ключовий принцип — максималь-
на об’єктивність і рівне ставлення до всіх учасників 
ринку — ніколи не переглядався. Не змінювався та-
кож основний методологічний принцип, згідно з яким 
показники кожної юридичної фірми за критеріями, що 
досліджуються, зводяться воєдино з урахуванням зва-
жених коефіцієнтів.

Новацією цього року стало групування юридичних 
фірм, результати яких після оцінки експертами 
виявилися практично ідентичними. Наразі такий 
принцип застосовано лише до міжнародних юридичних 
фірм, представлених в Україні. І це є першим кроком до 
подальшого вдосконалення дослідження «50 провідних 
юридичних фірм України». 
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Юристи опосередковано є бенефіціарами прак-
тично всіх ініціатив, які продукуються владою: 
чи то відкриття ринку землі, підтримка IT-бізнесу, 
намагання покращити інвестиційний клімат, чи 
посилення санкційної політики або курс на деолі-
гархізацію. У кожному випадку генеруються нові 
обсяги роботи як у трансакційних практиках, так 
і, особливо, у сферах вирішення спорів та кримі-
нально-правового захисту. Можна дискутувати про 
якість і довгострокові перспективи такої роботи, 
наразі ж попит на послуги висококваліфікованих 
юристів стабільно високий, а найближчі плани й 
прогнози в цілому оптимістичні (із застереженням 
про можливих «чорних лебедів» — пандемія дуже 
добре показала, як несподівано та швидко ситуа-
ція може змінитися). Водночас ринок залишається 
висококонкурентним: кожен гравець намагається 
сформувати свою унікальну пропозицію, бути ще 
більш ефективним та інноваційним. Результати 
дослідження «50 провідних юридичних фірм Украї-
ни» показують, кому це вдається найкраще.
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ОЛЕКСІЙ НАСАДЮК

Український ринок юридичних послуг вчергове демонструє свою стресостійкість 
та адаптивність — незважаючи на продовження дії карантинних обмежень, економічну 
невизначеність та політичну турбулентність, більшість провідних юридичних фірм наростили 
обсяги роботи і в цілому оптимістично дивляться у майбутнє

Нове дихання

Увесь 2021 рік проходить в умовах 
пандемії і це добряче «підбадьорювало» 
юрбізнес в Україні, спонукаючи юристів 
переосмислити свою діяльність та пе-
резапустити окремі процеси. Юрфірми 
навчилися працювати «у новій нормаль-
ності» та ефективно використовувати 
диджитал-рішення. І хоча про повно-
цінне відновлення економіки говорити 
наразі передчасно, без роботи не сидів 
ніхто — абсолютна більшість провідних 
юридичних фірм звітують про поліпшен-
ня своїх результатів.

«Можемо з упевненістю стверджува-
ти, що юридичний ринок успішно пройшов 
кризовий етап та повністю адаптувався 
до карантинних обмежень», — конста-
тує Ернест Грамацький, президент АФ 
«Грамацький і Партнери».

За спостереженнями Михайла Ілля-
шева, керуючого партнера ЮФ «Ілляшев 
та Партнери», у 2021 році обсяги роботи 
на ринку повернулися на «доковідний» 
рівень: «Пожвавилась практика M&A; 
відкрився ринок землі, що спричинить 
суттєве зростання робіт у цій галузі най-
ближчим часом; завантаження судової 

та кримінальної практик, а також прак-
тики нерухомості у році, що минає, зрос-
ло навіть порівняно з 2019 роком».

Микола Стеценко, керуючий партнер 
AVELLUM, звертає увагу на те, що зрос-
ли як традиційні практики корпоратив-
ного, фінансового права та вирішення 
спорів, так і консультаційні практики по-
даткового, трудового, енергетичного та 
антимонопольного законодавства.

Сергій Оберкович, старший партнер 
GOLAW, підбиваючи підсумки 2021 року, 
стверджує, що для ринку він став вда-
лим і сприятливим з фінансової точки 
зору. «Передбачувано, найбільш прибут-
ковими стали судова, податкова та кор-
поративна практики. Не можна також не 
помітити розвиток практики криміналь-
ного права та захисту бізнесу — зараз 
це лідер за багатьма показниками, у 
першу чергу, в частині захисту інтересів 
бізнесу від тиску правоохоронних орга-
нів», — прокоментував пан Оберкович.

Керуючий партнер київського офі-
су МЮФ Baker McKenzie Сергій Чорний 
більш стриманий у своїх оцінках. Рік, що 
минає, він називає досить непростим, 

звертаючи передовсім увагу на зниження 
бізнес-активності клієнтів та уповільнення 
реалізації проєктів. «Досить завантаже-
ною була практика корпоративного пра-
ва і M&A, передовсім за рахунок великої 
кількості проєктів середнього рівня, на-
віть якщо вони не були завершені з бізне-
сових причин, юристи добре заробляли на 
проведенні юридичних аудитів. У банків-
ській та фінансовій практиці було поміт-
но менше трансакційної роботи, водночас 
юристи активно залучалися до підготовки 
законодавчих та регуляторних змін», — 
відзначає тенденції Сергій Чорний.

«Якщо минулого року пандемія стала 
справжнім «чорним лебедем» для світу і 
мала серйозний вплив на світову та укра-
їнську економіки, то у 2021 році бізнес 
призвичаївся до нових умов і потрохи по-
чав виходити з кризи», — вважає Андрій 
Астапов, керуючий партнер ETERNA LAW.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Сукупний дохід «50 провідних юридичних 
фірм України» за 12 календарних місяців 
(IV квартал 2020 року та I—III квартали 
2021 року) перевищив показники попе-

реднього періоду і досяг майже 7 млрд 
гривень.

У рамках дослідження «50 провід-
них юридичних фірм України 2021 року» 
учасникам було запропоновано відзна-
чити основні спеціалізації, які займають 
найбільшу частку у формуванні дохо-
дів їхньої юридичної фірми. На підставі 
отриманих даних можна визначити як 
найпоширеніші, так і найбільш прибут-
кові практики (виділивши частку, яку 
займає окрема практика в загальній 
прибутковості). Також досліджувалося, 
клієнти з яких галузей господарювання 
сприяли наповненню бюджетів юридич-
них фірм, які практикують в Україні.

Отже, згідно з отриманими дани-
ми, найбільш затребуваним очікувано 
стало вирішення спорів: судова прак-
тика забезпечила 17,7 % бюджетних 
надходжень юрфірм, а міжнародний 
арбітраж — 5,8 %. Досить суттєві об-
сяги робіт із проблемними активами,  
наприк лад практика банкрутства, забез-
печила 4,9 % фінансових надходжень 
юрфірм. Кримінально-правова  практика 
 продемонструвала вражаючий темп 
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зростання і вийшла на третє місце за 
дохідністю — 8,3 % ринку. Практика за-
хисту бізнесу в досліджуваному періоді 
принесла юрфірмам 3,2 % їхніх доходів.

На другому місці за поширеністю та 
прибутковістю цього року виявилося по-
даткове право — відповідні послуги нада-
ють 85 % провідних юрфірм, які заробили 
сукупно 8,3 %. Практика корпоративного 
права та M&A забезпечила 13,3 % фінан-
сових надходжень юрфірм, дещо відно-
вивши свої позиції порівняно з торішнім 
скороченням обсягів. На частку «чистого 
M&A» при цьому прийшлось 5,4 %. Прак-
тика банківського та фінансового права 
цього року згенерувала всього 5,7 % фі-
нансових надходжень на юрринку. При 
цьому саме банківсько-фінансовий сектор 
лідирує за обсягами запитів до юристів, 
забезпечуючи 14,8 % доходів юрфірм.

Практики інтелектуальної власнос-
ті та конкурентного права традиційно 
належать до нішевих. Їхні показники — 
5,6 % і 3,7 % відповідно.

Досить цікаві тенденції у структурі 
клієнтського портфоліо провідних юр-
фірм. Основним роботодавцем залиша-
ється банківський сектор (16,7 %), на 
другому місці цього року агросектор та 
харчова промисловість (10,3 %), а за-
микає трійку енергетика із показником 
10,1 %. У п’ятірці лідерів також галузі 
IT/e-commerce та FMCG/торгівлі з част-
ками 9,7 % та 9,3 % відповідно.

ПОГЛЯД НА 2022-й
Як бачимо, підсумки 2021 року для рин-
ку юридичних послуг є досить успішними, 
а набраний темп розвитку дає підстави 

для помірно оптимістичних прогнозів.
«Якщо не буде наступного року 

якихось «чорних лебедів», то юридич-
ний ринок України продовжить актив-
но зрос тати, адже восени очевидним 
є достатній потік роботи на наступний 
рік», — говорить Микола Стеценко.

«У цілому, якщо не враховувати мож-
ливе посилення агресії північного сусіда, 
2022 рік буде позитивним для галузі і 
ще більш ефективним за фінансовими 
показниками, ніж рік поточний», — вва-
жає Артем Стоянов, старший партнер 
Юридичної групи LCF.

Олексій Кот, партнер ЮФ «Антіка», 
звертає увагу, що прогнозувати розвиток 
ринку правничих послуг у 2022 році доволі 
складно, передусім з огляду на ситуацію 
з пандемією та мінливою законодавчою 
політикою: «Основним тригером ділової 
активності в наступному році може ста-
ти поєднання позитивного сценарію роз-
витку обох цих напрямів: припинення або 
пом’якшення карантинних обмежень, з 
одного боку, та стабільної прогнозованої 
законодавчої діяльності — з іншого».

«Швидше за все, у майбутньому нам 
доведеться зіткнутися ще не з однією 
кризою. Однак варто відзначити той 
факт, що сьогодні практично всі сфери 
життя почали потроху налагоджува-
тись. Юриспруденція тісно пов’язана з 
іншими ринками, тому у зв’язку з ниніш-
нім ритмом життя будуть виникати нові 
юридичні пропозиції, спрямовані на ви-
рішення актуальних питань», — резюмує 
Микола Ковальчук, старший партнер 
ЮК L.I.Group.

№ З/П НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ БАЛ

1 ASTERS 392

2 SAYENKO KHARENKO 351

3 BAKER MCKENZIE 306

4 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ 282

5 AVELLUM 278

6 AEQUO 274

7 GOLAW 239

8 ARZINGER 235

9 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF 226

10 CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG 221

11 EQUITY 219

12 ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ 200

13 DENTONS 183

14 KPMG LAW UKRAINE 164

15 EVERLEGAL 161

16 AVER LEX 159

17 ADER HABER 144

18 REDCLIFFE PARTNERS 139

19 АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ 138

20 ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ 137

21 ETERNA LAW 136

22 VB PARTNERS 133

23 MORIS 132

24 ILF 131

25 L.I.GROUP 106

РЕЙТИНГ ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ

ПРИМІТКА. У ГОЛОСУВАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ 129 ЮРИДИЧНИХ ФІРМ.

2021 рік не просто перевищив консервативні очі-
кування, а продемонстрував усю крихкість балансу на 
українському юридичному ринку. Підвищення попиту 
на супровід M&A та фінансових проєктів дуже швид-
ко призвело до перевантаження трансакційних прак-
тик провідних юридичних фірм. Швидко ж розширити 
команду неможливо через брак кваліфікованих кадрів 
на ринку. І це все відбувається на фоні переосмислен-
ня професії юриста та ринку загалом. Локдаун і досвід 
віддаленої роботи призвели до того, що багато спеці-
алістів усвідомили важливість балансу роботи та осо-
бистого часу. Матеріальна винагорода вже не мотивує 
працювати ненормовано. До чого це може призвести, 
можемо припустити, орієнтуючись на приклад західних 
ринків.

Американські юридичні фірми задекларували ре-
кордні прибутки у 2020 році, а 2021 рік може вияви-
тися ще кращим. Одночасно розгорнулася справжня 
війна за таланти. Молодим юристам пропонуються не-
бачені раніше компенсаційні пакети. Ці витрати потім 
переносяться на клієнта. Здебільшого юридичні фірми 
вже підвищили погодинні ставки на 5—10 % та за-
явили про необхідність подальших підвищень. Ті, хто 
побоявся підвищувати ставки, тепер не можуть про-
понувати своїм співробітникам конкурентні зарплати 
та програють у боротьбі за таланти. Клієнти, які не 
можуть платити більше юридичним фірмам, змушені 
використовувати альтернативних консультантів, най-
мати юристів у штат або працювати з фрілансерами 
на юридичних платформах. Однак під час супроводу 
складних трансакцій такий підхід не працює. Тому 
збільшення кількості великих угод на ринку і дає змо-
гу юридичним фірмам у преміальному сегменті підви-
щувати вартість послуг та показувати рекордні фінан-
сові результати. І хоча юридичний ринок залишається 
ринком клієнта, який диктує свої умови, у складних 
проєктах він стає схожим на «золотий вік юридичного 
бізнесу» початку 2000-х років, коли юридичні фірми 
не встигали наймати юристів, аби виконати всі замов-
лення клієнтів.

За результатами 2021 року можемо з упевне-
ністю стверджувати, що юридичний ринок успішно 
пройшов кризовий етап та повністю адаптувався до 
карантинних обмежень.

Серед тенденцій важливо відзначити подальшу 
диджиталізацію всіх бізнес-процесів у юридичних 
фірмах. Сьогодні важко уявити успішну юридичну 
компанію без використання хмарних технологій, 
таск-менеджерів та юридичних CRM-систем. Це — 
базисний must have, що забезпечує ефективну, 
безперебійну та безпечну роботу компанії в умовах 
пандемії.

Наступним етапом буде виконання частини рутин-
них юридичних завдань машинами. Уже зараз багато 
ресурсів дають змогу автоматизувати збір інформації 
з різних державних реєстрів, швидко та ефективно 
здійснювати пошук актуальної судової практики, фор-
мувати договори за лічені хвилини, тоді як ще декіль-
ка років тому на таку роботу юрист витрачав години 
часу.

У свою чергу, серед клієнтів відстежується 
зрос таючий попит на комплексні юридичні послу-
ги з релокації іноземного бізнесу в Україну. Усе 
більше іноземних партнерів зацікавлені в переїзді 
або відкритті філії в Україні, щоб диференціювати 
епідемічні ризики. Крім того, додатковим стиму-
лом відкриття офісу в Україні стають кваліфіковані 
недорогі трудові ресурси, помірний рівень опо-
даткування, вигідне співвідношення ціни та якості 
життя.

ЕРНЕСТ  
ГРАМАЦЬКИЙ, 
президент  
АФ «Грамацький і Партнери»

Підсумки року
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НАГОЛОШУЄ ОЛЕГ БАТЮК, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР КИЇВСЬКОГО ОФІСУ МЮФ DENTONS

«Хотілось би, щоб держава звертала більше уваги на підтримку 
інвесторів, але поки що жодних передумов для цього немає» 

Інвестиційний запит

— Чи виправдалися ваші очікування 
та прогнози на 2021 рік?
— Останніми роками все більшого 
розповсюдження набуває «школа дум-
ки», яка аргументує, що треба менше 
планувати і більше жити. Але, пере-
буваючи у великій юридичній фірмі, 
ми, звичайно ж, робимо прикидки на 
наступний рік, плануємо бюджет і так 
далі.

Ми очікували, що 2021 рік буде 
складним, що наслідки пандемії будуть 
мати свій вплив і очікувати великих 
проривів було би, як мінімум, наївно. 
У цій частині наш прогноз виправдав-
ся. В окремих сегментах, таких як кор-
поративному праві та М&А, фарма цев-
тиці, рік пройшов досить вдало, чого, 
на жаль, не можемо сказати про інші 
практики. 

Загалом ми проходимо цей рік кра-
ще, ніж очікувалося. Хоча, звичайно, 
важко порівнювати показники, напри-
клад, з 2006 роком чи навіть 2012-м. 
Загалом якихось грандіозних струк-
турних перетворень на юридичному 
ринку не відбулося. Відзначу, що де-
кілька знакових проєктів було згене-
ровано в Україні на інші офіси, що не 
можна залишати без уваги.

Я би не хотів зводити все до 
COVID-19. На мою думку, і політична 
ситуація у нас залишається складною 
та створює перешкоди для реалізації 
великих інфраструктурних та привати-
заційних проєктів. Про деякі з них було 
заявлено, але політичний клімат, пе-
редовсім у відносинах України і США, 
склався таким чином, що ці проєкти не 
були запущені. Або візьмімо «зелену» 
енергетику — це приклад зниження 
зацікавленості інвесторів передовсім 
через політичну невизначеність.

— Триваюча панєвропейська газо-
ва криза може відновити інтерес до 
української «зеленої» енергетики?
— Дуже сподіваюсь, що так. Перш за 
все, вона має відновити зацікавленість 
до видобутку українського газу. На 
мій погляд, із цим завданням держав-
ні компанії поки що не справляються. 
По-друге, дійсно, «зелена» енергети-
ка — це великий резерв, який ми не 
повністю використовуємо. Але, як свід-
чить досвід інших держав, ця галузь не 
може розвиватися без серйозної під-
тримки з боку держави. Це справед-
ливо навіть для економік значно більш 
потужних, ніж українська, із зрозумі-
лими правилами гри і високою інвес-
тиційною привабливістю. У нас з усім 

цим є певні проблеми, як із порядком 
встановлення тарифів, так і з взаємо-
розрахунками. Звідси все більше роз-
мов про те, що інвестори не хочуть 
вкладати гроші в Україну, а навпаки, 
збираються судитися з державою. Для 
юристів, які спеціалізуються на міжна-
родному арбітражі, це, мабуть, добре, 
але, будьмо відверті, зовсім не добре 
для держави Україна.

Зважаючи на важливість енерге-
тичної галузі для України, хотілося б, 
аби держава звертала більше уваги 
на підтримку інвесторів, але поки що 
жодних передумов для цього немає.

— Ще одним глобальним трендом є 
боротьба із змінами клімату та декар-
бонізація економіки. Чи очікуєте ви 
залучення інвестиції під такі проєкти 
і чи є тут робота для юристів?
— Думаю, що так. Це досить цікавий 
напрям. Враховуючи структуру еко-
номіки України, з великою долею до-
бувної промисловості, питання захисту 
довкілля набувають особливої ваги. Я 
бачив повідомлення про те, що най-
більші гравці здійснюють певні кроки 
в цьому напрямі, проте загальна кар-
тина поки що не вражає. Звичайно ж, 
ми не можемо закрити свої вугільні 
шахти, як це зробила Великобританія, 
ми не можемо закрити атомні електро-
станції, як це зробила Німеччина, але 
екологія — важливе і дуже політично 
чутливе питання для України. Хотіло-
ся б, аби великий бізнес, у тому числі 
аграрний, приділяв йому більше уваги. 
Воно складне, тут не буде швидкого 
економічного ефекту, але й обійтися 
без нього неможливо. Починаючи від 
збільшення кількості електрозарядних 
станцій, яких зараз явно недостатньо 
для розвитку електротранспорту, до 
зменшення шкідливих викидів ГЗК та 
металургійним виробництвом, перехо-
дом на більш чисті виробничі процеси. 
Тут ще багато можна і треба зробити.

Це не ті питання, які можуть просу-
вати виключно юристи, але відповідна 
експертиза напрацьована, в тому числі 
у закордонних офісах нашої фірми, пе-
редовсім у ЄС.

На мою думку, поки держава не 
втрутиться і не встановить певні вимо-
ги та правила гри, бізнес не буде надто 
активно рухатись у цьому напрямі. На 
відміну від західних країн, у питаннях 
екології у нас немає тиску на бізнес 
з боку інвесторів, фондового ринку, 
суспільства та преси. У таких умовах 
держава має взяти на себе лідерство, 
вимагати від виробників, щоб питання 
декарбонізації стали більш пріоритет-
ними, і добитися того, щоб відповідні 
проєкти реалізувалися. Але і цього я 
також не бачу. Схоже, це буде трива-

лий процес, і найближчим часом послу-
ги юристів тут навряд чи знадобляться.

— Ви говорили про ріст у практиці 
M&A. За рахунок чого це відбулося?
— Активізація процесів злиття та по-
глинання — це світовий тренд. Оскіль-
ки ми є найбільшою міжнародною юр-
фірмою, ця хвиля прийшла до нас через 
наші офіси в США, Німеччині, Франції, 
Великобританії, азійських державах. 
У глобальних трансакціях трапляється 
певний український елемент, і ми над 
цим працюємо. Маємо й інші прикла-
ди — коли іноземні інвестори прода-
ють свій бізнес і виходять з України. 
Минулого року це, зокрема, зробила 
Billa. Ми не в захваті від того, що ве-
ликі гравці, іноземні інвестори, поки-
дають наш ринок, але у будь-якому 
випадку для нас це великі проєкти, які 
також стимулюють розвиток практики.

— Хто зараз зацікавлений у придбан-
ні українських активів? Це інші іно-
земні інвестори, певні квазі-інвестори 
чи повністю локальні гравці?
— У більшості випадків активи при-
дбаються або українськими суб’єк-
тами, або, скажімо так, суб’єктами з 
українським корінням. Я зараз не можу 
згадати приклади виходу нових вели-
ких іноземних інвесторів на україн-
ський ринок останнім часом. Можливо, 
в інших юрфірм було по-іншому.

Загалом зацікавленість в україн-
ських активах є досить високою. Це 
свідчить про те, що ці бізнеси, як і еко-
номіка України в цілому, зберігає пев-
ний фундаментальний потенціал.

— Ви орієнтуєтеся передовсім на гло-
бальні проєкти? Чи зацікавлені ви в 
роботі з локальним українським біз-
несом?
— Глобальні юридичні фірми, такі 
як наша, природно, орієнтуються на 
роботу з глобальними клієнтами, на 
мультиюрисдикційні проєкти. Для нас 
глобальне обслуговування наших між-
народних key clients — абсолютний 
пріоритет.

У той же час нам цікаво працю-
вати з українським бізнесом і у нас є 
в цьому певні успіхи. Але не з будь-
яким, ми передовсім орієнтуємося на 
той український бізнес, який працює в 
міжнародному масштабі, буть-то ІРО, 
закордонні злиття та поглинання чи 
просто серйозні комерційні інтереси у 
всіх країнах, де є наші офіси, — тобто 
від Китаю до Латинської Америки.

І ми, безумовно, зацікавлені в тому, 
щоб якомога більше великих україн-
ських компаній, яких цікавить як укра-
їнський, так і міжнародні ринки, були в 
числі наших key clients.
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Останнім часом провідні міжнародні корпорації приділяють чимраз більше уваги питанню 
сталого розвитку, запроваджують ESG-стратегії. Не оминув цей тренд і ринок юридичних 
послуг. Дотримання цілей сталого розвитку вже сьогодні створює умови  
для ведення бізнесу в майбутньому

Ставка на сталий розвиток

ОРІЄНТИР НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Майже 20 років редакція Оксфордсько-
го словника англійської мови (Oxford 
English Dictionary) обирає слово року — 
найбільш вживане слово або вислів 
протягом останніх дванадцяти місяців. 
На думку експертів, воно відображає 
дух, настрій чи важливі тенденції в су-
спільстві за певний період. Цьогорічний 
переможець досить передбачуваний — 
слово «vax» (вакцина) та похідні слова. 
Якби таке опитування проводили серед 
провідних юридичних фірм світу та їхніх 
клієнтів, то з високою вірогідністю пере-
могло б слово «sustainability» чи абре-
віатура «ESG» (environment, social and 
governance — екологічна, соціальна та 
управлінська стійкість).

Останнім часом провідні міжнародні 
корпорації приділяють усе більше уваги 
питанню сталого розвитку, розробля-
ють програми, випускають нефінансо-
ві звіти та презентують ESG-стратегії. 
У 2020 році Всесвітній економічний фо-
рум (WEF) запропонував набір універ-
сальних показників ESG, підготований 
спільно з компаніями Великої четвірки, 
та закликав створити єдиний стандарт 
звітності ESG. Ініціативу підтримали по-
над 120 найбільших компаній світу: Bank 
of America, Eni, HSBC, IBM, Mastercard, 
Nestlé, PayPal, Schneider Electric, 
Siemens, Total, UBS, Unilever тощо.

Аналогічно, концепція сталого роз-
витку знайшла своє відображення і на 
світовому юридичному ринку. Міжна-
родні юридичні фірми з мільярдними 
оборотами кладуть в основу своєї діяль-
ності принципи сталого розвитку, відомі 
як ESG.

З огляду на те, що Sayenko Kharenko 
часто стає орієнтиром для розвитку ін-
ших гравців на юридичному ринку Укра-
їни, ми хочемо зробити сталий розвиток 
популярним і у нас. До того ж юридичні 
фірми часто стають амбасадорами пев-
них трендів і практик у державі, адже 

вони покликані показувати своїм клі-
єнтам, як вчиняти правильно. Тож чим 
більше компаній почнуть керуватись 
цими принципами у своїй діяльності, тим 
більш сталим і потужним буде розвиток 
України в цілому.

АДАПТАЦІЯ  
ДО COVID-НОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Світова криза, спричинена COVID-19, 
продемонструвала: компанії, які впро-
вадили у власну діяльність принципи 
екологічної, соціальної та управлінської 
стійкості, легше адаптуються до змін. 
ESG-стандарти перестали бути винят-
ково модним трендом, набуваючи все 
більшого значення для оцінювання пер-
спектив і ризиків компаній. Міжнародні 
експерти прогнозують, що вже най-
ближчим часом компанії з низькими або 
відсутніми ESG-показниками матимуть 
труднощі при залученні фінансування, 
наприклад, з боку міжнародних фінансо-
вих інституцій.

Цілком природно, що інтерес до ESG 
зростає і в Україні як з боку держави, 
так і з боку бізнесу. Провідні українські 
компанії підписують Глобальний дого-
вір ООН, запроваджують КСВ-політики, 
підтримують та розробляють соціально 
важливі проєкти. Не залишається осто-
ронь і юридичний ринок. Приємно ба-
чити, як із року в рік збільшується кіль-
кість благодійних ініціатив чи проєктів 
pro bono з боку колег, спрямованих на 
захист довкілля, додаткову освіту, ме-
дичну допомогу, забезпечення рівних 
можливостей, встановлення верховен-
ства права в Україні тощо.

Головне — аби сталі цілі та прин-
ципи не були даниною моді та не існу-
вали просто на корпоративному сайті 
або в анкетах міжнародних рейтингів, 
бо криза вкотре оголила розбіжності 
між «бути» та «здаватися». Відчувається 
штучність заявлених цінностей та пуб-
лічних обіцянок дотримуватися Цілей 

сталого розвитку, коли за перших кризо-
вих ознак компанія звільняє значну ча-
стину співробітників та суттєво скорочує 
заробітну плату або вирішує не розраху-
ватися зі своїми постачальниками.

Гнучкість та швидка адаптація до 
навколишніх умов — важливі чинники 
на шляху до лідерства. І треба розуміти, 
що зараз у світі відбувається трансфор-
мація професії юриста та юридичного 
бізнесу загалом. Аби залучати, мотиву-
вати та розвивати таланти, потрібно не 
просто приймати ці зміни, а постійно 
відстежувати глобальні тренди й успіш-
но адаптувати їх в Україні.

Одна із таких змін полягає в тому, 
що нефінансові показники та цілі ста-
ють дедалі вагомішими. Стає очевидно, 
що без усвідомлення місії та цінностей 
компанії, довготривалої стратегії роз-
витку, вдумливої роботи над репутацією 
не вийде зібрати найкращих людей, аби 
формувати разом із ними ринок.

Логічним продовженням виокрем-
лення місії та цінностей компанії є роз-
роблення етичного кодексу поведінки, 
що поширюється на всіх стейкхолдерів 
компанії. Забезпечення конфіденцій-
ності даних, дотримання високих про-
фесійних стандартів, нетерпимість до 
будь-яких проявів дискримінації та ко-
рупції — ці аспекти мають знаходити ві-
дображення в усіх напрямах діяльності 
компанії: від комунікації з клієнтами до 
відносин з конкурентами. Адже важко 
уявити, як можна пропонувати клієнту 
захищати його від державного свавілля 
й водночас використовувати адміністра-
тивний тиск для усунення своїх конку-
рентів.

Колегам-юристам радимо поставити 
собі кілька важливих запитань. Напри-
клад, чи можливе досягнення Цілей ста-
лого розвитку без верховенства права? 
Як довго можна проіснувати у відриві 
від решти світу і його тенденцій розвит-
ку та чи буде такий розвиток успішним? 
Після чого розпочати впроваджувати у 
свою діяльність принципи сталого ве-
дення бізнесу.

ПРАЦІВНИКАМ НЕ ВСЕ ОДНО
Соціально відповідальним компаніям 
значно легше знайти та утримати та-
ланти, адже вони формують не просто 
команду професіоналів, а об’єднують 
навколо себе однодумців, які розділя-
ють їхні цінності. Згідно з дослідження-
ми Deloitte Millennial Survey 2018 року, 
87 % міленіалів стверджують, що вони 
очікують від компаній дій для поліпшен-
ня соціальної та екологічної сфер.

Опитування серед юристів пока-
зують, що 90 % з них відмовляться від 

пропозиції про роботу, незалежно від 
фінансової винагороди, якщо знатимуть, 
що корпоративна культура може впли-
нути на їхнє благополуччя. Наприклад, 
ми не раз чули від кандидатів, що вони 
приходять до Sayenko Kharenko, бо хо-
чуть долучитися до роботи над масш-
табними проєктами, що трансформують 
цілі галузі та змінюють нашу країну на 
краще. І ми пишаємося проєктами, які 
хоч і невеликі за розміром, але допома-
гають сталому розвитку економіки (як от 
імпакт-інвестиційні проєкти «Промпри-
лад.Реновація» чи «Сімейні молочні фер-
ми») не менше, ніж багатомільярдні IPO, 
приватизації чи проєктні фінансування.

А хтось приходить заради можливо-
сті навчатися у провідних експертів на 
ринку і мати можливість бути почутим у 
команді на рівні з кожним. Приділяючи 
увагу нематеріальним цінностям і дов-
гостроковому розвитку, ми об’єднуємо 
людей, які постійно розвиваються самі 
й допомагають нам усім разом швидко 
рухатись уперед.

Для нового покоління юристів деда-
лі важливіше бачити суспільну користь у 
своїй роботі. Провідні юридичні фірми, 
розуміючи це, готові задовольняти ба-
жання молодих професіоналів і пропо-
нують вести соціальні проєкти pro bono. 
У 2018 році Orrick Herrington & Sutcliffe 
повідомила, що 99 % її юристів та 100 % 
стажерів брали участь у проєктах pro 
bono. Український юридичний ринок ще 
далекий від таких цифр, але все часті-
ше можна бачити готовність провідних 
гравців виділяти ресурси на проєкти 
pro bono чи підтримувати благодійні та 
некомерційні організації, представників 
малого та середнього бізнесу.

Ми розуміємо, що сталий розвиток 
сьогодні створює можливість для веден-
ня бізнесу в майбутньому. Історично ми 
завжди приділяли багато уваги і влас-
них ресурсів індустріям, за якими бачили 
майбутнє. Ми підтримували створення 
нових продуктів і цілих ринків, оскільки 
бачили у цьому перспективи нових мож-
ливостей не лише для себе. Нам дуже 
приємно усвідомлювати, що ми тран-
сформуємо не просто юридичну галузь, 
а й індустрії, в яких працюють наші клі-
єнти, через зміни в законодавстві або 
через створення прецедентів чи пілот-
них проєктів.

Наразі наша фірма завершує ро-
боту над власною ESG-стратегією на 
2022—2027 роки, в основу якої покла-
дено 10 із 17 Цілей сталого розвитку. 
І дуже хотілося б, аби цей приклад на-
слідували якнайбільше провідних укра-
їнських юридичних фірм, правників та 
їхніх  клієнтів.

ОЛЕКСАНДР  
НІКОЛАЙЧИК, 
партнер Sayenko Kharenko

НАЗАР  
ЧЕРНЯВСЬКИЙ, 
партнер Sayenko Kharenko

НАЗАР ЧЕРНЯВСЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР НІКОЛАЙЧИК
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НАГОЛОШУЄ АНДРІЙ РОМАНЧУК, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР ЮК MORIS

«Наш експеримент із вільним графіком роботи юристів повністю 
виправдався — якість та ефективність роботи навіть підвищилися»

Творчий експеримент

— Які зміни відбулися у вашій компанії 
під час пандемії?
— Пандемія та пов’язані з нею обме-
ження, безумовно, стали серйозним ви-
кликом для всіх. Нам вдалося використа-
ти цей виклик як можливість. Більшість 
наших прогнозів збулися, ми як компанія 
мобілізувалися. Партнери фірми нама-
галися дати розуміння того, як ми далі 
рухатимемося, і водночас отримували 
дуже добру лояльність від наших юрис-
тів. На перших порах ми дещо скоротили 
зар плати, але в кінці минулого року все 
компенсували одним траншем.

Увесь цей період компанія рухалася в 
напрямку розширення своїх можливостей 
і потенціалу. Ми не скорочували персо-
нал, навпаки, за цей час до нас долучи-
лися як молоді спеціалісти, так і знані на 
ринку фахівці — повернувшись до офісу, 
ми завершили об’єднання з АО «Тимо-
шенко та Партнери», яке спеціалізується 
на кримінально-правовому захисті, а зов-
сім недавно до нас доєднався відомий 
фахівець у сфері нерухомості та будів-
ництва Роман Титикало зі своєю коман-
дою. Випереджаючи ваше запитання про 
подальші плани, ми однозначно будемо 
робити акцент на цих практиках.

Використавши уроки локдауну, ми 
наразі в експериментальному порядку 
працюємо у вільному графіку. Офіс спро-
єктовано як повністю вільний простір, 
без фіксованих робочих місць. Увесь 
документообіг переведено в хмарне 
сховище. Робочого графіка як такого 
немає, юристи самі вирішують, коли їм 
зручніше працювати в офісі. За час пан-
демії ми реалізували декілька знакових 
проєктів, які нас переконали, що рівень 
самоорганізації наших юристів настіль-
ки високий, що ми можемо не вводити 
жодних рамок чи режиму роботи. Більше 
того, якість та ефективність роботи на-
віть підвищилися.

— Виходячи із досвіду розширення ко-
манди MORIS, ваша ставка — на моло-
дість чи досвід?
— Має бути дотриманий баланс моло-
дості і досвіду. Проте у нашому випадку 
такий баланс дещо зміщений на користь 
молодості. Ми більше зацікавлені в за-
лученні молодих юристів, які професійно 
зростають у компанії. Ми також абсо-
лютно спокійно ставимося до того, що з 
часом вони можуть знайти себе в інших 
юридичних фірмах — нам це певною мі-
рою навіть імпонує.

— В яких ще практиках, окрім згаданих 
кримінального права і нерухомості, вба-
чаєте потенціал подальшого зростання?
— Однозначно очікуємо посилення 
практики, пов’язаної з антикорупційними 
питаннями. У нас є відповідний досвід і 
хороша експертиза у цій сфері.

За час пандемії ми переглянули наші підходи до 
структурування компанії. Зараз у нас немає поділу 
на практики, натомість ми зосередилися на експер-
тизах. Відповідно, кожен партнер і кожен юрист мо-
жуть зосередитись на декількох пріоритетних для 
себе напрямах та індустріях. Ми переконані, що світ 
змінився, змінилися вимоги до юристів. Відповідно 
консервативний поділ на практики та департаменти 
уже неактуальний. Наприклад, антикорупційна екс-
пертиза поєднуватиме як кримінально-правові пи-
тання, так і певні моменти оподаткування, і питання, 
які традиційно охоплюються практикою приватних 
клієнтів.

Іще одним напрямом, якому ми приділятимемо 
особливу увагу, є медичне право. Ми прогнозуємо ак-
тивізацію медичної реформи, в Україні розвивається 

велика кількість приватних медичних за-
кладів, тому триматимемо руку на пульсі.

— Як таке структурування компанії 
сприймається клієнтами, вони прихо-
дять до вас за комплексним обслугову-
ванням чи зацікавлені в точковому кон-
салтингу?
— Наша специфіка — комплексне об-
слуговування. Мабуть, не більш ніж 20 % 
клієнтів, як правило іноземних, зверта-
ються до нас за консультацією щодо 
якогось одного питання. В основному 
клієнти працюють з нами комплексно, 
забезпечуючи роботою велику кількість 
наших практик.

— Чим, окрім юридичної експертизи, 
юристи можуть бути корисними своїм 
клієнтам?
— Запити сучасних клієнтів переважно 
стосуються значного ширшого спектра 
послуг. Вони хочуть, щоб юристи були обі-
знані з їхнім бізнесом, знали всі нюанси. 
Ми поки що не бачимо, як впорядкувати 
таку роботу і чи є сенс долучати до коман-
ди фахівців з інших сфер консалтингу, але 
таке питання «на радарах», безумовно, є.

Окрім власне юридичної експертизи, 
є запит на бізнес-консалтинг, ведення 
бухгалтерського обліку, податкове кон-
сультування та аудит, і абсолютно всі 
інші питання, з якими стикається бізнес. 
Наприклад, у сфері нерухомості це може 
бути супровід проєктних офісів тощо.

При цьому послуги у сфері GR уже 
переважно сприймаються як частина 
юридичного бізнесу. У першу чергу тому, 
що в Україні GR і лобіювання не врегу-
льовані законодавчо. І для того, щоб не 
мати проблем із законом, бізнес схиль-
ний довіряти такі питання саме юристам. 
Це — цікавий напрям практики, адже 
вибудовування правильної комунікації з 
державними органами дуже важливе.

— Як ви оцінюєте стан конкуренції на 
юрринку?
— З року в рік конкуренція посилюється, 
ми її постійно відчуваємо. За час панде-
мії юрфірми мобілізувалися, конкуренція 
стала більш жорсткою, але ще не жор-
стокою.

— Які інструменти конкурентної бороть-
би зазвичай використовують юрфірми? 
Вартість послуг — основний фактор?
— Я би не сказав, що ціна є визначаль-
ною. Хоча, дійсно, за останній період вар-
тість послуг почала виходити на перший 
план. Для нас це стало певним сюрпри-
зом у відносинах з окремими клієнтами.

Конкурентна боротьба реалізується 
через комплекс заходів. Це і посилення 
експертності юрфірм, і ціна, і викори-
стання різних маркетингових інструмен-
тів, включаючи агресивний маркетинг. 

Кожен намагається знайти свою ефек-
тивну модель.

Що цікаво, нестандартні та справді 
креативні рішення, як правило, застосо-
вуються компаніями, які стало присутні 
на ринку. Ми, безумовно, спостерігаємо і 
за молодими гравцями, які намагаються 
вийти на ринок, але їхня поведінка і стра-
тегія конкуренції зазвичай є прогнозова-
ними і зрозумілими. Причому вони в хоро-
шому сенсі є небезпечними для учасників 
ринку і змушують усіх бути в тонусі.

— Чи залишається при цьому конкурен-
ція в рамках певних етичних правил?
— Насправді чогось екстраординарного 
останнім часом не було. Швидше, окремі 
прояви неналежної поведінки учасників 
ринку, які, на жаль, усе ж трапляються, 
додатково обростають чутками та пере-
більшуються. Такі випадки, зокрема, об-
говорювалися в рамках Асоціації правни-
ків України. Вкотре порушується питання 
розробки стандартів професії та етичних 
правил, які були б сприйняті ринком у ці-
лому. Є моменти, які не мають поки що 
однозначної відповіді, наприклад, щодо 
демпінгу. На перший погляд видається, 
що така поведінка недопустима, проте є 
певна логіка і в твердженнях, що у разі 
боротьби за клієнта будь-яка сума, яка 
відповідає рівню фірми та її очікуванням, 
є прийнятною. Або візьмімо питання від-
повідальності: хто має нести відповідаль-
ність у разі певних порушень — юрист, 
який їх допустив, чи вся юридична фірма?

Кожна компанія живе у своїй системі 
координат. Те, що для одних є нормою, 
іншими сприймається як порушення. Цей 
процес присутній на ринку постійно, тому 
й виникла ідея створення правил, які бу-
дуть прийнятними для всіх. Я допускаю, 
що наступного року щось таке може 
з’явитися.

— Чи є необхідність у нормативному за-
кріпленні таких професійних стандартів 
та етичних правил?
— Я не вірю в нормативне регулюван-
ня, тому що спільнота повинна саморе-
гулюватись, прийняти такі правила. Це 
не обов’язково має бути під егідою АПУ, 
хоча для Асоціації логічно виступити з та-
кою ініціативою, адже вона об’єднує всіх 
представників юридичної професії, не 
лише адвокатів, але й суддів, прокурорів, 
юрисконсультів та нотаріусів.

Важливо, щоб ці правила були пропи-
сані коректно і чітко, щоб усі погодилися 
їх дотримуватись. Основою можуть бути 
Правила адвокатської етики, доповне-
ні найкращим міжнародним досвідом 
Американської асоціації адвокатів, Єв-
ропейської асоціації. Необхідно розро-
бити правила, максимально адаптовані 
до реальної ситуації на ринку юридичних 
послуг.

АНДРІЙ РОМАНЧУК 
Народився 20 липня 1978 року в м. Івано-Фран-
ківську. У 2002 році закінчив юридичний факуль-
тет Прикарпатського національного університе-
ту імені Василя Стефаника. У 2006 році закінчив 
факультет міжнародного права та бізнесу Львів-
ського національного університету імені Івана 
Франка та отримав кваліфікацію юрист-міжна-
родник. З 2002 по 2005 роки працював помічни-
ком-консультантом народного депутата України. 
З березня по червень 2005 року очолював Голов-
не управління правової роботи та внутрішньої 
політики Івано-Франківської обласної держав-
ної адміністрації. З червня 2005 по листопад 
2007 року займав посаду першого заступника 
голови Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації. Керуючий партнер ЮК MORIS з 
2008 року. Основна спеціалізація: GR та стратегії, 
особливі ситуації, антикорупційні питання, бан-
ківське право та фінансова реструктуризація, 
вирішення спорів, форензік, спортивне право. 
З 2017 року — член правління Асоціації правни-
ків України. З 2021 року — віцепрезидент Асоціа-
ції правників України.
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50 провідних юридичних фірм 
України 2021 року

ПРИМІТКА. ЮРИДИЧНІ ФІРМИ РОЗМІЩЕНО ВІДПОВІДНО ДО УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ ЗА КІЛЬКОМА ПОКАЗНИКАМИ: ДОХОДОМ ЗА 12 МІСЯЦІВ (IV КВАРТАЛ 2020 РОКУ ТА I–III КВАРТАЛИ 2021 РОКУ), КІЛЬКІСТЮ ЮРИСТІВ, ФІНАНСОВОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ, КІЛЬКІСТЮ СУПРОВОДЖУВАНИХ ВЕЛИКИХ ПРОЄКТІВ, РЕЙТИНГОМ 
ВИЗНАННЯ, ЕКСПЕРТНОЮ ОЦІНКОЮ. ПІД ОДНИМ НОМЕРОМ ВКАЗАНО ОФІСИ МІЖНАРОДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ІДЕНТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ.
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: * — ДОХІД ВІДНОВЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ; ** — ІНФОРМАЦІЮ ВЗЯТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ; НР — ІНФОРМАЦІЯ НЕ РОЗГОЛОШУЄТЬСЯ.
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ІВ ОСНОВНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РОБОЧІ МОВИ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
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SAYENKO KHARENKO,
САЄНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
ХАРЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ,
ЧЕРНЯВСЬКИЙ НАЗАР АНАТОЛІЙОВИЧ,
НІКОЛАЙЧИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ,
партнери

2004 НР Банківське  та  фінансове  право,  судова  практика,  M&A,  корпоративне,  конкурент-
не, кримінальне, трудове, податкове право, міжнародний арбітраж,  інтелектуальна 
власність, міжнародна торгівля та право СОТ, ринки капіталу, захист бізнесу, комп-
лаєнс,  земельне право та нерухомість, фінреструктуризація,  приватні  клієнти,  бан-
крутство, ДПП та взаємодія з держорганами

Українська, 
англійська, 
німецька, поль-
ська, російська, 
французька

пров. Музейний, 10, м. Київ, 01001; 
тел.: (044) 499 60 00;
info@sk.ua, www.sk.ua

2

ASTERS, 
ДІДКОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
співкеруючий партнер,
СВИРИБА СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ,
співкеруючий партнер,
ХАЧАТУРЯН АРМЕН ГРИГОРОВИЧ,
старший партнер

1995 140 Судова  практика,  міжнародний  арбітраж,  кримінальне  право  /  WCC,  конкурентне 
право, банківське та фінансове право, корпоративне право, M&A, податкове право, 
сімейне право, енергетика, земельне право та нерухомість, інтелектуальна власність, 
міжнародна торгівля і право СОТ, банкрутство, фінансова реструктуризація, супровід 
приватних клієнтів, ринки капіталу, авіаційне право, трудове право, комплаєнс 

Українська, 
англійська, росій-
ська, скандинав-
ські, німецька, 
французька

вул. Б. Хмельницького, 19-21,  
м. Київ, 01054;
тел.: (044) 230 60 00;
info@asterslaw.com, 
www.asterslaw.com

3

ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ, 
ІЛЛЯШЕВ МИХАЙЛО ІГОРОВИЧ, 
керуючий партнер

1997 57 Судова  практика,  банківське  та фінансове  право,  корпоративне  право, M&A,  кри-
мінальне право  / WCC,  інтелектуальна власність, комплаєнс, трудове право, ринки 
капіталу, податкове право, земельне право та нерухомість, міжнародний арбітраж, 
фінансова реструктуризація, авіаційне право, морське право, інфраструктура та ло-
гістика, супровід приватних клієнтів, сімейне право, конкурентне право, міжнародна 
торгівля  і  право СОТ,  банкрутство,  захист  бізнесу,  виконавче провадження, ДПП  і 
взаємодія з держорганами

Українська, росій-
ська, англійська, 
естонська, іспан-
ська, німецька

вул. Кудрявська, 11, м. Київ, 04053; 
тел.: (044) 494 19 19; 
office@attorneys.ua, 
www.attorneys.ua

4

BAKER MCKENZIE,
ПІОНТКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
ЧОРНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
керуючі партнери

1992 55 Банківське  та  фінансове  право, M&A,  інтелектуальна  власність,  податкове  право, 
земельне право та нерухомість, конкурентне право, судова практика, трудове право, 
корпоративне право, фінансова реструктуризація, міжнародний арбітраж, міжнарод-
на  торгівля  і  право  СОТ,  комплаєнс,  ринки  капіталу,  інфраструктура  та  логістика, 
супровід приватних клієнтів, ДПП і взаємодія з держорганами

Англійська, укра-
їнська, російська

вул. Бульварно-Кудрявська, 24,  
м. Київ, 01601;  
тел.: (044) 590 01 01;  
kyiv@bakermckenzie.com, 
www.bakermckenzie.com/ukraine

AEQUO, 
ФІЛАТОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ,
старший партнер

2014 НР Судова  практика,  міжнародний  арбітраж,  інтелектуальна  власність,  конкурентне 
право, M&A, банківське та фінансове право, корпоративне право, податкове право, 
земельне  право  та  нерухомість,  фінансова  реструктуризація,  кримінальне  право  / 
WCC, ринки капіталу, супровід приватних клієнтів, міжнародна торгівля і право СОТ, 
трудове право, авіаційне право

Англійська, укра-
їнська, російська

вул. Московська, 32/2, м. Київ, 01010; 
тел.: (044) 490 91 00; 
office@aequo.ua, 
www.aequo.ua

5

EQUITY, 
МАЛІНЕВСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ,
керуючий партнер

2002 НР Судова практика, кримінальне право / WCC, банкрутство, захист бізнесу, банківське 
та фінансове право, фінансова реструктуризація, супровід приватних клієнтів, вико-
навче провадження, земельне право та нерухомість, ДПП і взаємодія з держорга-
нами, податкове право, корпоративне право, M&A, інтелектуальна власність, міжна-
родний арбітраж, конкурентне право

Українська, 
англійська, фран-
цузька, російська

пров. Рильський, 4, м. Київ, 01001; 
тел.: (044) 277 22 22; 
info@equity.law, equity.law

6
GOLAW, 
ГВОЗДІЙ ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ,
керуючий партнер

2003 НР Судова практика, банківське та фінансове право, кримінальне право / WCC, корпора-
тивне право, податкове право, фінансова реструктуризація, M&A, комплаєнс, трудо-
ве право, супровід приватних клієнтів, банкрутство

Українська, 
російська, англій-
ська, німецька, 
польська

вул. Інститутська, 19-Б, м. Київ, 01021; 
тел.: (044) 581 12 20;
info@golaw.ua, www.golaw.ua

7
AVELLUM, 
СТЕЦЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
керуючий партнер

2009 58 Банківське  та  фінансове  право,  M&A,  судова  практика,  податкове,  корпоративне, 
трудове право, ринки капіталу, земельне право та нерухомість, міжнародний арбіт-
раж,  інфраструктура та логістика,  супровід приватних клієнтів,  конкурентне право, 
енергетика, інтелектуальна власність, фінансова реструктуризація

Українська, 
англійська, 
російська

вул. Володимирська, 38, м. Київ, 01030;  
тел.: (044) 591 33 55;  
info@avellum.com, avellum.com

8
ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF, 
ОГРЕНЧУК АННА ОЛЕКСАНДРІВНА, 
керуючий партнер

2009 70 Судова практика, банкрутство, корпоративне право, міжнародний арбітраж, транс-
кордонні спори, банківське та фінансове право, кримінальне право / WCC, податкове 
право, енергетика, інтелектуальна власність

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Володимирська, 47, оф. 3,  
м. Київ, 01001; тел.: (044) 455 88 87;  
info@lcf.ua, www.lcf.ua

9

CMS-KYIV, 
ГРЕМ КОНЛОН,  
керуючий партнер CMS Cameron McKenna  
Nabarro Olswang,
ОРЛИК МАРІЯ СЕРГІЇВНА,  
керуючий партнер СMS Reich-Rohrwig Hainz

2007 45 Судова практика, банківське та фінансове право,  корпоративне право, M&A, морське 
право, конкурентне право, кримінальне право / WCC, податкове право, земельне право 
та нерухомість, інфраструктура та логістика, ринки капіталу, супровід приватних клієнтів, 
інтелектуальна власність,  комплаєнс,  трудове право, міжнародний арбітраж, банкрут-
ство, фінансова реструктуризація, авіаційне право, ДПП і взаємодія з держорганами

Англійська, укра-
їнська, російська, 
німецька, фран-
цузька

вул. Володимирська, 38, м. Київ, 01054;  
тел.: (044) 391 33 77, 
kyivoffice@cms-cmno.com, cms.law

ETERNA LAW,
рада партнерів

2002 НР Судова практика, корпоративне право, трудове право, міжнародний арбітраж, бан-
ківське  та  фінансове  право,  M&A,  податкове  право,  інфраструктура  та  логістика, 
міжнародна  торгівля  і  право  СОТ,  захист  бізнесу,  виконавче  провадження,  ДПП  і 
взаємодія з держорганами, морське право, кримінальне право / WCC, інтелектуаль-
на власність, комплаєнс, ринки капіталу, земельне право та нерухомість, фінансова 
реструктуризація, авіаційне право, супровід приватних клієнтів, сімейне право, бан-
крутство

Українська, росій-
ська, англійська, 
німецька, казах-
ська, латиська, 
французька, поль-
ська, турецька, 
китайська

Спортивна площа, 1-А, м. Київ, 01601; 
тел.: (044) 490 70 01; 
office.kyiv@eterna.law, eterna.law

10

DENTONS,
БАТЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
керуючий партнер

1992 НР Корпоративне право, M&A, банківське та фінансове право, боргова реструктуриза-
ція,  енергетика,  інтелектуальна  власність,  земельне  право  та  нерухомість,  судова 
практика, міжнародний арбітраж, трудове право, комплаєнс, податкове право, кон-
курентне право

Українська, росій-
ська, англійська, 
французька

вул. Набережно-Хрещатицька, 41, 
м. Київ, 04070;  
тел.: (044) 494 47 74;  
kyiv@dentons.com, www.dentons.com

EVERLEGAL, 
ДЕЙНЕКО ЄВГЕНІЙ ІГОРОВИЧ, 
керуючий партнер

2015 52 Судова практика, M&A, банківське та фінансове право, земельне право та нерухо-
мість, корпоративне право, трудове право, міжнародний арбітраж, конкурентне пра-
во, стягнення проблемної заборгованості, кримінальне право / WCC, сталий розвиток, 
податкове право, інтелектуальна власність

Українська, 
англійська, 
польська, росій-
ська, німецька, 
іспанська 

пров. Рильський, 4, 6-й поверх,  
м. Київ, 01001; 
тел.: (044) 337 00 16; 
hello@everlegal.ua, 
www.everlegal.ua

11
AVER LEX, 
ПРОСЯНЮК ОЛЬГА ВІКТОРІВНА, 
керуючий партнер

2012 НР Кримінальне право / WCC, судова практика, захист бізнесу  Українська, росій-
ська, англійська

пров. Хрестовий, 2, м. Київ, 01010; 
тел.: (044) 300 11 51; 
info@averlex.com, www.averlex.com

12
REDCLIFFE PARTNERS, 
СОШЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2015 36 Судова практика, банківське та фінансове право, конкурентне право, корпоративне 
право, M&A, міжнародний арбітраж, податкове право, фінансова реструктуризація, 
інфраструктура та логістика, земельне право та нерухомість 

Українська, 
англійська, 
російська

вул. Жилянська, 75, 13 поверх,  
м. Київ, 01032; тел.: (044) 390 58 85; 
office@redcliffe-partners.com, 
redcliffe-partners.com

13
АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ, 
БОЯРЧУКОВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, 
керуючий партнер

2005 НР Судова практика, банкрутство, земельне право та нерухомість, захист бізнесу, бан-
ківське та фінансове право, кримінальне право / WCC, супровід приватних клієнтів

Українська, 
англійська, 
російська

вул. Шота Руставелі, 11, м. Київ, 01001; 
тел.: (044) 235 88 77; 
office@abp.kiev.ua, www.abp.kiev.ua

14

MORIS, 
РОМАНЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
керуючий партнер 

2004 НР Судова практика, корпоративне право, податкове право, інфраструктура та логісти-
ка, банківське та фінансове право, земельне право та нерухомість, фінансова рест-
руктуризація, супровід приватних клієнтів, конкурентне право, міжнародна торгівля і 
право СОТ, ДПП і взаємодія з держорганами, M&A, кримінальне право / WCC, захист 
бізнесу, інтелектуальна власність, комплаєнс, міжнародний арбітраж, банкрутство

Українська, 
російська, англій-
ська, німецька, 
польська

вул. Московська, 8-Б, м. Київ, 01010; 
тел.: (044) 359 03 05;
info@moris.law, www.moris.law

Новацією цього року стало групування юридичних фірм, результати яких після оцінки експертами виявилися практично ідентичними.  
Наразі такий принцип застосовано лише до міжнародних юридичних фірм, представлених в Україні
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15

KINSTELLAR,**
КУЧИНСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА,
КАРПЕНКО МАРГАРИТА ЄВГЕНІВНА,
співкеруючі партнери

2016 60 Судова практика, енергетика, банківське та фінансове право, податкове право, кор-
поративне, конкурентне право, M&A, комплаєнс, земельне право та нерухомість, інф-
раструктура та логістика, трудове право

Українська, росій-
ська, англійська, 
французька

Спортивна площа, 1-А, м. Київ, 01601; 
тел.: (044) 394 90 40;
kyiv.reception@kinstellar.com, 
www.kinstellar.com

ARZINGER,**
БОНДАРЄВ ТІМУР БОРИСОВИЧ,
керуючий партнер

2002 64 Регуляторна практика, судова практика, захист бізнесу, податкове право, корпора-
тивне право, інтелектуальна власність, міжнародний арбітраж, банківське та фінан-
сове право, трудове право, земельне право та нерухомість, банкрутство, комплаєнс

Українська, росій-
ська, англійська, 
німецька, поль-
ська, французька

вул. Московська, 32/2,
м. Київ, 01010;
тел.: (044) 390 55 33;
mail@arzinger.ua,
www.arzinger.ua

16

ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ, 
ГРАМАЦЬКИЙ ЕРНЕСТ МІРЧЕВИЧ, 
президент

1998 39 Земельне право та нерухомість, судова практика, податкове право, захист бізнесу, 
банківське та фінансове право, кримінальне право / WCC, корпоративне право, інте-
лектуальна власність, трудове право, ринки капіталу, міжнародна торгівля  і право 
СОТ, переговори та медіація, M&A, комплаєнс, фінансова реструктуризація, ДПП  і 
взаємодія з держорганами, LDD, авіаційне право, морське право, інфраструктура та 
логістика, супровід приватних клієнтів, сімейне право, конкурентне право, банкрут-
ство, виконавче провадження

Українська, 
російська, англій-
ська, німецька, 
італійська

вул. Михайлівська, 16, 2–4-й поверхи,  
м. Київ, 01001; тел.: (044) 581 15 51; 
office@gramatskiy.com, 
www.gramatskiy.com

17

L.I.GROUP, 
КОВАЛЬЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, 
МЕГЕРЯ АРТУР ВАЛЕРІЙОВИЧ, 
старші партнери

2008 НР Судова  практика,  банкрутство,  фінансова  реструктуризація,  захист  бізнесу,  кримі-
нальне право / WCC, корпоративне право, сімейне право, конкурентне право

Українська, росій-
ська, англійська, 
німецька

вул. Євгена Коновальця, 36-Д, оф. 4-Г, 
м. Київ, 01133; тел.: (044) 227 05 14; 
pr@ligroup.com.ua, www.ligroup.com.ua

18

ADER HABER, 
ПЕТРЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
керуючий партнер

2006 НР Судова практика, земельне право та нерухомість, податкове право, захист бізнесу, 
сімейне право, трудове право, супровід приватних клієнтів, кримінальне право / WCC, 
фінансова реструктуризація, банківське та фінансове право, банкрутство, виконавче 
провадження, ДПП і взаємодія з держорганами, інтелектуальна власність, компла-
єнс, міжнародний арбітраж, інфраструктура і логістика

Англійська, 
німецька, україн-
ська, російська

Кловський узвіз, 7, оф. 22,  
м. Київ, 01021; 
тел.: (044) 280 88 87; 
office@aderhaber.com, aderhaber.com

19
ILF, 
ГАВРИШ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА, 
керуючий партнер

1994 НР Судова  практика,  корпоративне  право,  захист  бізнесу,  земельне  право  та  нерухо-
мість, трудове право, податкове право, інтелектуальна власність, супровід приватних 
клієнтів, M&A, міжнародний арбітраж, ДПП і взаємодія з держорганами

Англійська, ні-
мецька, російська, 
українська

вул. Шовковична, 22, оф. 3,  
м. Київ, 01024; тел.: (050) 339 23 07; 
office@ilf-ua.com, ilf-ua.com

20
INTEGRITES,**
ФЕЛІВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
керуючий партнер

2005 НР Судова практика, банківське та фінансове право, міжнародний арбітраж, земельне 
право  та  нерухомість,  конкурентне  право,  корпоративне  право, M&A,  кримінальне 
право, інтелектуальна власність, банкрутство

Українська, 
англійська, росій-
ська, німецька

вул. Добровольчих батальйонів, 1, 
м. Київ, 01015; тел.: (044) 391 38 53; 
info@integrites.com, 
www.integrites.com

21

KPMG LAW UKRAINE, 
ПОПОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, 
партнер

1992 52 Податкове право, корпоративне право, M&A, комплаєнс, судова практика, земельне 
право та нерухомість, супровід приватних клієнтів, банківське та фінансове право, 
приватизація, інтелектуальна власність, трудове право

Українська, 
англійська, 
російська

вул. Московська, 32/2, м. Київ, 01010; 
тел.: (044) 490 55 07; info@kpmg.ua, 
kpmg.ua

ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ,**
СТЕЛЬМАЩУК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,
керуючий партнер

1992 49 Судова  практика,  корпоративне  право,  M&A,  кримінальне  право,  інтелектуальна 
власність, трудове право, міжнародний арбітраж, банківське та фінансове право, по-
даткове право, земельне право та нерухомість, транспорт, приватні клієнти, сімейне 
право, конкурентне право

Українська, росій-
ська, англійська, 
французька, ні-
мецька, польська

вул. Б. Хмельницького, 17/52-А, м. Київ, 
01030; тел.: (044) 581 77 77; 
vkp@vkp.ua, www.vkp.ua

22
АНТІКА, 
КУЗНЕЦОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
директор

2010 НР Судова практика, енергетика, корпоративне право, земельне право та нерухомість, 
міжнародний арбітраж, банківське та фінансове право, M&A, податкове право, кон-
курентне право

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Хрещатик, 12, м. Київ, 01001; 
тел.: (044) 390 09 20; 
office@antikalaw.com.ua, 
www.antikalaw.com.ua

23
VB PARTNERS, 
ВАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
керуючий партнер

2005 НР Кримінальне право / WCC, судова практика, захист бізнесу, investigations, міжнарод-
ний арбітраж, земельне право та нерухомість, податкове право

Українська, росій-
ська, англійська, 
німецька

вул. Рибальська, 22, оф. 13,  
м. Київ, 01011; тел.: (044) 581 16 33;  
office@vbpartners.ua, www.vbpartners.ua

24
DYNASTY LAW & INVESTMENT, 
МИРГОРОДСЬКИЙ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2000 НР Судова практика, корпоративне право, M&A, кримінальне право / WCC, комплаєнс, 
податкове право, міжнародний арбітраж, супровід приватних клієнтів

Українська, росій-
ська, англійська, 
французька, ту-
рецька, польська

вул. Глінки, 2, оф. 503, м. Дніпро, 49000; 
тел.: (056) 371 30 30; 
office@dynasty.legal, dynasty.legal

25

HILLMONT PARTNERS,
ДЖЕЙМС ХАРТ, 
НИЖНИЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, 
співкеруючі партнери

2016 НР Судова практика, ДПП і взаємодія з держорганами, кримінальне право / WCC, між-
народний арбітраж, фінансова реструктуризація, банкрутство, банківське та фінан-
сове право, податкове право, супровід приватних клієнтів, захист бізнесу, корпора-
тивне право, комплаєнс, M&A, трудове право

Англійська, укра-
їнська, російська

вул. Євгена Коновальця, 36-Д, 
м. Київ, 01133; тел.: (044) 277 24 47; 
office@hillmont.com, hillmont.com

26
BARRISTERS,
ГЛОБА КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ,
керуючий партнер

2017 НР Судова практика, кримінальне право / WCC, захист бізнесу, супровід приватних клі-
єнтів, податкове право, земельне право та нерухомість, сімейне право, комплаєнс

Українська, росій-
ська, англійська, 
німецька, фран-
цузька, латиська 

вул. Ясна, 12, оф. 10, м. Одеса, 65012;
тел.: (098) 589 47 10; 
info@barristers.org.ua, barristers.org.ua

27
САЛКОМ,* 
ТРЕГУБОВ ЕДУАРД ЛЕОНІДОВИЧ,
керуючий партнер 

1990 НР Судова практика, банківське та фінансове право, кримінальне право, трудове право, 
земельне право та нерухомість, міжнародний арбітраж, конкурентне право, захист 
бізнесу, приватні клієнти, інтелектуальна власність

Українська, росій-
ська, англійська, 
німецька 

вул. Хрещатик, 12, м. Київ, 01001; 
тел.: (044) 591 31 00; 
salkom@salkom.kiev.ua, salkom.ua

28

EY В УКРАЇНІ,* 
ЯРМОЛЕНКО БОГДАН ВАЛЕРІЙОВИЧ,
керуючий партнер, керівник практики стратегії і трансакцій,
ЛОБОВИК БОРИС СЕРГІЙОВИЧ, 
партнер, керівник юридичної практики

1991 61 Податкове право, M&A, корпоративне право, ДПП і взаємодія з держорганами, су-
провід приватних клієнтів, судова практика, трудове право, фінансова реструктури-
зація, конкурентне право, банківське та фінансове право, інтелектуальна власність, 
інфраструктура та логістика

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Хрещатик, 19-А, м. Київ, 01001; 
тел.: (044) 490 30 00; 
kyiv@ua.ey.com, www.ey.com/uk_ua

ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON,* 
РОМАНЧУК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, 
керуючий партнер 

2006 НР Податкове право, корпоративне право, судова практика, кримінальне право / WCC, 
захист бізнесу, M&A, комплаєнс, трудове право, земельне право та нерухомість, інф-
раструктура та логістика, міжнародна торгівля і право СОТ, ДПП і взаємодія з держ-
органами, інтелектуальна власність, супровід приватних клієнтів

Українська, 
англійська, поль-
ська, російська 

вул. Дмитрівська, 18/24, 
м. Київ, 01054; тел.: (044) 238 09 44;
office.ua@euconlaw.com, 
www.euconlaw.com

29
ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА, 
ДУБИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ІЛЛІЧ, 
керуючий партнер

2000 НР Інтелектуальна власність Українська, росій-
ська, англійська, 
французька

пров. Устинівський, 6, м. Київ, 03110; 
тел.: (044) 490 54 54; 
info@iplaw.com.ua, www.iplaw.com.ua

30
КМ ПАРТНЕРИ, 
МІНІН ОЛЕКСАНДР АДИМОВИЧ, 
старший партнер

1999 НР Судова  практика,  податкове  право,  земельне  право  та  нерухомість,  кримінальне 
право / WCC, трудове право, корпоративне право, M&A, конкурентне право, захист 
бізнесу, інтелектуальна власність, комплаєнс, міжнародна торгівля і право СОТ, між-
народний арбітраж, супровід приватних клієнтів, банкрутство

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Паньківська, 5, м. Київ, 01033; 
тел.: (044) 490 71 97;
admin@kmp.ua, www.wts.ua, 
www.kmp.ua

31

JUSCUTUM, 
АФЯН АРТЕМ АРТУРОВИЧ, 
керуючий партнер

2008 НР IT-право,  інтелектуальна  власність,  податкове  право,  захист  бізнесу,  судова  прак-
тика,  корпоративне  право,  кримінальне  право  / WCC,  супровід  приватних  клієнтів, 
сімейне право

Українська, 
англійська, 
російська 

вул. Олеся Гончара, 35, м. Київ;
тел.: (044) 359 08 96;
partner@juscutum.com, 
juscutum.com

50 провідних юридичних фірм 
України 2021 року

ПРИМІТКА. ЮРИДИЧНІ ФІРМИ РОЗМІЩЕНО ВІДПОВІДНО ДО УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ ЗА КІЛЬКОМА ПОКАЗНИКАМИ: ДОХОДОМ ЗА 12 МІСЯЦІВ (IV КВАРТАЛ 2020 РОКУ ТА I–III КВАРТАЛИ 2021 РОКУ), КІЛЬКІСТЮ ЮРИСТІВ, ФІНАНСОВОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ, КІЛЬКІСТЮ СУПРОВОДЖУВАНИХ ВЕЛИКИХ ПРОЄКТІВ, РЕЙТИНГОМ 
ВИЗНАННЯ, ЕКСПЕРТНОЮ ОЦІНКОЮ. ПІД ОДНИМ НОМЕРОМ ВКАЗАНО ОФІСИ МІЖНАРОДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ІДЕНТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ.
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: * — ДОХІД ВІДНОВЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ; ** — ІНФОРМАЦІЮ ВЗЯТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ; НР — ІНФОРМАЦІЯ НЕ РОЗГОЛОШУЄТЬСЯ.
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32

ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ, 
ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН АНТОНІНА ПАВЛІВНА, 
генеральний директор

1994 НР Інтелектуальна власність, судова практика, корпоративне право, супровід приватних 
клієнтів, конкурентне право, захист бізнесу 

Українська, росій-
ська, англійська, 
німецька, фран-
цузька, іспанська, 
португальська, 
чеська, польська, 
словацька, іта-
лійська

вул. Велика Васильківська, 72,  
7 поверх, м. Київ, 03150; 
тел.: (044) 593 96 93; 
pakharenko@pakharenko.com.ua, 
pakharenko.ua

33
ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ,
ШКРЕБЕЦЬ ЄВГЕНІЙ ФЕДОРОВИЧ,
керуючий партнер

2002 НР Судова  практика,  кримінальне  право  / WCC,  податкове  право,  енергетика,  корпо-
ративне право, трудове право, земельне право та нерухомість, супровід приватних 
клієнтів

Українська, 
англійська, 
російська

пров. Каплунівський, 14, 
м. Харків, 61002; 
тел.: (057) 720 90 01; 
office@shkrebets.com, shkrebets.com

34
КОННОВ І СОЗАНОВСЬКИЙ,* 
ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
керуючий партнер

1992 НР Судова практика, корпоративне право, трудове право, супровід приватних клієнтів, 
податкове право, міжнародний арбітраж, банківське та фінансове право

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Шота Руставелі, 23, оф. 3,  
м. Київ, 01033; тел.: (044) 490 54 00; 
info@konnov.com, konnov.ua

35
СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ, 
СОКОЛОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
керуючий партнер

2005 17 Судова  практика,  податкове  право,  міжнародний  арбітраж,  кримінальне  право  / 
WCC, фінансова реструктуризація, банкрутство, корпоративне право, M&A, інтелек-
туальна власність, захист бізнесу, комплаєнс, трудове право

Англійська, ні-
мецька, російська, 
українська

вул. Олександра Пироговського, 19, 
корпус 4, м. Київ, 03110;
тел.: (044) 495 19 29; 
pravo@splf.ua, splf.ua

36
ЮРЛАЙН, 
ЗУБАР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,
керуючий партнер

1994 НР Судова практика, корпоративне право, податкове право, супровід приватних клієн-
тів, M&A, кримінальне право / WCC, трудове право, земельне право та нерухомість, 
міжнародний арбітраж, морське право, інфраструктура та логістика, сімейне право, 
міжнародна торгівля і право СОТ, захист бізнесу

Українська, росій-
ська, англійська, 
німецька

Французький бульвар, 66/1, оф. 801-В,
м. Одеса, 65062;
тел.: (048) 738 08 93; 
office@jurline.ua, www.jurline.ua

37
ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ,
ГОРЕЦЬКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ, 
керуючий партнер

2013 НР Банкрутство,  судова  практика,  сімейне  право,  податкове  право,  виконавче  прова-
дження, банківське та фінансове право, супровід приватних клієнтів, захист бізнесу 

Українська, ро-
сійська, німецька, 
англійська

вул. Полтавська, 10, оф. 238,  
м. Київ, 01135; тел.: (044) 337 79 05; 
office@goretskyy.ua, goretskyy.ua

38
GRACERS, 
ЛИСЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2019 НР Кримінальне право / WCC, захист бізнесу, супровід приватних клієнтів, судова прак-
тика, комплаєнс, інтелектуальна власність, трудове право, земельне право та неру-
хомість, сімейне право, податкове право

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Василя Тютюнника, 37/1, оф. 102,
м. Київ, 03150; тел.: (068) 884 48 88; 
info@gracers.com, gracers.com

39
LES,
КОЛІСНИК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ,
керуючий партнер 

2017 НР Судова практика, кримінальне право / WCC, податкове право, захист бізнесу, земель-
не право та нерухомість, екологічне право, супровід приватних клієнтів

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Лейпцизька, 3-А, секція Г,  
м. Київ, 01015; тел.: (098) 958 24 77, 
(050) 958 24 77, (044) 280 20 28; 
lawyersles@gmail.com, lc-les.com

40
MITRAX, 
СТРОКАНЬ ОЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,
партнер

2014 НР Судова практика, сімейне право, захист бізнесу, кримінальне право / WCC, банкрут-
ство, супровід приватних клієнтів, земельне право та нерухомість, ДПП і взаємодія 
з держорганами, антирейдерство, корпоративне право, податкове право, виконавче 
провадження, трудове право

Українська, 
англійська

вул. Володимирська, 4, оф. 18,  
м. Київ, 01001;  
тел.: (050) 462 15 51; 
office@mitrax.com.ua, mitrax.com.ua

41
АМБЕР, 
ХАНІН СЕМЕН ГРИГОРОВИЧ, 
керуючий партнер 

2013 НР Захист бізнесу, судова практика, кримінальне право / WCC, банківське та фінансове 
право, комплаєнс, податкове право, супровід приватних клієнтів, фінансова реструк-
туризація, конкурентне право, корпоративне право, інтелектуальна власність, трудо-
ве право, сімейне право 

Українська, 
російська, англій-
ська, німецька, 
французька

бульвар Лесі Українки, 29, оф. 75,
м. Київ, 01014; тел.: (067) 325 95 82; 
office@amber-corp.com, 
www.amber-law.net

42
АНК,
КИФАК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, 
керуючий партнер

1996 НР Морське право, інфраструктура та логістика, судова практика, кримінальне право / 
WCC, податкове право, земельне право та нерухомість, ДПП і взаємодія з держорга-
нами, банківське та фінансове право, корпоративне право, захист бізнесу, конкурент-
не право, банкрутство, сімейне право

Українська, 
англійська, 
російська

вул. Ланжеронівська, 9, оф. 17,  
м. Одеса, 65026; тел.: (048) 725 07 16; 
office@ank.odessa.ua,
www.ank.odessa.ua

43
LEXWELL & PARTNERS, 
КОЛУПАЄВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ, 
керуючий партнер

2005 6 Міжнародний арбітраж, судова практика, податкове право, земельне право та неру-
хомість, корпоративне право, M&A, трудове право, конкурентне право

Англійська, укра-
їнська, російська

пров. Рильський, 6, м. Київ, 01001; 
тел.: (044) 330 00 80; 
lexwell@lexwell.com.ua, 
www.lexwell.com.ua

44
STRON LEGAL SERVICES, 
ДЕРЛЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
керуючий партнер

2018 13 Корпоративне право, комплаєнс, податкове право, інтелектуальна власність, супро-
від приватних клієнтів

Російська, україн-
ська, англійська, 
французька, япон-
ська, китайська

вул. Саксаганського, 121, оф. 176,  
м. Київ, 01032; тел.: (063) 076 35 22; 
info@stronlegal.co, 
stronlegal.co

45
BENCHERS, 
ВАЛЕНДЮК ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2019 НР Антикорупційний захист, судова практика, кримінальне право / WCC, захист бізнесу, 
банківське та фінансове право, корпоративне право, трудове право, земельне право 
та нерухомість, сімейне право, банкрутство, виконавче провадження

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Мечнікова, 2-А, м. Київ, 01601; 
тел.: (067) 780 04 00; 
info@bencherslf.com, bencherslf.com

46
MAMUNYA IP, 
МАМУНЯ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, 
партнер

2020 НР Інтелектуальна власність Англійська, укра-
їнська, російська

вул. Васильківська, 14, оф. 309-А,  
м. Київ, 03040; тел.: (044) 495 45 00; 
mamunya@mamunya-ip.com, 
mamunya-ip.com

47
ТОТUМ, 
ХАПКО ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ,
керуючий партнер

2011 НР Земельне право та нерухомість, судова практика, корпоративне право, M&A, подат-
кове право

Українська, росій-
ська, англійська

пров. Тараса Шевченка, 16, 
м. Київ, 01001; 
тел.: (044) 364 91 13; 
info@totum.ua, www.totum.ua

48

ALEXANDROV&PARTNERS, 
ШЕВЦОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, 
керуючий партнер

2002 НР Банкрутство,  IT-право, судова практика,  інтелектуальна власність, земельне право 
та нерухомість, корпоративне право, кримінальне право / WCC

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Польова, 58, с. Софіївська 
Борщагівка, Київська область, 08138; 
тел.: (067) 524 93 14; 
office@lawyers.com.ua,
lawyers.com.ua

49

ARIO, 
ВОРОНЬКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2015 НР Судова практика, корпоративне право, кримінальне право  / WCC, банкрутство, за-
хист  бізнесу, M&A, ДПП  і  взаємодія  з держорганами,  супровід приватних  клієнтів, 
земельне  право  та  нерухомість, фінансова  реструктуризація,  банківське  та фінан-
сове право,  інтелектуальна власність, податкове право, комплаєнс, сімейне право, 
виконавче провадження

Українська, 
англійська, 
російська 

вул. Панаса Мирного, 7, м. Київ, 01011; 
тел.: (044) 247 55 77; 
office@ario.law; pr@ario.law, 
www.ario.law

50

АБСОЛЮТ,* 
БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ,
керуючий партнер

2008 НР Банкрутство, судова практика, корпоративне право, банківське та фінансове право, 
M&A, кримінальне право / WCC, митне право, податкове право, захист бізнесу 

Українська, росій-
ська, англійська

Катеринославський бульвар, 2, оф. 610, 
м. Дніпро, 49044;
тел.: (056) 732 38 63; 
absolute@absolute.com.ua, 
www.absolute.com.ua

50 провідних юридичних фірм 
України 2021 року

ПРИМІТКА. ЮРИДИЧНІ ФІРМИ РОЗМІЩЕНО ВІДПОВІДНО ДО УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ ЗА КІЛЬКОМА ПОКАЗНИКАМИ: ДОХОДОМ ЗА 12 МІСЯЦІВ (IV КВАРТАЛ 2020 РОКУ ТА I–III КВАРТАЛИ 2021 РОКУ), КІЛЬКІСТЮ ЮРИСТІВ, ФІНАНСОВОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ, КІЛЬКІСТЮ СУПРОВОДЖУВАНИХ ВЕЛИКИХ ПРОЄКТІВ, РЕЙТИНГОМ 
ВИЗНАННЯ, ЕКСПЕРТНОЮ ОЦІНКОЮ. ПІД ОДНИМ НОМЕРОМ ВКАЗАНО ОФІСИ МІЖНАРОДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ІДЕНТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ.
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: * — ДОХІД ВІДНОВЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ; ** — ІНФОРМАЦІЮ ВЗЯТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ; НР — ІНФОРМАЦІЯ НЕ РОЗГОЛОШУЄТЬСЯ.







18 |  www.top50.com.ua  |  50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ  | 

«Бронзова ліга» провідних  
юридичних фірм України 2021 року

ПРИМІТКА. ДО ТАБЛИЦІ ВКЛЮЧЕНО ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ «50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ 2021 РОКУ» ПОСІЛИ МІСЦЯ З 51 ДО 100. ЮРИДИЧНІ ФІРМИ РОЗМІЩЕНО ВІДПОВІДНО ДО УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ ЗА ДЕКІЛЬКОМА ПОКАЗНИКАМИ: ДОХОДОМ ЗА 12 МІСЯЦІВ  
(IV КВАРТАЛ 2020 РОКУ ТА I–III КВАРТАЛИ 2021 РОКУ), КІЛЬКІСТЮ ЮРИСТІВ, ФІНАНСОВОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ, КІЛЬКІСТЮ СУПРОВОДЖУВАНИХ ВЕЛИКИХ ПРОЄКТІВ, РЕЙТИНГОМ ВИЗНАННЯ, ЕКСПЕРТНОЮ ОЦІНКОЮ. 
ПІД ОДНИМ НОМЕРОМ ВКАЗАНО ОФІСИ МІЖНАРОДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ІДЕНТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ. 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: * — ДОХІД ВІДНОВЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ; ** — ІНФОРМАЦІЮ ВЗЯТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ; НР — ІНФОРМАЦІЯ НЕ РОЗГОЛОШУЄТЬСЯ.
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ІВ ОСНОВНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РОБОЧІ МОВИ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

51
VDA GROUP, 
КОЛОМІЄЦЬ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ, 
керуючий партнер

2016 17 Судова практика, банківське та фінансове право, банкрутство, кримінальне право / WCC, 
ДПП і взаємодія з держорганами, супровід приватних клієнтів, податкове право, земель-
не право та нерухомість, інфраструктура та логістика

Українська, англій-
ська, російська

вул. Лейпцизька, 3-А, м. Київ, 01015; 
тел.: (093) 892 50 80;  
office@vdagroup.com.ua, www.vdagroup.com.ua

52
ДЕ-ЮРЕ, 
ТРІПУЛЬСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 
керуючий партнер

2011 22 Земельне право та нерухомість, судова практика, медичне право, корпоративне право, 
супровід приватних клієнтів, M&A, комплаєнс, трудове право

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Розкидайлівська, 69/71, м. Одеса, 65006;
тел.: (048) 777 27 67;
info@de-jure.ua, de-jure.ua

53
АРТІУС, 
МАЦЕЛЮХ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2008 27 Державні закупівлі, судова практика, захист бізнесу, корпоративне право, кримінальне 
право / WCC, M&A, податкове право, земельне право та нерухомість, супровід приватних 
клієнтів, інтелектуальна власність, сімейне право

Українська, росій-
ська, англійська, 
італійська

вул. Борисоглібська, 7, м. Київ, 04074; 
тел.: (066) 994 33 22; 
office@artius.ua, artius.ua

54

KODEX, 
КОВТУНЕНКО ЄВГЕН ІГОРОВИЧ, 
керуючий партнер,
КЛІМОВ СТАНІСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ, 
партнер, СЕО

2003 НР Корпоративне право, судова практика,  інтелектуальна власність, фінансова реструкту-
ризація, міжнародна торгівля і право СОТ, захист бізнесу, міжнародний арбітраж, кримі-
нальне право / WCC, супровід приватних клієнтів, трудове право, податкове право, вико-
навче провадження, земельне право та нерухомість, ДПП і взаємодія з держорганами, 
банківське та фінансове право, сімейне право, банкрутство

Українська, росій-
ська, англійська, ки-
тайська, білоруська, 
арабська, чеська

вул. Назарівська, 19, оф. 2, м. Київ, 01032; 
тел.: (044) 227 09 93; 
info@kodex.ua, kodex.ua

55
LEGRANT, 
ТІТАРЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, 
керуючий партнер

2015; 
2018

НР Інфраструктура та логістика, морське право, конкурентне право, захист бізнесу, ДПП і 
взаємодія з держорганами, міжнародний арбітраж

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Приморська, 2, оф. 49, м. Одеса, 65026; 
тел.: (048) 710 03 60;  
office@legrant.com.ua, legrant.com.ua

56
LEGAL HOUSE GROUP, 
РЕДЬКА РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2019 23 Податкове право, судова практика, корпоративне право, кримінальне право / WCC, су-
провід приватних клієнтів, земельне право та нерухомість 

Українська, поль-
ська, англійська, 
російська

Кловський узвіз, 7-А, оф. 172, м. Київ, 01021; 
тел.: (067) 807 12 85; 
office@legalhouse, legalhouse.group

57
ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ,
ВДОВИЧЕН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
керуючий партнер

2015 НР Податкове  право,  захист  бізнесу,  судова  практика,  корпоративне  право,  кримінальне 
право / WCC, земельне право та нерухомість, трудове право, супровід приватних клієнтів, 
банкрутство, виконавче провадження, банківське та фінансове право

Українська, росій-
ська

вул. Польова, 21, м. Київ, 03056; 
тел.: (044) 586 77 77;
office@ov-partners.com, www.ov-partners.com

58
ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС,**
АЛЕШКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ,
керуючий партнер

1995 НР Фармацевтика, кримінальне право, комплаєнс, інтелектуальна власність, судова практи-
ка, трудове, конкурентне, податкове право

Українська, росій-
ська, англійська, 
німецька

вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070; 
тел.: (044) 425 40 50;
office@l-a.com.ua, www.l-a.com.ua

59
ASA GROUP, 
АРТЮХОВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2013 14 Судова практика, податкове право, корпоративне право, конкурентне право, земельне 
право  та  нерухомість,  захист  бізнесу,  кримінальне право  / WCC,  інтелектуальна влас-
ність, комплаєнс,  трудове право, супровід приватних клієнтів, M&A,  інфраструктура та 
логістика, виконавче провадження

Українська, росій-
ська, англійська, 
китайська

вул. Полтавська, 10, оф. 274, м. Київ, 01135; 
тел.: (067) 34374 23;  
office@asagroup.com.ua, asagroup.io

60

TCM GROUP UKRAINE, 
КОПІЙ ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
керуючий партнер

2014 21 Альтернативне вирішення спорів, фінансова реструктуризація, банкрутство, міжнарод-
ний арбітраж, виконавче провадження

Англійська, укра-
їнська, російська, 
турецька, китайська, 
французька, німець-
ка, польська, болгар-
ська, іспанська та ін.

вул. Воздвиженська, 10-А, м. Київ, 04071; 
тел.: (044) 221 99 96;  
info@tcm.com.ua, tcm.com.ua

61
ГРИЩЕНКО ТА ПАРТНЕРИ,*
ГРИЩЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ,
керуючий партнер

1992 НР Інтелектуальна  власність,  міжнародний  арбітраж,  судова  практика,  банківське  та  фі-
нансове право, корпоративне право, податкове право, земельне право та нерухомість, 
захист бізнесу

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Січових Стрільців, 37-41, м. Київ, 04053; 
тел.: (044) 490 37 07;  
adm@gp.ua, www,gp.ua

62
ECOVIS БОНДАР ТА БОНДАР,* 
БОНДАР ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
керуючий партнер

1998 НР Авіаційне право, судова практика, супровід приватних клієнтів, сімейне право, банківське 
та фінансове право, корпоративне право, M&A, податкове право, земельне право та не-
рухомість, фінансова реструктуризація, інфраструктура та логістика, конкурентне право, 
ДПП і взаємодія з держорганами

Російська, 
українська, 
англійська

вул. Рогнідинська, 3, оф. 10, м. Київ, 01024; 
тел.: (044) 537 09 10;
Kyiv-law@ecovis.ua, www.ecovis.ua

63
МОГИЛЬНИЦЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ, 
МОГИЛЬНИЦЬКИЙ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2017 НР Кримінальне право / WCC, судова практика, захист бізнесу, супровід приватних клієнтів, 
корпоративне право, комплаєнс, земельне право та нерухомість, сімейне право, ДПП і 
взаємодія з держорганами, податкове право, міжнародний арбітраж, конкурентне пра-
во, виконавче провадження

Українська, англій-
ська

вул. Інститутська, 18-А, м. Київ, 01021; 
тел.: (044) 337 41 57;  
office@mogylnytsky.com,  
mogylnytsky.com

64
LITIGATION GROUP, 
ДЬОМІН ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2014 НР Судова  практика,  дифамація,  кримінальне  право  / WCC,  захист  бізнесу,  митне  право, 
корпоративне право, супровід приватних клієнтів, податкове право, земельне право та 
нерухомість, інфраструктура та логістика, сімейне право, банківське та фінансове право, 
комплаєнс, трудове право

Англійська, німецька, 
польська, російська, 
українська

вул. Назарівська, 23-А, оф. 4, м. Київ, 01032; 
тел.: (067) 804 07 77;  
info@llg.kiev.ua, llg.com.ua

65
PRAVO GARANT, 
ЗАГРІЯ РОМАН ОЛЕГОВИЧ, 
керуючий партнер

2011 НР Банкрутство,  судова  практика,  податкове  право,  корпоративне  право,  трудове  право, 
земельне право та нерухомість, виконавче провадження, кримінальне право / WCC, сі-
мейне право, інтелектуальна власність, конкурентне право

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Незалежної України, 39-А,  
м. Запоріжжя, 69019; тел.: (068) 447 72 77;  
office@pravogarant.com.ua, pravogarant.com.ua

66

JEANTET,* 
БЕРТРАН БАРР’Є, 
партнер

2015 12 Банківське та фінансове право, корпоративне право, M&A, трудове право, конкурентне 
право, ДПП і взаємодія з держорганами, земельне право та нерухомість, фінансова ре-
структуризація, авіаційне право

Українська, росій-
ська, англійська, 
французька, 
німецька

вул. Володимирська, 4, м. Київ, 01001; 
тел.: (044) 206 09 80;  
ayesypenko@jeantet.org, www.jeantet.fr

KPLT,
КОСТЮК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
керуючий партнер

2019 НР Корпоративне право, податкове право, судова практика, M&A, фінансова реструктуриза-
ція, комплаєнс, трудове право, супровід приватних клієнтів

Українська, англій-
ська, польська, 
німецька, російська

вул. Академіка Єфремова, 32-А,  
м. Львів, 79013; тел.: (032) 298 97 97;  
office@kplt.com.ua, www.kplt.com.ua

67
LS GROUP, 
ДЕМ'ЯНЕНКО ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
глава компанії

2015 НР Кримінальне  право  / WCC,  судова  практика,  корпоративне  право,  супровід  приватних 
клієнтів, захист бізнесу, банківське та фінансове право, земельне право та нерухомість, 
податкове право, ДПП і взаємодія з держорганами, інтелектуальна власність, комплаєнс 

Українська, росій-
ська

вул. Спаська, 5, оф. 52, м. Київ, 04071;
тел.: (044) 227 19 77;  
lawfirm@lsg.com.ua

68

МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ,
МИХАЙЛЮК ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ,
керуючий партнер

1992 НР Інтелектуальна власність Українська, російська, 
англійська, фран-
цузька, німецька, ки-
тайська, грузинська, 
казахська, узбецька, 
італійська, іспанська

пров. Банний, 1, оф. 7, м. Харків, 61003; 
тел.: (057) 717 74 72;  
office@mspcorporate.com, 
www.msp-patent.com.ua

69
ESQUIRES,
ШКЕЛЕБЕЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, 
керуючий партнер

2016 НР Судова практика, кримінальне право / WCC, M&A, банківське та фінансове право, кор-
поративне право,  захист бізнесу,  супровід приватних  клієнтів,  захист честі,  гідності  та 
ділової репутації, трудове право, ринки капіталу, конкурентне право, податкове право, 
земельне право та нерухомість, сімейне право, фінансова реструктуризація

Українська, англій-
ська, російська

вул. Золотоустівська, 14, оф. 2, м. Київ, 01135; 
тел.: (044) 337 70 07;  
info@esquires.ua, esquires.ua

70
МАТВІЇВ І ПАРТНЕРИ, 
МАТВІЇВ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ, 
керуючий партнер

2013 НР Судова практика, супровід приватних клієнтів, кримінальне право / WCC, захист бізнесу  Українська, ро-
сійська, польська, 
англійська

вул. Академіка Лазаренка, 1, м. Львів, 79026; 
тел.: (032) 270 84 16;  
office@mpartners.com.ua, mpartners.com.ua

71
JN LEGAL, 
ЛЕВІТАС ЯН ІГОРОВИЧ, 
керуючий партнер

2017 НР Земельне право та нерухомість, судова практика, корпоративне право, M&A, криміналь-
не право / WCC, інтелектуальна власність, податкове право

Українська, росій-
ська, англійська, 
корейська

пров. Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01001; 
тел.: (044) 364 40 05; info@jn.legal, jn.legal

72
ТИТАН, 
ПЕДАК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
керуючий партнер

2009 НР Судова практика, банківське та фінансове право, виконавче провадження Українська, росій-
ська, англійська

вул. Антоновича, 131, оф. 51, м. Київ, 03150; 
тел.: (095) 126 22 27;  
info@titan-legal.com.ua, www.titan-legal.com.ua

73

PETERKA & PARTNERS, 
УТІРАЛОВ ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ, 
партнер, керівник офісу в Україні

2006 НР Корпоративне право, податкове право,  трудове право,  інтелектуальна власність, ТМТ, 
судова практика, комплаєнс, банкрутство, банківське та фінансове право, земельне пра-
во та нерухомість, конкурентне право

Англійська, фран-
цузька, українська, 
російська

вул. Саксаганського, 40/85, м. Київ, 01033; 
тел.: (044) 581 11 20; 
reception@peterkapartners.ua,  
www.peterkapartners.com

КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ, 
КУШНІР ЮРІЙ ЗЕНОВІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2003 11 Судова практика, земельне право та нерухомість, корпоративне право, податкове право, 
інтелектуальна власність, міжнародна торгівля  і право СОТ, M&A, комплаєнс, трудове 
право, інфраструктура та логістика, супровід приватних клієнтів, банківське та фінансове 
право

Англійська, німецька, 
польська, україн-
ська, російська

вул. Інститутська, 19-В, оф. 40, м. Київ, 01021; 
тел.: (044) 253 59 39;  
secretary@kypartners.com, www.kypartners.com

Новацією цього року стало групування юридичних фірм, результати яких після оцінки експертами виявилися практично ідентичними.  
Наразі такий принцип застосовано лише до міжнародних юридичних фірм, представлених в Україні
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«Бронзова ліга» провідних  
юридичних фірм України 2021 року

ПРИМІТКА. ДО ТАБЛИЦІ ВКЛЮЧЕНО ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ «50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ 2021 РОКУ» ПОСІЛИ МІСЦЯ З 51 ДО 100. ЮРИДИЧНІ ФІРМИ РОЗМІЩЕНО ВІДПОВІДНО ДО УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ ЗА ДЕКІЛЬКОМА ПОКАЗНИКАМИ: ДОХОДОМ ЗА 12 МІСЯЦІВ  
(IV КВАРТАЛ 2020 РОКУ ТА I–III КВАРТАЛИ 2021 РОКУ), КІЛЬКІСТЮ ЮРИСТІВ, ФІНАНСОВОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ, КІЛЬКІСТЮ СУПРОВОДЖУВАНИХ ВЕЛИКИХ ПРОЄКТІВ, РЕЙТИНГОМ ВИЗНАННЯ, ЕКСПЕРТНОЮ ОЦІНКОЮ. 
ПІД ОДНИМ НОМЕРОМ ВКАЗАНО ОФІСИ МІЖНАРОДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ІДЕНТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ. 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: * — ДОХІД ВІДНОВЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ; ** — ІНФОРМАЦІЮ ВЗЯТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ; НР — ІНФОРМАЦІЯ НЕ РОЗГОЛОШУЄТЬСЯ.
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74
КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ, 
КРОЛЕВЕЦЬКИЙ КИРИЛО ІГОРОВИЧ, 
голова об'єднання

2014 НР Кримінальне  право  /  WCC,  податкове  право,  земельне  право  та  нерухомість,  судова 
практика, корпоративне право, банківське та фінансове право, захист бізнесу, антико-
рупційне право, ринки капіталу, інфраструктура та логістика, супровід приватних клієнтів, 
банкрутство, виконавче провадження, ДПП і взаємодія з держорганами

Українська, росій-
ська, англійська

майдан Героїв Небесної Сотні, 14/1, 
м. Харків, 61001; тел.: (097) 777 00 21;  
office@kap.ua, kap.ua

75
REVEALING INFORMATION, 
КЕЄР ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2019 НР Кримінальне право / WCC, судова практика, банківське та фінансове право, корпоратив-
не право, сімейне право, захист бізнесу, інтелектуальна власність, трудове право, подат-
кове право, земельне право та нерухомість, конкурентне право, банкрутство, супровід 
ДТП

Російська, україн-
ська, англійська, 
німецька, іврит

вул. Дегтярівська, 25-А, корпус Л,  
м. Київ, 04119; тел.: (067) 868 36 90; 
rigroup@revealinginformation.com.ua, 
revealinginformation.com.ua

76
ЮРИДИЧНЕ БЮРО СЕРГЄЄВИХ, 
СЕРГЄЄВА СВІТЛАНА ЙОСИФІВНА,
партнер, голова

2009 НР Морське право, судова практика, корпоративне право, трудове право, супровід приват-
них клієнтів, захист бізнесу, податкове право, міжнародний арбітраж

Українська, росій-
ська, англійська, 
французька

вул. Армійська, 11/6, оф. 2-А, м. Одеса, 65058; 
тел.: (048) 737 82 28;  
office@srgv.com, www.srgv.com

77
АНТЕ, 
ГУК АНДРІЙ РУСЛАНОВИЧ, 
партнер

2015 НР Авіаційне  право,  судова  практика,  конкурентне  право,  корпоративне  право,  трудове 
право, податкове право, інфраструктура та логістика, ДПП і взаємодія з держорганами, 
інтелектуальна  власність,  кримінальне  право  / WCC,  міжнародний  арбітраж,  супровід 
приватних клієнтів, виконавче провадження

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Нижньоюрківська, 45-А, м. Київ, 04080; 
тел.: (044) 277 23 00;  
office@antelaw.ua, www.antelaw.ua

78
ЖОВАННИК І ПАРТНЕРИ, 
ЖОВАННИК ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА, 
керуючий партнер

2013 НР Корпоративне право, захист бізнесу, судова практика, земельне право та нерухомість, 
сімейне право, кримінальне право / WCC, податкове право, інфраструктура та логістика, 
супровід приватних клієнтів, банкрутство

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Рішельєвська, 19, м. Херсон, 73024; 
тел.: (050) 494 48 18; 
zhovannikpartners@gmail.com, zhovanniknp.com

79
MK LEGAL SERVICE, 
КУРОЧКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ, 
керуючий партнер

2011 НР Корпоративне право, інтелектуальна власність, податкове право, судова практика, супро-
від інвестицій, захист бізнесу, трудове право, супровід приватних клієнтів, ДПП і взаємодія 
з держорганами, M&A, земельне право та нерухомість, міграційне право, інфраструктура 
та логістика, сімейне право, конкурентне право, міжнародна торгівля і право СОТ

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Васильківська, 37-В,  
м. Київ, 03022; тел.: (093) 317 10 20;  
mk@mklegalservice.com, mklegalservice.com 

80
СИРКО І ПАРТНЕРИ, 
СИРКО ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ, 
керуючий партнер 

2020 8 Кримінальне право / WCC, захист бізнесу, судова практика, супровід приватних клієнтів, 
сімейне право, корпоративне право, інтелектуальна власність, податкове право, земель-
не право та нерухомість, ДПП і взаємодія з держорганами

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Панаса Мирного, 28-А, оф. 157,  
м. Київ, 01011; тел.: (050) 963 12 87;
info@s-partners.com.ua

81
OSTIN LAW FIRM,
ПОРАДА ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
керуючий партнер

2016 НР Судова практика, банківське та фінансове право, M&A, корпоративне право, фінансова 
реструктуризація, податкове право, земельне право та нерухомість, міжнародний арбіт-
раж, банкрутство, захист бізнесу 

Українська, росій-
ська, англійська 

вул. Богдана Хмельницького, 55, 3-й поверх,
м. Київ, 01054; тел.: (044) 466 55 01;  
office@ostinlaw.com, www.ostinlaw.com

82
ФІНЕКС,
МАРЧЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА,
керуюча партнерка

1997 НР Судова практика, кримінальне право / WCC, податкове право, захист бізнесу, ДПП і вза-
ємодія з держорганами, трудове право

Українська, англій-
ська

вул. Барикадна, 11-А, оф. 8, м. Дніпро, 49044;
тел.: (067) 639 70 74;  
fineks2@gmail.com, finex.lawyer

83
TEFFI LAW FIRM, 
КРИЖАНОВСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ, 
керуючий партнер

2017 НР Судова практика, M&A, податкове право, корпоративне право, трудове право, банкрут-
ство

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Глибочицька, 40, м. Київ, 04050; 
тел.: (044) 465 73 35;  
info@teffilaw.com.ua, www.teffilaw.com.ua

84
NOBILI, 
ТИЩЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА,
керуюча партнерка

2007 НР Банкрутство, судова практика, банківське та фінансове право, податкове право, фінан-
сова реструктуризація, супровід приватних клієнтів, захист бізнесу 

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Ярославська, 6, м. Київ, 04071; 
тел.: (044) 200 23 15;
info@nobili.ua, nobili.ua

85
SENSUM,* 
НАВРОЦЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ,
керуючий партнер

2018 10 Земельне право та нерухомість, судова практика, супровід приватних клієнтів, трудове 
право, податкове право, захист бізнесу 

Українська, росій-
ська, англійська

бульвар Лесі Українки, 7-А, оф. 54,  
м. Київ, 01133; тел.: (066) 529 25 99;
office@sensum-law.com, sensum-law.com

86
ГЕСТОРС,*
ЦВЄТКОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
керуючий партнер

2012 НР Судова практика, міжнародна торгівля і право СОТ, трудове право, кримінальне право / 
WCC, банківське та фінансове право, корпоративне право, інтелектуальна власність, по-
даткове право, земельне право та нерухомість, міжнародний арбітраж, сімейне право, 
банкрутство, супровід приватних клієнтів

Українська, росій-
ська, англійська, ні-
мецька, французька, 
італійська

вул. Олеся Гончара, 41, 7-й поверх,  
м. Київ, 01054; тел.: (044) 254 44 82;  
info@gestors.com.ua, www.gestorslaw.com

87
ДОМІНАНТА, 
ШАМРАЙ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА,
директор

2011 16 Банківське та фінансове право, судова практика, супровід приватних клієнтів, виконавче 
провадження, трудове право, земельне право та нерухомість, сімейне право, захист біз-
несу, ДПП і взаємодія з держорганами, морське право, корпоративне право, криміналь-
не право / WCC, інтелектуальна власність, податкове право, фінансова реструктуризація

Українська, росій-
ська, англійська, 
французька, 
німецька

вул. Воздвиженська, 10-Б, оф. 17,  
м. Київ, 04071; тел.: (044) 425 06 11;  
office@lg-d.com, www.lg-d.com

88
OLSTEN PARTNERS, 
РОМАНЕНКО ОЛЕСЯ ДМИТРІВНА, 
керуючий партнер

2007 НР Корпоративне право, супровід інвестиційних проєктів, судова практика, земельне право 
та нерухомість, податкове право, M&A, трудове право, інтелектуальна власність

Російська, україн-
ська, англійська

вул. Тургенівська, 38, оф. 102-1, м. Київ, 01054; 
тел.: (073) 010 90 94, (067) 384 57 54; 
olstenpartners@gmail.com, olsten.com.ua

89
ЄПРАВО, 
ЛЕХ МАРІЯ СЕМЕНІВНА, 
директор

2012 14 Судова  практика,  інтелектуальна  власність,  корпоративне  право,  конкурентне  право, 
кримінальне право / WCC, трудове право, податкове право, захист бізнесу, M&A, земель-
не право та нерухомість, сімейне право, ДПП і взаємодія з держорганами

Російська, україн-
ська, англійська, 
німецька, іспанська

вул. Інститутська, 13/4, оф. 33, м. Київ, 01021; 
тел.: (044) 235 04 44;  
welcome@epravo.ua, epravo.ua

90
ЛЕГІТИМУС, 
ОЧКОЛЬДА МИКОЛА ГЕННАДІЙОВИЧ,
керуючий партнер

2006 НР M&A, податкове право, земельне право та нерухомість, корпоративне право, міжнарод-
ний арбітраж, судова практика, захист бізнесу 

Українська, росій-
ська, англійська, 
іспанська, німецька, 
арабська

вул. Володимирська, 49-А, оф. 146,  
м. Київ, 01001; тел.: (044) 585 82 55/56; 
legitimus@legitimus.com.ua, 
www.legitimus.com.ua

91
ЦИПІН І ПАРТНЕРИ, 
ЦИПІН ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ,
директор

2017 НР Судова практика, цивільне право, господарське право, кримінальне право / WCC, сімей-
не право, корпоративне право, трудове право, податкове право, земельне право та не-
рухомість, супровід приватних клієнтів, виконавче провадження

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Волоська, 2, оф. 1, м. Київ, 04070; 
тел.: (044) 228 63 69;  
info@ckp.kiev.ua, tsypin.partners

92

FORTIOR LAW,
ХРИСТИЧ ДАНИЛО ЮРІЙОВИЧ, 
директор

2020 НР Міжнародний арбітраж, морське право, міжнародна торгівля і право СОТ, судова прак-
тика

Англійська, росій-
ська, українська, 
французька

майдан Незалежності, 2, оф. 407,  
м. Київ, 01012; тел.: (044) 247 78 20;  
ukraine@fortiorlaw.com, fortiorlaw.com

BURHAN LAW OFFICE, 
БУРГАН ТАРАС КОСТЯНТИНОВИЧ, 
керуючий партнер

2012 НР M&A, судова практика, корпоративне право, земельне право та нерухомість, міжнарод-
на торгівля  і право СОТ, банківське та фінансове право, ринки капіталу,  legal process 
outsourcing

Англійська, укра-
їнська, російська, 
німецька (рідко)

площа Катедральна, 3, оф. 3, м. Львів, 79008; 
тел.: (097) 253 10 00;  
office@burhan.ua, burhan.ua

93
ЦЕЗАР, 
ХІЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ,
керуючий партнер

2012 НР Судова практика, банківське та фінансове право, захист бізнесу, виконавче проваджен-
ня, супровід приватних клієнтів

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Шота Руставелі, 16, оф. 13, м. Київ, 03115; 
тел.: (067) 678 01 11; 
caesarcomua@gmail.com, caesarlaw.com.ua

94
ADVICE GROUP,**
ПОДІЛЬЧАК АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ,
керуючий партнер

2010 НР Судова практика, комплаєнс, корпоративне право, податкове право, захист бізнесу, банків-
ське та фінансове право, M&A, кримінальне право, інтелектуальна власність, трудове пра-
во, земельне право та нерухомість, міграційне право, ДПП та взаємодія з держорганами

Українська, англій-
ська, німецька, 
російська, польська

пр-т Шевченка, 36, м. Львів, 79005; 
тел.: (032) 247 97 13;
office@advice-group.com, www.advice-group.com

95
ТИТИКАЛО ТА ПАРТНЕРИ, 
ТИТИКАЛО РОМАН СЕРГІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

2008 8 Судова практика, трудове право, земельне право та нерухомість, корпоративне право, 
кримінальне право / WCC, сімейне право

Українська пр-т Перемоги, 121-А, оф. 221, м. Київ, 03115; 
тел.: (044) 338 95 38;  
roman@tytykalo.com.ua, tytykalo.com.ua

96
TRUST ME, 
БАРБАШИН СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ, 
керуючий партнер

2015 НР Інтелектуальна власність, судова практика, корпоративне право, комплаєнс, податкове 
право, супровід приватних клієнтів

Російська, україн-
ська, англійська, 
польська

вул. Олеся Гончара, 36-Б, оф. 7, м. Київ, 01054; 
тел.: (067) 674 47 21; 
s.barbashin@trustme.ua, www.trustme.ua

97
AS LEGAL,
АНДРЄЄВ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ,
керуючий партнер

2016 13 Земельне право та нерухомість, кримінальне право / WCC, судова практика, захист біз-
несу, корпоративне право, ринки капіталу, фінансова реструктуризація, супровід приват-
них клієнтів, виконавче провадження

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Середньофонтанська, 19-В, оф. 204, 
м. Одеса, 65039; тел.: (048) 771 02 77;  
mail@aslegal.com.ua, www.aslegal.com.ua

98
МАЦКО ТА ПАРТНЕРИ, 
МАЦКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
керівник

2015 НР Судова практика, корпоративне право, земельне право та нерухомість, супровід приват-
них клієнтів, захист бізнесу

Українська, росій-
ська

вул. Бугаївська, 21, оф. 905, м. Одеса, 65005; 
тел.: (097) 587 58 96;  
law.matsko@gmail.com

99
ЕВРІКА, 
ШАБЕЛЬНІКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ, 
керуючий партнер

2021 НР Судова практика, кримінальне право / WCC, супровід приватних клієнтів, банківське та 
фінансове право, банкрутство, захист бізнесу, міжнародний арбітраж, корпоративне пра-
во, інтелектуальна власність, трудове право, податкове право, виконавче провадження

Українська, росій-
ська, англійська

вул. Генерала Алмазова, 8, оф. 112,  
м. Київ, 01011; тел.: (097)954 40 85;  
office@evrikalaw.com.ua

100
УДОВИЧЕНКО ТА ПАРТНЕРИ,
УДОВИЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
голова адвокатського об'єднання

2015 НР Судова практика, корпоративне право, земельне право та нерухомість, супровід приват-
них клієнтів, захист бізнесу

Українська, росій-
ська, німецька

вул. Петра Могили, 28, оф. 31, м. Рівне, 33001; 
тел.: (0362) 40 10 56;  
office@udovychenko.com, udovychenko.com
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НАГОЛОШУЄ АНДРІЙ АСТАПОВ, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР ETERNA LAW

«Сьогодні клієнти як ніколи очікують від юридичного радника повного 
занурення у специфіку їх бізнесу»

Бізнес-акцент

— Які події та тенденції стали визна-
чальними для розвитку ринку юридич-
них послуг цього року?
— Хоча весь світ фактично вже другий 
рік поспіль проводить у протистоянні 
пандемії, і, здавалося би, вже всі зви-
кли до пов’язаних із новою реальністю 
обмежень та складнощів, пандемія все 
ж таки залишилася визначальним фак-
тором для року, що минає. Дистанційна 
робота вже стала символом new normal 
для значної частини бізнесу, проте її 
навряд можна назвати ідеальним ва-
ріантом організації робочого процесу 
саме юридичної фірми. Тому ми доклали 
максимум зусиль, аби не вносити карди-
нальних змін у роботу та не переходити 
на дистанційку.

Ще більшого поширення в різних га-
лузях економіки набула практика сумі-
щення посад та обов’язків працівників. 
Водночас неможливість виконувати низ-
ки контрактів через пандемію не втрати-
ла своєї актуальності й цього року.

Щодо локальних українських подій, 
то серед найбільш вагомих слід назвати 
прийняття великої кількості законодав-
чих актів і проєктів у сфері технологій, 
щодо «Дія.Сіті», у сфері грального бізне-
су, віртуальних активів, енергетики, ін-
дустріальних парків тощо. Ці події мали 
найбільший вплив на юридичний бізнес 
України в 2021 році.

— Що наразі є основними викликами 
для юридичного бізнесу в Україні?
— Думаю, неправильно виділяти викли-
ки, з якими стикається саме юридичний 
бізнес, адже насправді вся сфера кон-
салтингу від початку пандемії пережи-
ває приблизно однакові складнощі. На 
самому початку поширення коронавіру-
су та запровадження локдаунів ніхто не 
наважувався робити довгострокові про-
гнози, та скрізь у світі бізнес намагався 
максимально економити буквально на 
всьому, що, на його думку, підлягало 
економії. Так, багато хто почав скорочу-
вати працівників або тривалість їхнього 
робочого дня, а також зменшувати ви-
трати на оренду офісів, PR, маркетинг та 
юридичні послуги позаштатних радни-
ків. І якщо економія на офісі видається 
цілком логічним кроком, то економія на 
всьому іншому з цього списку показала 
свою неефективність, коли вже йшлося 
про довгострокову перспективу. Тому 
поступово світ, звикнувши до нової ре-
альності, повернувся до звичних витрат 
включно з витратами на юридичну під-
тримку зовнішніх радників.

В Україні ж основним викликом для 
юридичного ринку на сьогодні можна 
сміливо назвати нову звичку бізнесу 
економити через пандемію, з якою в нас 
ще не покінчили. Звісно, це зумовлено 
серед іншого нестабільністю в соціаль-

но-політичному житті країни. Через це 
багато хто боїться нових потрясінь, тому 
не квапиться планувати гру в довгу. Так, 
багато клієнтів, навіть попри те що їхні 
індустрії можуть рости в нинішній си-
туації, продовжують економити. Якщо 
чесно, мені це видається схожим на еко-
номію на сірниках, адже ні для кого не 
секрет, що наслідки такого нехтування 
юридичним консалтингом загрожують 
набагато більшими втратами, ніж пла-
нові витрати на юридичного радника.

Ще одним викликом я би назвав не 
завжди етичну конкуренцію, яку де-
монструють деякі гравці українського 
юридичного ринку. Звісно, в критичних 
умовах легко піддатися спокусі та жити 
сьогоднішнім днем, проте ми завжди 
пам’ятаємо, що всі складнощі минуть, а 
змога відкрито дивитися в очі колегам 
по ринку — привілей, який важко пере-
оцінити.

— Що юрфірми, зокрема ваша, можуть 
протипоставити озвученим викликам?
— Щоб протистояти озвученим еконо-
мічним викликам, ETERNA LAW насам-
перед робить акцент на якості послуг, 
додаткових послугах для клієнта і кон-
салтингу преміум-сегмента. До того 
ж ми завжди робили ставку на бізнес- 
орієнтованість, і тепер ця наша перевага 
як ніколи актуальна. Сьогодні клієнтам 
вкрай важливо бачити в юридичному 
раднику не просто експерта з юридич-
них питань, а повноцінного партнера, 
який глибоко розуміє потреби їхнього 
бізнесу, бачить можливості не тільки 
для збереження, а й для зростання та 
примноження.

— Інноваційність юрбізнесу — це мод-
ний тренд чи гостра потреба? Куди, за 
вашими спостереженнями, переважно 
спрямовується інноваційний потенціал 
юрфірм?
— Думаю, наприкінці 2021 року вже 
можна сміливо казати, що інновацій-
ність давно перестала бути трендом, 
перетворившись на гостру необхід-
ність. Швидкий розвиток технологій 
змушує юрфірми не просто йти в ногу 
з часом, а бігти надзвичайно швидко, 
щоб хоча би зберігати свої позиції. 
Щодо інноваційних напрямів саме юр-
фірм, то вони фактично відповідають 
загальним трендам: це і оптимізація 
та пришвидшення процесів, і перехід 
на хмарні сервіси тощо.

— На які практики та послуги ви роби-
тимете ставку в 2022 році? Чим, окрім 
власне юридичної експертизи, юрфірми 
можуть бути корисними для своїх клі-
єнтів?
— Що стосується 2022 року, ми робимо 
ставку на індустрії, які мають великий 
потенціал. Це насамперед IT (сервісний 
та продуктовий), сфери інновацій, тех-
нологій, фінтеку, грального бізнесу та 
медицини. Як я вже казав, крім експер-
тизи, від юристів клієнти дедалі більше 
хочуть отримувати бізнес-консалтинг. 
Сьогодні клієнти як ніколи очікують від 

юридичного радника повного занурен-
ня у специфіку їхнього бізнесу. І такі 
послуги можуть надавати тільки фірми 
топсегмента, які вже давно працюють 
на ринку та напрацювали власну біз-
нес-експертизу, а не лише володіють 
високоякісними юридичними знаннями. 
Тепер для успішних юристів надзвичай-
но важливо не просто орієнтуватися в 
політичних та соціальних реаліях краї-
ни та світу, а й вміти передбачати різ-
ні варіанти розвитку подій на декілька 
кроків наперед. З огляду на це, думаю, 
в Україні щораз більше буде розвива-
тися практика GR. Водночас зважаючи 
на світові тенденції та бажання Укра-
їни інтегруватися в глобальну еконо-
міку, впевнений, що комплаєнс також 
буде дуже активно розвиватися в нас. 
Передбачаючи це, ми заздалегідь роз-
почали пошук нових експертів та цього 
року підсилили команду ETERNA LAW 
двома новими партнерами. Так, до нас 
приєдналися Андрій Тростін та Тимур 
Хасанов-Батиров, які очолили практики 
GR та комплаєнсу в фірмі відповідно.

Згідно з результатами спільного 
опитування Європейської бізнес асо-
ціації та компанії «Nestlé в Україні», 
яке вони провели серед CEO членських 
компаній асоціації, можна говорити про 
впевнене зростання оптимістичних на-
строїв та прогнозів топменеджерів. Ці 
показники фактично є співставними з 
допандемічними. Наприклад, 83 % рес-
пондентів прогнозують зростання свого 
бізнесу (для порівняння, минулого року 
60 % опитуваних топменеджерів прогно-
зували позитивні бізнес-результати). Ще 
15 % директорів розраховують утрима-
ти бізнес-показники на рівні 2021 року, 
і тільки 2 % очікують погіршення стану 
справ у їхньому бізнесі (минулого року 
таких було 14 %).

Загалом я думаю, що наступний рік, 
хоч і не буде з найлегших для юридично-
го бізнесу, але принесе багато можливо-
стей, тож, як завжди, успіх супроводжу-
ватиме гнучких та здатних адаптуватися 
до змін. Тому в нас оптимістичні очіку-
вання від 2022 року.

АНДРІЙ АСТАПОВ 
Народився в 1978 році в Києві. Закінчив Запо-
різький державний університет,  Ноттінгем-
ський університет («міжнародне право») та 
Університет Міссісіпі («політологія та право»). 
Має понад 19 років професійного досвіду в 
галузях міжнародного арбітражу, вирішення 
спорів, міжнародного комерційного права, 
міжнародної торгівлі та нормативно-право-
вого регулювання інвестиційної діяльності. 
Спеціалізується на супроводі локальних та ве-
ликих міжнародних проєктів у сферах енерге-
тики та природних ресурсів, інфраструктури, 
а також проєктів у нафтогазовому й аграрно-
му секторах. Один із найдосвідченіших екс-
пертів у галузі грального бізнесу в Україні.
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50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ  
ФІРМ УКРАЇНИ  
ЗА ДОХОДАМИ

№  
З\П НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

ДОХІД 
ЗА 12 МІСЯЦІВ, 
ГРН

ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ НАДАЛИ ЗГОДУ 
НА ПУБЛІКАЦІЮ ДАНИХ ПРО ДОХОДИ

1 AVELLUM 158 963 597 

2 ADER HABER 101 673 482 

3 REDCLIFFE PARTNERS 100 413 179 

4 EVERLEGAL 96 057 200 

5 LEXWELL & PARTNERS 95 400 000 

ДОХІД ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ВІДНОВЛЕНО  
ВІДПОВІДНО ДО МЕТОДИКИ

1 EY В УКРАЇНІ 197 178 303*

2 KINSTELLAR 193 945 871*

3 INTEGRITES 155 425 055*

4 ARZINGER 153 033 900*

5 ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ 117 166 580*

ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ ВКАЗАЛИ ІНФОРМАЦІЮ  
ПРО ДОХОДИ НА УМОВАХ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1 ASTERS НР

2 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ НР

3 BAKER MCKENZIE НР

4 SAYENKO KHARENKO НР

5 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF НР

6 EQUITY НР

7 AEQUO НР

8 GOLAW НР

9 KPMG LAW UKRAINE НР

10 CMS-KYIV НР

11 ЮРЛАЙН НР

12 L.I.GROUP НР

13 KODEX НР

14 STRON LEGAL SERVICES НР

15 ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА НР

16 AVER LEX НР

17 ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ НР

18 ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ НР

19 DENTONS НР

20 VB PARTNERS НР

21 MORIS НР

22 HILLMONT PARTNERS НР

23 ETERNA LAW НР

24 TCM GROUP UKRAINE НР

25 DYNASTY LAW & INVESTMENT НР

26 АНК НР

27 JUSCUTUM НР

28 BENCHERS НР

29 ASA GROUP НР

30 СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ НР

31 MITRAX НР

32 ALEXANDROV&PARTNERS НР

33 ТИТАН НР

34 АНТІКА НР

35 LES НР

36 ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ НР

37 КМ ПАРТНЕРИ НР

38 ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ НР

39 GRACERS НР

40 ILF НР

ПРИМІТКА. ПІД ДОХОДОМ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ ДОХІД, ОТРИМАНИЙ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА 12 МІСЯЦІВ (IV КВАРТАЛ 2020 РОКУ ТА І—ІІІ КВАРТАЛИ 2021 РОКУ). ДАНІ 
ЗГРУПОВАНО ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТУСУ НАДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. В МАЖАХ КОЖНОЇ ГРУПИ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ 
РОЗТАШОВАНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ВЕЛИЧИНИ ДОХОДУ. 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:  НР —ІНФОРМАЦІЯ НЕ РОЗГОЛОШУЄТЬСЯ, * — ДОХІД ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ 
ВІДНОВЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО МЕТОДИКИ.

Цей рік був досить непростим для юридичного ринку. І навіть не тому, що 
змінився режим роботи. Мені здається, що юридичні фірми досить добре при-
стосувалися до нових умов, усі швидко перейшли у переважно дистанційні фор-
мати роботи. Головне, що впливало: загалом знизилася бізнес-активність наших 
клієнтів, частину проєктів було призупинено до кращих часів, інші реалізову-
валися дуже повільно. Крім того, витрати на юридичних радників у багатьох 
випадках були значно урізані.

Водночас практики, пов’язані з вирішенням спорів, не відчули спаду і пока-
зали хороший результат. Досить завантаженою була практика корпоративно-
го права і M&A, передовсім за рахунок великої кількості проєктів середнього 
рівня, навіть якщо вони не були завершені із бізнесових причин, юристи гарно 
заробляли на проведенні юридичних аудитів. Активним був рік і для практики 
інтелектуальної власності — вона працює стабільно із року в рік і всі коливання 
на ній відображаються найменше.

У банківській та фінансовій практиці було помітно менше трансакційної 
роботи, водночас юристи активно залучалися до підготовки законодавчих та 
регуляторних змін — це оплачувана робота, яка фінансувалася переважно між-
народними інституціями. Зокрема, наша фірма залучалася до підготовки нового 
положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про випуск 
облігацій міжнародних фінансових інституцій, допомагала із розробкою змін до 
законодавства в галузі публічно-приватного партнерства, а також працювала 
над проєктом закону України про електронні складські свідоцтва. Якщо роз-
глядати ділову активність у розрізі галузей економіки, то першість утримують 
сільське господарство та фармацевтика. У сферах енергетики та харчової про-
мисловості було декілька цікавих боргових реструктуризацій та інших проєктів. 
Помітно почав зростати ринок fintech — цифровізація сфери фінансових послуг 
відбувається швидкими темпами, тож клієнти поступово починають усвідомлю-
вати необхідність залучення юридичних радників.

СЕРГІЙ  
ЧОРНИЙ, 
керуючий партнер  
київського офісу  
Baker McKenzie

У 2021 році юридичний ринок України однозначно активно зростав. Зрос-
ли як традиційні практики корпоративного, фінансового права та вирішення 
спорів, так і консультаційні практики податкового, трудового, енергетичного 
та антимонопольного законодавства. Наприклад, практика нерухомості отри-
мала додатковий поштовх із відкриттям ринку землі, хоча він поки що є не-
значним. На мій погляд, ринок повністю адаптувався до карантинних обмежень, 
забезпечивши віддалений доступ до робочих комп’ютерів для своїх працівників, 
перенісши комунікації з клієнтами у різні відеоплатформи тощо. Якщо не буде 
наступного року якихось «чорних лебедів», то юридичний ринок України про-
довжить активно зростати, адже восени очевидним є достатній потік роботи 
на наступний рік. Україна, безумовно, є цікавою для опортуністичних іноземних 
інвесторів, але я впевнений, що за ними прийдуть великі стратегічні інвестори.

Юридичні фірми першої десятки будуть і надалі зростати за розміром і кіль-
кістю партнерів у відповідь на загальне зростання обсягу роботи. Водночас 
очевидних синергій для консолідації серед гравців першої десятки чи навіть 
двадцятки я не спостерігаю. Цьогорічне об’єднання київських команд Kinstellar 
та DLA Piper стало радше наслідком глобального тренду, ніж особливістю ук-
раїнського ринку як такого.

Лише проривне та стабільне зростання економіки України у наступні 
п’ять-десять років може стати тригером для приходу іноземних юридичних фірм 
на ринок України або суттєвої консолідації локальних гравців на ринку.

МИКОЛА  
СТЕЦЕНКО, 
керуючий партнер  
AVELLUM

У 2021 році обсяги роботи на ринку повернулися на «доковідний» рівень. 
Пожвавилась практика M&A, відкрився ринок землі, що спричинить суттєве 
зростання робіт у цій галузі найближчим часом.

Що стосується нашої компанії, то завантаження судової та кримінальної 
практик, а також практики нерухомості у році, що минає, зросло навіть порівня-
но з 2019 роком, і нам довелося розширювати команду, щоб впоратися з цим. 
Ми також надалі розвиваємо практику медичного права і захисту прав пацієн-
тів та лікарень, також сподіваємось на збільшення попиту в цій галузі.

На жаль, мусимо констатувати, що революційних позитивних змін в укра-
їнській економіці не відбулося, а великі іноземні інвестори є доволі нечастими 
гостями в Україні. Це не дає змоги українським юридичним фірмам суттєво на-
рощувати обсяги робіт, уникаючи демпінгу. Ми й надалі будемо уникати цього, 
концентруючись на високій ефективності, та сподіваємося, що наші колеги, які 
також займають провідні позиції в рейтингах юридичних фірм, вчинятимуть так 
само.

Інфляційні процеси в Європі та США, напевно, вплинуть на Україну, отже, 
можна очікувати зростання цін провідних юридичних компаній, вартість послуг 
яких номінована в доларах США, якщо не в наступному, то в 2023 році.

МИХАЙЛО  
ІЛЛЯШЕВ, 
керуючий партнер 
ЮФ «Ілляшев та Партнери»

Підсумки року
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Підбиваючи підсумки 2021 року, можна сказати, що для ринку він став вда-
лим і сприятливим з фінансової точки зору.

З огляду на низку законодавчих змін, зокрема податкову реформу 
2021 року, запровадження ринку землі, правил КІК, безподаткову ліквідацію і 
податкову амністію, нові вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарів та корпо-
ративної структури бізнесу, виникало чимало питань та клієнтських запитів на 
їх вирішення.

Передбачувано найбільш прибутковими стали судова, податкова та корпора-
тивна практики. Не можна також не помітити розвиток практики кримінального 
права та захисту бізнесу — зараз це лідер за багатьма показниками, у першу 
чергу в частині захисту інтересів бізнесу від тиску правоохоронних органів.

Окремої уваги заслуговує трансформація IT-сектору. На регіональному рівні 
бізнеси об’єднуються в ІТ-кластери, створюючи цілі ІТ-екосистеми. «Дія.Сіті» — 
це досить амбітний експеримент, від якого не в останню чергу залежить роз-
виток індустрії в цілому. Його успішність насамперед залежатиме від того, чи 
дійсно будуть враховані владою ключові рекомендації та пропозиції зі сторони 
бізнес-спільноти. Бізнес неодноразово висловлював свою концептуальну під-
тримку запропонованим новелам, так само як і надавав свої пропозиції щодо 
прогресивного правового та податкового режиму для ІТ-індустрії.

Стосовно боротьби за лояльність клієнтів між юридичними фірмами, то 
вона стане ще більш конкурентною. Надання унікальної ціннісної пропозиції, 
побудова відповідального бізнесу, який керується принципами сталого роз-
витку, дотримання положень комплаєнсу, а також впровадження інноваційних 
технологій та управлінських підходів — це необхідність сучасних відносин з 
клієнтами.

СЕРГІЙ  
ОБЕРКОВИЧ, 
старший партнер  
GOLAW

У цілому ринок продовжує тенденції минулого року. Якщо говорити по га-
лузях, то лідером за конкурентністю та доходом залишається комплексне ви-
рішення спорів — суперлітігація, тобто судова практика, White-Collar Crimes, 
практика банкрутства, арбітраж та медіація.

Вочевидь, багато в чому така ситуація зумовлена об’єктивними явищами — 
перманентною фінансовою кризою, чергова хвиля якої спричинена пандемією 
COVID, дефіцитом енергоносіїв та їх здорожчанням, продовженням конфлікту 
на Сході України та анексією Криму.

До суб’єктивних чинників я зарахував би суперечливу політику держави у 
сфері банківського регулювання та гарантування вкладів, захисту економічної 
конкуренції (боротьба з олігархами, активізація ролі АМКУ), державної безпеки 
та санкцій.

Узагалі застосування санкцій в нинішньому вигляді стало «чорним лебедем» 
для юридичного ринку, спровокувавши активізацію клієнтського попиту одразу 
в групі практик — судовій, кримінальній, конституційній і навіть енергетичній 
практиках та практиці природних ресурсів.

Посилює попит на консультацію судових юристів і стан невизначеності у 
сфері судово-правових реформ, який тримає у напруженні не лише правників, 
але й наших клієнтів. Сам клієнт став ще більш вибагливим, орієнтуючись на 
експертизу лідерів у необхідних йому спеціалізаціях, очікуючи від юриста мак-
симальної ефективності та професіоналізму.

ОЛЕГ  
МАЛІНЕВСЬКИЙ, 
керуючий партнер  
EQUITY

50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ  
ФІРМ УКРАЇНИ  
ЗА КІЛЬКІСТЮ ЮРИСТІВ

№ 
З/П НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ КІЛЬКІСТЬ 

ЮРИСТІВ
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ НАДАЛИ ЗГОДУ  
НА ПУБЛІКАЦІЮ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО КІЛЬКІСТЬ ЮРИСТІВ

1 ASTERS 140

2 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF 70

3 EY В УКРАЇНІ 61

4 AVELLUM 58

5 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ 57

6 BAKER MCKENZIE 55

7 EVERLEGAL 52

8 KPMG LAW UKRAINE 52

9 CMS-KYIV 45

10 ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ 39

11 REDCLIFFE PARTNERS 36

12 АРТІУС 27

13 LEGAL HOUSE 23

14 ДЕ-ЮРЕ 22

15 TCM GROUP UKRAINE 21

ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ ВКАЗАЛИ ІНФОРМАЦІЮ  
ПРО КІЛЬКІСТЬ ЮРИСТІВ  
НА УМОВАХ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1 SAYENKO KHARENKO НР

2 INTEGRITES НР

3 ARZINGER НР

4 KINSTELLAR НР

5 BARRISTERS НР

6 AEQUO НР

7 GOLAW НР

8 JUSCUTUM НР

9 KODEX НР

10 REVEALING INFORMATION НР

11 ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ НР

12 EQUITY НР

13 АБСОЛЮТ НР

14 MORIS НР

15 ETERNA LAW НР

16 AVER LEX НР

17 LS GROUP НР

18 КМ ПАРТНЕРИ НР

19 АНК НР

20 DENTONS НР

21 ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ НР

22 MITRAX НР

23 АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ 
ТА ПАРТНЕРИ НР

24 САЛКОМ НР

25 ILF НР

26 ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА НР

27 АМБЕР НР

28 ЮРЛАЙН НР

29 ADER HABER НР

30 DYNASTY LAW & INVESTMENT НР

31 TOTUM НР

32 ARIO НР

33 ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ НР

34 ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON НР

35 VB PARTNERS НР

ПРИМІТКА.  В МЕЖАХ КОЖНОЇ ГРУПИ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ РОЗТАШОВАНІ  
ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ ЮРИСТІВ.  
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: НР —ІНФОРМАЦІЯ НЕ РОЗГОЛОШУЄТЬСЯ.

Підсумки року

ОЛЕКСІЙ  
ФІЛАТОВ, 
старший партнер  
Aequo

Попит фокусується в першу чергу на зрозумілому економічному результаті 
і прогнозованій конкурентоспроможній ціні. При цьому клієнт чекає сервісного 
підходу до надання послуг у сенсі додаткового комфорту і позитивних вражень. 
Пропозиція на юридичному ринку дає змогу покупцю бути вибагливим. Тому 
юридичний бізнес сьогодні має або давати ексклюзивний продукт, або пропо-
нувати клієнту додаткові послуги та комфорт, вартість яких уже включена в 
ринкову ціну. І це стосується майже будь-якого сегмента ринку. Обмежені ви-
нятки — суперсенситивні судові, ще більше — кримінальні справи. Висока якість 
власне юридичної роботи йде за гігієнічний мінімум, при цьому і не кожний клі-
єнт може диференціювати якісну послугу та посередню.

Щодо карантинних обмежень, то відчутний їх ефект далі другого кварталу 
минулого року не пішов, зараз ділова активність у сегменті великого бізнесу від 
карантину майже не страждає. Тому і юридичний бізнес, на мій погляд, каран-
тинні обмеження не надто відчуває.
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ТЕТЯНА  
ГАВРИШ, 
керуючий партнер  
ILF

Прогнози розвитку

50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ  
ФІРМ ЗА ФІНАНСОВОЮ  
ЕФЕКТИВНІСТЮ

№ 
З/П НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

ДОХІД НА 
ОДНОГО 
ЮРИСТА, ГРН

1 LEXWELL & PARTNERS 13 628 571

2 NOBILI НР

3 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ НР

4 BAKER MCKENZIE НР

5 L.I.GROUP НР

6 STRON LEGAL SERVICES НР

7 ТИТАН НР

8 EQUITY НР

9 ASTERS НР

10 ЮРЛАЙН НР

11 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF НР

12 AEQUO НР

13 BENCHERS НР

14 ADER HABER НР

15 CMS-KYIV НР

16 ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ НР

17 HILLMONT PARTNERS НР

18 ASA GROUP НР

19 GOLAW НР

20 ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ НР

21 VB PARTNERS НР

22 TEFFY LAW FIRM НР

23 SAYENKO KHARENKO НР

24 KPMG LAW UKRAINE НР

25 ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА НР

26 LES НР

27 OSTIN LAW FIRM НР

28 СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ НР

29 EY В УКРАЇНІ 3 232 431*

30 JEANTET 3 232 431*

31 KINSTELLAR 3 232 431*

32 GRACERS НР

33 ALEXANDROV&PARTNERS НР

34 TCM GROUP UKRAINE НР

35 PETERKA & PARTNERS НР

36 KPLT НР

37 DENTONS НР

38 REDCLIFFE PARTNERS 2 789 255

39 AVELLUM 2 740 752

40 DYNASTY LAW & INVESTMENT НР

41 AVER LEX НР

42 АНТІКА НР

43 ARZINGER 2 391 155*

44 INTEGRITES 2 391 155*

45 ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ 2 391 155*

46 VDA GROUP НР

47 ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ НР

48 ФІНЕКС НР

49 КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ НР

50 КУШНІР, ЯКИМ'ЯК ТА ПАРТНЕРИ НР

ПРИМІТКА: * — ДОХІД ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ВІДНОВЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО МЕТОДИКИ ВІДНОВЛЕННЯ 
ДОХОДУ (ФАКТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ). 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: НР — ІНФОРМАЦІЯ НЕ РОЗГОЛОШУЄТЬСЯ.

Традиційно ринок юрпослуг залежить від ділової активності, тому й не див-
но, що в період карантинних обмежень окремі практики переживають не най-
кращі часи.

Прогнозувати розвиток ринку правничих послуг у 2022 році доволі складно, 
передусім з огляду на ситуацію з пандемією та мінливою законодавчою полі-
тикою. Основним тригером ділової активності в наступному році може стати 
поєднання позитивного сценарію розвитку обох цих напрямів: припинення або 
пом’якшення карантинних обмежень, з одного боку, та стабільної прогнозованої 
законодавчої діяльності — з іншого.

У 2022 році має повноцінно розпочати свою діяльність Бюро економічної 
безпеки, тому адвокати у податкових та кримінальних справах не залишаться 
без роботи. Також можна прогнозувати, що актуальною буде практика вирі-
шення спорів. Пандемія змусила адаптуватися до реалій сьогодення, у зв’язку з 
чим судові процеси в держаних судах та арбітражах у режимі відеоконференції 
стають звичним явищем.

Можна очікувати, що обмеження, пов’язані з вакцинацією, зумовлять збіль-
шення кількості трудових спорів та справ про адміністративні правопорушен-
ня. Не втратять актуальності й питання, пов’язані з банківським та фінансовим 
сектором, тим паче, з огляду на активну участь держави у кредитній політиці, 
спрямовану на лібералізацію кредитних ставок.

Дедалі частіше від клієнтів отримуємо запити на due diligence неординар-
них бізнес-проєктів. Не думаю, що 2022 рік стане винятком, враховуючи зміну 
підходу законодавця до індустріальних парків, запровадження урядом різних 
проєктів із делегування публічних функцій суб’єктам господарювання, цифрові-
зацію адміністративних процедур тощо.

Виклики сьогодення зумовлюють необхідність глибокої експертизи бізнесу 
клієнта, оцінки не лише поточних, але й потенційних його проблем із метою 
надання найбільш оптимальних рішень та створення здорової конкуренції на 
ринку юридичних послуг.

ОЛЕКСІЙ  
КОТ, 
партнер ЮФ «Антіка»,  
професор, д.ю.н.

Основні обсяги роботи/прибутку юридичних фірм традиційно генерує супро-
водження судових спорів. Крім справ, пов’язаних із захистом активів, великим 
попитом у клієнтів користувався такий продукт, як представництво інтересів у 
межах кримінального провадження. Насамперед це пов’язано з ростом кіль-
кості економічних злочинів, створенням та діяльністю правоохоронних органів: 
НАБУ, ДБР, ДФС, СБУ, прокуратури тощо. А ще з великою кількістю антикоруп-
ційних справ та розслідувань проти чиновників, посадовців державних органів 
та органів місцевого самоуправління. У 2022 році можна очікувати більший по-
діл на спеціалізації у сфері супроводження кримінальних справ. Зокрема, через 
те, що специфіка роботи кожного з правоохоронних органів має свої тонкощі та 
особливості.

Практика консалтингу цього року розвивалася різнобічно: поряд із тради-
ційними послугами (реєстрація бізнесу, M&A, договірна робота тощо) великий 
попит мали послуги, пов’язані з розкриттям бенефіціарів унаслідок прийняття 
Мінфіном наказу «Про затвердження Положення про форму та зміст структури 
власності». Такі зміни законодавства обумовили масштабну реструктуризацію 
бізнесів, тож виникла потреба юридичного супроводження цих процесів.

Крім цього, у 2021 році відбулася значна релокація спеціалістів (інженерів, 
лікарів тощо) з Білорусі до України. Може, на обсяг послуг це надто і не вплине, 
але на специфіку послуг і роботи — так. Запуск ринку землі та отримання па-
йовиками дозволу легально продавати свої землі також внесли серйозні зміни 
у роботу юридичних компаній, висунувши на перший план послуги, пов’язані з 
продажем, зміною статусу власності тощо.

Що стосується інших сфер, то, по-перше, цього року часто відбувалися ви-
ділення з мультидисциплінарних юридичних компаній практик, що надають по-
слуги, пов’язані з інтелектуальною власністю, супроводженням реєстрації та 
структуризації бізнесу, забезпеченням господарської діяльності тощо. А оскіль-
ки ІТ-сектор в Україні зараз активно розвивається, то попит на такі послуги 
буде зростати. По-друге, сфера медицини. У 2021 році було запропоновано низ-
ку значних змін до законодавства, що передбачають створення наглядових рад 
та затвердження платних послуг самими лікарнями, а не громадами. Ці процеси 
також потребуватимуть значної юридичної підтримки.

Цього року помітно збільшилася кількість інфраструктурних проєктів, тож є 
тенденції до розвитку приватно-державного партнерства. Але щоб це відбуло-
ся, законодавство має значно лібералізуватися. Також варто згадати, що пев-
ний час тому очікувався ріст кількості банкрутств унаслідок пандемії. Проте 
законодавець заблокував можливість порушення справ щодо банкрутств за 
заборгованості, що виникли після 12 березня 2020 року. Якщо відбудеться ска-
сування цієї норми, то можемо передбачити зростання зазначеної сфери.
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МИКОЛА  
КОВАЛЬЧУК, 
старший партнер  
ЮК L.I.Group

Прогнози розвитку

АРТЕМ  
СТОЯНОВ, 
старший партнер  
Юридичної групи LCF

Головним тригером прискорення розвитку ринку у 
2022 році могло би бути завершення COVID-пандемії. 
Але навіть зараз спостерігається посилення ділової 
активності порівняно з минулим роком. Бізнеси тран-
сформуються, з’являються нові гібридні формати. Ми 
бачимо цей розвиток по своїх проєктах і новим запи-
там клієнтів. Людям властиво адаптуватись: до кові-
ду, до правових новацій, до змін та невизначеності.

Що стосується секторів юридичного ринку, про-
гнозую розвиток практики банкрутства. Якщо заде-
кларований державою план скасування мораторіїв у 
сфері погашення боргів та банкрутства держпідпри-
ємств буде реалізовано, то затребуваність цього на-
пряму збільшиться.

Другим сектором зростання я бачу практику 
енергетики та природних ресурсів.

Підґрунтям для цього стануть заявлені Україною 
цілі щодо захисту клімату, світовий тренд залучен-
ня інвестицій у цю сферу та об’єктивна необхідність 
оновлення енергетичної інфраструктури нашої країни.

Також вважаю, що в 2022 році активізується ри-
нок M&A. Продовжується велика приватизація, в тому 
числі із залученням міжнародного капіталу. Обсяг 
практики M&A навряд чи вийде на показники пікових 
2006—2008 років, проте не виключаю, що за дохідні-
стю вона зможе зрівнятися із судовою практикою.

У цілому, якщо не враховувати можливе посилен-
ня агресії північного сусіда, 2022 рік буде позитивним 
для галузі і ще більш ефективним за фінансовими по-
казниками, ніж рік поточний.

У 2022 році, на мою думку, відбудеться суттєве 
поліпшення бізнес-середовища, а за ним і юридич-
ного ринку. Незважаючи на короновірусну історію, 
практика захисту бізнесу зберігає передові позиції 
в розрізі юридичних послуг. Наступний рік не стане 
винятком, а можливо, йдеться і про більш довго-
строкову перспективу.

У питанні тригерів ділової активності вар-
то вказати на зростання інвестиційних ініціатив 
в Україні. Цього року свої плани з упровадження 
проєктів інвестиційного характеру висвітлили не 
лише закордонні компанії, але й вітчизняні ана-
логи. Більше того, очікується вливання активів у 
соціальні ініціативи, що допоможуть здійснити 
підтримку українського суспільства. Це підтвер-
джується дослідженням, яке недавно було про-
ведено Європейською Бізнес Асоціацією. Близько 
32 % бізнес-респондентів озвучили плани щодо 
вливання власних активів в інвестиційні проєкти у 
2022 році. Слід зазначити, що йдеться про суми від 
20 тисяч до 400 млн доларів.

Швидше за все, в майбутньому нам доведеться 
зіткнутися ще не з однією кризою. Однак варто від-
значити той факт, що сьогодні практично всі сфе-
ри життя почали потроху налагоджуватись, про що 
свідчать статистичні дані Європейської Бізнес Асо-
ціації. Юриспруденція тісно пов’язана з іншими рин-
ками, тому, я вважаю — у зв’язку з нинішнім ритмом 
життя, будуть виникати нові юридичні пропозиції, 
спрямовані на вирішення актуальних питань.
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АНДРІЙ  
АСТАПОВ, 
керуючий партнер  
ETERNA LAW
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БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО M&A

1 SAYENKO KHARENKO 185 1 AVELLUM 160

2 ASTERS 131 2 SAYENKO KHARENKO 144

3 BAKER MCKENZIE 120 3 BAKER MCKENZIE 122

4 AVELLUM 114 4 ASTERS 116

5 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF 102 5 AEQUO 89

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ЗАХИСТ БІЗНЕСУ

1 ASTERS 120 1 EQUITY 174

2 AVELLUM 93 2 AVER LEX 139

3 BAKER MCKENZIE 89 3 VB PARTNERS 115

4 SAYENKO KHARENKO 88 4 GOLAW 90

5 AEQUO 85 5 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF 76

6 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF 71 6 SAYENKO KHARENKO 56

7 GOLAW 63 7 ASTERS 35

8 KPMG LAW UKRAINE 55 8 ARZINGER 34

9 CMS-KYIV 47 9 PAVLENKO LEGAL GROUP 28

10 ETERNA LAW 43 10 JUSCUTUM 20

КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

1 ASTERS 185 1 ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА 268

2 SAYENKO KHARENKO 143 2 ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ 136

3 AEQUO 74 3 ASTERS 85

4 АНТІКА 71 4 BAKER MCKENZIE 61

5 BAKER MCKENZIE 57 5 SAYENKO KHARENKO 53

ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

1 ASTERS 128 1 TOTUM 125

2 CMS-KYIV 124 2 BAKER MCKENZIE 108

3 DENTONS 101 3 GOLAW 82

4 EVERLEGAL 92 4 ALEXANDROV&PARTNERS 79

5 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF 79 5 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF 74

6 BAKER MCKENZIE 68 6 ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON 68

7 GOLAW 61 7 ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ 59

8 KPMG LAW UKRAINE 57 8 ADER HABER 46

9 АНТІКА 48 9 ASTERS 40

10 REDCLIFFE PARTNERS 47 10 АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ 
ТА ПАРТНЕРИ

33

МЕДИЦИНА І ФАРМАЦЕВТИКА АГРОСЕКТОР 

1 ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС 135 1 ETERNA LAW 81

2 ARZINGER 132 2 ALEXANDROV&PARTNERS 77

3 ILF 122 3 TOTUM 65

4 BAKER MCKENZIE 56 4 EVERLEGAL 64

5 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ 53 5 ОМП 60

РЕЙТИНГ ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ  
ЗА ГАЛУЗЯМИ ПРАКТИКИ Практики і послуги

ПРИМІТКА. У ГОЛОСУВАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ 129 ЮРИДИЧНИХ ФІРМ.

Протягом останніх років дедалі більше проєктів 
генерувала IT-галузь. Тому й не дивно, що з початком 
пандемії COVID-19, коли в онлайн пішли навіть найтра-
диційніші офлайн-сервіси бізнесу, роботи в юристів у 
сфері IT тільки побільшало. До того ж 2021 рік відзна-
чився прийняттям великої кількості законодавчих ак-
тів та проєктів у сфері інформаційних технологій, щодо  
«Дія.Сіті», у сфері грального бізнесу, віртуальних акти-
вів, енергетики, індустріальних парків, що також додало 
потенційної роботи українським юристам.

Якщо минулого року пандемія стала справжнім 
«чорним лебедем» для світу і мала серйозний вплив на 
світову та українську економіки, то в 2021 році бізнес 
призвичаївся до нових умов і потрохи почав виходи-
ти з кризи. Тому ми, наприклад, підбиваючи підсумки 
2021 року, повністю задоволені результатами фірми — 
для ETERNA LAW рік, що минає, був однозначно вдалим.

Робити прогнози, звісно, справа невдячна, проте ми 
доволі оптимістично зустрічаємо 2022 рік. На наш по-
гляд, він має стати навіть більш сприятливим для розвит-
ку фірми. У плануванні розвитку бізнесу ми насамперед 
робимо ставки знову ж таки на сфери IT, інновацій, тех-
нологій, фінтеху, грального бізнесу та медицини. Саме ці 
сфери мають продовжити розвиток наступного року.

НАЙБІЛЬШ ДОХІДНІ ПРАКТИКИ

17,7%_____ 
СУДОВА 

ПРАКТИКА

10,2%_____ 
ІНШІ

8,4%_____ 
ПОДАТКОВЕ 

ПРАВО
8,3%_____ 

КРИМІНАЛЬНЕ 
ПРАВО / WCC

8,0%_____ 
КОРПОРАТИВНЕ 

ПРАВО 

5,8%_____ 
МІЖНАРОДНИЙ 

АРБІТРАЖ 

5,7%_____ 
БАНКІВСЬКЕ 

ТА ФІНАНСОВЕ 
ПРАВО 

5,6%_____ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ

5,4%_____ 
M&A 4,9%_____ 

БАНКРУТСТВО 4,1%_____ 
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 
ТА НЕРУХОМІСТЬ 

3,7%_____ 
КОНКУРЕНТНЕ 

ПРАВО

3,2%_____ 
ЗАХИСТ  
БІЗНЕСУ 

2,5%_____ 
СУПРОВІД 

ПРИВАТНИХ 
КЛІЄНТІВ 

2,3%_____ 
ТРУДОВЕ  

ПРАВО

2,3%_____ 
ФІНАНСОВА 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ 

1,9%_____ 
МІЖНАРОДНА 

ТОРГІВЛЯ  
І ПРАВО СОТ 
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ОЛЬГА  
ПРОСЯНЮК, 
керуючий партнер  
АО AVER LEX
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СУДОВА ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

1 EQUITY 193 1 EQUITY 221

2 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF 171 2 AVER LEX 167

3 ASTERS 120 3 VB PARTNERS 164

4 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ 111 4 GOLAW 125

5 SAYENKO KHARENKO 79 5 SAYENKO KHARENKO 55

6 GOLAW 62 6 ASTERS 48

7 ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ 42 7 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF 47

8 MORIS 40 8 BARRISTERS 37

9 EVERLEGAL 34 9 ARIO 33

10 АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ 
ТА ПАРТНЕРИ

33 10 GRACERS 25

БАНКРУТСТВО МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ

1 EQUITY 194 1 SAYENKO KHARENKO 159

2 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF 164 2 ENGARDE 149

3 АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ 
ТА ПАРТНЕРИ

136 3 ASTERS 111

4 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ 88 4 ETERNA LAW 99

5 L.I.GROUP 62 5 AEQUO 68

ПОДАТКОВЕ ПРАВО ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1 KPMG LAW UKRAINE 161 1 JUSCUTUM 127

2 КМ ПАРТНЕРИ 119 2 SAYENKO KHARENKO 96

3 GOLAW 116 3 AXON PARTNERS 94

4 ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON 98 4 AEQUO 84

5 СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ 75 5 ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ 63

НЕРУХОМІСТЬ І БУДІВНИЦТВО ТРУДОВЕ ПРАВО

1 BAKER MCKENZIE 126 1 ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ 131

2 TOTUM 125 2 BAKER MCKENZIE 88

3 ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ 84 3 ASTERS 83

4 ADER HABER 55 4 SAYENKO KHARENKO 70

5 KPMG LAW 54 5 GOLAW 66

6 ARZINGER 46 6 DENTONS 52

7 ASTERS 45 7 ADER HABER 49

8 AEQUO 44 8 EVERLEGAL 46

9 ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ 43 9 ETERNA LAW 45

10 ДЕ-ЮРЕ 40 10 CMS-KYIV 44

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ КОМПЛАЄНС

1 SAYENKO KHARENKO 191 1 BAKER MCKENZIE 114

2 ASTERS 127 2 SAYENKO KHARENKO 95

3 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ 118 3 KPMG LAW UKRAINE 93

4 BAKER MCKENZIE 60 4 CMS-KYIV 55

5 СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ 57 5 PWC LEGAL UKRAINE 41

АВІАЦІЯ МОРСЬКЕ ПРАВО

1 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ 203 1 АНК 203

2 ECOVIS BONDAR & BONDAR 182 2 INTERLEGAL 182

3 ANTE 106 3 ЮРЛАЙН 104

4 ASTERS 83 4 ETERNA LAW 87

5 ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ 64 5 LEGRANT 81

РЕЙТИНГ ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ  
ЗА ГАЛУЗЯМИ ПРАКТИКИ

У сфері White-Collar Crime найбільшу частку клієнт-
ських запитів зараз становлять антикорупційні прова-
дження, в багатьох з яких матеріали передані вже на 
судовий розгляд. Пік їх активності буде триматись у най-
ближчі декілька років, тому на юридичному ринку масш-
табуватимуться послуги в сфері захисту інтересів фігуран-
тів цих справ та їхніх активів. Рівень їх розгляду Вищим 
антикорупційним судом дуже високий, а самі проваджен-
ня належать до категорії складних, оскільки обсяг справ 
може сягати 1000 томів з великою кількістю учасників. 
Тому на ринку активізується процес посилення криміналь-
них практик та їх команд професійними адвокатами.

У наступному році збільшиться кількість судових 
розглядів у санкційних справах, пов’язаних з визнанням 
недійсними застосованих санкцій і з подальшим притяг-
ненням до відповідальності їхніх ініціаторів. Результа-
том цього може бути посилення кримінально-правового 
переслідування осіб, які потрапили до санкційних спис-
ків, з політичних та особистих мотивів ініціаторів.

Окремо треба сказати про початок діяльності нових 
правоохоронних органів — Бюро економічної безпеки та 
Державного бюро розслідувань, які сформують нові тен-
денції у сфері захисту бізнесу та державних службовців 
відповідно. Прогнозується активізація «не популярних» 
раніше економічних розслідувань стосовно представни-
ків компаній та інвесторів.

Також найближчим часом державні органи почнуть 
реалізовувати процес деолігархізації, у рамках якого 
очікується переслідування осіб, які можуть мати ознаки 
олігарха, та їхнього оточення. Цей процес може спрово-
кувати хвилю оскаржень потраплянь в олігархічні списки 
та застосованих у результаті цього обмежень.

Практики і послуги

ПРИМІТКА. У ГОЛОСУВАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ 129 ЮРИДИЧНИХ ФІРМ.

ОСНОВНІ РОБОТОДАВЦІ

14,8%_____ 
БАНКІВСЬКИЙ 

СЕКТОР 
І ФІНАНСОВІ 
УСТАНОВИ

10,3%_____ 
СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО 
І ХАРЧОВА 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

10,1%_____ 
ЕНЕРГЕТИКА 
ТА ПРИРОДНІ 

РЕСУРСИ  

9,6%_____ 
ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ

9,3%_____ 
FMCG  

І ТОРГІВЛЯ

7,2%_____ 
НЕРУХОМІСТЬ  

І БУДІВНИЦТВО 

5,5%_____ 
МЕДИЦИНА  

І ФАРМАЦЕВТИКА 

3,9%_____ 
ДЕРЖАВНИЙ 

СЕКТОР

5,2%_____ 
ТРАНСПОРТ, 

ІНФРАСТРУКТУРА  
І ЛОГІСТИКА 

3,1%_____ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

3,1%_____ 
ХІМІЧНА 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

3,0%_____ 
ГІРНИЧОРУДНА 

ПРОМИСЛОВІСТЬ  
І МЕТАЛУРГІЯ

2,4%_____ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

12,6%_____ 
ІНШІ
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РОЗПОВІВ ВЛАДИСЛАВ БІЛОЦЬКИЙ, БІЗНЕС-ПАРТНЕР JUSCUTUM

«У моделі бізнес-партнерства я займаюся саме тим, що мені подобається 
понад усе, — своєю практикою та продажем власних професійних послуг»

Модельний лад

— Владиславе, вже практично рік ми-
нув із моменту, коли ваша команда 
приєдналась до Juscutum. Розкажіть: 
наскільки ефективно сьогодні працює 
та партнерська бізнес-модель, яку вам 
запропонували?
— Протягом своєї юридичної кар’єри в 
мене було три партнерства. Я спробу-
вав різні фінансові схеми розподілення 
прибутку, але ці партнерства не були 
ефективними або ж ми с колегами про-
сто дивилися в різних напрямках. Під час 
карантину 2019 року ми розбіглися з 
моїми колишніми партнерами, кожен ви-
рішив піти своїм шляхом, і я тоді майже 
зарікся: якщо не виходить партнерство, 
то вже потрібно працювати самостійно.

Утім, коли я зробив пост у Facebook 
про вихід зі старого партнерства, мені 
зателефонував Артем Афян і запропо-
нував приєднатися до бізнес-моделі 
Juscutum. Він вислав мені договір, я про-
читав, і мені дуже сподобалась ця систе-
ма, вона виявилася простою та ефектив-
ною. Це гібридна модель партнерства 
між equity- та асоційованими партнера-
ми. Сьогодні я керую своєю практикою, 
самостійно приймаю рішення про набір 
персоналу, займаюсь продажем юри-
дичних послуг, а також беру участь у 
спільних рішеннях з іншими бізнес-парт-
нерами різних практик щодо фірми.

Наша угода про співпрацю перед-
бачає, що за клієнтів, яких я приводжу 
особисто в компанію, я сплачую фірмі 
партнерську винагороду в розмірі 20 %. 
Якщо я залучаю клієнта в іншу практику, 
мені виплачують бонус. Якщо ж фірма 
продає мої послуги, додатково до 20 % 
я сплачую ще бонус 30 %. Тобто загалом 
віддаю 50 % із доходу, якщо фірма са-
мостійно продала мої послуги клієнту. І 
водночас я сам виплачую заробітну пла-
ту своїй команді. За такої моделі роботи 
в мене не болить голова через адміні-
стративні функції, починаючи від купівлі 
паперу в офіс та закінчуючи маркетин-
гом чи HR. За цією схемою я займаюся 
саме тим, що мені подобається понад 
усе, — своєю практикою, продажем 
власних професійних послуг. Я не думаю 
про буденні питання! 

— Розкажіть, як співпрацюють у цій 
бізнес-моделі різні практики з різними 
керівниками. У багатьох випадках для 
допомоги клієнту треба залучити кілька 
практик одночасно?
— Тут із Juscutum ми дійшли згоди від 
самого початку. Наприклад, якщо є спір 
з IP, то ми вирішуємо його саме моїм 
департаментом. Конфліктів поки що не 
було. 

— Чи можна вже зараз зробити пер-
ші висновки щодо вашої співпраці з 
Juscutum?

— Я думаю, ці висновки можна зроби-
ти хоча б на підставі того, що протягом 
року я збільшив свою команду на три 
людини, а дохід практики зріс приблиз-
но вдвічі-втричі порівняно з минулим 
роком. 

— Цього року компанія зробила реб-
рендинг. Як сприйняли появу «акулячих 
плавників» ваші клієнти та колеги по 
юрринку?
— Мені подобається. Коли я прийшов 
у компанію, самому здавалося, що на-
став час освіжити корпоративну сти-
лістику Juscutum. Наразі стиль простий, 
лаконічний, зрозумілий і, безумовно, 
більш живий. Адже акула дуже схожа на 

юриста чи адвоката, оскільки вона все 
своє життя проводить у русі. Якщо аку-
ла зупинилася, вона померла. Так само 
й адвокат: поки він перебуває в русі, в 
нього все добре. Що швидше він біжить, 
то більше розвиває свою практику, біль-
ше заробляє гонорарів, стає авторитет-
нішим серед клієнтів та колег. Щойно він 
зупиняється, настає кінець його практи-
ки та кар’єри адвоката. 

— Це стосується також IP? Адже за-
звичай ця практика сприймається клі-
єнтами як досить спокійна та відносно 
безконфліктна робота…
— Це лише збоку видається, що IP- 
юрист займається простою реєстрацією 
торговельних марок, патентів, заповнює 
відповідні формуляри. Але спорів та кон-
фліктів довкола інтелектуальної власно-
сті досить багато. Починаючи з випадків, 
коли два партнери запускають бізнес і 
один реєструє на себе торговельну мар-
ку, а через пів року вони сваряться… 
І ось уже в нас намалювався спір про 
визнання реєстрації торговельної марки 
недійсною. 

Дуже багато звернень щодо скасу-
вання або припинення дії торговельних 
марок. Це пов’язано з патентними тро-
лями, коли особа реєструє на себе тор-
гову марку, щоб зайняти домен рівня UA, 
але її не використовує. Тож, щоб отри-
мати домен для клієнта, ми маємо спо-
чатку достроково припинити реєстрацію 
торговельної марки такого патентного 
троля, паралельно зареєструвати тор-
говельну марку на клієнта і після цього 
вирішити питання з доменом. Тому ми 
зовсім не сидимо в офісі, а так само бі-
гаємо чи навіть «плаваємо», як акули, по 
українських судах.

— Як вплинула пандемія коронавіру-
су на розвиток практики IP? Чи стали 
люди більше піклуватися про захист 
своїх торговельних марок, працюючи 
дистанційно?
— Коли в 2020 році почався перший 
локдаун, люди відсиджувалися два-
три місяці вдома. І саме тоді вони 
почали генерувати ідеї. Тому восени 
2020 року суттєво побільшало заяв 
щодо реєстрації торговельних марок 
та промислових зразків. Ще я помітив 
тенденцію, що люди фактично не хо-
чуть сьогодні реєструвати бізнес або 
інтелектуальні права на нього в Украї-
ні. Щороку чимраз більше талановитих 
людей орієнтуються у своїй роботі на 
ЄС, Сполучені Штати Америки. Навіть 
ті ідеї, які можна локалізувати в Укра-
їні, наші стартапери все одно спочат-
ку реєструють за кордоном. В Україні 
інтелектуальна власність реєструється 
додатково, якщо це не б’є сильно по 
гаманцю клієнта. Тому реєстрацій по-

більшало, звернень побільшало, але 
відтік інтелектуального капіталу вели-
кий… На жаль, український бізнес нині 
стартує з інших країн.

— Яких принципів ви дотримуєтеся, 
просуваючи свої юридичні послуги та 
особистий бренд у соціальних мережах? 
Чи не заважає загальна маркетингова 
політика компанії особистому бренду і 
навпаки?
— Звісно, на початку нашої співпраці з 
Juscutum ми проговорювали всі моменти 
з відділом маркетингу. Більшість того, 
що я роблю в соціальних мережах, збі-
гається з політикою компанії. Ми наразі 
розвиваємо бренд зіркового адвоката, 
й активність цього проєкту повністю 
узгоджено з маркетинговим відділом, 
який допомагає мені в цьому. 

— Розкажіть про свій новий продукт — 
зірковий контракт. У чому полягає його 
відмінність від звичайного адвокат-
ського договору?
— Цей проєкт ми придумали разом з 
Артемом Афяном. Зірковий контракт 
фактично складається з трьох частин. 
Перша частина — це договір у форматі 
коміксу, який під кожну зірку вимальо-
вується ілюстратором. Відсотків на 60 
кожен контракт є індивідуальним. Дру-
га частина — це безпосередньо договір 
про надання правової допомоги, який 
оформлено у формі смарт-контракту. 
Він також дуже спрощений, структуро-
ваний і дає клієнту можливість легко 
читати його. Завжди було проблемою те, 
що більшість зірок, акторів і шоуменів 
зовсім не читають контрактів. Але тут 
вони можуть ознайомитися з умовами, 
адже все зрозуміло. І третя частина — 
це маркетинговий блок, який рекламує 
нашу компанію.

Тобто це фактично і договір про на-
дання правових послуг, і маркетинговий 
хід. Клієнтам також приємно, бо вони 
бачать відповідну увагу до їх особисто-
сті. Поки що не було жодного клієнта, 
для якого б це не мало wow-ефекту.

— Що сьогодні ефективніше для про-
сування адвоката: мати мільйон під-
писників в Instagram чи брати участь у 
телевізійних шоу в праймтайм?
— Я завжди обираю формат інтерне-
ту. Гадаю, за цим майбутнє, а телевізор 
для більшості молодих людей відходить 
на другий план. Якщо говорити про роз-
важальні шоу, вони також мають бути 
у форматі УouТube для аудиторії 30+. 
Мене періодично запрошують на різ-
ні телеканали, зазвичай щодо питань, 
які не стосуються моєї спеціалізації та 
практики. Дуже часто я відмовляюся, 
розуміючи, що моя цільова аудиторія їх 
не дивиться.

ВЛАДИСЛАВ БІЛОЦЬКИЙ
Народився у 1984 році в Києві. З 1999 до 
2004 року навчався в Київському фінансово-еко-
номічному коледжі Академії державної податко-
вої служби України. З 2003 до 2005 року навчався 
в Національній академії державної податкової 
служби України, де отримав дипломи бакалавра 
(2004) та спеціаліста (2005). З 2005 року працював 
юрисконсультом, а з 2014-го був керуючим парт-
нером АО «Ассертор». У 2018 році став керуючим 
партнером АО «Берілстоун», а 2020 року при-
єднався як бізнес-партнер практики IP & Data 
Protect до Juscutum. 
Експерт у галузі інтелектуальної власності. Го-
лова Комітету адвокатської практики НААУ, 
голова представництва НААУ в Мексиканських 
Сполучених Штатах. У 2019 році відзначений 
найвищою нагородою Національної асоціації 
адвокатів України — орденом «Видатний адво-
кат України», 2018 року — почесною відзнакою 
НААУ.
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ПОДІЛИВСЯ АРСЕНІЙ САЛАЛАЙКО, СЕО MITRAX

«У 2021 році ми посилили команду, запустили нові практики 
та спробували себе в низці нових способів отримання роботи»

Нова хвиля

— Чи була на юридичному ринку криза, 
яку прогнозували під час першого лок-
дауну?
— Я чую слово «криза» від народжен-
ня. Робота в екстремальних умовах для 
мене норма. Паралельно з кризою ми 
проводили внутрішню реформу, «муту-
вали», пристосовувалися, експеримен-
тували, можливо, стали антикрихкими. 
Усі зміни, розпочаті наприкінці 2020-го, 
дали свої плоди у 2021 році.

Наприклад, ми двічі переїжджали 
до нового офісу. (Тепер наш офіс роз-
ташований майже на основі Десятинної 
церкви, а з вікна відкривається вид на 
Андріївську церкву).

Восени минулого року брали участь у 
виборах до Київської ради — наші адво-
кати йшли у депутати. Ми повністю змі-
нили штат юристів у практиці сімейного 
права, розширили практику до цивільних 
спорів, яку очолив адвокат Юрій Бабен-
ко. Додали кілька юристів у судову прак-
тику та зробили ставку на вузьку спеці-
алізацію адвоката Дмитра Коноваленка 
у практиці кримінального права з екс-
традиції та Інтерполу. Регіональні офіси 
у Запоріжжі та Одесі, під керівництвом 
Дениса Ткача та Максима Глуханчука, 
радують гучними, практикоутворюючи-
ми перемогами. Усе це разом згладило 
нашу волатильність.

— Кажуть, що криза — це час нових 
можливостей. На ваш погляд, 2021 рік 
став часом стагнації юридичного ринку 
або він дав вашій компанії нові можли-
вості для прориву в розвитку окремих 
практик?
— Я пам’ятаю нараду партнерів напри-
кінці 2020 року, де ми ухвалили рішення 
«повний уперед». Збільшили витрати на 
маркетинг та PR, запустили нові практи-
ки та набрали нову команду (цивільних 
спорів, екстрадиції та Інтерполу, зо-
середилися на підприємствах військо-
во-промислового комплексу). Сьогодні, 
наприкінці 2021 року, з радістю можу 
повідомити, що ми не лише відновили 
позиції, а й здійснили прориви. Напри-
клад, у практиці цивільних спорів під 
керівництвом Юрія Бабенка додалися 
визнання Legal Awards як «Фірма року із 
сімейних спорів», Юрій Бабенко отримав 
нагороду в ААУ «Адвокат року з цивіль-
них спорів», Олександр Строкань був 
номінований одразу у двох номінаціях 
ААУ «Адвокат року із судових спорів» та 
«Адвокат року з антирейдерства».

— Наскільки вдало зіграла ставка з 
відкриттям та розвитком практики 
екстрадиції та Інтерполу? Чим вира-
жався попит на відповідні послуги та 
які були передумови для поглиблення 
кримінальної практики саме у цьому 
напрямі?
— Іноді здається, що нішеватися вже 
нікуди. Усе зайнято. Але ми шукали і 
знайшли — практика екстрадиції та 
Інтерполу. Завдяки нашим політично 
заангажованим сусідам Україна стала 
притулком для багатьох політичних вті-
качів з різних країн — як з СНД, так і з 
далекого зарубіжжя.

Виявилось, що методика роботи з 
Інтерполом однакова в усьому світі. Ми 
досконально розібралися з цим питан-
ням, посилили команду спеціалістом з 
Інтерполу Дмитром Коноваленком і вже 
розширюємо свою експансію на країни 
СНД, Європи, США та Ізраїлю.

— Наскільки успішно у фінансовому 
плані проявила себе практика з робо-
ти із приватними клієнтами — сімейне 
право?
— У практиці цивільних спорів 50—
60 % сімейних справ. Можливо, так 
склалися обставини, але відразу піс-
ля того, як ми набрали нову команду, 
справи пішли вгору і дохід збільшився 
на 400 %! Юрій Бабенко, як керівник 
практики, виправдав усі очікування. Для 
мене честь працювати з таким фахівцем, 
я радий, що знайшов його.

— Які практики стали основними для 
компанії у 2021 році?
— У минулому та поточному роках 
флагманом залишається практика судо-
вих спорів під керівництвом Олександра 
Строканя. Вони із старшим партнером 
Михайлом Твердохлібом генерують 
більшість грошово-утворюючих клієнтів, 
сумарний дохід практики становить до 
60 % від усіх доходів фірми.

Тут працює лише репутація партне-
рів. Трохи PR, маркетинг не використо-
вується як такий, але я вже почав це 
виправляти.

— Які методи промотування своїх клю-
чових та нових практик ви використо-
вували протягом року і наскільки це 
виявилося ефективним?
— З кінця 2021 року я почав тренува-
тися у проведенні навчальних спецкур-
сів у партнерстві з Legal High School. Ми 
реалізували спецкурс із транскордонних 
спорів для промотування екстрадиції 
та Інтерполу, спецкурс для підприємств 
воєнно-промислового комплексу. По-
дібні заходи вбивають одразу двох зай-
ців. По-перше, ми отримуємо лояльну 
ауди торію серед потенційних клієнтів, а 
також знайомимося з представниками 
держорганів, які виступають лекторами. 
Це забіг на довгу, тому про результати 
поговоримо наприкінці 2022 року.

— Чи може сучасний юридичний мар-
кетинг запропонувати щось більш про-
гнозоване та ефективне порівняно з пе-
ревіреним сарафанним радіо?
— Безперечно. Сарафанне радіо — 
штука непостійна і має властивість за-
кінчуватися, якщо не підживлювати її 
і не нагадувати про себе. Реклама і PR 
індивідуальних брендів на різних май-
данчиках — це єдиний вихід, щоб не пе-
ретворитися на адвоката, який припав 
пилом і тужить про велике минуле.

— Наскільки успішним виявився 
2021 рік для участі у тендерних закуп-
ках на юридичні послуги?
— У 2021 році ми спробували себе у 
низці нових способів отримання робо-
ти — приватні та державні тендери. Ми 

забрали на обслуговування кілька кому-
нальних підприємств, цей напрям надає 
можливість отримати хоч і невеликі, але 
стабільні виплати та «короткі» гроші. 
Ми захищаємо посадових осіб у кримі-
нальних справах за участю ДБР, СБУ, 
прокуратури. Окрім цього, ми виграли 
тендер із двома банками і зараз прохо-
димо реєстрацію MITRAX у реєстрі НБУ 
як колекторської організації.

— Як пандемія вплинула на офісну 
культуру компанії? Чи було перегляну-
то графік роботи? Наскільки вірите в 
ефективність дистанційної роботи спів-
робітників?
— Наші співробітники були щеплені од-
ними з перших. Ми більше не боїмося 
зупинок роботи фірми через коронаві-
рус. Дистанційна робота застосовується 
більше як міра перепочинку для попере-
дження емоційного вигоряння, а не че-
рез пандемію.

— Чи готовий юрринок до другої хви-
лі пандемії і як це вплине на роботу 
юристів?
— Не знаю хто як, а ми готові.

— Які нові нестандартні проєкти 
MITRAX готує на наступний рік?
— У мене їх сила-силенна. Не зрозумі-
ло, де взяти на все це час.

1. «Кузня адвокатів». Я бачу про-
блему у підготовці молодших кадрів до 
роботи. Студенти скаржаться на низькі 
зарплати, а роботодавці не можуть пла-
тити більше, бо перший рік довчають 
студента за вуз. Тому запускаємо проєкт 
з юридичного менторства «Кузня адво-
катів», де готуватимемо першокласних 
юристів, готових до роботи.

2. Бізнес-партнер MITRAX. Я бачу 
проблему, що колишні судді, прокурори 
та багато інших співробітників структур, 
особливо 40+ років, у силу статусу чи 
навичок, уже не в змозі самостійно готу-
вати документи, ходити до судів, але до 
них все ще звертаються за юридичною 
допомогою. Пропоную використовувати 
наші руки, ноги та голови для реалізації 
та отримувати вигідний відсоток з кож-
ної оплати!

3. Міжнародна експансія практики 
спорів з Інтерполом.

4. PR особистих брендів адвокатів.
5. Більше спецкурсів та вебінарів з 

LHS.
6. Створення відділу у сфері консал-

тингу для здобуття міжнародних грантів 
в Україну. Ви знали, що Україна недо-
отримує багато виділених їй коштів че-
рез низьку якість підготовлених заявок? 
Суто юридична робота, чи не так?

7. Практика з медіації сімейних, а в 
перспективі і бізнесових спорів. Двоє ад-
вокатів уже пройшли навчання.

АРСЕНІЙ САЛАЛАЙКО
Народився у 1989 році в Києві. У 2012 році за-
кінчив Національну юридичну академію імені 
Ярослава Мудрого. Пройшов шлях від юриста 
на Запорізькій кондитерській фабриці до парт-
нера юридичної фірми. У 2018 році отримав 
свідоцтво про право на зайняття адвокатською 
діяльністю.
Експерт із захисту бізнесу та інвестицій. Ос-
новні компетенції: перевірка ризиків інвес-
тування, структурування та захист бізнесу. За 
понад 10 років роботи в юридичному консал-
тингу зіткнувся з більшістю можливих проб-
лем у бізнесі — від старту бізнесу до міжнарод-
ного злиття і поглинання компаній.
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ЛЬВІВ
Розвиток на Заході нашої країни таких 
галузей економіки, як торгівля, експорт 
та імпорт товарів і послуг, ІТ-індустрія, 
будівництво, підвищує попит на відповід-
ні юридичні послуги. Водночас найбільшу 
прибутковість у місцевих юрфірмах тра-
диційно демонструє судова практика. 

Та якщо торік, після початку пандемії, 
чимало інвестиційних проєктів згортали-
ся, то сьогодні спостерігається тенденція 
до їх відновлення. «Це абсолютно при-
родна реакція ринку в період турбулент-
ності та невизначеності, — говорить ке-
руючий партнер львівської ЮФ «Матвіїв 
і Партнери» Сергій Матвіїв. — І всупереч 
нашим прогнозам, відновлення проєктів, 
які було поставлено на паузу, а також 
поява нових запитів відбулися значно 
швидше. Однак слід розрізняти зовнішні 
та внутрішні інвестиції. Якщо іноземний 
інвестор має більші побоювання щодо 
заходу на український ринок та інвесту-
вання в українську економіку з огляду 
на різні, зокрема політичні, обставини, 
то внутрішній інвестор — український 
бізнес — активно розвивається, масш-
табується». Серед чинників, які найбіль-
ше ускладнюють поточну роботу, Сергій 
Матвіїв називає «стабільну нестабіль-
ність» у судовій системі, що зумовлює не-
прогнозованість судової практики. 

Інший важливий аспект інвестиційної 
привабливості — відносини з органами 
місцевого самоврядування та державної 
влади, їх бачення подальшого розвитку. 
«Чи можемо відзначити тотальне спри-
яння залученню інвестицій з боку таких 
органів? Імовірно, ні. Проте розуміємо, 
що провладні інституції роблять багато 
ефективних кроків для полегшення про-
цедури залучення коштів у регіон. Часто 
ми спостерігаємо труднощі з митними 
органами, водночас відзначу позитивну 
динаміку в їх подоланні», — констатує 
Сергій Матвіїв. 

Серед тенденцій, які дійшли до міс-
цевого ринку юридичних послуг, екс-
перт відзначає юридичні «розлучення» 
і «шлюби», тобто розпад та об’єднання 
команд, і називає це свідченням здоро-
вої конкуренції на ринку. 

У Львові не очікують на якісь особ-
ливі зміни наступного року, але в май-
бутнє дивляться з оптимізмом. «Гадаю, 
що збережеться така сама позитивна 
динаміка розвитку, — прогнозує Сергій 
Матвіїв. — Приємно, що серед наших 
клієнтів почастішали запити, спрямо-
вані на те, щоб запобігти виникненню 
проблеми, а не розв’язувати вже наявну 
(переважно в суді). Це вказує на підви-
щення стандартів ведення бізнесу, що, 
своєю чергою, приведе до динамічнішо-
го розвитку».

ДНІПРО
Дніпро не став винятком серед інших 
регіонів щодо найбільш популярної прак-
тики: попри всі карантинні обмеження, 
нею очікувано стала практика вирішення 
спорів у судах різних інстанцій, а також 
практика взаємодії з контролюючими 
органами. «Судові процеси не зупинили-
ся і проходили практично в незмінному 
вигляді, — зазначає адвокат, арбітраж-
ний керуючий ЮФ «Ілляшев та Партнери» 
Олександр Камша. — Водночас кількість 
судових засідань, проведених у режи-
мі відеоконференції поза приміщенням 
суду, збільшилася. Також у 2021 році 
запрацювали підсистеми «Електронний 
кабінет», «Електронний суд», підсистема 
відеоконференцзв’язку Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми. Це означає, що судові процеси й 
далі рухатимуться в бік цифровізації в 
масштабах усієї України». Водночас екс-
перт звертає увагу на те, що в регіоні 
трохи змінилося лише питання взаємодії 
з судами в умовах карантину, але жодних 
кардинальних змін, які вплинули б на до-
ступ до правосуддя, не відбулося.

За спостереженнями керуючо-
го партнера ЮА «Абсолют» (м. Дніпро) 
Олександра Бондарчука, у 2021 році 
найбільш популярними практиками зали-
шаються банкрутство, реструктуризація 
фінансової заборгованості, стягнення 
проблемної заборгованості, корпоратив-
ні спори та угоди M&A, захист бізнесу. «У 
2021 році збільшився відсоток справ за 

участю державних органів, суб’єктів влад-
них повноважень. Зокрема, пожвавішала 
судова практика щодо оскарження по-
даткових повідомлень-рішень, рішень про 
коригування митної вартості, крок за кро-
ком набирають обертів спори у справах, які 
стосуються земельних правовідносин», — 
зауважує Олександр Бондарчук. Але вод-
ночас він акцентує на тому, що реформу-
вання судової системи має доволі високий 
показник негативних чинників, серед яких 
на першому місці — катастрофічна ситуа-
ція в регіонах із наповненістю судів саме 
суддями. «Хоча позитивні зрушення внаслі-
док реформування судової системи також 
є, — ділиться проміжними висновками пан 
Бондарчук. — Так, перевірка кваліфіка-
ції суддів відбулась майже на всіх рівнях. 
Крім того, позитивними є й зміни норм, що 
регулюють процесуальні аспекти судового 
розгляду. Зокрема, важливим позитивним 
чинником є обов’язок подання всіх доказів 
у справі до початку розгляду по суті, що 
зменшує імовірність маніпуляцій з доказо-
вою базою та унеможливлює безпідставне 
затягування процесу».

Утім, позитивні очікування в Дніпрі 
теж пов’язують насамперед із поступовим 
виходом із коронакризи та пришвидшен-
ням розвитку реального сектору економі-
ки в Україні та світі. Олександр Бондарчук 
переконаний, що наступного року розши-
рюватиметься попит на юридичні послуги 
для бізнесу, що зростає. Натомість ринок 
послуг, пов’язаних із проблемною забор-
гованістю, продовжить звужуватися. На 

думку ж Олександра Камші, перспек-
тивною у 2022 році, найімовірніше, за-
лишиться практика вирішення різних 
спорів між юридичними особами, а та-
кож врегулювання питань з органами, 
що здійснюють перевірки господарської 
діяльності.

ХАРКІВ
Для центру Слобожанщини характерна 
концентрація великої промисловості, в 
місті багато підприємств, які представ-
ляють машинобудівну галузь, високо-
технологічне виробництво, IT, військо-
во-промисловий комплекс, енергетику, 
ритейл тощо. Відповідно, надання юри-
дичних послуг спрямоване переважно 
на ці індустрії.

«Регіональний ринок вирізняє вели-
ка кількість юристів та адвокатів, що 
приватно практикують, вони займають 
суттєвий сегмент ринку. Водночас що-
року з’являється дедалі більше нових 
компаній, загострюється конкуренція 
на ринку, чимраз більше вирізняєть-
ся спеціалізація», — відзначає місцеві 
особливості керуючий партнер харків-
ського АО «Кролевецький та Партнери» 
Кирило Кролевецький. Найбільш попу-
лярними та прибутковими практиками 
у 2021 році експерт називає ті, що були 
й торік: кримінальне право (економічні 
злочини), податкове право, земля та не-
рухомість, корпоративне право.

А от Андрій Литвин, адвокат, арбіт-
ражний керуючий, керівник  Харківського 

МАКСИМ СИСОЄНКО

Ринок юридичних послуг у регіонах дуже точно відображає процеси, які відбуваються 
в економіці. І хоча очікування бізнесу від року прийдешнього більш позитивні, ніж торік, 
відновлення місцевих індустрій залежатиме як від внутрішніх чинників, так і від зовнішніх

Бій на місці
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ляшев та Партнери» Сергій Неділь-
ко. — Найбільш пріоритетним напрямом 
2021 року в цій сфері виявилися проєкти 
державно-приватного партнерства у 
формі концесій морських портів, а також 
підготовка до запуску ринку перевезень 
внутрішніми водними шляхами з початку 
2022 року». Ці напрями були і залиша-
ються в центрі уваги фахівців галузі.

Як зазначає керуючий партнер ЮФ 
«Юрлайн» Володимир Зубар, найбільшу 
прибутковість показали судова практи-
ка та індустрія обслуговування море-
господарського комплексу. Він також 
відзначив той факт, що зараз Україна 
експортує рекордну кількість зернових 
за всю свою історію. Серед інших тен-
денцій — зростання практики кримі-
нального права у сфері економічних та 
корупційних злочинів.

Регіональні відмінності накладають 
відбиток і на особливості судової прак-
тики. «Специфіка регіону зобов’язує 
суддів глибоко розумітися на тонкощах 
спорів, пов’язаних із роботою морського 
бізнесу, транспорту та логістикою. Прак-
тично всі судді господарських судів де-
монструють високу кваліфікацію під час 
розгляду цієї категорії справ», — звер-
тає увагу Сергій Неділько. Він зазначає, 
що ефективність взаємодії з державни-
ми органами багато в чому залежить 
від характеру визначеного завдання та 
політики держави в тому чи іншому пи-
танні. «У морській галузі накопичилося 
безліч проблем, які давно потребують 
вирішення на рівні Мінінфраструктури. 
Після зміни його керівництва багато фа-
хівців галузі відзначають налагодження 
ефективного діалогу та співпраці з клю-
чових питань. Однак робота Морської 
адміністрації та Адміністрації морських 
портів досі не на належному рівні», — 
робить висновок експерт. 

На важливості впровадження но-
вих телекомунікаційних систем для 
організації судових процесів акценту-
вав Володимир Зубар, який зазначив: 
«В умовах пандемії судові засідання 
часто проводяться в режимі відеокон-
ференцій. Такі нововведення фактично 
нівелюють переваги щодо розташуван-
ня адвокатського офісу. Сподіваємося, 
найближчим часом в Україні все ж таки 
буде пов ністю впроваджено систему 
електрон ного правосуддя».

У 2021 році фахівці галузі актив-
но обговорювали проєкт закону про 
державний екологічний контроль, який 
прийнятий у першому читанні та перед-
бачає суттєві законодавчі зміни. «Очіку-
ємо, що наступного року законопроєкт 
ухвалять, тож бізнес може зіткнутися 
з новими видами контролю, виникати-
муть відповідні спори, — попереджає 
Сергій Неділько. — У 2022 році також 
набирає чинності закон про внутрішній 
водний транспорт, який має відродити 
річковий транспорт. Однак далеко не всі 
підзаконні акти прийнято для належного 
функціонування цього закону, що викли-
че багато питань щодо його правозасто-
сування».

Окрім пожвавлення в традиційних 
для Одеси галузях, у регіоні сподіва-
ються на зростання угод стосовно від-
чуження сільськогосподарських земель, 
збільшення інвестицій у портову інфра-
структуру, будівництво нових транспорт-
них вузлів. 

офісу ЮФ «Ілляшев та Партнери», серед 
найбільш популярних напрямів нази-
ває вирішення спорів у сфері сільсько-
го господарства та податкового права, 
консалтинг у сфері трудового права та 
ІТ. «Тому в регіонального ринку юридич-
них послуг у пріоритеті сільгоспвиробни-
ки та ІТ-компанії», — пояснює він. 

Водночас, як зазначає Кирило Кро-
левецький, на сьогодні на практиці в 
регіонах позначається не реформуван-
ня судової системи, а відсутність та-
кого реформування: «Ми безпосеред-
ньо відчуваємо недоліки, наприклад, 
процедури добору суддів різних ланок, 
особливо судів першої та апеляційної 
інстанцій, адже є значні проблеми з 
кадрами, зокрема в загальних апеля-
ційних судах. Така ситуація призводить 
до негативних явищ у вигляді надмір-
них строків розгляду справ і відсутності 
оперативності вирішення навіть дуже 
нагальних і пріоритетних питань. Але 
треба й відзначити в цілому позитивне 
ставлення до роботи Верховного Суду і 
до практики, яка напрацьовується ка-
саційною ланкою». 

Андрій Литвин звертає увагу на одну 
цікаву особливість: з одного боку, ре-
формування судової системи практично 
невідчутне в регіоні, а з іншого — суди 
залишаються найефективнішими в плані 
взаємодії порівняно з іншими державни-
ми органами, з якими іноді виникають 
труднощі.

«Щодо кейсів, які переважають, — 
говорить Кирило Кролевецький, — цьо-
горіч було багато справ із реструктури-
зації бізнесу як у корпоративному плані, 
так і в податковому. Це обумовлено змі-
нами міжнародного та національного 
законодавства в частині оподаткування, 
фінансового моніторингу, законодав-
ства, спрямованого на запобігання від-
миванню коштів». Також було традицій-
но багато справ, пов’язаних із захистом 
бізнесу від «недружніх» дій правоохо-
ронців та недобросовісних бізнес-парт-
нерів.

Учасники ринку очікують на подаль-
ше зростання конкуренції на ринку, що 
призведе до укрупнення багатопрофіль-
них компаній, водночас збільшувати-
меться і кількість вузькоспеціалізованих 
гравців (бутикових компаній). Також 
Кирило Кролевецький прогнозує підви-
щення ризиків для бенефіціарів бізнесу 
в результаті запровадження законодав-
чих змін і практик (декларування КБВ, 
субсидіарної відповідальності в межах 
процедур банкрутства, безподаткової 
ліквідації іноземних компаній, податко-
вої амністії), а також відзначає початок 
роботи Бюро економічної безпеки і, як 
наслідок, збільшення тиску на бізнес.

ОДЕСА
Діяльність ринку юридичних послуг у 
регіоні, який є морськими воротами 
країни, орієнтована насамперед на об-
слуговування транспортної інфраструк-
тури, проєктів у галузі морського права, 
перевезень тощо. І експерти відзнача-
ють позитивну динаміку в цих напрямах. 
«Південний ринок юридичних послуг 
нерозривно пов’язаний з роботою тран-
спортної інфраструктури, спрямованої 
на максимальну реалізацію експортного 
потенціалу країни, — говорить адво-
кат, керівник одеського офісу ЮФ «Іл-
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ПРОВІДНІ РЕГІОНАЛЬНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ УКРАЇНИ

№
 З

/П ЮРИДИЧНА ФІРМА, 
КЕРІВНИК ОСНОВНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КОНТАКТНА 

ІНФОРМАЦІЯ

ХАРКІВ

1 ILF, 
ГАВРИШ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА, 
керуючий партнер

Судова  практика,  корпоративне  право,  захист 
бізнесу,  земельне  право  та  нерухомість,  трудове 
право, податкове право, інтелектуальна власність, 
супровід  приватних  клієнтів,  M&A,  міжнародний 
арбітраж, ДПП і взаємодія з держорганами

вул. Скрипника, 14-А, м. Харків, 61000; 
тел.: (050) 339 23 07; 
office@ilf-ua.com, 
ilf-ua.com

2 ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ,
ШКРЕБЕЦЬ ЄВГЕНІЙ 
ФЕДОРОВИЧ,
керуючий партнер

Судова  практика,  кримінальне  право  /  WCC,  по-
даткове  право,  енергетика,  корпоративне  право, 
трудове  право,  земельне  право  та  нерухомість, 
супровід приватних клієнтів

пров. Каплунівський, 14, м. Харків, 
61002; тел.: (057) 720 90 01; 
office@shkrebets.com, shkrebets.com

3 КРОЛЕВЕЦЬКИЙ 
ТА ПАРТНЕРИ, 
КРОЛЕВЕЦЬКИЙ КИРИЛО 
ІГОРОВИЧ, 
голова об'єднання

Кримінальне  право  /  WCC,  податкове  право,  зе-
мельне  право  та  нерухомість,  судова  практика, 
корпоративне  право,  банківське  та  фінансове 
право, захист бізнесу, антикорупційне право, рин-
ки капіталу, інфраструктура та логістика, супровід 
приватних клієнтів, банкрутство, виконавче прова-
дження, ДПП і взаємодія з держорганами

майдан Героїв Небесної Сотні, 14/1, 
м. Харків, 61001;
тел.: (097) 777 00 21; 
office@kap.ua, kap.ua

4 МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ 
І ПАРТНЕРИ,
МИХАЙЛЮК ВАДИМ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ,
керуючий партнер

Інтелектуальна власність пров. Банний, 1, м. Харків, 61003;  
тел.: (057) 717 74 72;  
office@mspcorporate.com,  
www.msp-patent.com.ua

5 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ,
ЛИТВИН АНДРІЙ БОРИСОВИЧ,
керівник Харківського офісу

Судова практика, корпоративне право, M&A, кри-
мінальне право, нерухомість, банківське та фінан-
сове право

вул. Коломенська, 63, м. Харків, 61166;
тел.: (057) 766 99 11
kharkiv@attorneys.ua,
attorneys.ua

ДНІПРО

1 DYNASTY LAW & INVESTMENT, 
МИРГОРОДСЬКИЙ ДЕНИС 
ЮРІЙОВИЧ, 
керуючий партнер

Судова  практика,  корпоративне  право,  M&A, 
кримінальне  право  / WCC,  комплаєнс,  податкове 
право, міжнародний арбітраж, супровід приватних 
клієнтів

вул. Глінки, 2, м. Дніпро, 49000; 
тел.: (056) 371 30 30; 
office@dynasty.legal, 
dynasty.legal

2 АБСОЛЮТ, 
БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ,
керуючий партнер

Банкрутство,  судова  практика,  корпоративне 
право,  банківське та фінансове право, M&A,  кри-
мінальне  право  /  WCC,  митне  право,  податкове 
право, захист бізнесу 

Катеринославський бульвар, 2, 
м. Дніпро, 49044; тел.: (056) 732 38 63; 
absolute@absolute.com.ua, 
www.absolute.com.ua

3 ФІНЕКС,
МАРЧЕНКО ОЛЬГА 
ОЛЕКСАНДРІВНА,
керуюча партнерка

Судова  практика,  кримінальне  право  /  WCC,  по-
даткове право, захист бізнесу, ДПП  і взаємодія з 
держорганами, трудове право

вул. Барикадна, 11-А, м. Дніпро, 49044;
тел.: (067) 639 70 74; fineks2@gmail.com, 
finex.lawyer

4 АССИРІЯ, 
САВЧУК ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
керуючий партнер

Податкове право, захист бізнесу, судова практика, 
корпоративне  право,  кримінальне  право  /  WCC, 
трудове  право,  земельне  право  та  нерухомість, 
ДПП і взаємодія з держорганами, банкрутство

вул. Володимира Моссаковського, 8, 
м. Дніпро, 49044; 
тел.: (050) 500 30 50; 
info@assyria.com.ua, assyria.com.ua

5 НЕКСУМ, 
ПРИХОДЬКО ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ, 
керуючий партнер 

Судова практика, податкове право,  господарське 
право, кримінальне право / WCC, земельне право 
та нерухомість, сімейне право, банкрутство, вико-
навче провадження

вул. Чернишевського, 11, м. Дніпро, 
49005; тел.: (056) 372 56 16; 
prixal84@gmail.com, nexum.com.ua

ОДЕСА

1 АНК,
КИФАК ОЛЕКСАНДР 
МИКОЛАЙОВИЧ, 
керуючий партнер

Морське  право,  інфраструктура  та  логістика, 
судова практика, кримінальне право / WCC, по-
даткове право,  земельне право та нерухомість, 
ДПП і взаємодія з держорганами, банківське та 
фінансове  право,  корпоративне  право,  захист 
бізнесу,  конкурентне право, банкрутство,  сімей-
не право

вул. Ланжеронівська, 9, м. Одеса, 65026; 
тел.: (048) 725 07 16; 
office@ank.odessa.ua, 
www.ank.odessa.ua

2 ЮРЛАЙН, 
ЗУБАР ВОЛОДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ,
керуючий партнер

Судова практика, корпоративне право, податко-
ве право, супровід приватних клієнтів, M&A, кри-
мінальне право / WCC, трудове право, земельне 
право  та  нерухомість,  міжнародний  арбітраж, 
морське право,  інфраструктура та логістика, сі-
мейне право, міжнародна торгівля і право СОТ, 
захист бізнесу

Французький бульвар, 66/1, 
м. Одеса, 65062;
тел.: (048) 738 08 93; 
office@jurline.ua, 
www.jurline.ua

3 ДЕ-ЮРЕ, 
ТРІПУЛЬСЬКИЙ ГРИГОРІЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ, 
керуючий партнер

Земельне право та нерухомість, судова практи-
ка, медичне право,  корпоративне право,  супро-
від приватних клієнтів, M&A, комплаєнс, трудове 
право

вул. Розкидайлівська, 69/71, 
м. Одеса, 65006;
тел.: (048) 777 27 67;
info@de-jure.ua, 
de-jure.ua

4 LEGRANT, 
ТІТАРЕНКО ТЕТЯНА 
ВАСИЛІВНА, 
керуючий партнер

Інфраструктура  та  логістика,  морське  право, 
конкурентне  право,  захист  бізнесу, ДПП  і  взає-
модія з держорганами, міжнародний арбітраж

вул. Приморська, 2, м. Одеса, 65026; 
тел.: (048) 710 03 60; 
office@legrant.com.ua, 
legrant.com.ua

5 ЮРИДИЧНЕ БЮРО 
СЕРГЄЄВИХ, 
СЕРГЄЄВА СВІТЛАНА 
ЙОСИФІВНА,
партнер, голова

Морське право, судова практика, корпоративне 
право, трудове право, супровід приватних клієн-
тів, захист бізнесу, податкове право, міжнарод-
ний арбітраж

вул. Армійська, 11/6, м. Одеса, 65058; 
тел.: (048) 737 82 28; 
office@srgv.com, 
www.srgv.com

ЛЬВІВ

1 ARZINGER,
МАЛЬСЬКИЙ МАРКІЯН 
МАРКІЯНОВИЧ,
партнер, керівник 
Західноукраїнського відділення

Судова  практика,  корпоративне  право,  M&A, 
міжнародний арбітраж, нерухомість та будівниц-
тво, податкове право, конкурентне право

вул. Генерала Чупринки, 6, Львів, 79013;
тел: (032) 242 96 96; 
mail@arzinger.ua, 
arzinger.ua

2 KPLT,
КОСТЮК АНДРІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ, 
керуючий партнер

Корпоративне  право,  податкове  право,  судова 
практика,  M&A,  фінансова  реструктуризація, 
комплаєнс,  трудове  право,  супровід  приватних 
клієнтів

вул. Академіка Єфремова, 32-А,  
м. Львів, 79013; тел.: (032) 298 97 97; 
office@kplt.com.ua, 
kplt.com.ua

3 МАТВІЇВ І ПАРТНЕРИ, 
МАТВІЇВ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ, 
керуючий партнер

Судова  практика,  супровід  приватних  клієнтів, 
кримінальне право / WCC, захист бізнесу 

вул. Академіка Лазаренка, 1, 
м. Львів, 79026; тел.: (032) 270 84 16; 
office@mpartners.com.ua, 
mpartners.com.ua

4 ADVICE GROUP,
ПОДІЛЬЧАК АНТОН 
МИКОЛАЙОВИЧ,
керуючий партнер

Судова практика, комплаєнс, корпоративне пра-
во,  податкове право,  захист бізнесу,  банківське 
та  фінансове  право,  M&A,  трудове  право,  зе-
мельне право та нерухомість, міграційне право

пр-т Шевченка, 36, м. Львів, 79005; 
тел.: (032) 247 97 13;
office@advice-group.com, 
advice-group.com

5 BURHAN LAW OFFICE, 
БУРГАН ТАРАС 
КОСТЯНТИНОВИЧ, 
керуючий партнер

M&A,  судова  практика,  корпоративне  право, 
земельне  право  та  нерухомість,  міжнародна 
торгівля  і  право  СОТ,  банківське  та  фінансове 
право, ринки капіталу

пл. Катедральна, 3, м. Львів, 79008;
тел.: (097) 253 10 00; 
office@burhan.ua,
burhan.ua
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НАГОЛОШУЄ ОЛЕКСІЙ МЕНІВ, ПАРТНЕР АО «ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ»

«Прозорі, зрозумілі правила гри, дотримання законодавства всіма 
учасниками бізнес-середовища, мінімізація, а в ідеальному варіанті 
викорінення корупції — це вимоги сучасного бізнесу»

Крайня необхідність

— Які найбільш затребувані юридичні 
послуги у 2021 році? Які практики пока-
зали найбільшу прибутковість?
— За моїми спостереженнями, у 
2021 році збереглися тенденції розвитку 
юридичного ринку останніх років. Тому 
традиційно затребуваними в Харківсько-
му регіоні залишилися практики кри-
мінального права та процесу, зокрема 
захист White-Collar Crime, консалтинг та 
спори у сфері енергетики, експлуатації 
природних ресурсів, а також практика 
податкового права. Названі практики 
водночас залишаються вагомою складо-
вою дохідної частини компанії.

Суттєво розширилася географія 
клієнтської бази. Харківські адвокати 
склали істотну конкуренцію київським, і 
сьогодні столичний бізнес готовий спів-
працювати з регіональними юридичними 
компаніями, залишаючись упевненим у 
тому, що отримає якісну послугу.

Свій внесок у формування довіри до 
регіональних юридичних компаній зро-
били і наші адвокати. За кілька останніх 
років адвокатами нашої компанії здобуто 
ряд важливих перемог, зокрема на рівні 
прийняття остаточного рішення Верхов-
ним Судом, для наших клієнтів у гучних 
справах, які, в тому числі, висвітлювалися 
у ЗМІ.

— Чи впроваджувалися нові практики у 
2021 році, зокрема, у вашому адвокат-
ському об’єднанні?
— Наше об’єднання не відкривало нові 
практики в цей період, але своєчасно 
відповіло на запит ринку, пов’язаний з 
поліпшенням інвестиційного клімату у 
Харківському регіоні. Харків — велике 
місто, що активно розвивається, та ос-
танніми роками стає більш привабливим 
для українських та іноземних інвесторів. 
Прийняття Закону України «Про держав-
ну підтримку інвестиційних проєктів із 
значними інвестиціями в Україні» також 
відіграло в цьому не останню роль.

Органи місцевого самоврядування, 
а також комунальні підприємства регі-
ону зіштовхнулися з новими викликами, 
пов’язаними з реалізацією масштабних, у 
першу чергу інфраструктурних, проєктів. 
Правовий аналіз складних бізнес-рішень 
у цій царині — завдання, яке вимагає 
відповідного досвіду, а також вміння 
оперативно реагувати на виклики, що 
виникли.

Штатний юридичний відділ комуналь-
ного підприємства чи виконавчого орга-
ну не завжди може скласти конкуренцію 
юристам інвестора, в тому числі залуче-
них адвокатських компаній, які роками 
практикують у цій специфічній галузі.

Тож одним із напрямів розвитку наше 
об’єднання обрало саме налагодження 

взаємодії з органами місцевого самоврядування. На 
сьогодні юристи об’єднання успішно надають послу-
ги як Харківській міській раді, так і її окремим вико-
навчим органам. Спектр питань доволі широкий: по-
чинаючи з розробки або правового аналізу проєктів 
локальних нормативних актів і закінчуючи юридич-
ним супроводом окремих інфраструктурних проєктів 
та судових спорів.

— Які зміни спіткали Харківський регіон у 
2021 році?
— Попри існуючі політичні процеси, пов’язані зі змі-
ною керівництва міста Харкова, регіон залишається 
стабільним з точки зору економічного розвитку, ін-
вестиційної привабливості, а також функціонування 
ринку юридичних послуг.

На моє переконання, це пов’язано з тим, що біз-
нес довіряє інституціям місцевого самоврядування 
та впевнений у поступальному розвитку регіону. Хар-
ків за останній рік не втратив свої позиції, а навпа-
ки — місто розвивається і стає комфортнішим як для 
життя, так і для розвитку бізнесу.

— Чим відрізняється місцевий ринок 
Харкова у 2021 році?
— Якщо ми говоримо саме про ринок 
юридичних послуг, то суттєвих відміннос-
тей між ринком Харківського регіону та, 
наприклад, міста Києва вже кілька ро-
ків не спостерігається. Безумовно, може 
бути специфіка в напрямах діяльності, 
пов’язаних з економічними особливостя-
ми регіону, але в цілому — тенденції роз-
витку ринків схожі.

Ринок глобалізується, відмінності 
здебільшого нівельовані.

Адвокатське середовище міста Хар-
кова активніше шукає шляхи до спів-
праці, адвокатські об’єднання стали по-
ширеним явищем, активно розвивається 
культура співпраці між адвокатами.

Новостворені амбітні адвокатські 
об’єднання є одним із рушійних факто-
рів, який стимулює розвиток конкуренції 
на юридичному ринку, а отже, і гарантом 
якості наданої послуги.

Водночас така взаємодія, а також 
взаємодія окремих об’єднань/бюро між 
собою дає змогу забезпечувати супровід 
проєктів, які раніше з об’єктивних причин 
були прерогативою столичного ринку.

На сьогодні юридичний ринок Хар-
ківського регіону створив ситуацію, коли 
замовник юридичної послуги все менше 
зважає на географію. Місцезнаходження 
юридичної компанії відходить на другий 
план. Експертиза та досвід юриста — 
ключові фактори при виборі юридично-
го радника. Саме тому клієнтами нашої 
компанії є представники бізнесу та при-
ватні особи з різних регіонів України, в 
тому числі зі столиці.

— Чи змінився інтерес клієнта цього 
року? Які потреби він намагається реа-
лізувати насамперед?
— Так, змінюється клієнт, змінюємося і 
ми.

Останніми роками ми бачимо стрім-
кий розвиток корпоративної культури 
в Україні, налагоджена робота підпри-
ємства дає змогу власнику відійти від 
управління бізнесом у ручному режимі. 
З цим, перш за все, пов’язані й зміни у 
взаємодії корпоративних клієнтів з юри-
дичною компанією. Зміни стосуються 
здебільшого формату спілкування.

Якщо раніше вибором зовнішньо-
го юридичного радника переважно за-
ймався власник самостійно, то сьогодні 
такий вибір робить голова юридичного 
департаменту. Відповідно, змінюються і 
підходи юридичної компанії до роботи з 
клієнтом як на етапі просування послуг 
компанії, так і в процесі їх надання.

Взаємодія з юридичним департамен-
том клієнта, безумовно, має свої пере-
ваги, оскільки дає змогу оперативніше 

обмінюватися інформацією, приймати 
рішення. Ми сповідуємо підхід, за яким 
фаховий юрист юридичного департамен-
ту клієнта не конкурент, а соратник.

— З чим пов’язані очікування місцевого 
бізнесу?
— Вважаю, очікування місцевого бізне-
су мало відрізняються від очікувань біз-
несу будь-якого іншого регіону.

Прозорі, зрозумілі всім правила гри, 
дотримання законодавства всіма учасни-
ками бізнес-середовища, мінімізація, а в 
ідеальному варіанті викорінення коруп-
ції — це вимоги сучасного бізнесу.

Наші клієнти очікують на адекватну 
співпрацю з органами державної влади 
та органами місцевого самоврядуван-
ня, усунення бюрократичних перешкод 
ведення бізнесу. Вони втомилися від 
«розробок» державної машини, особ-
ливо в податковій сфері (пам’ятаємо 
кампанії податкової щодо визнання 
правочинів нікчемними, відмови у ре-
єстрації податкових накладних тощо). 
Усе це створювало перешкоди для ве-
дення бізнесу, змушувало підприємства 
роками відстоювати свої права у судах 
та, відповідно, зменшувало довіру до 
державного апарату.

Нині поступальний розвиток міста та 
регіону в цілому дозволяє оптимістично 
дивитися у майбутнє.

— Які галузі сьогодні найбільш затре-
бувані? На які орієнтуватиметесь у най-
ближчому майбутньому?
— Неозброєним оком видно, що Харків 
активно розбудовується. Це стосується 
як житлового будівництва, так і будів-
ництва комерційної нерухомості та інф-
раструктурних об’єктів. Наше об’єднання 
давно розвиває практику у сфері будів-
ництва і нерухомості, останні кілька ро-
ків ця практика не лише не втратила свої 
позиції, але й розширилася як за рахунок 
залучення нових клієнтів, так і за рахунок 
поглиблення роботи з давніми клієнтами 
компанії.

Традиційно значну частку ринку Хар-
ківського регіону займає машинобудуван-
ня. Зважена місцева політика дозволила 
новим інвесторам у цій сфері зайти на 
місцевий ринок. Місцева влада анонсува-
ла налагодження у місті Харкові виробни-
цтва автобусів і трамваїв. Нове дихання 
отримали харківські промислові гіганти.

Безумовно, такий розвиток бізнесу є 
запорукою підвищення попиту на юри-
дичні послуги. Розвиток практик подат-
кового права, судових спорів є преро-
гативою нашої компанії, напрацьований 
роками досвід завжди поповнюється 
новими кейсами, які супроводжують наші 
юристи.

ОЛЕКСІЙ МЕНІВ
Народився у 1988 році в Коломиї Івано-Франків-
ської області. У 2010 році закінчив Національну 
юридичну академію України імені Ярослава 
Мудрого, військово-юридичний факультет, та 
University of Hertfordshire (LLM). Кандидат юри-
дичних наук. У 2012 році отримав свідоцтво про 
право на зайняття адвокатською діяльністю.
З 2010 року працює в АО «Шкребець і Партнери», 
пройшов шлях від юриста до партнера, діючий 
третейський суддя. Основні практики: судова 
практика, кримінальне, податкове і земельне 
право, а також нерухомість та енергетика. Від-
значений Ukrainian Law Firms. A Handbook for 
Foreign Clients у 2018—2021 роках серед лідерів 
правників у галузі кримінального права.
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У середині 90-х, коли юридичні фірма «АНК» розпочала свою роботу,  
ринок юридичних послуг ще тільки зароджувався. Зараз «АНК» — 25 років,  
і, на переконання Олександра Кифака, керуючого партнера фірми, — це лише початок!

Фірмові налаштування

ПРО КОМАНДУ «АНК»: 
НАШІ СПІВРОБІТНИКИ — НАША 
ГОЛОВНА ЦІННІСТЬ

Загальновідомо, що люди — це найцін-
ніший капітал. Для бізнесу, пов’язаного 
з інтелектуальною працею, куди нале-
жить і юридична практика, це особливо 
актуально. За ці 25 років нам вдалося 
не лише сформувати унікальну команду 
адвокатів, яка консультує клієнтів прак-
тично в усіх галузях юридичної практики, 
а й підготувати висококласних юристів, 
які змогли реалізувати себе на різних 
посадах як в Україні, так і за її межами. 
«Випускники» (не побоюсь цього слова!) 
ЮФ «АНК» працюють у Європейському 
суді з прав людини, Фонді державного 
майна, Міністерстві юстиції, Міністерстві 
інфраструктури України, викладають в 
Одеському національному університеті 
імені І.І. Мечникова та Одеській юри-
дичній академії. Деякі з наших юристів 
стали топменеджерами чи головними 
юридичними радниками в українських 
та міжнародних компаніях. Сьогодні 
команда «АНК» — це сорок професіо-
налів, що включає тридцять адвокатів 
та юристів, а також IT-адміністратора, 
секретарів, перекладачів, бухгалтерів 
та водіїв. Особливо приємно відзначити, 
що деякі співробітники працюють у нас 
з моменту заснування фірми, а багато 
юристів працюють у фірмі понад десять 
років, чим рідко можуть похвалитися 
інші юридичні компанії. Користуючись 
нагодою, вітаю всю команду «АНК» із 
25-річчям фірми та бажаю нам здоров’я, 
удачі та добробуту.

ПРО КЛІЄНТІВ: 
БАГАТО ХТО ПРАЦЮЄ  
З НАМИ З СЕРЕДИНИ 90-х

У нашій білінговій системі Time Cost, 
яку ми почали використовувати одними 
з перших в Україні, налічується понад 
500 клієнтів. Це компанії та приватні клі-
єнти, яким хоча б раз виставлявся раху-
нок за юридичні послуги. Як показує мій 
особистий досвід, у юридичному бізнесі 
величезне, якщо не вирішальне значен-
ня має довіра клієнта і репутація фірми. 
Ці складові неможливо купити, вони 
приходять з роками і є результатом що-
денної праці юристів. Приємно відзначи-
ти, що багато бізнесів розвивалися ра-
зом із нами з кінця 90-х років, і в першу 
чергу це стосується портової сфери, яка 
сьогодні є однією з ключових практик 
фірми. Ми цінуємо кожного нашого клі-
єнта, завжди прагнемо не просто дати 
пораду, а допомогти розв’язати пробле-

му. Коли ти надаєш бізнес-консультації, 
важливо добре розуміти специфіку біз-
несу клієнта, ситуацію на ринку та інші 
моменти. Тільки тоді твоя порада буде 
корисною і клієнт буде готовий заплати-
ти за неї.

ПРО ПРОЄКТИ: 
250+ РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЄКТІВ

У середині 90-х років, коли ми починали 
працювати, ринок юридичних послуг ще 
тільки зароджувався. Кінець 90-х в Оде-
сі ознаменувався розвитком приватного 
бізнесу та приходом перших закордон-
них інвесторів, зокрема у портову сфе-
ру. Виступаючи їх юридичним радником, 
ми спостерігали, як будуються портові 
елеватори та контейнерні термінали, 
як поглиблюються підхідні канали та 
операційні акваторії, створюються нові 
робочі місця та впроваджуються інно-
ваційні технології. ЮФ «АНК» виступала 
юридичним радником таких знакових 
проєктів, як будівництво глибоководно-
го судноплавного шляху «Дунай — Чор-
не море», будівництво контейнерного 
терміналу за рахунок штучно створеної 
території на Карантинному молу Одесь-
кого порту, будівництво портових зерно-
вих терміналів в Одеському та Чорно-
морському портах. Ми супроводжували 
інвестиційні проєкти у вільних еконо-
мічних зонах «Порто-франко» та «Порт 
Рені»; готували контракти на будівниц-
тво та ремонт торгових суден, буксирів, 
барж та моторних яхт; допомагали клі-
єнтам будувати об’єкти зеленої енерге-
тики; консультували найбільші агропро-
мислові холдинги під час реалізації їхніх 
проєктів. За найскромнішими підрахун-
ками, за ці 25 років наші клієнти успішно 
реалізували понад 250 проєктів у різних 
сферах та індустріях на суму, близьку до 
2 млрд доларів США.

ПРО СУДОВІ СПРАВИ: 
10 МЛН ГРИВЕНЬ ВИТРАТ 
НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 
ВІДШКОДОВАНО НАШИМ 
КЛІЄНТАМ ЗА ОСТАННІ 3 РОКИ

Судова практика є наріжним каменем 
для будь-якої юридичної фірми, і ми тут 
не виняток. На нашому рахунку сотні ви-
граних судових справ у різних судових 
інстанціях, починаючи від районних судів 
і закінчуючи знаковими справами у Вер-
ховному Суді. У 2017 році ми виступали 
за введення так званої адвокатської мо-
нополії, оскільки вважаємо, що це безпо-
середньо впливає на якість правосуддя 
і сприяє здоровій конкуренції на ринку 
юридичних послуг. Юристи «АНК» брали 
активну участь в обговоренні проєктів 
процесуальних кодексів, нові редакції 
яких набули чинності з 1 січня 2018 року. 
Введення «адвокатської монополії» по-
ставило новий тренд у питанні відшкоду-
вання витрат на правову допомогу. Те-
пер, обговорюючи потенційний судовий 
процес, ми все частіше чуємо від клієнтів 
запитання, чи будуть відшкодовані ви-
трати на правову допомогу. Втішно за-
значити, що за останні три з половиною 
роки суди відшкодували клієнтам «АНК» 
понад 10 млн гривень витрат на правову 
допомогу, що говорить саме за себе.

ПРО РЕКЛАМУ: 
ГОЛОВНА РЕКЛАМА —  
ЦЕ НАША РЕПУТАЦІЯ

Юридичний бізнес, як і будь-який інший, 
звичайно, потребує реклами. Проте, вра-
ховуючи специфіку юридичної практики 
(роботу юристів із конфіденційною інфор-
мацією, комерційною таємницею, пер-
сональними даними тощо), я залишаюся 
прихильником непрямої реклами. Йдеться 
про експертні коментарі, статті в профіль-
них виданнях, інтерв’ю, роботу pro bono 
зрештою. Хоча є країни, де пряма реклама 
юридичних фірм ще більш агресивна, ніж в 
Україні. Я маю на увазі США в першу чер-
гу. Повертаючись до «АНК», відзначу, що 
за 25 років ми жодного разу не давали 
«прямої» реклами в медіа. Наша головна 
реклама — це наша репутація та довіра 
клієнтів, які ми заслужили за ці роки.

ПРО РЕЙТИНГИ: 
МИ ВХОДИМО ДО ТОП-50 
ЮРИДИЧНИХ ФІРМ З 1998 РОКУ, 
АЛЕ ЦЕ НЕ ГОЛОВНЕ

Висловлю непопулярну думку про те, що 
місце юридичної фірми у національному 

чи міжнародному рейтингу не є вирі-
шальним критерієм для укладення до-
говору про надання юридичних послуг. 
Якщо я правильно пам’ятаю, то з момен-
ту появи рейтингу ТОП-50, який «Юри-
дична практика» публікує з 1997 року, 
ми регулярно заповнюємо анкету та 
подаємо інформацію. При цьому ми 
стабільно входимо до ТОП-50 юридич-
них фірм країни, а в деякі роки ( 2003-й 
і  2009-й) навіть входили до першої де-
сятки. Користуючись нагодою, хочу по-
дякувати усій дослідницькій команді, 
яка ретельно досліджує ринок юридич-
них послуг та щороку формує рейтинги 
юридичних фірм, що неодмінно сприяє 
здоровій конкуренції в цій сфері. На мою 
думку, рейтинги потрібні, але не повин-
ні ставати самоціллю, оскільки кінцеву 
оцінку роботі фірми завжди дає клієнт.

ПРО КОРПОРАТИВНУ
СОЦІАЛЬНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 
НАША ІДЕЯ ЗІ СТИПЕНДІАЛЬНИМ 
КОНКУРСОМ БУЛА ПІДХОПЛЕНА 
БАГАТЬМА ЮРФІРМАМИ

За 25 років історії фірми було чимало 
проєктів, пов’язаних із корпоративною 
соціальною відповідальністю та роботою 
pro bono. Але проєкт, який заслуговує на 
згадку тут, — це Стипендіальний конкурс 
ЮФ «АНК», який був запущений двадцять 
років тому, далекого 2001 року. Ми стали 
першими в Україні, хто вигадав конкурс 
для студентів юридичних вузів та факуль-
тетів, і почали проводити його на щоріч-
ній основі. Зазначу, що багатьох призерів 
Стипендіального конкурсу було запроше-
но на стажування до «АНК» і згодом вони 
стали адвокатами фірми, які працюють 
у нас досі. Це — Артем Волков, Максим 
Карпенко, Олена Коч, Катерина Бонда-
ренко та Ірина Ногіна. Зазначу, що ідея 
стипендіального конкурсу для студентів 
припала до душі нашим колегам, тож 
сьогодні багато юридичних фірм запусти-
ли власні стипендіальні програми, які 
мають підтримати талановитих студен-
тів і дати їм шанс знайти своє місце під 
сонцем. Окрім Стипендіального конкурсу, 
ЮФ «АНК» уже понад десять років висту-
пає партнером Всеукраїнської школи з 
морського права та Літньої школи з мор-
ського права, які традиційно проходять в 
Одесі та збирають майбутніх юристів, які 
цікавляться морським правом. Формат 
Школи дозволяє студентам прослухати 
лекції від юристів, які практикують мор-
ське право, та розібрати реальні кейси з 
морського права.

ОЛЕКСАНДР  
КИФАК,
адвокат, керуючий партнер  
ЮФ «АНК»

ОЛЕКСАНДР КИФАК
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завершення угоди з продажу 100 % акцій 
АТ «Перший київський машинобудівний 
завод» може дати поштовх для укладен-
ня нових угод наступного року».

Утім, що стосується статистичних 
показників, то результати досліджен-
ня KPMG «M&A Radar 2020: Україна» 
свідчать про те, що COVID-19  зупинив 
зростання M&A-угод в Україні, вартість 
яких зменшилася на 62 %, до 0,9 млрд до-
ларів, а кількість оголошених трансакцій у 
2020 році — 69. Аналіз 2021 року, який 
здійснила KPMG, демонструє кращі показ-
ники: в I півріччі було оголошено 46 угод 
M&A на українському ринку, що демон-
струє зростання на 77 % відносно I півріч-
чя 2020 року. Натомість у світі обсяг таких 
угод може стати рекордним. За даними 
Refinitiv, від початку року і до вересня 
компанії вже уклали M&A- угоди на за-
гальну суму близько 4 трлн дол. США, що 
значно перевищує всі торішні показники.

Попри таку активність бізнесу у сві-
ті та збільшення кількості M&A-угод 
в Україні, вітчизняний інвестиційний 
клімат у 2021 році є неоднозначним. 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нещодав-
но запевняв, що за три квартали в Укра-
їну надійшла рекордна кількість прямих 

2021 рік був доволі складним для 
будь-якого бізнесу, зважаючи на каран-
тинні та посткарантинні обмеження. За 
останні два роки COVID-19 досить силь-
но змінив світ, як і правила, до яких ми 
звикли у повсякденному житті. Ці зміни 
торкнулися й умов ведення бізнесу як в 
Україні, так і за кордоном. Здавалося, 
шокова терапія, яку влаштував корона-
вірус багатьом підприємствам, змусить 
усіх нас тугіше затягнути пасок, а капітал 
на деякий час заляже на дно, очікуючи 
кращих, більш спокійних і прогнозованих 
часів. Але ж гроші мають працювати! Як 
виявилося, цей закон економіки діє на-
віть за нинішніх непересічних умов. 

РОБОТА ТРИВАЄ
Хоч як дивно, але активність юристів у ро-
боті над трансакційними проєктами була 
відчутна 2021 року майже в усіх сферах 
економіки: сільське господарство, ІТ, пе-
реробка, важка промисловість, фінансо-
вий сектор, торгівля, фармацевтика. За 
словами Миколи Стеценка, керуючого 
партнера AVELLUM, це і значні M&A-уго-
ди, і випуски єврооблігацій, і навіть спро-
би IPO. «Хотілось би більше банківського 
кредитування, але мені здається, що воно 

вже на порозі, якщо тільки не буде значних 
економічних або політичних потрясінь. Го-
ловним фактором росту є відкладений по-
пит як серед населення (що дає зростання 
продажів), так і серед компаній (що мають 
нечувану ліквідність на міжнародних рин-
ках). Україна в цьому аспекті йде в ногу зі 
світом: її населення не витратило минулого 
року від 2 до 4 млрд доларів на туризм, і цей 
надлишок коштів створив внутрішній попит 
на споживання, будівництво тощо», — ко-
ментує пан Стеценко.

У 2021 році міжнародні компанії ско-
ристалися сприятливою ситуацією для 
придбання активів в Україні з метою роз-
ширення своєї виробничої бази. Більшість 
M&A-угод, як і минулого року, проходили 
за участю українських інвесторів. У році, 
що минає, за словами Євгена Соловйова, 
партнера ЮФ «Ілляшев та Партнери», клі-
єнти найчастіше зверталися за супрово-
дом угод купівлі-продажу корпоративних 
прав та землі. «Найбільший попит мали 
активи підприємств видобувних галузей і 
сільського господарства, — коментує екс-
перт. — Найімовірніше, цей тренд збере-
жеться і наступного року. На окрему увагу 
заслуговує старт «великої приватизації» в 
Україні після 15-річної перерви — успішне 

СЕРГІЙ САЧЕНКО

У зв’язку із загальним підвищенням ділової активності в 2021 році 
після шокових зупинок деяких сфер через пандемію юристи зберігають 
стриманий оптимізм стосовно 2022 року й очікують природного 
збільшення кількості угод у сфері інвестування, насамперед щодо M&A, 
а також приватизації та концесії ключових інфраструктурних об’єктів

Шокова M&A-терапія 

ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 SAYENKO KHARENKO

2 AVELLUM

3 ASTERS

4 BAKER MCKENZIE

5 REDCLIFFE PARTNERS

6 CMS CAMERON MCKENNA 
NABARRO OLSWANG

7 AEQUO

8 DENTONS

9 DLA PIPER UKRAINE**

10 INTEGRITES

ПРОВІДНІ ЮРИСТИ

1 ГЛІБ БОНДАР 
(AVELLUM)

2 НАЗАР ЧЕРНЯВСЬКИЙ 
(SAYENKO KHARENKO)

3 ОЛЕКСІЙ СОШЕНКО 
(REDCLIFFE PARTNERS)

4 ІРИНА ПОКАНАЙ 
(ASTERS)

5 ЮЛІЯ КИРПА 
(AEQUO)

ІНШІ ВІДОМІ  
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

EVERLEGAL

KINSTELLAR

KPD CONSULTING

MARCHENKO PARTNERS

АВТОРИТЕТНІ ЮРИСТИ

МИХАЙЛО ХАРЕНКО 
(SAYENKO KHARENKO)

АРМЕН ХАЧАТУРЯН (ASTERS)

СЕРГІЙ ЧОРНИЙ (BAKER MCKENZIE)

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

ГАБРІЕЛ АСЛАНЯН (ASTERS)

ЄВГЕН ВАЖИНСЬКИЙ 
(REDCLIFFE PARTNERS)

ВСЕВОЛОД ВОЛКОВ (EVERLEGAL)

БОГДАН ДМУХОВСЬКИЙ (AEQUO)

АНТОН КОРОБЕЙНІКОВ 
(SAYENKO KHARENKO)

ІГОР КРАСОВСЬКИЙ (INTEGRITES)

ОЛЕКСАНДР КУРДИДИК 
(KINSTELLAR)

ІГОР ЛОЗЕНКО 
(SAYENKO KHARENKO)

АНДРІЙ НІКІФОРОВ (KINSTELLAR)

ІГОР ОЛЕХОВ 
(CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG)

ДМИТРО ПШЕНИЧНЮК (KINSTELLAR)

НАТАЛІЯ СЕЛЯКОВА (DENTONS)

РОМАН СТЕПАНЕНКО (ASTERS)

КАТЕРИНА ЧЕЧУЛІНА 
(CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG)

НАДІЯ ШИЛЄНКОВА (DENTONS)

РОМАН ШУЛЯР 
(MARCHENKO PARTNERS)

ЛІДЕРИ РИНКУ. 
БАНКІВСЬКЕ 
ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

* — В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ.  ** — У ЧЕРВНІ 2021 РОКУ КИЇВСЬКИЙ 
ОФІС DLA PIPER БУВ ПРИДБАНИЙ KINSTELLAR.
 ДЖЕРЕЛО: UKRAINIAN LAW FIRMS 2021. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS
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 іноземних інвестицій — сальдо станови-
ло 4,8 млрд дол. США, що є найбільшим 
показником за останні три роки. Однак 
Богдан Данилишин, голова ради НБУ, не 
погодився з такими позитивними виснов-
ками та зазначив, що у 2021 році рівень 
інвестицій опустився до рекордного мі-
німуму і становив лише 744 млн доларів. 
Навіть Закон № 1116-IX «Про державну 
підтримку інвестиційних проєктів зі знач-
ними інвестиціями», який повинен був 
привабити іноземних інвесторів, поки що 
не демонструє своєї ефективності, що не 
дивно, адже він зазнав неабиякої критики 
як із боку бізнесу, так і з боку юридичного 
сектору. 

З огляну да це цілком логічно, що 
трансакційні угоди в 2021 році стали 
складнішими. Поступово формується 
ринок продавця, адже в деяких сферах 
попит значно перевищує пропозицію. Від 
юристів, фахівців з M&A-угод клієнти очі-
кують швидкості та прагматичної оцінки 
ризиків, більшої автоматизації процесів і 
документів. «У цей період ажіотажу важ-
ливо не забувати, що роль трансакційно-
го юриста — насамперед уберегти клієн-
та від ризику, тобто виявити потенційні 
ризики і пояснити клієнту їх значення. На 
жаль, інколи ми спостерігаємо більш ри-
зикований підхід до ведення справ на 
ринку. А отже, як це часто буває, варто 
очікувати хвилі судових та арбітражних 
спорів у майбутньому», — переконаний 
пан Стеценко.

Серед основних чинників, які впли-
нули на попит і динаміку супроводження 
юристами великих транскордонних про-
єктів на українському ринку капіталів у 
2021 році, експерти виділяють декілька 
ключових, зокрема зміни законодавства.

НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Значний вплив на реструктуризацію біз-
несу, а також на кількість трансакцій-
них проєктів у більшості галузей укра-
їнської економіки обумовлено змінами 
до податкового законодавства, серед 
яких, зокрема, застосування нової для 
України концепції — КІК (контрольова-
них іноземних компаній). Як засвідчує 
адвокат ЮФ «Юрлайн» Дар’я Мінченко, 
наслідком таких нововведень стало те, 
що бізнес мав терміново прийняти рі-
шення щодо двох позицій: декларування 
володіння КІК (розкриття бенефіціарів) 
зі 2022 року та покладення обов’язку зі 
сплати податку від діяльності КІК безпо-
середньо на контролюючих осіб в Укра-
їні. Саме тому великий обсяг правочинів 
зі супроводження трансакційних проєк-
тів стосувався переформатування струк-
тур у напрямі як збільшення їх прозоро-
сті, так і виведення «зайвих» офшорних 
структур зі схеми організації бізнесу. 

«Упровадження нових понять до по-
даткового законодавства у сфері трасто-
вих утворень, відсутність роз’яснень 
податкової служби й судової практики 
щодо визначення природи дивідендів та 

інших виплат із трасту (що впливає на став-
ку ПДФО) для з’ясування того, чи підпа-
дає володілець під критерії контролюючої 
особи, брак єдиного розуміння в банків і в 
податківців того, як реально будуть засто-
совуватись нові правила гри для бенефіці-
арів КІК, вимагають вкрай прискіпливого 
та комплексного підходу до аналізу кожної 
конкретної бізнес-структури і трансакцій, 
які планується здійснити, з обов’язковим 
залученням профільних юристів у сфері 
міжнародного податкового плануван-
ня», — зазначає Дар’я Мінченко. 

Звісно, певний вплив на трансакцій-
ну практику мав і обов’язок усіх юри-
дичних осіб до 11 жовтня 2021 року 
розкрити повну структуру підприєм-
ства та інформацію про кінцевого 
бенефіціарного власника. Це також 
вплинуло на кількість due diligence і 
трансакційних проєктів цього року. 
Відстрочення терміну розкриття такої 
інформації до 11 липня 2022 року дало 
можливість компаніям, зокрема вели-
ким гравцям на ринку, та їх іноземним 
інвесторам більш зважено підійти до 

ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 AVELLUM

2 BAKER MCKENZIE

3 SAYENKO KHARENKO

4 AEQUO

5 CMS CAMERON MCKENNA 
NABARRO OLSWANG

6 DLA PIPER UKRAINE**

7 ASTERS

8 DENTONS

9 INTEGRITES

10 EY В УКРАЇНІ

ПРОВІДНІ ЮРИСТИ

1 МИКОЛА СТЕЦЕНКО 
(AVELLUM)

2 ВЯЧЕСЛАВ ЯКИМЧУК 
(BAKER MCKENZIE)

3 АННА БАБИЧ (AEQUO)

4 ЮРІЙ НЕЧАЄВ (AVELLUM)

5 ТЕТЯНА ДОВГАНЬ 
(CMS CAMERON MCKENNA 
NABARRO OLSWANG)

6 ГРЕМ КОНЛОН 
(CMS CAMERON MCKENNA 
NABARRO OLSWANG)

7 ОЛЕКСАНДР НІКОЛАЙЧИК 
(SAYENKO KHARENKO)

8 ОЛЬГА ДЕМ’ЯНЮК 
(BAKER MCKENZIE)

9 АДАМ МИЦИК (DENTONS)

10 ІЛЛЯ ТКАЧУК (INTEGRITES)

ІНШІ ВІДОМІ  
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

CMS REICH-ROHRWIG HAINZ

ETERNA LAW

ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON

EVERLEGAL

ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

GOLAW

ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

ЮРЛАЙН

KINSTELLAR

KPMG LAW

MARCHENKO PARTNERS

MORIS

NOBLES

PAVLENKO LEGAL GROUP

REDCLIFFE PARTNERS

WOLF THEISS

ВИДАТНІ ПРАКТИКИ

АРМЕН ХАЧАТУРЯН 
(ASTERS)

ДЕНИС ЛИСЕНКО 
(AEQUO)

ВОЛОДИМИР САЄНКО 
(SAYENKO KHARENKO)

ОЛЕГ БАТЮК 
(DENTONS)

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

ОЛЕГ БОЙЧУК 
(ASTERS)

ЄВГЕНІЙ ДЕЙНЕКО 
(EVERLEGAL)

ТАРАС ДУМИЧ 
(WOLF THEISS)

ЕРНЕСТ ГРАМАЦЬКИЙ 
(ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ)

ГАЛИНА ЗАГОРОДНЮК 
(KINSTELLAR)

АЛЛА КОЗАЧЕНКО 
(KINSTELLAR)

ОКСАНА КРАСНОКУТСЬКА 
(AEQUO)

ОЛЕНА КУЧИНСЬКА 
(KINSTELLAR)

МИХАЙЛО ЛУКАШЕНКО 
(AEQUO)

ДЕНИС МАЙСТРЕНКО 
(PAVLENKO LEGAL GROUP)

БОГДАН МАЛЬНЄВ 
(EY В УКРАЇНІ)

ОЛЕГ МАЛЬСЬКИЙ 
(ETERNA LAW)

АНДРІЙ МОСКАЛИК 
(BAKER MCKENZIE)

ІРИНА НІКОЛАЄВСЬКА 
(KINSTELLAR)

АНДРІЙ ОЛЕНЮК 
(EVERLEGAL)

МАРІЯ ОРЛИК 
(CMS REICH-ROHRWIG HAINZ)

АЛІНА ПЛЮЩ 
(SAYENKO KHARENKO)

АНДРІЙ РОМАНЧУК 
(AVELLUM)

ВАДИМ САМОЙЛЕНКО 
(ASTERS)

ЗОРЯНА СОЗАНСЬКА-МАТВІЙЧУК 
(REDCLIFFE PARTNERS)

АННА ТКАЧЕНКО 
(DENTONS)

РОМАН ШУЛЯР 
(MARCHENKO PARTNERS)

ВОЛОДИМИР ЯКУБОВСЬКИЙ 
(NOBLES)

ЛІДЕРИ РИНКУ. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ТА M&A

* — В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ.  ** — У ЧЕРВНІ 2021 РОКУ КИЇВСЬКИЙ 
ОФІС DLA PIPER БУВ ПРИДБАНИЙ KINSTELLAR.
 ДЖЕРЕЛО: UKRAINIAN LAW FIRMS 2021. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS

* — В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ.  ** — У ЧЕРВНІ 2021 РОКУ КИЇВСЬКИЙ 
ОФІС DLA PIPER БУВ ПРИДБАНИЙ KINSTELLAR.
 ДЖЕРЕЛО: UKRAINIAN LAW FIRMS 2021. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS

ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 BAKER MCKENZIE

2 CMS CAMERON MCKENNA 
NABARRO OLSWANG

3 DLA PIPER UKRAINE**

4 AEQUO

5 ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

6 AVELLUM

7 ASTERS

8 ADER HABER

9 SAYENKO KHARENKO

10 KPD CONSULTING

ПРОВІДНІ ЮРИСТИ

1 ЛІНА НЕМЧЕНКО 
(BAKER MCKENZIE)

2 НАТАЛІЯ КОЧЕРГІНА 
(DLA PIPER UKRAINE*)

3 НАТАЛІЯ КУШНІР 
(CMS CAMERON MCKENNA  
NABARRO OLSWANG)

4 ВЛАДИСЛАВ КИСІЛЬ 
(KPD CONSULTING)

5 ОЛЕКСАНДРА ФЕДОТОВА 
(ADER HABER)

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

АНАСТАСІЯ БІДАХ 
(SAYENKO KHARENKO)

ОЛЕГ БОЙЧУК (ASTERS)

ОЛЕКСАНДР БУРТОВИЙ (АНТІКА)

ДМИТРО ГРИБОВ 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

РОМАН КОСТЕНКО (ASTERS)

ЮЛІЯ КИРПА (AEQUO)

АНЖЕЛІКА ЛІВІЦЬКА (ASTERS)

МАКСИМ МАКСИМЕНКО (AVELLUM)

ОЛЕГ МАТЮША (KINSTELLAR)

МИХАЙЛО СОРОКА (AEQUO)

МИКОЛА СТЕЦЕНКО (AVELLUM)

СВІТЛАНА ТЕУШ 
(REDCLIFFE PARTNERS)

ОЛЕКСІЙ ФЕЛІВ (INTEGRITES)

ЮРІЙ ХАПКО (TOTUM)

БОГДАН ЯСЬКІВ (TOTUM)

ЛІДЕРИ РИНКУ.  
НЕРУХОМІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

ІНШІ ВІДОМІ  
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

АНТІКА

DENTONS

EY В УКРАЇНІ

ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

INTEGRITES

JN LEGAL

KINSTELLAR

REDCLIFFE PARTNERS

TOTUM

АВТОРИТЕТНІ ЮРИСТИ

ЕРНЕСТ ГРАМАЦЬКИЙ 
(ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ)

СЕРГІЙ ПІОНТКОВСЬКИЙ 
(BAKER MCKENZIE)
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оцінки податкового планування та не-
обхідності реструктуризації.

Цьогоріч були й інші прогресивні 
законодавчі зміни. До прикладу, Сергій 
Бенедисюк, партнер, керівник практики 
корпоративного права та M&A Юри-
дичної групи LCF, звертає увагу на зе-
мельну реформу, яка стартувала влітку 
та розблокувала ринок землі. «Cаме 
тому бізнес в аграрному секторі лише 
набирає обертів. Міністерство аграр-
ної політики та продовольства України 
повідомляє, що за період із 1 липня до 
7 жовтня цього року в Україні заре-
єстровано правочинів на 66 812 га зе-
мель і укладено 26 898 угод у межах 
ринку землі», — зазначає юрист.

Сфера приватного інвестування у 
великі інфраструктурні проєкти набула 
подальшого розвитку після впрова-
дження механізмів електронних аук-
ціонів згідно з відповідним Законом 
України «Про оренду державного та 
комунального майна» від 3 жовтня 
2019 року. «Ми як юристи у сфері дер-
жавно-приватно партнерства бачимо, 
що певні недоліки регулювання оренд-

них правовідносин стають на заваді 
подальшому вільному нарощуванню 
інвестицій, зокрема в портовій галу-
зі. Очевидними стають дедалі більші 
проб леми інституту концесії в портах: 
так, вихід ключових інвесторів із кон-
цесії Херсонського порту, буксування 
із запуском концесії Ольвії (де інвес-
тором стала катарська компанія) по-
казують, що регулювання цієї сфери 
є надто сирим для реального інвесту-
вання», — констатує Дар’я Мінченко. 

За оцінками експертів, позитивні 
результати демонструє також мала 
приватизація. Фонд державного майна 
України запевняє, що в 2020 році про-
ведено близько 1900 приватизаційних 
аукціонів на суму майже 3 млрд гри-
вень та забезпечено середнє зростання 
цін об’єктів на аукціонах удвічі. Відпо-
відно до проєкту закону про держав-
ний бюджет України на 2022 рік уряд 
планує залучити 8 млрд гривень. Що-
правда, дещо складнішою є ситуація з 
великою приватизацією, яка, хоч і була 
розблокована цьогоріч у квітні, не мала 
очікуваних результатів. 

ЩО ДАЛІ?
Юристи й надалі розраховують на робоче 
навантаження та попит на їх професійні 
послуги в трансакційних проєктах. Адже 
потік роботи, який ми спостерігаємо 
сьогодні, не зменшується, і вже зараз 
формуються проєкти, що будуть супро-
воджуватися юридичними радниками у 
2022 році.

Тетяна Довгань, партнер практики 
корпоративного права та M&A в київ-
ському офісі CMS Cameron McKenna 
Nabarro Olswang, дає досить позитивний 
прогноз щодо розвитку ринку M&A-угод 
в Європі та, зокрема, в Україні: «2021 рік 
продемонстрував активне відновлення 
M&A-ринку в різних секторах економіки. 
Очікуємо, що ця тенденція збережеться 
і в 2022 році, особливо на тлі стабіль-
ного збільшення угод у секторах нових 
технологій і телекомунікацій, інфра-
структури, а також інвестицій у неру-
хомість і будівельні проєкти, в галузях 
охорони здоров’я, відновлювальних та 
екологічно чистих джерел енергії та в 
екологічно відповідальних проєктах. 
Позитивний прогноз на 2022 рік під-

кріплюється результатами нашого що-
річного дослідження CMS у співпраці 
з Mergermarket «Прогноз ринку M&A-
угод у Європі».  

Експерти також спостерігають 
пожвавлення активності фінансових 
інвесторів, а саме — фондів прямих 
інвестицій. На відміну від стратегів, на-
самперед зосереджених на поверненні 
до офісів та своїх об’єктах з огляду на 
пом’якшення карантинних обмежень, 
фінансові інвестори краще підготовлені 
до того, щоб скористатися можливос-
тями придбати інвестиційні активи в 
період посткарантинного відновлення. 
Однак уже наприкінці 2021 року рівень 
M&A-активності серед стратегічних ін-
весторів також суттєво підвищився по-
рівняно з попереднім періодом.

Позитивна динаміка протягом 
2021 ро ку та оптимістичний прогноз 
на 2022 рік викликані різноманітними 
чин никами, відзначає Тетяна Довгань. 
Ефект відкладеного попиту та бажання 
інвесторів компенсувати втрачений час, 
напевно, є одним із ключових факторів 
посилення активності щодо M&A. Анти-
кризові заходи урядів та активні кампа-
нії з вакцинації в багатьох країнах також 
відіграли важливу роль у відновленні 
ринку, оскільки дали змогу відкрити 
кордони та сприяли створенню можли-
востей для інвестування й повернення 
до економічного зростання.  

Позитивні очікування демонструє 
результат опитування, проведеного Єв-
ропейською Бізнес Асоціацією в Украї-
ні. Так, у 2022 році 83 % респондентів 
прогнозують зростання свого бізнесу. Ба 
більше, третина підприємців планують 
почати нові інвестиційні проєкти наступ-
ного року, а половина респондентів очі-
кують, що активність на ринку M&A-угод 
у Європі лише зростатиме.

Тож, як бачимо, пандемія продемон-
струвала, наскільки тісно успішність біз-
несу пов’язана зі здоров’ям населення 
й соціальною та екологічною стабільні-
стю. Це спонукає учасників M&A-ринку 
до внесення критеріїв екологічного, со-
ціального та корпоративного управлін-
ня (ЕСК) до своїх M&A-стратегій, а фак-
тори ЕСК будуть уважніше вивчатися в 
рамках аудиту.

Хоча COVID-19 продовжує вплива-
ти на українську та світову економіку, 
проте, за оцінками юристів, у 2022 році 
можна очікувати значно більшої ста-
більності, адже компанії, які пережи-
ли кризу, вже адаптувалися до нових 
правил ведення бізнесу. «Юридичному 
сектору слід очікувати збільшення угод, 
пов’язаних із ринком землі. Також про-
гресивним залишається IT-сектор, тому 
слід очікувати попиту на юридичний су-
провід угод у цій сфері. Розблокування 
великої приватизації та успіхи в малій 
приватизації також можуть збільшити 
кількість інвестицій в Україні, зокрема 
іноземних. Позитивні результати опи-
тувань, організованих Європейською 
Бізнес Асоціацією, вказують на те, що 
український бізнес має намір розвива-
тися. Результати всіх цих досліджень 
запевняють нас у тому, що попри кризу, 
яка торкнулась усього світу, юридичний 
сектор може очікувати нових проєктів 
і попиту на супровід трансакційних по-
слуг», — дає свій прогноз Сергій Бене-
десюк. 

ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 CMS CAMERON MCKENNA 
NABARRO OLSWANG

2 ASTERS

3 BAKER MCKENZIE

4 DENTONS

5 REDCLIFFE PARTNERS

6 INTEGRITES

7 SAYENKO KHARENKO

8 EVERLEGAL

9 AEQUO

10 EY В УКРАЇНІ

ПРОВІДНІ ЮРИСТИ

1 ВІТАЛІЙ РАДЧЕНКО 
(CMS CAMERON MCKENNA  
NABARRO OLSWANG)

2 ЯРОСЛАВ ПЕТРОВ 
(ASTERS)

3 МАКСИМ СИСОЄВ 
(DENTONS)

4 ОЛЕКСІЙ ФЕЛІВ 
(INTEGRITES)

5 АНДРІЙ ОЛЕНЮК 
(EVERLEGAL)

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

ІВАН БОНДАРЧУК 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF)

ЄВГЕНІЙ ДЕЙНЕКО 
(EVERLEGAL)

МАРИНА ГРІЦИШИНА 
(SAYENKO KHARENKO)

ТАРАС ДУМИЧ 
(WOLF THEISS)

МАРИНА ІЛЬЧУК 
(CMS CAMERON MCKENNA 
NABARRO OLSWANG)

ВОЛОДИМИР КОЛЬВАХ 
(CMS CAMERON MCKENNA 
NABARRO OLSWANG)

ОЛЕКСІЙ КОТ 
(АНТІКА)

ОЛЕНА КУЧИНСЬКА 
(KINSTELLAR)

ОЛЕКСАНДР КУРДИДИК 
(KINSTELLAR)

МАКСИМ ЛЄБЄДЄВ 
(GOLAW)

АНЖЕЛІКА ЛІВІЦЬКА 
(ASTERS)

ДЕНИС ЛИСЕНКО (AEQUO)

АНДРІЙ МОСКАЛИК 
(BAKER MCKENZIE)

АЛЬБЕРТ СИЧ 
(EY В УКРАЇНІ)

СВІТЛАНА ТЕУШ 
(REDCLIFFE PARTNERS)

ДМИТРО ФЕДОРУК 
(REDCLIFFE PARTNERS)

ЛІДЕРИ РИНКУ. ЕНЕРГЕТИКА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

ІНШІ ВІДОМІ  
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

АНТІКА

AVELLUM

DLA PIPER UKRAINE**

ETERNA LAW

GOLAW

HILLMONT PARTNERS

ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

KINSTELLAR

KPMG LAW UKRAINE

СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ

WOLF THEISS

АВТОРИТЕТНІ ЮРИСТИ

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО 
(KINSTELLAR)

СЕРГІЙ ПІОНТКОВСЬКИЙ 
(BAKER MCKENZIE)

АРМЕН ХАЧАТУРЯН 
(ASTERS)

ВІДОМІ ЮРИСТИ

АРТЕМ АФЯН (JUSCUTUM)

АННА БАБИЧ (AEQUO)

АРСЕН БУЧКОВСЬКИЙ (ILF)

ОЛЕГ ДЕРЛЮК (STRON LEGAL SERVICES)

ОЛЕГ КЛИМЧУК (SAYENKO KHARENKO)

ЮРІЙ КОТЛЯРОВ (ASTERS)

ДМИТРО ОВЧАРЕНКО (ALCOR)

МИКИТА ПОЛАТАЙКО (AEQUO)

АНТОН ПОЛІКАРПОВ (AVELLUM)

ОЛЕКСІЙ СТОЛЯРЕНКО 
(BAKER MCKENZIE)

АНТОН ТАРАСЮК (LEGAL IT GROUP)

НАЗАР ЧЕРНЯВСЬКИЙ 
(SAYENKO KHARENKO)

ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 AEQUO
2 SAYENKO KHARENKO
3 BAKER MCKENZIE
4 DLA PIPER UKRAINE**
5 ASTERS

ЛІДЕРИ РИНКУ. 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНШІ ВІДОМІ  
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

ALCOR
AVELLUM
CMS CAMERON MCKENNA 
NABARRO OLSWANG
ETERNA LAW
EVERLEGAL
EY В УКРАЇНІ
ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ
ILF
JUSCUTUM
LEGAL IT GROUP
STRON LEGAL SERVICES

* — В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ.  ** — У ЧЕРВНІ 2021 РОКУ КИЇВСЬКИЙ 
ОФІС DLA PIPER БУВ ПРИДБАНИЙ KINSTELLAR.
 ДЖЕРЕЛО: UKRAINIAN LAW FIRMS 2021. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS

* — В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ.  ** — У ЧЕРВНІ 2021 РОКУ КИЇВСЬКИЙ 
ОФІС DLA PIPER БУВ ПРИДБАНИЙ KINSTELLAR.
 ДЖЕРЕЛО: UKRAINIAN LAW FIRMS 2021. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS
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АКЦЕНТУЄ ТЕТЯНА ТІТАРЕНКО, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР LEGRANT LAW COMPANY

«Приватизація — ключ до оновлення портової інфраструктури України»

Інфраструктурні зміни

— Приватизація в Україні триває з часу 
проголошення Незалежності. Які тенден-
ції, характерні для 2021 року, можете 
відзначити?
— Приватизація стала більш доступною. 
Уже не треба полювати на «Вісник при-
ватизації». Дізнаємось про все важливе 
з тематичного сайту privatization.gov.ua, 
Facebook і Telegram. У результаті до при-
ватизації активніше долучається малий 
бізнес, посилюється здорова конкуренція.

Бачимо і відкритість до дискусії. Го-
ловне, щоб обмін ідеями дав результат — 
поліпшення законодавства і правоза-
стосовної практики. Наразі у першому 
читанні схвалено проєкт Закону № 4572. 
Від його долі великою мірою залежить 
подальший вектор розвитку приватизації.

Вірогідно, 2021 рік буде вдалим з точ-
ки зору бюджетних надходжень. Якщо все 
піде за планом, цього року казна отри-
має від приватизації 12 млрд гривень — 
у рази більше, ніж за минулі періоди. 

Але треба пам’ятати, що зменшення 
частки держави і наповнення бюдже-
ту — не самоціль. Необхідно вирішувати 
системні завдання: залучати внутрішні 
та зовнішні інвестиції, створювати робо-
чі місця, поліпшувати умови праці.

— Як просувається приватизація у мор-
ських портах? Чи маємо приводи для 
оптимізму?
— Так, бачимо позитивні зрушення. 
Фонд держмайна анонсує проведення 
онлайн-аукціонів з приватизації Білго-
род-Дністровського та Усть-Дунайсько-
го портів уже в листопаді. Утім, потен-
ціал приватизації далеко не обмежений 
цими «пілотними» проєктами. Сподіває-
мось на її успішне застосування в Одесі, 
Миколаєві, Чорноморську, інших портах.

— Що дасть приватизація у портовій га-
лузі?
— Насамперед маємо розглядати при-
ватизацію як механізм оновлення дуже 
застарілої портової інфраструктури. 
Ефективний приватний власник — клю-
чова фігура, без якої не буде якісних змін.

— Як розпізнати цього ефективного 
власника? На жаль, багато приватизацій 
завершуються безславно. Договір купів-
лі-продажу розривається у судовому по-
рядку, лунають взаємні претензії…
— У портовій галузі розпізнати його не-
складно. В Україні є портові оператори, 
що працювали за кілька десятків кіломе-
трів від лінії фронту. Їм вдалось зберег-
ти трудові колективи, забезпечити гідні 
умови праці, знайти нові можливості для 
розвитку. Хіба це не докази ефективності?

Є стивідори, які багато років систем-
но будують бізнес, інвестують у розвиток 
інфраструктури, технічне переоснащен-
ня. Знову ж таки забезпечують роботою 
сотні і тисячі портовиків. Вважаю, що 
саме такі стивідори здатні стати локо-

мотивом приватизації у портах. Однак у законодав-
стві зберігаються штучні бар’єри для викупу майна 
добросовісними орендарями.

— Про які саме обмеження йдеться?
— Правила приватизації орендованих об’єктів вста-
новлені статтею 18 Закону України «Про приватиза-
цію державного і комунального майна». Аби претен-
дувати на викуп, орендар має, зокрема, здійснити 
невід’ємні поліпшення протягом трьох років з дати 
оцінки майна для укладення або продовження дого-
вору оренди. Тобто законодавець фактично позбавив 
права на викуп орендарів, які здійснили поліпшення 
в інший період часу — за межами трирічного строку.

Давайте згадаємо, що рівність є основним прин-
ципом оренди та приватизації. Натомість коменто-
вана норма встановлює нічим не обумовлену дис-
кримінацію за часом здійснення інвестицій. На мою 
думку, це обмеження треба скасувати.

— Чи усуває ці проблеми згаданий вами 
законо проєкт № 4572?
— Так, але надто радикально. Пропо-
нується взагалі відмовитись від викупу 
майна без аукціону. Такий підхід не від-
повідає засадам справедливості та очі-
куванням бізнесу.

— Чи є надія, що законодавець перегля-
не свою позицію?
— Звичайно. Остаточна редакція закону 
може суттєво відрізнятись від редакції 
першого читання. Якщо народні депутати 
України врахують слушні пропозиції, на 
виході отримаємо дійсно якісний закон.

— Ви зазначили, що раніше українські 
стивідори знаходили можливість для 
інвестицій і в умовах оренди. Чи є така 
можливість тепер?
— Маємо визнати, що стивідори, які 
сьогодні працюють на умовах оренди, 
фактично позбавлені економічних сти-
мулів для здійснення інвестицій. При 
цьому багато договорів містять обов’я-
зок портового оператора здійснити 
інвестиції на умовах невід’ємних поліп-
шень. Одночасно створені умови, за яких 
орендарю дуже складно ці поліпшення 
погодити. Поширеною є практика відмо-
ви заявникам, які отримали майно без 
аукціону або конкурсу. Таких орендарів 
чимало, і вони змушені захищати свої 
права в судах.

— Обмеження, викликані поширенням 
коронавірусної інфекції, негативно впли-
нули на сферу орендних відносин. Який 
баланс відносин між їхніми учасниками 
складається тепер?
— Чимало підприємців опинились у си-
туації, коли бізнес на паузі, а за оренду 
платити треба. Якщо договір не обтя-
жений публічним елементом, знаходити 
компроміси легше. Звичайно, є власни-
ки, які займають жорстку позицію, роз-
ривають договори за першої-ліпшої на-
годи. Але у більшості випадків вдається 
знайти компроміс: звільнення від оренд-
ної плати, зменшення її розміру тощо.

— Як би ви оцінили актуальний стан за-
конодавства про оренду та приватиза-
цію? Чи відповідає він потребам сього-
дення?
— Багато зроблено, але зарано відпочи-
вати. Найбільш значущі кроки: ухвалено 
нові закони про оренду та приватизацію 
державного і комунального майна, ска-
совано перелік об’єктів, що не підлягають 
приватизації. Останній штучно блокував 
приватизацію у морських портах.

Поряд із позитивними змінами має-
мо сказати і про недоліки. У законодав-
стві зберігаються окремі нелогічні та 
несправедливі норми. Зокрема, це вже 
згадані правила узгодження невід’ємних 
поліпшень та викупу орендованого май-
на без аукціону.

Є певна неузгодженість між спеці-
альним законодавством про оренду та 
приватизацію і окремими нормами Гос-
подарського кодексу України. Вони — за-
старілі, не відповідають логіці закону та 
стратегії держави у сфері приватизації.

Утім, не все втрачено, і зараз маємо 
шанс удосконалити законодавство.

— У чому полягає невідповідність між 
спеціальними актами про оренду та при-
ватизацію і Господарським кодексом 
України?
— Наразі діє загальнодозвільний прин-
цип: «до об’єктів державної і кому-
нальної власності, що підлягають при-
ватизації, належать усі об’єкти права 
державної і комунальної власності, крім 
тих, приватизація яких прямо заборо-
нена». Це стаття 4 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунально-
го майна».

Уже згадана стаття 18 цього закону 
встановлює вичерпний перелік критері-
їв, яким повинен відповідати орендар 
для викупу майна.

Це — імперативні приписи, сторони 
договору оренди не можуть коригувати 
їх на власний розсуд. Якщо певний об’єкт 
відповідно до закону не підлягає при-
ватизації, умову договору про зворот-
не слід вважати нікчемною. І, навпаки, 
якщо орендар відповідно до закону має 
право на викуп, договір оренди не може 
це право нівелювати.

Тепер давайте поглянемо на части-
ну 1 статті 289 Господарського кодексу: 
«Орендар має право на викуп об’єкта 
оренди, якщо таке право передбачено 
договором оренди». Тобто за змістом 
цієї норми право орендаря на викуп 
майна виникає лише на підставі спеці-
ального застереження у договорі. Як 
бачимо, ця норма прямо суперечить 
Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна».

— Яким чином має вирішуватись ця ко-
лізія?
— У таких випадках слід керуватись 
класичними принципами подолання кон-
куренції норм: «закон пізніший має пере-
вагу над давнішим» (lex posterior derogat 
priori) — «закон спеціальний має перева-
гу над загальним» (lex specialis derogat 
legi generali). Конституційний Суд Украї-
ни наголошує, що перевага спеціального 
закону над загальним є проявом прин-
ципу верховенства права (правовладдя). 
Тобто перевага має бути надана саме 
Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна»: він є 
спеціальним актом, який було ухвалено 
пізніше за Господарський кодекс.

Але чи варто штучно утворювати 
колізії, щоб їх героїчно долати? Значно 
краще привести Господарський кодекс 
у відповідність до спеціального законо-
давства.

ТЕТЯНА ТІТАРЕНКО
У 2008 році закінчила Донецький національний 
університет за спеціальністю «Правознавство». 
Кандидат політичних наук. В 2015 заснувала 
юридичну компанію LEGRANT та є її керуючим 
партнером. Досвід правової роботи у транспорт-
ній галузі складає 15 років. Входить до списку 
рекомендованих юристів у сферах портової інф-
раструктури, а також морського права та ши-
пінгу рейтингу Ukrainian Law Firms. A Handbook 
for Foreign Client 2021, останніх п’ять років її 
робота  відзначається рейтингами The Legal 
500 і «Вибір клієнта. ТОП-100 юристів України». 
У 2019 році Асоціація адвокатів України удо-
стоїла Тетяну Титаренко звання Адвокат року 
у номінації «Морське та транспортне право». 
Сертифікований тренер в сфері ILO Maritime 
Labour Convention (MLC 2006), випускниця 
Aspen Institute Kyiv та KMBS. Спеціалізується 
на супроводі інфраструктурних проєктів в 
морських портах України, GR, підготовці НПА 
у транспортній галузі, має досвід представни-
цтва в прецедентних справах в портовій галузі.
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НАГОЛОШУЄ ІВАН БОНДАРЧУК, РАДНИК, КЕРІВНИК ПРАКТИКИ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЮРИДИЧНОЇ ГРУПИ LCF

«Роль юридичного радника полягає в розробці стратегії,  
яка б ефективно поєднала юридичний компонент, GR та комунікацію»

Сила переконання

— Які ключові тенденції визначають 
розвиток енергетичної галузі в Україні 
у 2021 році?
— Загалом у 2021 році на енергетичних 
ринках тривало змагання гравців між 
собою, зі споживачами та державою, 
яка має свій політичний інтерес. На-
приклад, трейдери вплинули на сегмент 
ринку «на добу наперед» непокритими 
пропозиціями продажу (так звана тор-
гівля повітрям), що спричинило значне 
падіння цін. У відповідь на це оператори 
електростанцій (зокрема, ТЕС) знизили 
продажі в цьому сегменті, перейшовши 
на балансуючий ринок, де електрое-
нергія дорожча, або двосторонні угоди, 
укладені з афілійованими особами. Тоб-
то ринки були нестабільними, сповнени-
ми маніпуляцій. А в результаті напере-
додні зимового періоду галузь стоїть на 
порозі енергетичної кризи з високими 
цінами на електроенергію та газ — і ре-
кордно низькими запасами палива.

З іншого боку, галузь відновлюваної 
енергетики поступово виходить з кризи. 
Уряд зробив суттєві кроки до погашен-
ня заборгованості перед виробниками, 
яким встановлено «зелений» тариф. 
Водночас індустрії вдається захистити-
ся від ініціатив, що порушують держав-
ні гарантії та негативно впливають на 
бізнес.

На цьому тлі ми знову спостерігаємо 
інтерес інвесторів до галузі. Починають-
ся переговори про поглинання існуючих 
та девелопмент нових проєктів.

— В яких юридичних послугах, окрім 
власне галузевої експертизи, зацікав-
лені компанії енергетичного сектору?
— На початку року наша команда зде-
більшого працювала над запуском в 
експлуатацію проєктів відновлюваної 
енергетики (ВДЕ), які розпочалися у 
2019—2020 роках. У цьому контексті 
найбільшим попитом користувались по-
слуги у галузях будівництва, нерухомо-
сті та державного регулювання у сфері 
енергетики.

Також ми активно працюємо над 
проєктами захисту інтересів бізнесу від 
ризиків, що виникають у зв’язку з діями 
державних органів. Цей напрям включає 
оскарження незаконних регуляторних 
актів, взаємодію з Антимонопольним 
комітетом України (АМКУ), Національ-
ною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) і, звісно, 
потенційні міжнародні інвестиційні ар-
бітражі.

Окрім того, поновлення активнос-
ті інвесторів формує попит на супровід 
M&A-трансакцій та due diligence.

— Чи є прогрес у врегулюванні про-
блемних питань інвесторів у сфері від-
новлюваної енергетики?
— Так, є. У цілому ми бачимо, що уряд 
робить кроки у напрямку стабілізації га-
лузі. Зокрема, це стосується виконання 
зобов’язань щодо погашення заборго-
ваності за «зеленим» тарифом, взятих 
урядом відповідно до Меморандуму про 
взаєморозуміння щодо врегулювання 
проблемних питань у сфері відновлюва-
ної енергетики в Україні, що був підписа-
ний з провідними асоціаціями інвесторів 
10 червня 2020 року.

Упродовж останніх місяців уряд до-
сяг значних успіхів у цьому питанні — 
Кабінет Міністрів України та НКРЕКП 
погодили надання державних гарантій 

для розміщення «зелених» облігацій 
НЕК «Укренерго» з метою погашення 
заборгованості перед Гарантованим 
покупцем.

Також інвесторам вдалося пере-
конати депутатів відмовитися від іні-
ціативи запровадження додаткового 
акцизного податку на відновлювану 
енергетику, що міг призвести до змен-
шення доходів за проєктами на 3,2 %.

Водночас відкритими залишаються 
питання щодо формули відшкодування 
небалансів Гарантованого покупця, що, 
на думку виробників електроенергії, по-
кладає на них надмірну відповідальність 
за торговельні ризики державного під-
приємства на ринку електричної енергії.

— Які тенденції із залученням нових 
інвестицій? У чому зараз більш зацікав-
лені нові інвестори: розвивати проєкт «з 
нуля» чи придбати бізнес на більш піз-
ніх стадіях готовності?
— Протягом останнього року ми спосте-
рігали залучення декількох високовар-
тісних інвестицій. Найбільш яскравими 
і відомими є, мабуть, придбання катар-
ською державною корпорацією Nebras 
Power контрольного пакета у проєк-
тах національного девелопера UDP 
Renewables і купівля Total Eren укра-
їнського «сонячного» портфеля. Це де-
монструє тенденцію ринку — придбання 
діючих проєктів. Основа причина цього 
проста — й досі залишаються незрозу-
мілими умови для нового розвитку про-
єктів відновлюваної енергетики.

Інший аспект — придбання в основ-
ному здійснюються великими міжна-
родними інвесторами, які мають значні 
фінансові ресурси і можуть вистояти в 
умовах нестабільності. Такі гравці готові 
придбати проєкти, якщо місцевий інвес-
тор бажає вийти з бізнесу, за порівняно 
низькою ціною.

Водночас на фоні стабілізації галузі 
та зростання цін на ринку електричної 
енергії починається активність щодо де-
велопменту нових проєктів. Нам відомо 
про значний рух у напрямі нових вітро-
енергетичних проєктів, поступово прояв-
ляється інтерес до інноваційних проєктів 
у сфері energy storage, водневої енерге-
тики та біометану. При цьому інвестори 
розглядають для своїх проєктів нові ін-
струменти, які до цього не були пошире-
ними в Україні: корпоративні PPA (Power 
Purchasing Agreement), контракти на 
різницю тощо. Додатковою перевагою 
вважається життєздатність проєкту в 
умовах відсутності державної підтрим-
ки. У такому випадку вони мають значно 
більше шансів на залучення інвестицій.

— В якій системі координат, за вашим 
прогнозом, розвиватимуться відноси-
ни учасників енергетичного ринку (не 

лише «альтернативників») та держави? 
До чого треба готуватися бізнесу: до су-
дів чи переговорів?
— У реаліях України особисто вірю в 
підхід «si vis pacem, para bellum» (хочеш 
миру — готуйся до війни). У деяких ситу-
аціях бізнесу слід показати «ікла», щоб 
продемонструвати рішучість у захисті 
своїх інтересів, для подальшої ефектив-
ної комунікації та співпраці.

За 2021 рік можна виділити декілька 
яскравих прикладів цьому. Як то, правка 
про запровадження акцизного податку 
для виробників ВДЕ була виключена із 
законопроєкту № 5600 з огляду на те, 
що потенційні втрати від арбітражів 
перевищували заплановані надходжен-
ня до бюджету. Приблизно така логіка, 
підкріплена декількома арбітражними 
trigger letter, супроводжувала діалог 
про погашення заборгованості Гаранто-
ваного покупця.

З іншого боку, якісний GR (співпраця 
з державними органами) часто дає змо-
гу досягти результату швидше, ніж суди 
та арбітражі. Особливо коли бізнес гото-
вий поділитися з державними органами 
найціннішим — спеціалізованою галузе-
вою експертизою та інформацією, яких 
часто бракує для прийняття зваженого 
рішення.

Цікавим прикладом у цьому аспекті 
є питання державної допомоги на ринку 
електроенергії.

Починаючи з 2022 року, Україна зо-
бов’язується застосовувати нормативні 
акти ЄС, які забороняють державну до-
помогу, тобто підтримку суб’єктів госпо-
дарювання, що впливає на конкуренцію. 
У зв’язку з цим Міністерство енергетики, 
НКРЕКП та АМКУ мають співпрацювати, 
щоб кваліфікувати «зелений» тариф або 
альтернативні схеми підтримки, такі як 
feed-in premium, у парадигмі регулю-
вання державної допомоги. Для цього 
потрібно врахувати acquis ЄС та прак-
тику Суду Європейського Союзу з цього 
питання. З цією метою провідні асоціації 
виробників ВДЕ залучили докторку Лі 
Хенчер із Флорентійської школи регу-
лювання, разом з якою наша команда 
підготувала amicus curiae. У ньому ми 
пояснили, як правила ЄС щодо держав-
ної допомоги та практика Суду Європей-
ського Союзу можуть бути застосовані 
до українського ринку електроенергії.

У таких ситуаціях роль юридичного 
радника полягає у розробці стратегії, 
яка ефективно поєднала б суто юридич-
ний, GR та комунікаційний компоненти. 
Тому успішна GR-команда повинна про-
демонструвати дуже добре розуміння 
ринку і того, як на нього можуть впли-
нути ті чи інші регуляторні рішення. Крім 
того, важливе значення має розуміння 
інтересів та повноважень різних гравців 
і регуляторів ринків.

ІВАН БОНДАРЧУК
Народився у 1992 році в Києві. У 2015 році за-
кінчив Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Енер-
гетичне право». У 2017—2018 роках навчався в 
юридичній школі Тулейнського университету 
(м. Новий Орлеан, США), де отримав ступінь 
магістра права з енергетичного та екологічно-
го права (LL.M.).
Працював в юридичних фірмах ILF та EVRIS. 
З березня 2020 року очолює практику енерге-
тики та природних ресурсів Юридичної групи 
LCF. Відзначений довідником Ukrainian Law 
Firms. A Handbook for Foreign Clients 2021 се-
ред відомих фахівців у практиці енергетики та 
природних ресурсів.
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ПЕРЕКОНАНИЙ ОЛЕГ ДЕРЛЮК, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР STRON LEGAL SERVICES

«Наразі ми перебуваємо на стадії чистого аркуша  
в питанні регуляторного поля в e-commerce»

Регуляторний виклик

— На яких клієнтів із галузі електрон-
ної комерції ви сьогодні орієнтуєтеся?
— Перш за все ми орієнтуємось на 
те, що називається High Risk, бо ком-
паніям e-commerce з Low Risk дорогі 
юридичні послуги особливо не потріб-
ні. Вони просто відкривають компанію, 
підключаються до банківських систем 
та «ганяють гроші» без проблем. З цим 
у них жодних труднощів не виникає. 
Електрон ному бізнесу з High Risk юрист 
потрібен через низку причин. Насампе-
ред це комплаєнс, податковий та AML. 
Роботи для юристів тут дуже багато, од-
нак треба бути вузькоспеціалізованим 
професіоналом у цій справі.

У пошуку клієнтів ми також орі-
єнтуємося на потужні платформи, які 
займаються e-commerce. Це — великі 
холдинги, які продають товари в США, 
Європейському Союзі, Австралії чи Ка-
наді. Але вони настільки інтернаціо-
нальні та міжнародні, що традиційних 
юристів в Україні шукають дуже рідко. 
Ми їздимо на ті ж конференції і тусов-
ки, на яких збираються всі представники 
індустрії, так найлегше. Насправді дуже 
часто не має великого значення, яку 
саме країну представляє міжнародний 
бізнес: український він чи американ-
ський, французький або іспанський… 
Правила для всіх однакові. Ця індустрія, 
по суті, поділилася не на юрисдикції, але 
на ринки.

— Як саме клієнти зазвичай ставляться 
до категорії High Risk?
— Не повірите! Наприклад, Wall Street 
Journal, New York Times, LinkedIn — 
значною мірою це High Risk, тому що 
там відбуваються так звані чарджбеки. 
Припустімо, я підписався на преміум- 
акаунт у New York Times і помилково не 
встиг вчасно відписатися, перш ніж тер-
мін тестового доступу до нього минув. 
З мого рахунку знімають 40 євро. Такі 
платежі часто повертають заради того, 
щоб ми не робили чарджбеки як корис-
тувачі, адже характер подібного бізнесу 
з підпискою такий, що він сам по собі 
має на увазі високий рівень чарджбе-
ків. Однак якщо чарджбеків накопичу-
ється більш ніж один відсоток, то Visa і 
MasterCard згідно зі своїми внутрішніми 
регуляторними актами рекомендують 
банку втрутитися, розібратися і вжити 
заходів. На практиці це призводить до 
того, що Visa просто штрафує за переви-
щення одновідсоткового бар’єра.

— Чи встигає українське законодав-
ство за розвитком цифрових технологій 
та пов’язаних із ними правовідносин в 
Україні? Яка країна у цьому є лідером?
— Україна в цьому плані, звичайно ж, 
не встигає, але ми не встигаємо за цим 
цифровим прогресом разом з усіма. 

У світі на сьогодні немає жодної юрисдикції, де було 
б адекватне регулювання e-commerce. Наразі ми 
перебуваємо на стадії чистого аркуша в питанні ре-
гуляторного поля. Хоча серед європейських країн є 
такі, які справляються ліпше за інших. Серед них — 
Нідерланди, які часто роблять усе першими. Є юрис-
дикції, які традиційно буксують. Це напів офшорні 
юрисдикції Мальта та Кіпр, а також Східна Європа.

Однак у ЄС є такі проблеми, з якими багато хто 
не стикається. Адже США — це одна країна, а ЄС — 
це сукупність суверенних держав. Вони мають один 
відкритий вільний ринок, але також є й додаткові 
питання, які потрібно вирішувати між собою. Перш 
за все ЄС запровадив єдину систему сплати ПДВ 
для e-commerce компаній за оплату послуг. Сполу-
чені Штати в цьому плані відстають, а ринок Китаю 
дуже закритий.

Сьогодні Франція та Великобританія вводять 
податок на цифрові послуги. Це нові реалії, новий 
вид оподаткування, який одразу ж стягується зі 
споживача. Україна у 2021 році також запровадила 
новацію — можливість сплачувати ПДВ іноземним 
компаніям. У законі з’явилися окремі положення, 

що регулюють порядок сплати податку 
на додану вартість нерезидентами. Але 
закон прописаний таким чином, що він 
буде ефективним лише у відношенні 
до дуже великих монополій — Google, 
Apple, Amazon. Ось такі компанії і можна 
буде спіймати за руку, бо тут можливо 
побачити обсяги платежів та вимагати 
звітувати по них. Тому такі великі моно-
полії вдасться оподаткувати. Але якщо 
ми говоримо про середній бізнес, про 
якийсь інтернет-магазин чи платформу 
з продажу електронних книг, то якщо 
вони платником ПДВ не зареєструються, 
то інститут контролю у цьому випадку, 
ймовірно, не спрацює. Як-то кажуть: не 
спійманий, не злодій.

— Як часто клієнти українських юри-
дичних компаній у 2021 році ініціювали 
розрахунок за надані послуги електрон-
ними грошима та криптовалютою?
— Електронні гроші — це насправді зви-
чайний банківський переказ. Відмінність 
може бути лише у разі, якщо я маю ра-
хунок у таких же електронних грошах і 
ми з клієнтом усередині єдиної системи 
розраховуємося між собою. Але для сто-
ронніх користувачів у поточному стані 
ринку різниці немає жодної. Що стосу-
ється оплати юридичних послуг крипто-
валютою, то вам, звичайно, ніхто істинної 
правди не скаже (посміхається). Пил но-
визни «крипти» вже злетів, це стало ре-
альністю, додатковим засобом. Запитати, 
«чи платять вам криптовалютою», це все 
одно, що запитати: «а готівкою берете?» 
Особисто ми в компанії віддаємо перева-
гу стандартним методам оплати.

— Чи вистачає Україні IT-юристів? На-
скільки готові сьогодні українські юр-
фірми до трансформацій української 
економіки у бік цифрових технологій?
— Якщо говорити суто про IT-право, то 
фірм, готових надавати якісні послуги в 
цій сфері, в нашій країні практично не-
має. Але IT-компанії багато чого потре-
бують. Їм потрібні послуги з M&A, вони 
також дуже тісно заходять у фінансо-
вий сектор і купують банки, одержують 
фінансові ліцензії та ліцензії гемблінгу, 
тому обслуговувати IT-бізнес можна із 
різних ракурсів. Певною мірою юрфірми 
частину такого консалтингу для IT-біз-
несу можуть закрити, адже насправді 
IT-право — це суміш податкового, кор-
поративного і договірного права. Тобто 
сукупність різних галузей права. Однак 
якщо виділяти саме IT-складову, то це 
нішеві вузькоспеціалізовані догово-
ри, це отримання ліцензій, наприклад, 
у сфері fintech. Це саме те, що зараз є 
вістрям інновацій — так звані гібридні 
продукти, які для користувача є однією 
послугою, а на практиці в них зашито 
дуже багато юридичних послуг. Кон-

струювання таких гібридних продуктів я 
назвав би справжнім legaltech.

— Як пандемія коронавірусу вплинула 
на розвиток практики fintech?
— Насамперед ринок fintech адапту-
вався до нових умов. Якщо раніше ми 
ходили вулицями, їздили в офіс, купува-
ли речі в магазині, то тепер усе більше 
людей залишаються вдома. Наш укра-
їнський fintech пропонує різні послуги. 
У більшості випадків — це швидкі кре-
дити онлайн. Вони швидко адаптували-
ся, і якщо раніше вони орієнтувалися на 
пункти біля метро, куди приходила лю-
дина і отримувала позику готівкою, то 
тепер активніше просуваються послуги 
з онлайн-кредитів. Саме пандемія під-
штовхнула до розвитку цього напряму. 
Далі почали рости різні інфраструктурні 
платформи, які, наприклад, допомага-
ють підібрати місце, де можна на більш 
вигідних умовах оформити кредити або 
купити певний товар.

— Як довгоочікуваний вихід із тіні 
азартних ігор в законну площину позна-
чився на розвитку відповідної юридич-
ної практики? За рахунок яких послуг 
заробляють у цій сфері сьогодні юри-
дичні компанії?
— Коли гральний бізнес був забороне-
ний, компанії, які займалися гемблінгом 
і слотами, були змушені вдаватися до 
досить «сірих» правових рішень. Голов-
ною проблемою у них був прийом плате-
жів: якимось чином прийняти ставку та 
виплатити гроші у разі виграшу. Звісно, 
вони дуже багато від цього втрачали. 
Після легалізації прийом платежів, який 
раніше обходився у вісім-дев’ять відсо-
тків від загальної суми, переводять на 
LiqPay або на власний банкінг. Для них це 
чудово, тому що вони перестануть плати-
ти ці грабіжницькі відсотки. Незважаючи 
на те, що ліцензія гемблінгу дуже дорога, 
з такими оборотами витрачені на ліцен-
зію гроші вони незабаром повернуть і 
почнуть заробляти. Також після виходу з 
тіні розв’язано низку проблем, пов’язаних 
із нечесною грою з боку гравців, зі злов-
живанням різними інструментами.

Що змінилося у нашій практиці? У нас 
з’явились українські гемблінські ліцензії. 
Звичайно, Україна потроху починає від-
криватися, адже раніше ми перебували 
у такій великій ізоляції від міжнародних 
ринків, яка нагадувала залізну завісу. За-
раз ми починаємо надавати можливість 
нерезидентним компаніям відкривати 
рахунки в українських банках і посту-
пово працюємо над тим, щоб привезти 
в Україну різних клієнтів, зацікавлених 
у створенні кол-центру або офісу з роз-
робки. Це, звісно, не гарантує того, що 
не прийдуть з обшуком, але точно стало 
простіше.

ОЛЕГ ДЕРЛЮК
Народився у 1990 році в Харкові. У 2012 році 
закінчив Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого та Лондонський 
університет. У 2012—2015 роках працював у 
ICF, у 2015—2018 роках — у компанії Maxpay. 
У 2018 році створив та очолив юридичну компа-
нію STRON LEGAL SERVICES.
Спеціалізується на супроводі корпоративного та 
податкового структурування холдингів та груп 
компаній, залученні боргового фінансування 
згідно зі стандартом LMA, угодах щодо залучення 
прямих інвестицій в акціонерний (статутний) 
капітал, угодах з похідними фінансовими інстру-
ментами (деривативами) за стандартами ISDA, 
публічному розміщенні цінних паперів на бір-
жах до ЄС, одержанні фінансових ліцензій.
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В Україні ІТ-компанії працюють переважно з використанням моделі «незалежних підрядників». 
Водночас бізнес несе ризики перекваліфікації таких відносин на трудові через суто формальні 
ознаки та застосування штрафних санкцій. І хоч такий сценарій ще жодного разу не був 
реалізований на українському ІТ-ринку, його вплив може бути руйнівним для всієї індустрії

Кваліфікаційне оцінювання

В українському ІТ абсолютна біль-
шість фахівців не працюють за трудовими 
договорами, а надають послуги за госпо-
дарськими договорами. Принаймні, такий 
вигляд це має на рівні документів. Саме 
цей формат відносин дає змогу компаніям 
і фахівцям значно зекономити на податках 
і відійти від зовсім не гнучких положень 
ще радянського Кодексу законів про пра-
цю України (КЗпП). Проте лише невелика 
частка таких ФОП справді вважають себе 
незалежними суб’єктами господарювання 
та готові нести підприємницький ризик, 
натомість за інших подають звітність і 
сплачують податки їх постійні замовники.

Звісно, існують підстави замислитись, 
чи не є такі фахівці насправді працівни-
ками. У Держпраці, податківців та суду є 
навіть повноваження визнавати відноси-
ни трудовими. У такому випадку можли-
ві досить високі штрафи за неоформлені 
трудові відносини, а також величезні до-
нарахування (близько 50 % від виплат) і 
штрафи від податкової. Ще можуть з’яви-
тися вимоги від незадоволених «праців-
ників». Тому в кожному звіті за резуль-
татами юридичних і податкових аудитів 
«трудовий блок» займає особливе місце, 
а потім перетворюється на величезні суми 
гарантій продавця та знижки в трансак-
ційних документах.

Практики перекваліфікації відносин 
саме з ФОП немає, та мало хто готовий 
побитись об заклад, що і вона з’явиться. 
Наразі ми можемо аналізувати критерії 
для можливої перекваліфікації виключно 
за судовими рішеннями у справах, де від-
носини були цивільними, а не господар-
ськими, і стосувалися вони зовсім не ІТ. 
Що ж це за критерії?

ФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ
До формальних ознак трудових відносин 
можна віднести визначення конкретної по-
сади, як правило, включеної до штатного 
розпису; виконання певної роботи за кон-
кретною кваліфікацією, професією; подан-
ня заяви та видання наказу роботодавця 
про прийняття на роботу; підпорядкуван-
ня працівника внутрішньому трудовому 
розпорядку та обов’язок дотримуватися 
трудової дисципліни; обов’язок робото-
давця роз’яснити працівнику його права 
та обов’язки й проінформувати під роз-
писку про умови праці тощо (наприклад, 
рішення у справах № 6-29652св14 від 
29 жовтня 2014 року, № 182/6586/14-ц 
від 16 вересня 2015 року, № 876/2404/18 
від 23 квітня 2018 року, № 6-48369св14 
від 15 квітня 2015 року, № 761/2846/16-ц 
від 23 січня 2018 року, № 826/5591/15 від 
11 серпня 2015 року, № 876/3683/17 від 
20 червня 2017 року, №  227/3225/15-ц 
від 20 грудня 2017 року).

Саме з огляду на відсутність формальних ознак 
суди найчастіше відмовляють у визнанні відносин 
трудовими. Проте у випадках, коли відносини все-та-
ки було визнано судом трудовими, більшість формаль-
них ознак (або навіть усі вони) також були відсутні.

ПРОЦЕС, А НЕ РЕЗУЛЬТАТ
Предметом трудового договору є трудова функція, 
тимчасом як цивільно-правового — кінцевий резуль-
тат. Зокрема, залишаючи в силі постанову Держпраці 
про накладення штрафу, Львівський апеляційний ад-
міністративний суд в ухвалі від 11 квітня 20017 року у 
справі № 876/1451/17 зазначив, що цивільно-правові 
договори мають визначати «конкретно, які саме ро-
боти повинні виконуватись, їх обсяг у вигляді конкрет-
них фізичних величин, які підлягають вимірюванню та 
можуть бути відображені в актах їх приймання». Цю 
позицію використовує для обґрунтування своїх рі-
шень також Верховний Суд (наприклад, у постанові 
від 8 травня 2018 року у справі №  127/21595/16).

Єдиний публічний випадок спроби перекваліфіка-
ції відносин ІТ-компанії з підрядниками за цивільним 
договором, що відбувся в Черкасах, не дійшов навіть 
до постанови про накладення штрафу. Відповідно до 
заяв компанії справу було врегульовано саме після 
подання звітів про конкретний характер та чітко ви-
значений обсяг наданих послуг.

Натомість Апеляційний суд Донецької області 
відмовив у встановленні факту трудових відносин, 
оскільки «замовник доручав виконавцю виконувати 
різні види робіт із різною оплатою праці, що є при-
таманним лише цивільно-правовим угодам», а не 
трудовим відносинам, що передбачають заробітну 
плату (постанова від 20 грудня 2017 року у спра-
ві №  227/3225/15). Цю позицію підтримують також 
суди касаційної інстанції (наприклад, ВАСУ в ух-
валі від 7 січня 2012 року у справі № К-19381/10 
та ВССУ в ухвалі від 15 квітня 2015 року у справі 
№ 6-48369св14).

Поширену ж думку, що погодинна оплата — озна-
ка цивільних відносин, Держпраці у Черкасах не під-
тримує та посилається на опцію погодинної оплати в 
трудових відносинах у листі згаданій ІТ-компанії.

КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПРАЦІ
За цивільно-правовим договором фізична особа сама 
організовує свою роботу і виконує її на свій ризик, 
стверджує Львівський апеляційний адміністративний 

суд у справі № 876/2404/18. Серед ознак 
керування процесом праці суди назива-
ють підпорядкування посадовим особам 
замовника, ведення табеля відпрацьова-
ного часу та врегулювання в договорі про-
цесу виконання робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ МАТЕРІАЛІВ 
ТА ЗАСОБАМИ ЗАМОВНИКА
Відповідно до статті 839 Цивільного ко-
дексу України роботи можуть виконува-
тися з використанням засобів і матеріа-
лів замовника, проте також має значення 
порядок їх надання та повернення. Зали-
шаючи в силі постанову Держпраці, суд 
звертає увагу, що «договорами не вста-
новлено норми витрат матеріалу, строки 
повернення його залишку та основних 
відходів; не передбачено обов’язок під-
рядників щодо надання замовникові зві-
ту про використання матеріалу» (справа 
№ 876/1451/17). Верховний Суд теж 
вважає, що забезпечення матеріалами 
та обладнанням є ознакою організації 
праці роботодавцем (наприклад, по-
станова від 16 січня 2018 року у справі 
№ 350/403/16-ц).

ВИКОНАННЯ РОБІТ У ПРИМІЩЕННІ 
ЗАМОВНИКА
Одним з основних обов’язків роботодавця 
є забезпечення умов праці, що передба-
чає надання працівникам не лише мате-
ріалів та технічних засобів, але і робочого 
місця. Водночас за цивільно-правовим 
договором часто немає значення, де саме 
будуть виконуватися роботи. Проте мож-
ливі і винятки. На думку Апеляційного суду 
Львівської області, «за своїм характером 
виконувана позивачем робота щодо на-
дання відповідачеві послуги з охорони 
належних йому об’єктів (робота сторожа) 
є невіддільною від самого процесу її на-
дання, а тому обов’язки виконавця цієї 
послуги не могли виконуватись поза ме-
жами території охоронюваних об’єктів» 
(ухвала від 29 січня 2016 року у справі 
№ 447/1066/15).

Отже, якщо роботи (послуги) за своєю 
суттю віддільні від приміщень замовника 
і можуть виконуватися поза ними, умова 
про виконання робіт (послуг) у таких при-
міщеннях може трактуватись як допуск до 
роботи, організація процесу праці та ство-
рення умов для керування цим процесом 
із боку замовника.

ПОСТІЙНИЙ ХАРАКТЕР ВІДНОСИН
«Після закінчення виконання якого-небудь 
визначеного завдання трудова діяльність 
не припиняється. <…> Цивільно-правові 
договори застосовуються, як правило, для 
виконання разової конкретної роботи, що 
спрямована на одержання результатів 

праці, і в разі досягнення цієї мети договір 
вважається виконаним, дія його припи-
няється» — таку позицію висловив Апе-
ляційний суд Дніпропетровської області 
(справа № 22-ц/774/1538/К/15). Тобто 
якщо цивільно-правові договори з іден-
тичним або подібним предметом постійно 
переукладаються (або укладаються на но-
вий строк), у представників держави може 
виникнути обґрунтований сумнів щодо 
справжньої мети сторін.

Львівський ААС формулює ту саму 
думку інакше: «Договори переукладають-
ся на підприємстві протягом декількох 
років підряд, тобто робота має постійний 
характер, а наймані працівники викону-
ють певні функції за конкретною поса-
дою, тож за наявності ознак, притаман-
них саме трудовим відносинам, повинен 
укладатися трудовий договір» (справа 
№ 876/1451/17). Подібну аргументацію 
використав також Верховний Суд (уже в 
оновленому складі) в іншій справі, яку ске-
рував на повторний розгляд, оскільки «не 
досліджено судом і того, чи мала оплата 
праці за виконану роботу систематичний 
характер, як це передбачено трудовим 
договором, чи була разовою» (справа 
№ 127/21595/16-ц).

«ДІЯ.СІТІ» ЯК ГАРАНТІЯ
Хоч ризик перекваліфікації ще жодно-
го разу не реалізувався на українському 
ІТ-ринку, його вплив може бути руйнівним 
для всієї індустрії, саме тому профільні 
асоціації активно захищають наявну мо-
дель роботи. 

Дуже важко побудувати ефектив-
ну роботу із сотнями й тисячами фахівці 
так, щоб не відповідати описаним вище 
критеріям. Тому договори з такими ФОП 
відображають не всі домовленості сторін, 
там не зустрінеш відпусток, лікарняних, 
премій, інформації про керівництво, про-
цес контролю та багато іншого. Так само 
багато компаній передають частини свого 
офісу в платне або безоплатне користу-
вання таким «незалежним підрядникам» 
або створюють цілі коворкінги лише для 
своїх. На ці та інші інструменти зниження 
ризиків перекваліфікації компанії витра-
чають дуже багато фінансових та орга-
нізаційних ресурсів, проте все одно біз-
нес-потреби переважають обачність.

Для вирішення цих складнощів веден-
ня бізнесу і було запропоновано концепцію 
гіг-контракту, який дає змогу зекономити 
на податках і не застосовувати застарілий 
КЗпП, як і контракт із ФОП. Гіг-контракт 
із фахівцями може укласти лише резидент 
«Дія.Сіті», але такий контракт має багато 
переваг, включаючи повне усунення ризи-
ку перекваліфікації та можливість легко 
наймати і релокувати іноземців. 

МИКИТА  
ПОЛАТАЙКО, 
радник ЮФ Aequo

АННА  
БАБИЧ, 
партнерка ЮФ Aequo

АННА БАБИЧ, МИКИТА ПОЛАТАЙКО
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Мінцифри декларує запуск «Дія.Сіті» з початку 2022 року, а це означає,  
що в резидентів попереду багато роботи з адаптації корпоративних структур,  
налагодження внутрішніх процесів відповідно до нового регулювання. І хоча зміни 
до податкового законодавства та деякі підзаконні акти щодо процедур реєстрації 
резидентами «Дія.Сіті» ще не прийнято, основні правила гри вже зрозумілі,  
а тому IT-компанії можуть поступово планувати свої дії для адаптації  
до організаційних і фінансових вимог закону

Дія Сіті: завантаження триває

«Дія.Сіті» як віртуальна зона пропо-
нує правовий та організаційний режим, 
у якому свої переваги може знайти як 
стартап, так і велика продуктова чи 
аутсорсингова IT-компанія. Відповід-
но, всім гравцям ринку необхідно вра-
хувати вимоги Закону України «Про 
стимулювання розвитку цифрової еко-
номіки в Україні» № 1667-IX від 15 лип-
ня 2021 року (закон про «Дія.Сіті») та 
зрозуміти, яким чином це вплине на 
бізнес. І хоча зміни до податкового за-
конодавства та деякі підзаконні акти 
щодо процедур реєстрації резидентами  
«Дія.Сіті» ще не прийнято, основні пра-
вила гри вже зрозумілі, а тому IT-ком-
панії можуть поступово планувати свої 
дії для адаптації до організаційних і фі-
нансових вимог закону.

ЯКИЙ ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕННЯ 
ДО «ДІЯ.СІТІ»?
Порядок включення компаній до числа 
резидентів «Дія.Сіті» відносно несклад-
ний та вимагає подання простої заяви, 
яка має містити інформацію про компа-
нію, її посадових осіб, перелік видів ді-
яльності, запевнення про відповідність 
вимогам закону.

У Міністерства цифрової трансфор-
мації України (Мінцифри) буде десять 
робочих днів на розгляд заяви, прий-
няття рішення та надання відповіді, 
інакше заява вважається прийнятою 
за принципом мовчазної згоди. Відмо-
ва допускається виключно у випадках 
невідповідності кандидата вимогам за-
кону, надання недостовірних відомостей 
або подання документів ексрезидентом 
«Дія.Сіті» протягом року з моменту його 
виключення. 

Звісно, для забезпечення відповід-
ності бізнесу вимогам до резидентів 
«Дія.Сіті» заявникам необхідно буде 
провести підготовчі дії та перелаштува-
ти модель роботи. І тут виникає найбіль-
ше практичних питань. 

ПЕРЕГЛЯД ТА АДАПТАЦІЯ 
СТРУКТУРИ БІЗНЕСУ
Одна з вимог до резидентів «Дія.Сіті» — 
це наявність 90 % «кваліфікованого 
доходу» від стимульованих видів діяль-
ності (наприклад, розробки чи видання 
програмного забезпечення або компʼю-
терних ігор). 

Тому, якщо компанія отримує до-
хід також від видів діяльності, які не 

передбачено законом для резидентів 
«Дія.Сіті», для отримання статусу рези-
дента необхідно буде розглянути варі-
анти реструктурування бізнесу — змі-
нити види діяльності, здійснити виділ 
чи поділ бізнесу, створити нові компанії 
тощо. 

Крім того, є обмеження за видами 
діяльності. Наприклад, компанія, яка 
оперує онлайн-букмекером та розроб-
ляє власне програмне забезпечення, не 
зможе стати резидентом «Дія.Сіті». Од-
нак окрема компанія, що розроблятиме 
на основі договору програмне забезпе-
чення для букмекера, зможе зареєстру-
ватися в «Дія.Сіті». 

Також необхідно враховувати, що 
резидентом «Дія.Сіті» може бути ви-
ключно українська юридична особа з 
розкритою структурою власності, яка 
не перебуває в стані припинення, пе-
ретворення або банкрутства і стосов-
но бенефіціарів якої не запроваджено 
санкції та вони не є резидентами на-
приклад КНДР або РФ. Тому потенцій-
ним резидентам необхідно перегляну-
ти свою структуру бізнесу, перевірити 
повʼязаних осіб на предмет перебуван-
ня в санкційних списках, а іноземному 
ІТ-бізнесу — подбати про юридичну 
присутність в Україні. 

ПЕРЕГЛЯД МОДЕЛІ СПІВПРАЦІ 
З ІТ-СПЕЦІАЛІСТАМИ
Закон про «Дія.Сіті» відкриває перед 
резидентами «Дія.Сіті» нові можливості 

для регулювання відносин з ІТ-фахівця-
ми, що, вочевидь, із часом нівелювати-
ме будь-які переваги співпраці з ФОП, 
яка завжди була пов’язана з ризиками 
прихованих трудових відносин. 

Гіг-контракти є досить гнучким ін-
струментом, який може передбачати 
надання послуг чи виконання робіт, по-
дібно до ФОП, або виконання роботи за 
певною посадою, як працівники у штаті 
компанії. Гіг-контракт може поєднува-
ти в собі всі переваги цивільно-право-
вого та трудового договору: гнучкий 
ненормований графік роботи, оплату 
праці на погодинній основі або за ви-
конаний проєкт, соціальні гарантії, як, 
скажімо, оплачувана відпустка, лікар-
няні, декретна відпустка тощо.

Звісно, нагальної потреби пере-
водити всіх ІТ-спеціалістів на модель 
співпраці за трудовими чи гіг-контрак-
тами на початковому етапі немає. 
Потенційному резиденту достатньо 
буде підтвердити середньооблікову 
кількість працівників чи гіг-спеціаліс-
тів (щонайменше 9 осіб) із середньо-
місячною винагородою не менше ніж 
1200 євро. 

Для стартапів передбачено спроще-
ні вимоги для резиденства: не потріб-
но мати щонайменше 9 IT-фахівців із 
зарплатою 1200 євро, якщо компанія 
заявника зареєстрована не раніше ніж 
за 2 роки до реєстрації резидентом 
«Дія.Сіті» та має дохід за рік до реє-
страції, в рік реєстрації та наступного 
року до 1167 розмірів мінімальної за-
робітної плати щороку (для 2021-го це 
7 млн грн). Пільгові умови для стартапів 
діятимуть до кінця року, наступного за 
роком реєстрації. Після спливу пільго-
вого періоду компанія повинна відпо-
відати всім вимогам, інакше втратить 
статус резидента «Дія. Сіті».

У будь-якому разі резидентам  
«Дія.Сіті» надалі доведеться відмовля-
тися від моделі роботи з ФОП для ре-
алізації повною мірою наданих законом 
нових можливостей та збереження ста-
тусу резидента.

Для цього необхідно буде розробити 
відповідні проєкти договорів та пере-
вести ФОП на гіг-контракти чи трудові 
договори, ліквідувати ФОП, що для де-
яких гравців ринку, звісно, створить до-
даткову паперову роботу, проте зніме 
навантаження щодо адміністрування 
відносин із ФОП.

НАСЛІДКИ НАБУТТЯ СТАТУСУ 
РЕЗИДЕНТА «ДІЯ.СІТІ»
Статус резидента «Дія.Сіті» є чинним 
із моменту опублікування відповідного 
рішення Мінцифри, після чого резиден-
ти можуть користуватися відповідними 
податковими пільгами та інструмента-
ми, які доступні виключно в «Дія.Сіті»: 
гіг-контрактами, NCA та особливим NDA, 
можливістю залучати професійну керів-
ну компанію, новими механізмами залу-
чення фінансування (Convertible Loan, 
Option, Liquidation Preferences) тощо.

Але, крім цього, в резидента «Дія.
Сіті» виникають і додаткові зобовʼязання 
щодо підтвердження відповідності вимо-
гам стосовно видів діяльності, кваліфі-
кованого доходу, кількості працівників 
(гіг-спеціалістів) та розміру їх винагоро-
ди. Для цього резидентам необхідно буде 
подавати перший звіт протягом трьох 
місяців після реєстрації та щорічний звіт, 
кожен із яких має бути підтверджено не-
залежним аудиторським висновком, що 
створює додаткове адміністративне на-
вантаження та витрати.

До того ж резидент «Дія.Сіті» несе 
ризики втратити статус резидента, що 
можливо з підстав невідповідності ви-
могам до резидентів, порушення строків 
подання звітності тощо. І хоча закон пе-
редбачає процедуру адміністративного 
оскарження рішення, протягом якого 
воно не набуватиме сили з огляду на те, 
що скарга розглядатиметься апеляцій-
ною комісією Мінцифри, можливість ска-
сування свого ж рішення є маловірогід-
ним. Своєю чергою, судове оскарження 
зупинятиме дію рішення про виключення 
резидента «Дія.Сіті» за певних умов.

За таких обставин протягом стро-
ку судового оскарження рішення про 
втрату статусу резидента, що в серед-
ньому становить 1–2 роки, бізнес пе-
ребуватиме в стані невизначеності та 
змушений буде знову вживати заходів 
щодо зміни моделі співпраці з ІТ-фа-
хівцями, оскільки через три місяці після 
втрати статусу гіг-контракти припиня-
ються автоматично.

Мінцифри декларує запуск «Дія.
Сіті» з початку 2022 року, а це означає, 
що в резидентів попереду багато ро-
боти з адаптації корпоративних струк-
тур, налагодження внутрішніх процесів 
відповідно до нового регулювання і, 
головне, розʼяснення співробітникам 
нових правил гри. 

МАКСИМ  
ЛЕБЕДЄВ, 
партнер, керівник практики 
корпоративного права та M&A 
GOLAW

СЕРГІЙ  
ОБЕРКОВИЧ, 
старший партнер  
GOLAW

СЕРГІЙ ОБЕРКОВИЧ, МАКСИМ ЛЕБЕДЄВ
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НАЙБІЛЬШІ ПУБЛІЧНІ УГОДИ

ПРИМІТКА: НАВЕДЕНІ УГОДИ, УКЛАДЕНІ У IV КВАРТАЛІ 2020 РОКУ — І—ІІІ КВАРТАЛАХ 2021 РОКУ. УГОДИ, ЗАЗНАЧЕНІ НА УМОВАХ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ДО ТАБЛИЦІ НЕ ВКЛЮЧЕНІ.  * — ЗГІДНО З ПУБЛІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ.

№ 
З/П

СУТЬ УГОДИ СУМА ЮРИДИЧНІ ФІРМИ,  
ЯКІ СУПРОВОДЖУВАЛИ УГОДУ

1 Реструктуризація заборгованості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством 
фінансів України

4,3 млрд дол. США AEQUO зі сторони ФГВФО; Freshfields Bruckhaus Deringer — радник щодо законодавства ЄC

2 Реструктуризація заборгованості Групи ДТЕК Енерго 2,066 млрд дол. США AVELLUM, LATHAM & WATKINS зі сторони Групи DTEK; 
ASTERS, Hogan Lovells зі сторони групи кредиторів ad hoc; 
SAYENKO KHARENKO, DECHERT зі сторони комітету власників облігацій

3 Випуск Україною єврооблігацій з дохідністю 6,876 % річних та з погашенням у 2029 році 1,25 млрд дол. США AVELLUM, WHITE & CASE зі сторони Міністерства фінансів України; 
SAYENKO KHARENKO, LATHAM & WATKINS зі сторони спільних лід-менеджерів BNP Paribas, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs і J.P. Morgan

4 Залучення компанією NBT AS фінансування для реалізації в Україні проєктів з будівництва вітряних 
електростанцій «Сиваш» у Херсонській області та «Зофія» в Запорізькій області від Arctic Securities AS

1,2 млрд дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони Arctic Securities AS

5 Реструктуризація боргових зобов’язань ПрАТ «Креатив» 730 млн дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони Групи «Креатив»

6 Дебютний випуск гарантованих державою єврооблігацій Державного агентства автомобільних доріг 
України з дохідністю 6,25 % та з погашенням у 2028 році

700 млн дол. США AVELLUM, WHITE & CASE зі сторони Укравтодору та Міністерства фінансів України; SAYENKO 
KHARENKO, LINKLATERS зі сторони менеджерів випуску JP Morgan, Dragon Capital та Ukreximbank

7 Додатковий випуск Україною єврооблігацій з дохідністю 7,253 % та з погашенням у 2033 році 600 млн дол. США AVELLUM, WHITE & CASE зі сторони Міністерства фінансів України; 
SAYENKO KHARENKO, LATHAM & WATKINS зі сторони спільних лід-менеджерів BNP Paribas та 
Goldman Sachs International

8 Придбання Lactalis Group 100 % акцій «Бель Шостка Україна» у Bel Group 500 млн євро* AVELLUM, FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, BREDIN PRAT зі сторони Lactalis Group; 
SAYENKO KHARENKO, LINKLATERS зі сторони Bel Group

9 Додатковий випуск Україною облігацій з дохідністю 6,876 % річних та погашенням у 2029 році 500 млн дол. США AVELLUM, WHITE & CASE зі сторони Міністерства фінансів України; 
SAYENKO KHARENKO, LATHAM & WATKINS зі сторони спільних лід-менеджерів  BNP Paribas, 
Goldman Sachs International

10 Випуск забезпечених єврооблігацій Групи компаній Trans-Oil 500 млн дол. США SAYENKO KHARENKO, HOMBURGER, LINKLATERS, TURCAN CAZAC зі сторони організаторів 
випуску Citigroup, ING, Renaissance Capital; 
BAKER MCKENZIE, GLADEI & PARTNERS, HARNEYS ARISTODEMOU LOIZIDES YIOLITIS, 
ARTHUR COX зі сторони Aragvi Finance International DAC (входить до групи компаній Transoil Group)

11 Реалізація компанією SCATEC Solar Solutions проєкту будівництва та експлуатації СЕС в Україні 400 млн дол. США ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF  зі сторони SCATEC Solar Solutions

12 Фінансування компаній у складі Cersanit Group, організоване Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., 
ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski S.A.

1,5 млрд злотих ASTERS, NORTON ROSE FULBRIGHT, IONESCU SI SAVA, SCA зі сторони синдикату кредиторів; 
CLIFFORD CHANCE зі сторони Cersanit Group

13 Випуск облігацій HILONG HOLDING LIMITED 379 млн дол. США ASTERS зі сторони HILONG OIL SERVICE AND ENGINEERING UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY; 
SIDLEY AUSTIN зі сторони емітента

14 Залучення Україною кредиту від Deutsche Bank Приблизно
350 млн дол. США

AVELLUM, WHITE & CASE зі сторони Міністерства фінансів України; 
SAYENKO KHARENKO, CLIFFORD CHANCE зі сторони Deutsche Bank

15 Випуск групою Метінвест єврооблігацій з погашенням у 2027 році та дохідністю 7,65 % річних  
і пропозицій викупу облігацій групи з погашенням у 2021-му та 2023 роках

333 млн дол. США AVELLUM, ALLEN & OVERY зі сторони Metinvest B.V.; 
SAYENKO KHARENKO, LINKLATERS зі сторони спільних лід-менеджерів та дилер-менеджерів 
Deutsche Bank, Natixis, IMI Intesa Sanpaolo та Raiffeisen Bank International

16 Викуп Укрексімбанком власних єврооблігацій 316 млн дол. США AVELLUM, CLIFFORD CHANCE зі сторони Укрексімбанку та Goldman Sachs International як дилер-
менеджера

17 Будівництво офісно-логістичного комплексу Aeroport City 315 млн дол. США ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ зі сторони Seven Hills

18 Залучення Київською міською радою кредиту ЄБРР на міські інфраструктурні проєкти 260 млн євро AEQUO зі сторони Київської міської ради

19 Продаж прострочених кредитів українських банків через аукціони, організовані DebtX для Фонду 
гарантування вкладів фізосіб

300 млн дол. США AEQUO зі сторони DebtX

20 Продовження передекспортної кредитної лінії, наданої групі компаній Kernel 300 млн дол. США CMS CAMERON MCKENNA NABERRO OLSWANG зі сторони ING Bank N.V. як уповноваженого 
лід-організатора

21 Випуск єврооблігацій Укрзалізниці 300 млн дол. США  ASTERS, DECHERT зі сторони Укрзалізниці; 
SAYENKO KHARENKO зі сторони J.P. Morgan та Dragon Capital спільних лід-менеджерів випуску

22 Випуск облігацій групи «Інтерпайп» з дохідністю 8,375 % та з погашенням у 2026 році 300 млн дол. США AVELLUM, LINKLATERS зі сторони Interpipe Holdings Plc; 
SAYENKO KHARENKO, LATHAM & WATKINS зі сторони спільних лід-менеджерів та букраннерів 
Goldman Sachs International, J.P. Morgan

23 Випуск групою Kernel єврооблігацій з дохідністю 6,75 % та з погашенням у 2027 році з одночасною 
пропозицією викупу облігацій з погашенням у 2022 році

300 млн дол. США AVELLUM, LINKLATERS зі сторони компанії Kernel Holding S.A.; 
SAYENKO KHARENKO, LATHAM & WATKINS зі сторони спільних лід-менеджерів та дилер-
менеджерів Crédit Agricole, J.P. Morgan та Natixis

24 Реструктуризація заборгованості КП «Харківські теплові мережі» за природний газ  200 млн дол. США ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ зі сторони КП «Харківські теплові мережі»

25 Будівництво котеджного містечка Garden Bay Resort 180 млн дол. США ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ зі сторони City Capital Group

26 Фінансування Bayerische Landesbank будівництва двох черг Приморської вітроелектростанції у 
Запорізькій області 

180 млн євро BAKER MCKENZIE зі сторони Bayerische Landesbank

27 Реалізація KBPP Management проєкту «Хмельницька Біотопливна Електростанція» 150 млн дол. США GOLAW зі сторони KBPP Management

28 Реалізація компанією Scatec Solar ASA проєкту портфоліо СЕС в Україні 137 млн євро CMS CAMERON MCKENNA NABERRO OLSWANG зі сторони Scatec Solar ASA

29 Залучення Україною банківського кредиту та офіційної підтримки від уряду Франції для фінансування 
закупівлі 20 катерів морської безпеки та охорони морських кордонів

Приблизно
116 млн євро

AVELLUM, WHITE & CASE зі сторони Міністерства фінансів України

30 Будівництво першої черги офісного комплексу Business Park 120 млн дол. США ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ зі сторони City Capital Group

31 Будівництво третього та четвертого пускових комплексів контейнерного терміналу ДП «Контейнерний 
термінал Одеса» (група HHLA) в Одеському порту

105,5 млн дол. США АНК зі сторони ДП «Контейнерний термінал Одеса»

32 Надання ING Bank N.V. синдикованого фінансування передекспортних операцій для компанії Nibulon S.A 100 млн дол. США CMS CAMERON MCKENNA NABERRO OLSWANG зі сторони ING Bank N.V.

33 Надання ЄБРР забезпеченого фінансування Novus Group 100 млн дол. США SAYENKO KHARENKO, REED SMITH зі сторони ЄБРР
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Стрімка урбанізація, що супроводжується активною забудовою ледь не всього вільного 
простору, з одного боку, і зміна екологічного, культуроохоронного вектора та переосмислення 
концепту «комфортного для життя середовища» — з іншого, роблять досягнення балансу 
надскладним завданням, в якому зіштовхуються інтереси забудовника та громади

Знайти баланс

Протистояння «забудовники vs гро-
мади» не є новим явищем для України. 
Запеклу боротьбу громади із забудов-
никами ми спостерігаємо постійно, а в 
найближчому майбутньому прогнозу-
ється її істотне загострення. Такі про-
гнози зумовлені очікуваним прийняттям 
нового генерального плану м. Києва, а 
також посиленням законодавчого регу-
лювання в бік обмежень забудовників 
(про що свідчить, зокрема, Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо планування вико-
ристання земель» № 711-IX від 17 червня 
2020 року). Більше того, ми можемо спо-
стерігати, як органи охорони культурної 
спадщини намагаються поспішно випра-
вити «помилки минулого», виявляючи 
«нові» об’єкти культурної спадщини та 
затверджуючи науково-проєктну доку-
ментацію щодо старих.

Активізувалась і міська громада, яка 
повертає території, відведені колись під 
забудову, до «зелених зон», скасовую-
чи рішення десятирічної давнини. Серед 
таких, наприклад, забудова на Протасо-
вому Яру, забудова «Каштанового гаю» 
тощо.

У цій боротьбі постраждалими є оби-
дві сторони. З одного боку, у забудов-
ника, як правило, є дозвільні документи 
на будівництво. З іншого — громада ви-
будовує свою позицію, посилаючись на 
містобудівну документацію, яка зазнала 
змін у силу тих чи інших обставин.

З огляду на це юридичній спільноті 
потрібно визначитися із відповідями на 
ряд концептуальних запитань:

1) як впливає зміна містобудівної 
документації на можливість продовжи-
ти забудову, якщо новою містобудівною 
документацією забудова в тому виді, в 
якому вона існувала раніше, більше не 
дозволяється?

2) як бути в ситуації, якщо земельна 
ділянка, на якій ведеться (або плануєть-
ся) будівництво, потрапила в зону охоро-
ни об’єкта культурної спадщини, об’єкта 
природно-заповідного фонду тощо?

3) які критерії враховувати, дослід-
жуючи питання балансу інтересів терито-
ріальної громади та забудовника?

Надаючи власне бачення щодо по-
ставлених вище запитань, ми вирішили 
зосередити свою увагу на чинному зако-
нодавчому полі України та судовій прак-
тиці, а також досвіді окремих зарубіжних 
країн.

ЗАКОНОДАВСТВО  
ТА СУДОВА ПРАКТИКА
Українське законодавство небагатослів-
не в частині юридичних наслідків зміни 
містобудівної документації.

Так, відповідно до частини 2 статті 24 За-
кону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» (Закон), зміна функціонального при-
значення територій не тягне за собою припинен-
ня обмежень у використанні земель, а також 
припинення права власності або права користу-
вання земельними ділянками, які були передані 
(надані) у власність чи користування до вста-
новлення нового функціонального призначення 
територій, а також не тягне за собою обов’язко-
вості зміни виду цільового призначення земель-
ної ділянки незалежно від того, чи належить цей 
вид до переліку видів цільового призначення, 
встановлення яких є можливим у межах такої 
зони. Забудова земельної ділянки здійснюється 
в межах її цільового призначення, встановлено-
го відповідно до законодавства.

Здавалося б, усе зрозуміло — при зміні 
функціонального призначення територій мож-
на продовжувати користуватися земельною ді-
лянкою відповідно до її цільового призначення. 
Тобто у такому випадку, по суті, закріплюється 
примат цільового призначення земельної ділян-
ки над функціональним.

Разом із тим залишається відкритим питан-
ня, а яким чином при видачі містобудівних умов 
та обмежень (МУО) вказане правило буде вра-
ховуватись, якщо МУО «підтягують» ту інфор-
мацію, яка міститься в чинній містобудівній до-
кументації? На практиці матиме місце ситуація, 
за якої забудовник буде змушений у судовому 
порядку оскаржувати відповідні МУО.

Спірним питанням є і те, як застосувати по-
ложення частини 2 статті 24 Закону у разі, якщо 
(1) і раніше функціональне призначення не 
дозволяло здійснювати забудову чи (2) функ-
ціонального призначення не було в принципі 
через відсутність містобудівної документації. 
Вважаємо, в першому випадку забудовник не 
отримує право, передбачене частиною 2 стат-
ті 24 Закону, адже він не міг законно будувати 
і до введення відповідних змін. У свою чергу, у 
другому випадку доцільно ширше тлумачити ці 
положення, тобто охоплювати поняттям «зміна 
функціонального призначення» і його «появу» 
як таку.

Варто зазначити, що на рівні Верхов-
ного Суду (ВС) є лише поодинокі випадки 
застосування частини 2 статті 24 Закону.

Наприклад, Касаційний адміністра-
тивний суд (КАС) у складі ВС у поста-
нові від 15 липня 2021 року у справі 
№ 823/306/18, посилаючись на цю нор-
му, визнав незаконним скасування бу-
дівельного паспорта (ДАБІ посилалась 
на те, що належна позивачу земельна 
ділянка належить до рекреаційної зони 
озеленення територій загального ко-
ристування), оскільки цільовим призна-
ченням земельної ділянки є будівництво 
та обслуговування житлового будинку, і 
зазначене цільове призначення існувало 
до внесення змін до містобудівної доку-
ментації.

У свою чергу, у практиці Касаційного 
господарського суду (КГС) у складі ВС є 
справа № 910/14321/18, в якій оскаржу-
валася бездіяльність КО «Інститут Ген-
плану м. Києва» в частині непроведення 
містобудівного моніторингу та відмови у 
внесенні змін до проєкту Генерального 
плану м. Києва в частині функціонально-
го призначення земельної ділянки пози-
вача (проєктом Генплану таке призна-
чення суттєво змінювалося). У постанові 
від 9 червня 2021 року КГС ВС відзна-
чив, що такий позов є передчасним, пра-
ва позивача не можуть бути порушені з 
огляду на частину 2 статті 24 Закону, а 
належний захист прав позивача полягає 
в участі в громадських слуханнях щодо 
проєкту Генплану.

Окремо зазначимо, що подібних «лі-
беральних» положень чинне законодав-
ство у випадку появи зон охорони об’єктів 
культурної спадщини, природно-заповід-
ного фонду тощо не містить, чим повною 
мірою користуються контролюючі органи.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
В окремих зарубіжних правопорядках 
розроблені доктрини — vested rights та 
«естопель зонування», відповідно до яких 
за певних умов зміна містобудівної доку-
ментації не впливає на можливість про-
довжувати забудову.

У США, наприклад, доктрина vested 
rights на рівні окремих штатів існує в 
трьох різних формах:

— The Majority Rule (vested rights за-
будовник отримує у разі наявності в ньо-
го дозволу на будівництво та здійснення 
значних витрат на будівництво);

— The Minority Rule (забудовник от-
римує «імунітет» від змін після отриман-
ня дозволу на використання землі, який у 
США передує дозволу на виконання буді-
вельних робіт);

— The Early Vesting Rule (забудовни-
ку достатньо розкрити інформацію про 

плановану забудову до отримання будь-
яких дозволів).

Як бачимо, в США немає єдиного під-
ходу до застосування доктрини «vested 
rights», і значною мірою він залежить від 
судової «правотворчості» конкретного 
штату.

Цікаво, що цю доктрину можна зу-
стріти і в українській судовій практиці. 
Так, у постанові Чернівецького окруж-
ного адміністративного суду від 18 ве-
ресня 2019 року у справі №  824/376/19 
суд послався на порушення vested rights 
позивача при прийнятті нового генераль-
ного плану, скасувавши його положення 
в частині земельної ділянки позивача. Це 
рішення залишив без змін КАС ВС поста-
новою від 4 листопада 2020 року.

Концепція vested rights де-фак-
то була застосована і на рівні Євро-
пейського суду з прав людини (ЄСПЛ). 
Йдеться про справу «Будівельно-інвес-
тиційна Група 1» проти України» (скар-
га № 56903/10, рішення від 17 грудня 
2020 року), в якій забудовнику, котрий 
отримав дозвіл на виконання будівель-
них робіт, міська влада унеможливила 
подальше будівництво. ЄСПЛ визнав, що 
з огляду на отримання заявником дозво-
лу були порушені його легітимні очікуван-
ня на здійснення будівництва.

ЯК БУТИ В МАЙБУТНЬОМУ?
Проведений аналіз продемонстрував, що 
немає універсального вирішення постав-
лених нами запитань.

В українських реаліях, на нашу дум-
ку, потрібно впровадити концепцію The 
Majority Rule, коли отриманий дозвіл та 
значні витрати на проєкт, здійснені в 
розумні строки (а не 15—20 років після 
отримання дозволу), дійсно даватимуть 
захист забудовнику.

В інших випадках, коли забудовник, 
наприклад, перебував на стадії отриман-
ня вихідних даних, потрібно аналізувати 
новий режим земельної ділянки. Якщо ко-
ристування в тому режимі, на який рані-
ше розраховував забудовник, неможливе 
ні в якій формі, потрібно впроваджувати 
правило, за яким відповідний орган (як 
правило, місцева рада) буде зобов’яза-
ний викупити відповідне право користу-
вання або ж саму земельну ділянку. Інак-
ше буде законсервований стан, за якого 
власник/користувач земельної ділянки 
утримуватиме неліквідний актив, яким не 
зможе нормально розпорядитися.

У будь-якому разі врегулювання та-
ких ситуацій не має бути категоричним, 
де забудовник та громада отримують 
або все, або нічого, і в кожному випадку 
держава має прагнути досягнення спра-
ведливого балансу.
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ВВАЖАЄ ЕДУАРД ТРЕГУБОВ, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР ЮФ «САЛКОМ»

«Ринок землі не відбудеться без доступних і прозорих механізмів 
фінансування для агровиробників»

Ринкові відносини

— Цього року в Україні нарешті було 
запущено ринок землі сільськогоспо-
дарського призначення. Як ви ставите-
ся до цієї земельної реформи?
— Започаткування ринку землі в Укра-
їні стало знаковою подією, яку підтри-
мали Світовий банк, ЄБРР та Євросоюз. 
Цю земельну реформу українське сус-
пільство чекало тридцять років. Проте 
вона стала чи не найбільш суперечли-
вою, адже оцінки оглядачів різнилися 
від можливості «відновлення історичної 
справедливості» до неминучості «остан-
нього дерибану».

Безумовно, у будь-якої реформи є 
свої плюси та мінуси. Однак, як і рефор-
ми в інших сферах, земельна реформа, 
яка є надскладною структурною рефор-
мою, також має пройти певні випробу-
вання, аби нарешті напрацювати необ-
хідний механізм її реалізації.

Я вважаю, що прийняття Закону 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо умов 
обігу земель сільськогосподарського 
призначення» № 552-ІХ поряд із іншими 
необхідними законами у цій сфері, без-
умовно, є першим позитивним кроком у 
реформуванні ринку сільськогосподар-
ських земель. Визначена поетапність 
запуску обігу ринку землі дає всім його 
учасникам додатковий час для належ-
ної підготовки. Безперечним є й те, що 
із запуском ринку землі в Україні на-
решті в повному обсязі запрацює га-
рантоване Конституцією України право 
особи на вільне розпорядження також 
і землею. При придбанні фермерами 
аграрних земель у перші два роки саме 
вони отримають найбільше вигоди, а 
не агрохолдинги (як про це заявлялось 
у суспільстві). Приватна власність фер-
мера на таку землю дозволить йому 
підвищити капіталізацію свого бізне-
су. Тож завдяки започаткуванню ринку 
землі вбачається можливість створення 
середнього земельного класу та «відбі-
лення» фермерського ринку.

— Оскільки нотаріус є головним у про-
цесі укладення угод про відчуження 
земельних ділянок, чи могли б ви назва-
ти проблеми під час посвідчення таких 
угод після відкриття ринку землі?
— Враховуючи, що строк роботи ринку 
землі обліковується лише декількома 
місяцями (не роками), очевидно, що не-
відпрацьованими поки що залишаються 
багато питань, які потребують і часу, 
аби можна було їх виявити, і докладання 
певних зусиль для виправлення недолі-
ків, які неможливо було вирахувати під 
час прийняття актів законодавства про 
обіг ринку землі.

Насамперед повідомлю, що на сьо-
годні виявляються проблеми, пов’я-
зані, зокрема, із наявними технічними 

помилками у даних, внесених до Державного зе-
мельного кадастру; відсутністю у державних ре-
єстрах таких даних (наприклад, складу угідь, адре-
си земельної ділянки, не повного відображення 
інформації про корисні копалини (де вони є, хто 
є їх користувачем); неспівпадінням інформації у 
державних реєстрах; невідповідністю фактичних 
меж земельної ділянки межам, закріпленим у до-
кументації із землеустрою, та інше. Такі проблеми 
в подальшому стають підставою для відмови від 
укладення угоди або перенесення її укладення до 
виправлення таких недоліків. При цьому, оскільки 
в досудовому порядку не завжди вдається досягти 
бажаного результату, строк таких перенесень від-
терміновується на строк судових розглядів справ 
(тобто, розтягується на роки).

Як засвідчила практика останніх місяців, у но-
таріусів наразі ще немає можливості точної пе-
ревірки наявності землі сільськогосподарського 
призначення у потенційного покупця, що поясню-
ється невідповідністю даних із Держземкадастру 
відомостям Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно. Крім того, нотаріуси поки що 
позбавлені можливості автоматично перевіряти 
інформацію (і, зокрема, про концентрацію землі в 
«одних руках») на підставі цих двох держреєстрів. 
Така ситуація впливає як на збільшення тривалості 

посвідчення нотаріусом кожної угоди 
(від двох до восьми годин), так і на під-
вищення у зв’язку з цим вартості нота-
ріальних послуг.

Таким чином, для реалізації питань 
земельної сфери відносин виключно у 
рамках чинного законодавства України 
рекомендуємо перед набуттям прав на 
земельні ділянки залучати професіона-
лів зазначеної сфери відносин з метою 
попереднього проведення правової і 
технічної перевірки землі, яка стане 
предметом угоди, шляхом організації 
due diligences з подальшим супрово-
дженням укладення та виконання самої 
угоди.

— Чи є перспектива розв’язання окрес-
лених проблем найближчим часом?
— Так, більшість із зазначених вище 
недоліків роботи нової процедури про-
дажу аграрних земель покликаний вирі-
шити законопроєкт «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо 
уточнення положень стосовно вчинення 
нотаріальних дій у процесі набуття прав 
на земельні ділянки» № 6199-1. Цей за-
конопроєкт, зокрема, пропонує встано-
вити правила, за якими перевірка від-
повідності набувача земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення 
вимогам, визначеним статтею 130 ЗК 
України, не здійснюється при набутті у 
власність земельних ділянок сільсько-
господарського призначення (для ве-
дення садівництва площею, що не пере-
вищує 0,25 га, і для ведення особистого 
селянського господарства площею, 
що не перевищує 1 га, розташованих 
у межах населених пунктів). Крім того, 
пропонується встановити, що площа зе-
мельних ділянок сільськогосподарсько-
го призначення, що належать на праві 
спільної сумісної власності подружжю, 
враховується до загальної площі зе-
мельних ділянок лише того з подружжя 
(колишнього з подружжя), за ким заре-
єстровано право власності. Проєктом 
закону пропонується також надання 
можливості передачі переважного пра-
ва купівлі земельної ділянки сільсько-
господарського призначення лише на 
певний строк, а не безстроково, як це 
поки що має місце.

— А що ви могли б сказати про запро-
ваджені в Україні електронні аукціони?
— 18 травня 2021 року ухвалено Закон 
України«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо про-
дажу земельних ділянок та набуття пра-
ва користування ними через електронні 
аукціони» № 1444-ІХ, який фіналізує всі 
технічні та правові питання, які були не-
обхідні для запуску електронних аукціо-
нів в Україні. На виконання цього закону 
Кабінет Міністрів України  прийняв по-

станову № 1013 «Деякі питання підго-
товки та проведення земельних торгів 
для продажу земельних ділянок та на-
буття прав користування ними (оренди, 
суперфіцію, емфітевзису)».

З набуттям чинності цими актами 
можемо констатувати, що земельні тор-
ги застарілого формату вже відійшли 
в історію. Тож якщо раніше учасникам 
потрібно було бути на торгах фізично, ін-
формація про такі аукціони завжди була 
малодоступною, їх проводили без реаль-
ної конкуренції, а вигравали «свої люди», 
то відтепер участь в електронних аукці-
онах зможе взяти кожен, хто має доступ 
до інтернету. Торги відбуватимуться на 
спеціальній платформі ProZorro, що на-
лежить до сфери управління Міністер-
ства економіки, яке й буде відповідаль-
ним за забезпечення функціонування 
електронної торгової системи.

— Які перспективи ви бачите у питан-
нях щодо фінансової підтримки малого 
і середнього агробізнесу?
— Ринок землі не відбудеться без до-
ступних і прозорих механізмів фінансу-
вання для агровиробників. Без цього 
неможлива повноцінна конкуренція на 
ринку.

Головний фактор, що впливає на кре-
дитування: наявні обмеження на ринку, 
в тому числі відсутність юридичних осіб, 
що знижує ліквідність ділянок. Але з на-
буттям чинності вже підписаним наразі 
Президентом України Законом України 
«Про Фонд часткового гарантування 
кредитів в сільському господарстві» від-
кривається можливість очікувати підви-
щення темпів кредитування через ство-
рення доступу до фінансування малих 
та середніх суб’єктів підприємництва, 
які здійснюють діяльність у сільському 
господарстві. Часткові гарантії забезпе-
чать наявність належного забезпечення 
для отримання кредиту і стимулювати-
муть банки співпрацювати з малими та 
середніми суб’єктами підприємництва, 
що здійснюють діяльність у сільському 
господарстві.

Державна підтримка молодих укра-
їнських фермерів встановлена Законом 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо сти-
мулювання діяльності фермерських 
господарств» № 1788-ІХ, який набув 
чинності у жовтні цього року. Тож зав-
дяки цьому Закону молоді фермери-го-
сподарники (яким не виповнилось 35 ро-
ків) зможуть першочергово отримувати 
допомогу на реалізацію своєї діяльності. 
Крім того, згідно із зазначеним законом 
фермерським господарствам у перші три 
роки після створення надаватиметься 
допомога коштом держбюджету, зокре-
ма через Український державний фонд 
підтримки фермерських господарств.

ЕДУАРД ТРЕГУБОВ
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«На законодавчому рівні необхідно чітко визначити процедури, 
пов’язані з укладенням угоди про купівлю-продаж землі»

Прописати процедури

— Які нові виклики постали перед юри-
стами після відкриття ринку землі?
— Земельна реформа є наймасштаб-
нішою подією за часів незалежнос-
ті України, адже до цього часу люди 
були позбавлені своїх конституційних 
прав продавати власне майно. Наразі 
головними викликами для юристів є 
підготовка та допомога з укладенням 
нових угод для власників земельних 
наділів. На жаль, власники переважно 
недосвідчені в документальній части-
ні справи, та й попри те, що відповід-
на норма Земельного кодексу України 
була ухвалена ще двадцять років тому, 
люди не очікували його відкриття так 
скоро. Багато власників не займалися 
питаннями формування земельних ді-
лянок, підготовкою до угод, отриман-
ням усіх необхідних документів: витягу 
з Державного земельного кадастру, 
експертно-грошової та нормативно- 
грошової оцінок, без яких укласти уго-
ду купівлі-продажу землі неможливо. 
Враховуючи, що судова практика з 
цього питання ще не сформована, ін-
шої роботи для юристів у цьому напря-
мі немає.

— З якими проблемними питаннями 
стикаються учасники ринку землі та 
юристи?
— Учасників ринку ми можемо розділи-
ти на декілька груп: продавці, які мають 
намір продати свою землю; потенційні 
покупці, які хочуть цю землю купити; 
юристи, які їм у цьому допомагають; но-
таріуси, які відіграють у процесі голов-
ну роль. Нотаріуси ведуть увесь супро-
від угод і від їхньої компетенції дуже 
багато залежить. Відповідно, проблем-
ні питання також розділяються на два 
кейси. Перший — обтяження земель-
ної ділянки договором довгострокової 
оренди. Враховуючи, що ці договори 
переважно оформлені на юридичну 
особу, виникає колізія, адже орендар 
за законом має переважне право на 
купівлю орендованої землі, проте юри-
дичним особам купувати землю до 
2024 року — зась. Отже, виникають 
проблеми з належним повідомленням 
орендаря про намір продати земель-
ну ділянку. Другий кейс проблемних 
питань пов’язаний з оподаткуванням. 
Власне кажучи, наповнення бюджету 
надходженнями від оподаткування до-
ходу фізичних осіб, отриманого від про-
дажу земельних ділянок, було однією з 
причин запуску ринку землі. На жаль, 
законодавець не чітко прописав про-
цедуру, тож виникають проблеми, коли 
різні нотаріуси по-різному тлумачать 
норму про обов’язковість надання до-
відки про сплату податку на прибуток 
при оформленні договору купівлі-про-
дажу землі.

— Як наразі вирішується питання з оподаткуван-
ням операцій із землею? Податки продавців не 
оминуть?
— Податки сплатити доведеться — власники паїв 
мають сплатити податок на доходи фізичних осіб 
у розмірі 5 %. Отже, всіх тих, хто продав землю, 
але не сплатив податок, податкова в подальшому 
наздожене і зобов’яже сплатити. Звісно, продавці 
будуть звертатися до нотаріуса з претензією, чому 
його не попередили про необхідність сплати, тим 
більше, що сума складатиме суттєву частку від ціни 
проданої землі. Справа в тому, що у законі перед-
бачено, що земля не може продаватися за ціною, 
нижчою за експертну грошову оцінку. Проте наразі 
реальна ціна землі мало не вдвоє менша за екс-
пертну грошову оцінку. Тобто з метою оподатку-
вання податком на доходи фізичних осіб дохід від 
продажу об’єкта нерухомості у вигляді земельної 
ділянки визначається, виходячи з ціни, зазначеної 
в договорі купівлі-продажу, але не нижчої за екс-
пертну грошову оцінку земельної ділянки. На ринку 
склалася ситуація, коли нотаріуси не наполягають 
на необхідності сплати податку для укладення 
угоди, а покупці запевняють продавця, що, якщо 
в майбутньому виникне необхідність сплати цього 

податку, вони візьмуть витрати на себе. 
Я вважаю, що податковим агентом у 
цьому випадку повинен бути нотаріус і 
що саме він має здійснювати перевір-
ку сплати податку перед укладенням 
угоди. Проте законодавством ця норма 
прописана не чітко, тож кожен нотаріус 
діє на власний розсуд. Переконаний, що 
напрацювання практики угод все одно 
змусить законодавців більш чітко про-
писати ці процедури.

— А як із рейдерством? Збільшилась 
кількість судових справ після запуску 
земельної реформи?
— На сьогодні ринок землі лише за-
пустився і набирає обертів. Далеко не 
всі великі аграрні компанії готові вкла-
дати кошти у купівлю землі, а люди 
продати її хочуть. Отже, агрохолдинги 
намагатимуться правдами і неправ-
дами переукласти договори оренди 
на тривалий термін — не завжди це 
буде відбуватися у законний спосіб: за 
згодою власника земельної ділянки, 
фактично без його підпису та повідом-
лення, — і, відповідно, проводитимуть 
незаконну реєстрацію у нотаріуса. Для 
чого це? У подальшому потенційний по-
купець буде бачити, що земельна ділян-
ка обтяжена договором довгострокової 
оренди і відмовлятиметься від угоди, 
бо така довгострокова оренда завжди 
містить ризики обмеження права на ко-
ристування купленою землею.

Ще однією потенційною пробле-
мою може стати належне повідомлення 
суб’єкта переважного права на земельні 
ділянки. Досі немає затвердженої зако-
ном чи підзаконним актом форми тако-
го листа-повідомлення, і кожен нотаріус 
складає його на власний розсуд. На моє 
переконання, в подальшому на оскар-
женні угод купівлі-продажу через нена-
лежну форму таких повідомлень і буде 
базуватися судова практика. Тим більше, 
що Земельний кодекс прямо передбачає, 
що у разі продажу земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення з 
порушенням переважного права її купівлі 
у суб’єкта переважного права є можли-
вість звернення до суду з позовом про 
переведення на нього прав та обов’язків 
покупця через неповідомлення або нена-
лежне повідомлення про намір продати 
землю суб’єкта переважного права на її 
купівлю. Більше того, такий орендар — 
суб’єкт переважного права зобов’язаний 
внести на рахунок суду грошову суму, яку 
за договором купівлі-продажу повинен 
сплатити покупець.

— Ви говорили про заборону щодо 
продажу землі юридичним особам до 
2024 року: а що відбувається із земель-
ними ділянками, де є довгострокові до-
говори оренди з юридичними особами?

— Особливість процедури продажу 
передбачає повідомлення продавцем 
орендаря про намір продати земельну 
ділянку, яку той орендує, адже закон пе-
редбачив переважне право на купівлю 
землі саме тими, хто її орендує. Заява 
про намір разом із проєктом угоди, в 
якій зазначено ціну продажу, реєстру-
ється у нотаріуса за 60 днів від потен-
ційної дати укладання угоди. Упродовж 
трьох днів нотаріус повинен надіслати 
суб’єкту переважного права ці доку-
менти. Після отримання повідомлення 
орендар має місяць для того, щоб дати 
відповідь про бажання купити орендо-
вану землю. Оскільки суб’єкт переваж-
ного права в 90 % є юридичною особою, 
купити землю він не може за законом, 
проте може передати своє переважне 
право пов’язаній фізичній особі, яка має 
право придбати земельну ділянку. Пере-
дача такого права також реєструється в 
реєстрі.

— Які зміни до унормування процедури 
купівлі-продажу землі необхідно вне-
сти в першу чергу? На що законодавце-
ві потрібно звернути увагу?
— На жаль, самі власники не надто обі-
знані з тонкощами процедури оподатку-
вання, тому радо йдуть назустріч мож-
ливості відкласти це питання на «потім». 
Тож насамперед потрібно чітко і не в 
роз’ясненнях Мін’юсту, а на законодавчо-
му рівні прописати процедуру оподатку-
вання під час укладення угод купівлі-про-
дажу землі. Саме нотаріуси мають бути 
визначені податковими агентами, саме 
вони мають перевіряти сплату податків. 
Власне реєстрація нотаріусом укладеної 
угоди без надання квитанції про сплату 
податку має бути неможливою. Перевір-
ка сплати податку повинна бути обов’яз-
ком нотаріуса, а не правом, оскільки 
зараз можна легко знайти такого, який 
зареєструє угоду купівлі-продажу землі 
без сплати податку. Тим більше, що опо-
даткування доходу від продажу землі пе-
редбачає вивчення та врахування історії 
її набуття, розміру земельної ділянки, і не 
всі нотаріуси хочуть цим займатися. А з 
доходу від земельних ділянок із цільовим 
призначенням для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, 
які, до речі, на сьогодні складають більшу 
частину угод купівлі-продажу, податок 
сплачується обов’язково. Проте, на жаль, 
наразі дуже багато угод закінчуються 
оплатою послуг нотаріуса та коштами 
за земельну ділянку. Другим важливим 
моментом є затвердження підзаконним 
актом чіткої форми листа-повідомлення 
про намір продати землю суб’єкта пе-
реважного права на її купівлю. Цей лист 
має бути максимально формалізований, 
аби унеможливити його оскарження че-
рез формальні порушення.

РОСТИСЛАВ САЧОК
Народився 2 травня 1995 року у місті Стрий 
Львівської області. Юридичну освіту здобув у 
Національному університеті державної подат-
кової служби України.
Професійну кар’єру розпочав у Київській 
обласній державній адміністрації, де став 
начальником відділу представництва інте-
ресів у судах та завідуючим сектору з питань 
боротьби та протидії корупції. У 2018 році 
почав займатись адвокатською діяльністю. 
У 2019 році долучився до юридичної компанії 
«Алєксєєв, Боярчуков та Партнери», де через 
рік роботи став керівником практики земель-
ного та аграрного права.
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Фармацевтична індустрія є традиційно чутливою до будь-яких змін, що відбуваються 
в суспільстві. Це стало особливо помітно у зв’язку з пандемією СOVID-19.  
Ринок відреагував практично миттєво, зокрема посилилось інвестування в медичні 
дослідження та розвиток інновацій. Одночасно зросла й увага до питань охорони прав 
інтелектуальної власності у галузі фармацевтики

На захист інновацій

За останніми даними ВОІВ (Всесвіт-
ньої організації інтелектуальної влас-
ності), які опубліковано в щорічному 
дослідженні «Глобальний індекс інно-
вацій — 2021» (Global innovation Index 
2021), динаміка подання міжнародних 
патентних заявок досягла нового ре-
кордного максимуму у 2020 році зі зрос-
танням на 3,5 % за рахунок медичних 
технологій, фармацевтики та біотехноло-
гій. У 2020 році динаміка розвитку фар-
міндустрії вперше за останні роки була 
більшою за інформаційні технології.

Під час пандемії ситуація додатково 
ускладнюється вже традиційним питан-
ням щодо дотримання балансу між біз-
нес-інтересами компаній — розробників 
та виробників оригінальних лікарських 
засобів і генериків. 

Так, ще 20 років тому було прийня-
то Декларацію стосовно Угоди ТРІПС 
та охорони здоров’я (Дохійську декла-
рацію), відповідно до положень якої 
Угода ТРІПС не повинна перешкоджати 
державам застосовувати заходи з охо-
рони здоров’я населення. У зв’язку з цим 
підтверджується право членів СОТ ви-
користовувати положення Угоди ТРІПС, 
які забезпечують відповідну гнучкість. 
Один із прикладів такого підходу — при-
мусове ліцензування. Наприклад, у квітні 
2020 року механізм примусового ліцен-
зування був застосований в Ізраїлі для 
того, щоб дозволити імпорт генеричного 
лікарського засобу, який планувалося ви-
користовувати для лікування СOVID-19. 
В Україні законодавство також передба-
чає можливість надання Кабінетом Мі-
ністрів України дозволу на використан-
ня запатентованого винаходу (корисної 
моделі) без згоди володільця патенту з 
метою забезпечення здоров’я населен-
ня та інших інтересів суспільства, однак 
в нашій державі приклади застосування 
цього механізму досі відсутні.

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ  
ЗАХИСТУ ІР
Важливість IP-компонента для фармацев-
тичної індустрії підтверджується типовими 
способами юридичного захисту прав, до 
яких звертаються гравці цього ринку.

Серед ключових можна зазначити 
такі:
•  захист прав в Антимонопольному ко-

мітеті України (справи про захист від 
недобросовісної конкуренції);

•  захист прав у судовому порядку (спра-
ви про захист прав на торговельні 
марки, патентні спори тощо. Поряд 
із традиційними патентними справа-
ми про визнання патенту на винахід / 

корисну модель недійсним чи припи-
нення порушення прав у відповідь на 
законодавчі зміни 2020 року вже з’я-
вились і справи щодо так званих сер-
тифікатів додаткової охорони);

•  захист прав в адміністративному по-
рядку — нові процедури опозицій pre- 
та post-grant. 

Однією з останніх справ у сфері фар-
мацевтики, які розглядав Антимонополь-
ний комітет України за минулий рік, була 
справа щодо популярного серед укра-
їнських споживачів лікарського засобу 
«Цитрамон». У цій справи АМКУ дійшов 
висновку про наявність у діях одного 
з виробників лікарських засобів пору-
шення, передбаченого статтею 4 Закону 
України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції» (використання пакування, 
оформлення якого було дуже схожим на 
те, яке використовує конкурент), і наклав 
штраф у розмірі понад 10 млн грн. 

ОПОЗИЦІЇ РOST-GRANT: 
ОЧІКУВАННЯ І РЕАЛЬНІСТЬ
Що стосується опозицій post-grant, то 
минулого року до законодавства було 
внесено зміни, відповідно до яких будь-
яка особа може подати до Апеляційної 
палати Національного органу інтелек-
туальної власності обґрунтовану заяву 
про визнання прав на винахід (корисну 
модель) недійсними повністю або част-
ково з підстав невідповідності умовам 
патентоздатності. Правова спільнота 
мала великі очікування щодо цього но-
вого інструмента, адже в нього повинна 
бути низка переваг порівняно зі звичним 
оспорюванням дійсності патенту в суді. 
Так, нова процедура мала бути наба-
гато більш швидкою та призводити до 
менших витрат порівняно з традиційним 
розглядом спору у суді. Апеляційна пала-
та Укрпатенту почала працювати у квітні 

2021 року, однак за перші шість місяців 
її роботи серед опублікованих рішень ще 
досі немає жодного, яке було би прийня-
то за результатом розгляду такої опози-
ції post-grant. 

СЕРТИФІКАТИ  
ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ
Одною з визначних законодавчих новел 
2020 року у сфері патентування в галу-
зі фармацевтики стало запровадження 
сертифікатів додаткової охорони замість 
процедури подовження дії патентів на ви-
находи. Однак досі не врегульовано поря-
док реалізації права на одержання таких 
сертифікатів додаткової охорони. Про-
довжує діяти затверджена у 2002 році Ін-
струкція про порядок продовження строку 
дії патенту на винахід, об’єктом якого є за-
сіб, використання якого потребує дозволу 
компетентного органу. До суду вже пода-
но перший позов про визнання недійсною 
та скасування відмови в наданні додатко-
вої охорони прав на винахід.

НОВІ ПОЗИЦІЇ  
В ПАТЕНТНИХ СПОРАХ
У спорах щодо визнання недійсними 
патентів одним із ключових фактів, що 
підлягають доказуванню, є факт невід-
повідності винаходу (корисної моделі) 
умовам патентоздатності, до яких нале-
жать новизна, винахідницький рівень та 
промислова придатність (для винаходів); 
новизна та промислова придатність (для 
корисних моделей). 

Патентне законодавство оперує 
стандартним принципом: винахід (корис-
на модель) визнається новим, якщо він не 
є частиною рівня техніки. Своєю чергою, 
рівень техніки включає всі відомості, які 
стали загальнодоступними у світі до дати 
подання заявки до патентного відомства, 
або якщо заявлено пріоритет до дати її 
пріоритету. Водночас відповідно до стат-
ті 6 Закону України «Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі» обсяг право-
вої охорони, що надається, визначається 
формулою винаходу (корисної моделі), а 
її тлумачення повинно здійснюватися в 
межах опису та відповідних креслень.

Остання судова практика свідчить 
про те, що, здавалось би, очевидні речі 
все ж таки потребують формування чіт-
кої правової позиції Верховного Суду. 
Іноді це може бути критичним: напри-
клад, чи може компанія — виробник 
лікарського засобу, захищеного оспорю-
ваним патентом, посилатися на новизну 
свого винаходу чи корисної моделі зав-
дяки ознакам, наведеним у залежному 
пункті формули винаходу?

В одному з патентних спорів Верхов-
ний Суд дав чітку відповідь на це запи-
тання (постанова від 15 липня 2021 року 
у справі № 910/2318/16), вказавши, що 
в разі відсутності у винаходу новизни за 
незалежним пунктом формули винахід 
у цілому не є новим, оскільки залежні 
пункти формули підпорядковані неза-
лежному. Тобто «саме незалежний пункт 
формули винаходу визначає обсяг право-
вої охорони винаходу, а залежні пункти 
формули, своєю чергою, підпорядковані 
незалежному». Це, як зазначив Верхов-
ний Суд, не було враховано судом апеля-
ційної інстанції, який здійснив перевірку 
новизни винаходу за патентом з огляду 
на інші ознаки (із залежних пунктів фор-
мули винаходу, з опису до патенту на ви-
нахід) унаслідок підміни поняття «кожна 
ознака, включена до незалежного пункту 
формули винаходу» поняттям «усі ознаки, 
що є в запропонованій заявником форму-
лі винаходу» та застосування критеріїв 
перевірки новизни винаходу, які відріз-
няються від критеріїв, установлених на 
законодавчому рівні.

В іншій справі спірним було питання, 
чи належить інструкція до лікарського 
засобу до джерел рівня техніки, в яких 
може бути розкрито новизну винаходу. 
Суд апеляційної інстанції дійшов виснов-
ку, що відомості, які містилися в інструкції 
для медичного застосування лікарського 
засобу, не є такими, що стали загально-
доступними у світі, однак Верховний Суд 
постанову суду апеляційної інстанції ска-
сував, хоча і не надав чітких роз’яснень 
із приводу цього спірного питання (по-
станова від 26 квітня 2021 року у справі 
№ 910/24991/15).

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ
2021 рік видався дуже багатим на за-
конодавчі зміни у сфері фармацевтики. 
Було прийнято низку законів, наприклад, 
нещодавно внесено зміни до Закону 
України «Про публічні закупівлі» та інших 
законів стосовно закупівель лікарських 
засобів за договорами керованого досту-
пу. 2 листопада 2021 року Верховна Рада 
України прийняла законопроєкт № 6121 
щодо державної реєстрації лікарських 
засобів під зобов’язання (emergency use 
authorization). Він передбачає приско-
рену реєстрацію препаратів, які мають 
застосовуватися в екстрених ситуаціях. 
9 вересня 2021 року було прийнято в 
першому читанні законопроєкт № 5547 
«Про лікарські засоби», який може суттє-
во змінити правила гри. Окрім того, очі-
кується затвердження низки підзаконних 
нормативно-правових актів. 

ТЕТЯНА  
КУДРИЦЬКА, 
партнерка Aequo

НАТАЛІЯ  
ДРЮК, 
партнерка Aequo

НАТАЛІЯ ДРЮК, ТЕТЯНА КУДРИЦЬКА



47|  50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ  |  www.top50.com.ua  |

|  ГАЛУЗІ  ПРАКТИКИ  |  ФІНАНСОВИЙ  МОНІТОРИНГ

Впровадження рекомендацій FATF в Україні потребує виваженого підходу, що не ставитиме  
перед бізнесом завдання подавати все більшу і більшу кількість звітів

Звітний період

Інвестиції — критично важливий ре-
сурс зростання будь-якої економіки. Це 
жива і питома енергія, яка надає можли-
вість створити новий продукт, нові ідеї і 
навіть змінити весь навколишній світ на 
краще.

Якщо дивитися на питання в розрізі 
нашої країни, то, наприклад, з досвіду 
азіатських країн — tiger economy (еко-
номічних тигрів), які нам часто ставлять 
у приклад, зрозуміло, що без зовнішніх 
інвестицій вони не стали б такими, яки-
ми вони є сьогодні. І будь-яка інвести-
ція після прийняття рішення потребує 
суворого захисту, в тому числі для роз-
витку та зростання у майбутньому. Але 
на первинних засадах інвестиції та капі-
тали потребують мікроскопічного дослі-
дження витоків походження та природи 
виникнення самого капіталу.

Пропоную розглянути одну з таких 
процедур щодо дотримання рекоменда-
цій та правил і їх співмірність поточним 
реаліям у нашій державі.

Влада в Україні знайшла спосіб по-
єднувати непоєднуване: неймовірну від-
критість із, на жаль, ворохом бюрокра-
тичних правил, які тягарем лягають не 
лише на український бізнес, а й на іно-
земних інвесторів.

Почнемо з відкритості: Україна пер-
шою у світі розкрила інформацію про 
реальних власників юридичних осіб у 
публічних реєстрах. І це певною мірою 
перемога.

А тепер про забюрократизованість, 
а подекуди просто недолугість процесу 
цього розкриття в контексті боротьби з 
відмиванням коштів та фінансуванням 
тероризму.

Нібито з метою підвищення рівня ін-
вестиційної та бізнесової привабливості 
України, а також з метою повного вико-
нання вимог/рекомендацій FATF (Між-
народна група з протидії відмиванню 
брудних грошей) Міністерство фінансів 
України затвердило Положення про 
форму та зміни структури власності (на-
каз № 163 від 19 березня 2021 року). 
Додатково треба зауважити, що Закон 
України «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового зни-
щення» № 361-IX зобов’язав усі раніше 
зареєстровані юридичні особи подати 
держреєстратору інформацію про кін-
цевого бенефіціарного власника (КБВ) 
та структуру власності (спочатку на це 
було відведено три місяці з дня офі-
ційного затвердження форми та змісту 
структури власності, тобто з 11 липня по 
11 жовтня 2021 року, але згодом строк 
продовжили ще на дев’ять місяців — до 
11 липня 2022 року). Законом також зо-
бов’язали підтримувати інформацію про 
КБВ та структуру власності в актуально-

му стані, оновлювати її та повідомляти 
держреєстратора про зміни протягом 
тридцяти робочих днів з дня їх виникнен-
ня та подавати держреєстратору доку-
менти, що підтверджують ці зміни.

Мета згаданих вище рекомендацій 
FATF — допомогти державам розро-
бити та запровадити інструменти для 
запобігання використання корпоратив-
них структур (юридичних осіб) для від-
мивання коштів, одержаних злочинним 
шляхом, для фінансування тероризму та 
в інших незаконних цілях (ухилення від 
сплати податків, корупційні злочини). Ці 
рекомендації є доволі жорсткими, про-
те, встановлюючи мету, не зазначають 
способів досягнення цієї мети та за-
лишають державам можливості само-
стійно обрати той чи інший підхід до їх 
імплементації.

Нагадаємо, що в Україні діє система 
так званого фінансового моніторингу. 
Фактично це визначений державою по-
рядок виявлення та запобігання існуван-
ню сумнівних фінансових потоків. Серед 
основних завдань фінансового моніто-
рингу виділяють, зокрема, боротьбу з 
відмиванням коштів, фінансовою під-
тримкою створення та поширення зброї 
масового знищення тощо.

Загалом Закон «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та фі-
нансуванню поширення зброї масового 
знищення» виділяє досить великий пе-
релік суб’єктів первинного фінансово-
го моніторингу, в який входять банки, 
страхові компанії, ломбарди, будь-які 
інші фінансові установи (в тому числі 
представництва іноземних), професійні 
учасники ринку цінних паперів, нота-
ріуси, адвокати, аудитори, бухгалтери, 
суб’єкти господарювання, що надають 
юридичні послуги, тощо. Метою пер-
винного фінмоніторингу є ідентифікація 
та верифікація клієнтів (зазвичай ви-

користовується позначення KYC, тобто 
know your customer). Здійснивши ве-
рифікацію відповідно до міжнародних 
стандартів AML (anti-money laundering), 
первинний суб’єкт передає інформацію 
про окремі фінансові операції (напри-
клад, підозрілі) на розгляд у Держфін-
моніторинг — вторинному суб’єкту мо-
ніторингу.

Додатково необхідно відзначити, 
що суб’єкти первинного фінансового 
моніторингу, відповідно до вимог но-
вого АМL-законодавства, повинні по-
відомляти Державну службу фінансо-
вого моніторингу про розбіжності між 
відомостями про КБВ клієнта в ЄДР та 
інформацією про КБВ, отриманою в ре-
зультаті здійснення належної перевірки 
клієнта.

Шляхом запровадження необхідно-
сті подавати додаткові дані держава 
де-факто визнає, що існуючі можливо-
сті первинних та вторинного суб’єктів 
фінмоніторингу неефективні, оскільки 
вони не в змозі серед маси зареєстро-
ваних в Україні корпоративних структур 
виокремити ті, чия діяльність видається 
підозрілою з точки зору задекларованих 
законом цілей. Постає питання: якщо 
після завершення деклараційної кампа-
нії відомості про КБВ будуть у доступі 
в ЄДР, то навіщо змушувати суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу і 
надалі займатися невластивими їм полі-
цейськими функціями?

Рекомендації FATF, до слова, не ви-
магають тотального перепису всіх інкор-
порованих у кожній державі юридичних 
осіб, наголошуючи на необхідності ба-
лансу між цілями та практиками, запро-
вадженими задля досягнення цих цілей. 
Українському праву відомий принцип 
пропорційності, який відображено в по-
ложеннях статей 34, 35, 39 Конституції 
України. У контексті принципу пропо-
рційності зазначені норми Основного 
Закону складаються з деяких основних 
елементів, зокрема таких: обмеження 
прав можливе лише за необхідності до-
сягнення конституційно значимих цілей, 
сама мета встановлення певних право-
вих обмежень має бути легітимною та іс-
тотною, а міра обмеження прав як засіб 
досягнення мети повинна відповідати 
цій меті і не повинна бути надмірною.

У цьому дискурсі постає питання: 
чому під дію декларативної кампанії 
підпадають, за невеликими винятками 
(подавати документи не потрібно полі-
тичним партіям, профспілкам, творчим 
спілкам, організаціям роботодавців, ад-
вокатським об’єднанням, торгово-про-
мисловим палатам, ОСББ, релігійним 
організаціям, державним органам та 
органам місцевого самоврядування, 
державним та комунальним підпри-
ємствам, установам та організаціям), 
практично всі зареєстровані в Украї-

ні юридичні особи? У повітрі — просте 
питання: а чому всіх за списком? Невже 
хоч одного суб’єкта малого та серед-
нього підприємництва спіймали на фі-
нансуванні тероризму? Хіба платникам 
єдиного податку, які справляють його з 
обороту, економічно вигідно одночасно 
займатися ще й відмиванням коштів? 
Хто заважав Мінфіну за рік роботи з 
підготовки тексту згаданого вище на-
казу зрозуміти, що компанія з річним 
оборотом, скажімо, у 100 тисяч гривень 
не може фінансувати тероризм, бо ледь 
«фінансує» загальнодержавні податки 
та фонд заробітної плати?

Звернімося до санкцій за неподан-
ня відомостей, подання відомостей із 
запізненням або подання неправильних 
відомостей. Якщо керівник компанії не 
подасть державному реєстратору схе-
матичне зображення структури власно-
сті або зробить це невчасно, на нього 
чекатиме штраф 17—51 тисяча гривень. 
Чому саме така сума і чи не стане вона 
для більшості невдах-декларантів над-
мірною — питання, як-то кажуть, рито-
ричне.

Яка цінність новоукраїнського підхо-
ду з точки зору підвищення прозорості 
в рамках протидії легалізації доходів? 
Виявляється, суто номінальна. Для тих, 
хто забув або ж не знав, ще 26 вересня 
2015 року в Україні запрацював реєстр, 
до якого всі юридичні особи подають 
інформацію про кінцевих бенефіціарів 
у вигляді таблиці із зазначенням даних. 
Яка ж відмінність між наданням юридич-
ними особами інформації про кінцевих 
бенефіціарів у вигляді схеми та в спосіб, 
який існував раніше? Слушно зазначити, 
що «такі зміни, швидше за все, внесені 
для зручності систематизації надісланої 
інформації контрольним органам».

От і виходить, що, біжучи «попереду 
планети всієї», ми демонструємо всьому 
світу свою спадкову забюрократизова-
ність та небажання налагодити адек-
ватну систему моніторингу та контро-
лю, замість того рівняючи всіх під одну 
мірку та перекладаючи на бізнес функції 
держави. Впровадження рекомендацій 
FATF потребує виваженого підходу, що 
не ставитиме перед бізнесом завдання 
подавати все більшу і більшу кількість 
звітів.

Інвестиції потребують не тільки за-
хисту, а й прозорого, зручного та зрозу-
мілого механізму регуляції побудованих 
не на двозначних нормативах.

Україна — країна великих потенціа-
лів та унікальних можливостей як інвес-
тиційних, так і геополітичних, тож упев-
нений, що запорукою успіху та сталого 
розвитку мають стати зрозумілі закони, 
доступні правила та легальна праця як 
для бізнес-туризму, так і для розвитку 
внутрішніх економічних показників гро-
мадян та держави в цілому.
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МІКРОКЛІМАТ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ
Зміни в оподаткуванні запроваджено 
Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо 
особл ивостей оподаткування суб’єктів 
гос подарювання, які реалізують інвести-
ційні проєкти із значними інвестиціями в 
Україні» № 1293-IX. Ці зміни логічно пов’я-
зані з прийняттям Закону України «Про 
державну підтримку інвестиційних проєк-
тів із значними інвестиціями в Україні».

Зокрема, до 1 січня 2035 року звіль-
няються від оподаткування податком 
на додану вартість операції з ввезення 
на митну територію України у митному 
режимі імпорту нового устаткування 
(обладнання) та комплектуючих виробів 
до нього, що ввозяться платником по-
датку — інвестором із значними інвес-
тиціями. На цей же строк встановлено 
особливості оподаткування прибутку 
підприємства-інвестора із значними ін-
вестиціями за умови, що такий прибуток 
отримано внаслідок виконання спеці-
ального інвестиційного договору. Також 
інвестори із значними інвестиціями до 
2035 року матимуть преференції при 
сплаті земельного податку та здійсненні 
плати за землю.

ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ
З 1 вересня цього року стартувала подат-
кова амністія. Триватиме вона один рік. 
Передбачається, що протягом цього стро-
ку громадяни України зможуть задеклару-
вати свої реальні статки, що мали місце до 
1 січня 2021 року, незалежно від джерел 
їх отримання. За наслідком такого декла-
рування доведеться сплатити податки на 
доходи, але за ставками, які є значно ниж-
чими від звичайних 18 %. Цим механізмом 
можуть скористатися також громадяни, 
які є нерезидентами, не є резидентами 
України, але які були резидентами на 
момент отримання (набуття) об’єктів де-
кларування чи на момент нарахування 
(отримання) доходів, за рахунок яких були 
отримані (набуті) об’єкти декларування, і 
які відповідно до цього Кодексу є чи були 
платниками податків.

Декларантами не можуть бути особи, 
які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 
2005 року, мали обов’язково декларува-
ти свої доходи відповідно до законів у 
сфері запобігання корупції. Особи, сто-
совно яких з боку України застосовані 
спеціальні економічні та інші обмежу-
вальні заходи (санкції) відповідно до 
Закону України «Про санкції», також не 
можуть подати таку декларацію.

Ставки податку встановлено на рівні 
2—9 %. Вони диференційовані залежно 
від об’єкта оподаткування та місця зна-
ходження таких активів. Є можливість 
обрати опцію сплати збору трьома рівни-
ми частинами, але у такому разі ставки 
дещо збільшуються. Визначено також пе-
релік активів фізичної особи, щодо яких 
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не здійснюються нарахування та сплата 
збору з одноразового (спеціального) доб-
ровільного декларування.

Сплата збору з одноразового (спе-
ціального) добровільного декларуван-
ня здійснюється декларантом протягом 
30 календарних днів з дати подання 
одноразової (спеціальної) добровільної 
декларації. У разі вибору способу оплати 
збору у розстрочку перший платіж вно-
ситься протягом 30 календарних днів з 
дати подання одноразової (спеціальної) 
добровільної декларації, другий — до 
1 листопада 2023 року, третій — до 1 ли-
стопада 2024 року.

Щоб скористатися механізмом, бажа-
ючі мають подати до податкових органів 
відповідну декларацію в електронній 
формі та відкрити спеціальний рахунок у 
банку. Форма Декларації та Порядок по-
дання одноразової (спеціальної) добро-
вільної декларації затверджені наказом 
Міністерства фінансів України № 439 від 
2 серпня 2021 року.

І ЗНОВУ ПРО ПДВ
2021 рік був також насиченим на прий-
няття законів про адміністрування подат-
ку на додану вартість. Так, набув  чинності 

СУДОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ
Питання можливості оскарження наказу 
про проведення податкової перевірки ста-
ло предметом розгляду Великої Палати 
Верховного Суду (ВП ВС) під час розгляду 
справи № 816/228/17. За наслідком роз-
гляду цієї справи у постанові від 8 вересня 
2021 року ВП ВС сформовано висновок, 
відповідно до якого оскарження наказу 
про проведення перевірки не є належним 
та ефективним способом захисту права 
платника податків. При цьому колегія суд-
дів відступила від висновку, викладеного 
Верховним Судом України у постанові від 
27 січня 2015 року (справа № 21-425а14), 
згідно з яким невиконання вимог пунк-
ту 78.1 статті 78 та пункту 79.2 статті 79 
Податкового кодексу України щодо під-
став та умов здійснення документальної 
позапланової перевірки призводить до 
визнання такої перевірки незаконною та 
відсутності правових наслідків такої.

ВП ВС підкреслила, що неправо-
мірність дій контролюючого органу при 
призначенні та проведенні перевірки не 
може бути предметом окремого позову, 
але може бути підставою позову про ви-
знання протиправними рішень, прийнятих 
за наслідками такої перевірки. При цьому 

Закон України № 1525-IX, відомий під наз-
вою «закон про податок на Google». За цим 
законом з 1 січня 2022 року особи-нерези-
денти, які надають електронні послуги на 
користь фізичних осіб та фізичних осіб — 
підприємців, що не є платниками ПДВ, 
будуть оподатковуватися ПДВ. Якщо за 
результатами попереднього календарно-
го року загальна сума від здійснення нею 
операцій з постачання фізичним особам 
електронних послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території Украї-
ни, сукупно перевищує суму, еквівалентну 
1 000 000 гривень, особа-нерезидент зо-
бов’язана подати заяву про реєстрацію як 
платника ПДВ. Щоправда, така заява по-
дається до податкових органів та розгля-
дається ними за спрощеною процедурою. 
При цьому особу-нерезидента звільнено 
від обов’язку реєструвати податкові на-
кладні, а сплата податкового зобов’язання 
може здійснюватися і в іноземній валюті.

Серед іншого Законом № 1525-ІХ ви-
ключено норму, згідно з якою резиденти 
при виплаті нерезидентам доходу за ви-
робництво та/або розповсюдження рекла-
ми повинні сплачувати податок за ставкою 
20 % від суми таких виплат за власний ра-
хунок.

ПРИМІТКА: НАВЕДЕНІ СПОРИ, ЗАВЕРШЕНІ У IV КВАРТАЛІ 2020 РОКУ — І—ІІІ КВАРТАЛАХ 2021 РОКУ. СПОРИ, ЗАЗНАЧЕНІ НА УМОВАХ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ДО ТАБЛИЦІ НЕ ВКЛЮЧЕНІ.

№ 
З/П

СУТЬ СПОРУ
СУМА

(В ДОЛАРАХ 
США)

ЮРИДИЧНІ ФІРМИ,  
ЯКІ СУПРОВОДЖУВАЛИ 
СПІР

1 Оскарження ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» податкового повідомлення-рішення 93,3 млн LEXWELL & PARTNERS

2 Оскарження ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» податкового повідомлення-рішення, виданого 
за наслідками перевірки документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій

приблизно 
60 млн

KPMG LAW UKRAINE

3 Оскарження компанією Goldfish-Invest-Bud донарахування податкових зобов’язань приблизно 
40 млн

VB PARTNERS

4 Оскарження ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» рішення місцевої ради про встановлення ставки земельного податку 
на 2017—2019 роки

36 млн LEXWELL & PARTNERS

5 Спір між ПАТ «Одеський припортовий завод» та Офісом великих платників податків ДПС про визнання протиправною 
бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії

18,5 млн ГОРЕЦЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ

6 Спір між ТОВ «Фертеліта Груп» та Головним управлінням ДПС в Одеській області про оскарження податкових 
повідомлень-рішень

приблизно 
8 млн

MITRAX

7 Спір між ПАТ «Шахта імені А.Ф. Засядька» та ДФС України про визнання протиправними та скасування вимог про сплату 
боргу та податкових повідомлень-рішень

7,5 млн HILLMONT PARTNERS

8 Спір між СКП «Харківзеленбуд» та Головним управлінням ДПС у Харківській області про скасування податкових 
повідомлень-рішень

6,8 млн ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ

9 Оскарження ТОВ Kronospan UA податкових повідомлень-рішень, рішення щодо застосування штрафних санкцій та вимоги 
щодо сплати боргу

приблизно 
6,5 млн

KPMG LAW UKRAINE

10 Спір між СП «Полтавська газонафтова компанія» та Головним управлінням ДПС у Полтавській області про оскарження 
податкових повідомлень-рішень про донарахування рентної плати

5,7 млн ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

11 Оскарження ТОВ «Хімальянс» податкових повідомлень-рішень 5,2 млн  MITRAX

12 Оскарження ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» податкових повідомлень-рішень 4,5 млн LEXWELL & PARTNERS

13 Спір між КП «Харківські теплові мережі» та Офісом великих платників податків ДПС про звернення стягнення на грошові кошти 4,5 млн ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ

14 Оскарження ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» податкових повідомлень-рішень про донарахування сум податкових 
зобов’язань та штрафних санкцій

4,4 млн LEXWELL & PARTNERS

15 Спір між КП «Харківські теплові мережі» та Офісом великих платників податків ДПС про скасування податкових 
повідомлень-рішень

4,2 млн ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ

16 Оскарження ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» податкових повідомлень-рішень про зменшення суми бюджетного 
відшкодування ПДВ та накладення штрафних санкцій

4,1 млн AEQUO

17 Оскарження ДПАТ «НАК «Украгролізинг» податкового повідомлення-рішення Головного управління ДПС у м. Києві 3,1 млн ГОРЕЦЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ

18 Спір за позовом СП «Полтавська газонафтова компанія» про визнання протиправними та скасування податкових  
повідомлень-рішень Полтавської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області

2,7 млн ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

19 Оскарження ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» податкового повідомлення-рішення про зменшення суми  
бюджетного відшкодування ПДВ та накладення штрафних санкцій

2,6 млн AEQUO

НАЙБІЛЬШІ ПУБЛІЧНІ СПОРИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
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підставами для скасування таких рішень 
є не будь-які порушення, допущені під час 
призначення і проведення такої перевір-
ки, а лише ті, що вплинули або об’єктивно 
могли вплинути на правильність виснов-
ків контролюючого органу за результа-
тами такої перевірки та, відповідно, на 
обґрунтованість і законність прийнятого 
за результатами перевірки рішення.

Також було вирішено ще одне «болю-
че» питання: щодо сплати орендної плати 
за землі державної та комунальної влас-
ності, які були надані фізичній особі для 
створення фермерського господарства.

Судова палата з розгляду справ щодо 
податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів Касаційного адміністративного 
суду у складі Верховного Суду у поста-
нові від 18 червня 2021 року у справі 
№ 400/1730/19 дійшла висновку, що по-
датковий обов’язок щодо сплати оренд-
ної плати у таких правовідносинах ле-
жить на орендарі земельної ділянки, який 
визначений у договорі оренди земельної 
ділянки і право користування земельною 
ділянкою якого зареєстровано в дер-

жавному реєстрі речових прав. Податковий 
обов’язок щодо сплати орендної плати за землі 
державної та комунальної власності виникає у 
фермерського господарства, для створення 
якого фізичній особі була надана земельна ді-
лянка, після переходу до нього прав орендаря 
в установленому законом порядку.

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ
З 1 січня 2022 року редакція Податкового кодек-
су України зазнає змін на підставі Законів Укра-
їни «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо забезпе-
чення збору даних та інформації, необхідних для 
декларування окремих об’єктів оподаткування» 
№ 1117-ІХ, «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо вдосконалення адміні-
стрування податків, усунення технічних та логіч-
них неузгодженостей у податковому законодав-
стві» № 466-ІХ та інших. Нас очікує врегулювання 
діяльності та здійснення оподаткування конт-
рольованих іноземних компаній, запроваджен-
ня РРО для ФОПів, обсяг доходу яких протягом 
календарного року не перевищує 1 320 000 грн, 
тощо. Також планується прийняття нових законів 
щодо оподаткування у сфері ІТ-індустрії.

ЛІДЕРИ РИНКУ. ОПОДАТКУВАННЯ

АВТОРИТЕТНІ ЮРИСТИ

ВОЛОДИМИР КОТЕНКО (EY В УКРАЇНІ)

ОЛЕКСАНДР МІНІН (KM ПАРТНЕРИ)

ПОДАТКОВЕ 
КОНСУЛЬТУВАННЯ 

ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 KM ПАРТНЕРИ
2 EY В УКРАЇНІ
3 BAKER MCKENZIE
4 DLA PIPER UKRAINE**
5 KPMG LAW
6 SAYENKO KHARENKO
7 AVELLUM
8 ASTERS
9 ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON

10 GOLAW

ПРОВІДНІ ЮРИСТИ

1 СВІТЛАНА МУСІЄНКО 
(SAYENKO KHARENKO)

2 ГЕННАДІЙ ВОЙЦИЦЬКИЙ 
(BAKER MCKENZIE)

3 ІЛЛЯ СВЕРДЛОВ 
(DLA PIPER UKRAINE*)

4 ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON)

5 ВАДИМ МЕДВЄДЄВ 
(AVELLUM)

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

AEQUO

AVIDBIZ

DENTONS

ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

INTEGRITES

LEGAL HOUSE

REDCLIFFE PARTNERS

ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

ІГОР ДАВИДЕНКО 
(DENTONS)

ВАЛЕНТИН ГВОЗДІЙ 
(GOLAW)

ІРИНА КАЛЬНИЦЬКА 
(GOLAW)

ІРИНА КАЛИТА 
(EY В УКРАЇНІ)

РОМАН КОРЕН 
(BAKER MCKENZIE)

ДЕНИС ЛИСЕНКО (AEQUO)

ВАСИЛЬ МІЩЕНКО 
(AEQUO)

ОКСАНА ОЛЕХОВА 
(KPMG LAW)

СЕРГІЙ ПОПОВ 
(KPMG LAW)

НАТАЛІЯ РАДЧЕНКО 
(LEGAL HOUSE)

ОЛЬГА СОЛОВЙОВА (AVIDBIZ)

КОСТЯНТИН СОЛЯР 
(ASTERS)

ВІКТОРІЯ ФОМЕНКО 
(INTEGRITES)

ПАВЛО ХОДАКОВСЬКИЙ 
(AVIDBIZ)

ОЛЕКСАНДР ШЕМЯТКІН 
(KM ПАРТНЕРИ)

ПОДАТКОВІ СПОРИ

ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 KM ПАРТНЕРИ
2 SAYENKO KHARENKO
3 KPMG LAW
4 ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON
5 GOLAW
6 AVELLUM
7 MORIS
8 LEXWELL & PARTNERS
9 AEQUO

10 СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

ПРОВІДНІ ЮРИСТИ

1 ВІТАЛІЙ ОДЖИКОВСЬКИЙ 
(SAYENKO KHARENKO)

2 ОЛЕКСАНДР ШЕМЯТКІН 
(KM ПАРТНЕРИ)

3 ЛАРИСА АНТОЩУК 
(ASTERS)

4 ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON)

5 ІРИНА КАЛЬНИЦЬКА 
(GOLAW)

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

ADER HABER

АМБЕР

ASTERS

EQUITY

ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

ID LEGAL GROUP

ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

INTEGRITES

VB PARTNERS

ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

ВАСИЛЬ АНДРУСЯК 
(MORIS)

ВОЛОДИМИР БЕВЗА 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON)

ВОЛОДИМИР ВАЩЕНКО 
(VB PARTNERS)

ОЛЕГ ВДОВИЧЕН 
(ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ)

ТЕТЯНА ДАНИЛЬЦЕВА 
(ADER HABER)

ОЛЕГ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 
(ID LEGAL GROUP)

ВАЛЕНТИН ГВОЗДІЙ 
(GOLAW)

НАТАЛІЯ КУРИЛЕНКО 
(СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ)

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ 
(AVELLUM)

СВІТЛАНА МУСІЄНКО 
(SAYENKO KHARENKO)

АНДРІЙ РЕУН 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF)

МИРОСЛАВА САВЧУК 
(AEQUO)

ВЛАДИСЛАВ СОКОЛОВСЬКИЙ 
(СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ)

ВІКТОРІЯ ФОМЕНКО 
(INTEGRITES)

СЕРГІЙ ЧУЄВ 
(EQUITY)

ЄВГЕН ШКРЕБЕЦЬ 
(ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ)

* — В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ.  ** — У ЧЕРВНІ 2021 РОКУ КИЇВСЬКИЙ 
ОФІС DLA PIPER БУВ ПРИДБАНИЙ KINSTELLAR.
ДЖЕРЕЛО: UKRAINIAN LAW FIRMS 2021. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS

Крок за кроком
Одним із пріоритетів податко-

вої політики Міністерства є робота з 
упровадження кроків Плану BEPS в 
Україні. Це передбачає як реалізацію 
вже прийнятих норм на рівні підзакон-
них актів, так і оцінку ефективності та 
достатності впроваджених заходів і 
розробку пропозицій щодо їх удоско-
налення. Нагадаю, що хоча Україна 
взяла на себе зобов’язання запрова-
дити 4 з 15 кроків Плану BEPS (міні-
мальний стандарт), протягом 2019—
2020 років було прийнято закони, 
завдяки яким Україна імплементує 
більше кроків, суттєва частина яких 
повʼязана з правилами трансфертного 
ціноутворення (ТЦУ).

Міністерство працює над запро-
вадженням в Україні звітності в роз-
різі країн міжнародної групи компаній 
(МГК), яка є предметом автоматич-
ного обміну інформацією та части-
ною «трирівневої документації» з 
ТЦУ згідно з кроком 13 Плану BEPS. 
Відповідно до концепції зазначеного 
кроку така звітність дасть змогу отри-
мувати комплексну інформацію щодо 
діяльності МГК у розрізі конкретних 
юрисдикцій, здійснювати ефективний 
аналіз обсягів, структури операцій та 
специфіки діяльності МГК для цілей 
контролю ТЦУ.

Упроваджуючи цей крок, Міністер-
ство затвердило форми та порядки за-
повнення звіту в розрізі країн МГК та 
повідомлення про участь у МГК. ДПС 
розробила відповідну звітність. Варто 
звернути увагу на роботу Міністерства 
з платниками податків у цьому напря-
мі: цьогоріч ми оперативно врахували 
всі зауваження щодо практичного за-
повнення повідомлення, забезпечили 
можливість його подання з мінімаль-
ними ризиками спорів.

До речі, така швидка реакція ста-
ла можливою завдяки налагодженій 

роботі Експертної ради з підготовки уза-
гальнюючих податкових консультацій (УПК). 
УПК дають змогу усунути неоднозначне 
трактування відповідних норм податкового 
законодавства, створити єдину практику їх 
застосування платниками податків, контро-
люючими органами, судами. Як результат, 
із 12 консультацій, підготовлених із момен-
ту відновлення роботи Експертної ради у 
2020 році, 5 так чи інакше стосуються теми 
ТЦУ. Станом на сьогодні завершується ро-
бота над ще одною консультацією — щодо 
застосування концепції розумної економіч-
ної причини (ділової мети).

Інший напрям у компетенції Міністер-
ства — порядок встановлення відповідно-
сті принципу «витягнутої руки» операцій із 
сировинними товарами. Було проведено 
кропітку роботу з підготовки документа із 
залученням фахівців ДПС, міжнародних екс-
пертів (зокрема експерта ОЕСР). Відбулась 
презентація проєкту широкому колу плат-
ників податків. Зараз опрацьовуються за-
уваження та коментарі, відповідну позицію 
щодо яких буде так само оприлюднено.

Упровадження кроків Плану дій BEPS, 
зокрема в контексті ТЦУ, є непростим про-
цесом. Триває обговорення норм законо-
давства з ДПС, народними депутатами, 
міжнародними експертами та бізнесом, щоб 
максимально враховувати рекомендації 
ОЕСР з огляду на пріоритетність потреб на-
ціональної економіки. 

СВІТЛАНА  
ВОРОБЕЙ, 
заступниця міністра фінансів 
України
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Нові підходи у визначенні відповідальності платників податків дають бізнесу дієві механізми 
для захисту своїх прав у податкових спорах. Для цього бізнес має заздалегідь подбати  
про доказову базу відсутності у своїх діях умислу та вини, а також довести прояв ним 
належної обачності не лише під час закупівлі або постачання товарів чи послуг,  
а ще на етапі укладення договору з певним контрагентом

Податкова реформа в Україні знач-
ним чином змінила підходи у визначенні 
розмірів штрафних санкцій за результа-
тами податкових перевірок та підстави 
для притягнення платників податків до 
відповідальності. Відтепер подат кові 
органи оперують такими поняттями, 
як «умисел» та «вина», для накладання 
більш високого штрафу, а бізнес пови-
нен завчасно подбати про дотримання 
принципу належної обачності при здійс-
ненні господарської діяльності.

У цій статті ми поговоримо про штра-
фи, які можуть бути визначені за резуль-
татами податкової перевірки, та про те, 
як бізнес може їх зменшити.

Які ж тепер штрафи? Наразі загаль-
ний розмір штрафу зменшено — відтепер 
він становить 10 % від суми донараху-
вань. Однак, якщо податковий орган ви-
рішить накласти штраф у розмірі 25 %, як 
це було раніше, то обов’язково має бути 
доведено, що підприємство є винним у 
вчиненні порушення та діяло умисно.

Як бачимо, у платників податків ви-
никла можливість зменшити штрафні 
санкції. Водночас для цього бізнес має 
заздалегідь подбати про доказову базу 
відсутності у своїх діях умислу та вини, 
а також дотримання принципу належної 
обачності. Як показує перша практика 
податкових перевірок за новими прави-
лами, податкові органи за замовчуван-
ням вважають, що підприємство винне 
та умисно не дотрималося положень по-
даткового законодавства, не підтриму-
ючи свою позицію належними доказами.

ДОВОДИ ПОДАТКОВОЇ
Податковим кодексом України перед-
бачено, що особа вважається винною 
у вчиненні правопорушення, якщо буде 
встановлено, що вона мала можливість 
для дотримання правил та норм, за по-
рушення яких передбачена відповідаль-
ність, проте не вжила достатніх заходів 
щодо їх дотримання.

Для доведення вини контролюю-
чому органу потрібно встановити, що 
платник податків діяв нерозумно, недо-
бросовісно та без належної обачності. 
У протилежному випадку вжиті плат-
ником податків заходи вважаються 
достатніми та він є невинуватим, тобто 
не може бути притягнутим до відпові-
дальності.

Діяння вважаються вчиненими умис-
но, якщо є доведені контролюючим орга-
ном обставини, які свідчать, що платник 
податків удавано та цілеспрямовано 
створив умови, що мали на меті неви-
конання або неналежне виконання ви-

мог податкового законодавства. Тобто 
платник податків визнається винним у 
вчиненні правопорушення, коли він був 
зобов’язаний та мав можливість дотри-
муватися правил і норм податкового за-
конодавства, проте не зробив цього.

З метою документального підтвер-
дження наявності вини та умислу по-
даткові органи в ході перевірки нама-
гаються отримати від платника податків 
пояснення щодо організації бізнес-про-
цесів, зокрема:

— яким чином здійснюється конт-
роль за веденням бухгалтерського об-
ліку?

— чи є у підприємства затверджена 
процедура для відбору/перевірки поста-
чальників та чим керується підприєм-
ство при виборі контрагента?

— з яких джерел отримується ін-
формація про контрагента?

— чи здійснюється підприємством 
перевірка доброчесності та репутації 
контрагента на ринку, його спроможно-
сті виконати умови договору тощо.

З урахуванням відповідей на такі пи-
тання контролюючий орган формує свої 
висновки, що:

— посадові особи підприємства 
мали можливість дотримуватись норм 
законодавства, свідомо приймали рі-
шення про роботу з певними контраген-
тами, були обізнані та володіли всією 
необхідною інформацією щодо їх фінан-
сово-господарської діяльності;

— невиконання або неналежне ви-
конання встановлених законодавством 
правил завжди є наслідком дій (безді-
яльності) особи, які кваліфікуються як 
умисні, оскільки як невиконання, так 
і неналежне виконання є порушенням 
обов’язків, закріплених за платником 
податків у статтях 16 та 36 Податкового 
кодексу України.

Крім того, критерії визначення 
умислу в діях платника податків уже 
закріплені й у судовій практиці. Верхов-
ний Суд у постанові від 18 листопада 
2019 року у справі № 826/3417/18 за-
значив: «У випадку нез’ясування плат-
ником податків наявності повноважень 
у представника контрагента щодо укла-
дення угоди, у здійсненні господарської 
операції та оформленні первинних до-
кументів, така поведінка може свідчити 
про наявність умислу на безпідставне 
одержання податкової вигоди та тягну-
ти за собою ризик настання негативних 
наслідків для такого платника, зокрема 
неврахування для цілей податкового 
обліку господарських операцій, підтвер-
джених документами, оформленими з 
порушенням приписів чинного законо-
давства».

ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ
Обов’язок доведення вини та умислу по-
кладений на податковий орган, без ви-
конання якого особа не може бути при-
тягнута до фінансової відповідальності.

Аби уникнути притягнення до відпо-
відальності у збільшеному розмірі відте-
пер платникам податків вкрай важливо 
мати можливість довести прояв ними 
належної обачності не лише під час за-
купівлі або постачання товарів чи по-
слуг, а ще на етапі укладення договору з 
певним контрагентом.

Про належну обачність може свід-
чити:

1) проведення встановленої вну-
трішньої процедури відбору контраген-
та — тендеру;

2) попереднє (до укладення догово-
ру) отримання від контрагента та аналіз 
установчих, дозвільних документів, до-
кументів та інформації, що підтверджу-
ють наявність трудових, матеріальних 
ресурсів, досвіду здійснення аналогічної 
діяльності;

3) аналіз інформації про контраген-
та, отриманої зі загальнодоступних дже-
рел та державних реєстрів;

4) встановлення в договорі обов’яз-
кових гарантій, що надаються контра-
гентом.

Зрозуміло, що цей перелік не є ви-
черпним.

З приводу концепції належної обач-
ності платника податків Верховний 
Суд, зокрема в постановах від 22 трав-
ня 2020 року у справі № 810/1379/16, 
від 5 травня 2020 року у справі 
№ 826/14426/16, висловив правову 
позицію, що підприємницька діяльність 
здійснюється суб’єктом господарювання 

на власний ризик, а отже, у господар-
ських правовідносинах учасники госпо-
дарського обороту повинні проявляти 
розумну обачливість, адже наслідки 
вибору недобросовісного контрагента 
покладаються на таких учасників.

Так, з належної податкової обач-
ності як законної передумови отри-
мання податкової вигоди випливає, що 
сумлінним платникам податку необхідно 
подбати про підготовку доказової бази, 
яка підтверджувала б прояв належної 
обачності при виборі контрагента.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
У РЕТРОСПЕКТИВІ
Перехідними положеннями Податко-
вого кодексу України встановлено, що 
штрафи за наслідками перевірок за-
стосовуються у розмірах, передбачених 
законом, чинним на день прийняття рі-
шень щодо застосування таких штрафів. 
Іншими словами, наприклад, якщо вами 
ще у 2018 році було допущене порушен-
ня, але податкове повідомлення-рішен-
ня ви отримали у 2021 році, то штраф 
доведеться заплатити актуальний на 
2021 рік.

Разом із цим, якщо нині Податковим 
кодексом України встановлено відпо-
відальність за дії, які раніше не мали 
наслідком притягнення до відповідаль-
ності, то наразі вас не може бути притяг-
нуто до відповідальності за їх вчинення, 
якщо такі дії були вчинені вами до по-
даткової реформи. Адже правомірність 
або неправомірність поведінки особи, 
зокрема дотримання нею норм податко-
вого законодавства, треба визначати із 
застосуванням законодавства, яке діяло 
на момент вчинення відповідних дій або 
бездіяльності такої особи.

Таким чином, нові підходи у визна-
ченні відповідальності платників по-
датків дають бізнесу дієві механізми 
для захисту своїх прав у податкових 
спорах, а отже, правильне застосуван-
ня таких механізмів є дуже важливим. 
Податкова реформа в Україні значним 
чином змінила підходи у визначенні 
розмірів штрафних санкцій за результа-
тами податкових перевірок та підстави 
для притягнення платників податків до 
відповідальності.

Відтепер платники податків мають 
завчасно подбати про дотримання прин-
ципу «належної обачності» при веден-
ні господарської діяльності. В іншому 
випадку податкові інспектори мають 
право накладати більш високі штрафи, 
оперуючи такими поняттями, як «вина» 
та «умисел».

ІРИНА  
КАЛЬНИЦЬКА, 
партнер, керівник практики 
податкового права, 
практики реструктуризації 
та врегулювання проблемної 
заборгованості GOLAW

ІРИНА КАЛЬНИЦЬКА

Податкові штрафи: як зменшити
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ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 ASTERS
2 SAYENKO KHARENKO
3 AEQUO
4 DLA PIPER UKRAINE**
5 BAKER MCKENZIE

ПРОВІДНІ ЮРИСТИ

1 ІГОР СВЕЧКАР (ASTERS)

2 ОЛЕКСАНДР ВОЗНЮК 
(ASTERS)

3 СЕРГІЙ ДЕНИСЕНКО (AEQUO)

4 МАКСИМ НАЗАРЕНКО 
(SAYENKO KHARENKO)

5 ГАЛИНА ЗАГОРОДНЮК
(KINSTELLAR)

ІНШІ ВІДОМІ  
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

АНТІКА
AVELLUM
CLACIS
CMS CAMERON MCKENNA 
NABARRO OLSWANG
DENTONS
ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ
INTEGRITES
KINSTELLAR
MARCHENKO PARTNERS
REDCLIFFE PARTNERS

ВИДАТНІ ПРАКТИКИ

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО 
(KINSTELLAR)

ВОЛОДИМИР САЄНКО 
(SAYENKO KHARENKO)

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

ОЛЕКСАНДР АЛЄКСЄЄНКО 
(NOBLES)

ОЛЬГА БЄЛЯКОВА 
(CMS CAMERON MCKENNA  
NABARRO OLSWANG)

ЄВГЕН БЛОК (AEQUO)

АНДРІЙ ГОРБАТЕНКО 
(ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС)

ВАЛЕНТИНА ГВОЗДЬ 
(SAYENKO KHARENKO)

ОЛЕКСІЙ КОТ 
(АНТІКА)

ДЕНИС ЛИСЕНКО 
(AEQUO)

ОЛЬГА МІХЕЄВА 
(BAKER MCKENZIE)

МАРІЯ НІЖНІК (AEQUO)

МИКИТА НОТА (AVELLUM)

ОЛЕКСІЙ ПУСТОВІТ (ASTERS)

ОКСАНА СІМОНОВА 
(BAKER MCKENZIE)

АНАСТАСІЯ УСОВА 
(REDCLIFFE PARTNERS)

ОЛЕКСАНДР ФЕФЕЛОВ 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

СЕРГІЙ ШЕРШУН 
(INTEGRITES)

АНТОНІНА ЯГОЛЬНИК 
(CLACIS)

ЛІДЕРИ РИНКУ. 
КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО

* — В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ.  ** — У ЧЕРВНІ 2021 РОКУ КИЇВСЬКИЙ 
ОФІС DLA PIPER БУВ ПРИДБАНИЙ KINSTELLAR.
ДЖЕРЕЛО: UKRAINIAN LAW FIRMS 2021. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS

підприємців, які не мають достатнього 
для банків забезпечення кредитних зо-
бов’язань.

ВІДНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ
На формування практики застосування 
законодавства у сфері захисту еконо-
мічної конкуренції суттєвий вплив мають 
суди — рішення АМКУ регулярно оскар-
жуються. Жваві дискусії точаться щодо 
меж дискреції Комітету та можливостей 
подання нових доказів на етапі судового 
розгляду.

Так, у довготриваючій справі щодо 
антиконкурентних узгоджених дій при 
встановленні цін на світлі нафтопродук-
ти постановою Верховного Суду було 
скасовано ухвалу про забезпечення по-
зову та зазначено, що ухвалення рішен-
ня у справі про порушення законодав-
ства про захист економічної конкуренції 
належить до виключної компетенції 
Комітету та не може бути заборонено в 
порядку забезпечення позову.

Ще одним прикладом є справа про 
накладення штрафу за використання 
на контретикетках вин позначень, які є 
схожими з позначеннями інших виробни-
ків. Крім того, штраф було накладено і 
за поширення інформації, що вводить в 
оману споживачів.

У постанові від 10 березня 2021 року 
у справі № 910/15222/18 Верховний 
Суд у складі колегії суддів Касаційно-
го господарського суду підтвердив, що 
істотне значення для правильного вирі-
шення даного судового спору має саме 

НОВА СТРУКТУРА
Новий інститут уповноважених з розгля-
ду скарг про порушення законодавства 
у сфері публічних закупівель запрова-
джено на підставі Законів України «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо повноважень Антимонопольно-
го комітету України у сфері публічних 
закупівель» № 1219-IX від 5 лютого 
2021 року та «Про внесення змін до За-
кону України «Про публічні закупівлі» та 
інших законів України щодо вдоскона-
лення системи функціонування та оскар-
ження публічних закупівель» № 1530-IX 
від 3 червня 2021 року.

Відтепер для забезпечення розгляду 
скарг про порушення законодавства у 
сфері публічних закупівель Антимоно-
польний комітет України створює Комі-
сію (комісії) з розгляду скарг про пору-
шення законодавства у сфері публічних 
закупівель з числа уповноважених з роз-
гляду скарг у сфері пуб лічних закупівель 
у складі трьох осіб.

Строк повноважень уповноважених 
з розгляду скарг становить, як і для всіх 
державних уповноважених, сім років. 
До їх виключної компетенції належить 
розгляд скарг про порушення законо-
давства у сфері публічних закупівель, а 
кількість становить десять осіб.

20 жовтня 2021 року уряд прийняв 
постанову № 1083 спрямовану на фак-
тичну ре алізацію повноважень АМКУ 
щодо створення відповідної Комісії.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНЯТКІВ 
ІЗ ПРАВИЛ
Протягом 2021 року було внесено й 
чимало інших змін до Закону України 
«Про публічні закупівлі», якими визна-
чено інший порядок придбання певних 
товарів і послуг. Зокрема, такі зміни 
були спрямовані на виключення з-під 
дії цього Закону закупівель робіт з бу-
дівництва (зокрема, супровідних цим 
роботам послуг), фінансових послуг, що 
надаються у зв’язку з емісією, купівлею, 
продажем або передачею цінних папе-
рів чи інших фінансових інструментів; 
послуг фінансових установ щодо на-
дання кредитів, гарантій, а також по-
слуг, необхідних для підготовки та реа-
лізації інвестиційних проєктів, проєктів 
державно-приватного партнерства, у 
тому числі проєктів, що здійснюються 
на умовах концесії, які надаються між-
народними фінансовими організаціями, 
тощо; придбання юридичних послуг На-
ціональним банком України в порядку, 
визначеному ним самим. За результа-
тами такої закупівлі Національний банк 
України оприлюднює в електронній сис-

темі закупівель звіт про договір про заку-
півлю, укладений без використання елек-
тронної системи закупівлі (Закон України 
№ 1812-IX від 19 жовтня 2021 року).

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
У 2021 році АМКУ було надано роз’яс-
нення щодо оцінки фінансової підтримки 
у сфері теплопостачання. Зокрема, було 
визначено умови, за наявності яких дер-
жавна підтримка суб’єкта господарюван-
ня на здійснення заходів у сфері тепло-
постачання визнається Комітетом такою, 
що не є державною допомогою та не по-
требує повідомлення до Комітету.

Щодо заходів державної підтримки, 
пов’язаних із виробництвом та постачан-
ням теплової енергії, то Комітет визначив, 
що необхідне виконання всіх чотирьох кри-
теріїв рішення у справі Альтмарк, тоді така 
підтримка не є державною допомогою і не 
потребує повідомлення до Комітету.

Наразі Комітет проводить ґрунтовну 
роботу щодо напрацювання підходів для 
реформування системи підтримки вироб-
ників «зеленої» енергетики.

Крім того, 25 листопада цього року 
Тимчасова адміністративна колегія Ан-
тимонопольного комітету України при-
йняла рішення за результатами розгля-
ду повідомлення Міністерства фінансів 
України про нову програму державної 
допомоги у формі портфельних гарантій. 
Ця програма запроваджена постановою 
Кабінету Міністрів України № 723 від 
14 липня 2021 року та передбачає захо-
ди з підтримки мікро-, малих та середніх 

ДАР’Я ГОВОРУН

Спрощення процедур публічних закупівель та запровадження 
інституту уповноважених з розгляду скарг, удосконалення механізмів 
оцінки державної підтримки, боротьба з проявами недобросовісної 
конкуренції — основні тенденції 2021 року

Встановити контроль
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НАЙБІЛЬШІ ПУБЛІЧНІ УГОДИ У СФЕРІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА

№ 
З/П

СУТЬ УГОДИ СУМА ЮРИДИЧНІ ФІРМИ,  
ЯКІ СУПРОВОДЖУВАЛИ УГОДУ

1 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку зі злиттям компаній Fiat Chrysler Automobiles і Peugeot S.A. близько 50 млрд  
дол. США

ASTERS зі сторони Peugeot S.A.;  
SAYENKO KHARENKO зі сторони Fiat Chrysler Automobiles NV

2 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку зі злиттям компаній WarnerMedia, що належить компанії AT&T, 
та Discovery

43 млрд дол. США ASTERS зі сторони Discovery, WarnerMedia та AT&T

3 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку з придбанням компанією Thermo Fisher Scientific компанії PPD 17,4 млрд дол. США ASTERS зі сторони Thermo Fisher Scientific Inc. та PPD, Inc.

4 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку з придбанням компанією Hitachi Ltd. компанії GlobalLogic Inc. 9,6 млрд дол. США BAKER MCKENZIE, SHEARMAN & STERLING зі сторони Hitachi Ltd.

5 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв'язку з набуттям опосередкованого контролю Panasonic Corporation над Blue 
Yonder Holding, Inc.

8,5 млрд дол. США SAYENKO KHARENKO зі сторони Panasonic Corporation 
та Blue Yonder Holding, Inc.

6 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку з придбанням Nestlé контролю над компанією The Bountiful Company та її 
основними брендами (зокрема, Nature’s Bounty, Solgar)

5,75 млрд дол. США ASTERS зі сторони Nestlé та The Bountiful Company

7 Отримання дозволів АМКУ на концентрацію у зв’язку із придбанням INEOS бізнес-підрозділу BP plc з виробництва та 
ароматичних сполук

5 млрд дол. США SAYENKO KHARENKO зі сторони INEOS та BP plc

8 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку з придбанням компанією VINCI акцій компанії Cobra Servicios, 
Comunicaciones y Energía, S.L.U. та подальшим створенням спільного підприємства з компанією ACS Actividades de Construcción 
y Servicios S.A.

близько 4,5 млрд євро ASTERS зі сторони VINCI, Cobra Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L.U. 
та ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

9 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку з придбанням компанією Hillhouse Capital бізнесу з виробництва побутової 
техніки компанії Philips

близько 4,4 млрд євро ASTERS зі сторони Philips та Hillhouse Capital

10 Отримання дозволів АМКУ на концентрацію компаній OMV Aktiengesellschaft та Mubadala Investment Company PJSC  4,68 млрд дол. США SAYENKO KHARENKO зі сторони OMV Aktiengesellschaft та Mubadala 
Investment Company PJSC

11 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку з придбанням компанією PTT Global Chemical компанії Allnex Holding GmbH 
у компанії Advent International

близько 4 млрд євро ASTERS зі сторони PTT Global Chemical та Allnex Holding GmbH

12 Отримання дозволів АМКУ на концентрацію компаній Bain Capital Investors, LLC., Lonza Group AG та Cinven Capital Management 
(VII) General Partner Limited

3,8 млрд євро SAYENKO KHARENKO зі сторони Bain Capital та Cinven Capital;  
BAKER MCKENZIE зі сторони Lonza Group AG

13 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку із залученням додаткових інвестицій в IVC Evidensia з боку EQT, Nestlé та 
нового міноритарного інвестора

3,5 млрд євро SAYENKO KHARENKO зі сторони EQT;  
ASTERS зі сторони Nestlé

14 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку зі створенням компаніями GIC та EQT/Exeter спільного підприємства та 
придбанням спільним підприємством портфеля логістичних активів компанії EQT/Exeter

3,1 млрд євро* ASTERS зі сторони GIC Realty та EQT/Exeter

15 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку з придбанням компанією Brookfield Asset Management Inc. контролю над 
компанією DexKo

3,4 млрд дол. США ASTERS зі сторони Brookfield Asset Management Inc. та DexKo Global 
Holdings Inc.

16 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку з придбанням Eaton Corp компанії Cobham Mission Systems у компанії 
Advent International

2,8 млрд дол. США ASTERS зі сторони Eaton Corporation plc та Advent International Corporation

17 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку з придбанням компаніями GIC та ESR через спільне підприємство активів 
промислової та логістичної нерухомості групи Blackstone

близько 2,4 млрд євро ASTERS зі сторони GIC Realty, ESR та Blackstone

18 Отримання дозволів АМКУ на концентрацію у зв’язку із придбанням Covestro AG бізнес-підрозділу Royal DSM з виробництва 
смол і фукціональних матеріалів

1,6 млрд євро SAYENKO KHARENKO зі сторони Covestro AG та Royal DSM

19 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв’язку з придбанням компанією A.P. Møller Holding групи Faerch у компанії Advent 
International

близько 1 млрд євро ASTERS зі сторони A.P. Møller Holding A/S та групи Faerch

20 Отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв'язку з придбанням компанією Brunswick Corporation компанії Navico 1,05 млрд дол. США BAKER MCKENZIE зі сторони Brunswick Corporation; 
SAYENKO KHARENKO зі сторони Navico

ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА

2 ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ

3 BAKER MCKENZIE

4 SAYENKO KHARENKO

5 ГОРОДИССЬКИЙ 
ТА ПАРТНЕРИ

ПРОВІДНІ ЮРИСТИ

1 ЯРОСЛАВ ОГНЕВ’ЮК 
(SAYENKO KHARENKO)

2 ОЛЕКСАНДР МАМУНЯ 
(MAMUNYA IP)

3 ВІКТОРІЯ СОПІЛЬНЯК 
(ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА)

4 РУСЛАН ДРОБЯЗКО 
(BAKER MCKENZIE)

5 ОЛЕКСАНДР ПАХАРЕНКО 
(ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ)

ОЛЕКСАНДР АЛЄКСЄЄНКО 
(NOBLES)

МАКСИМ БОЧАРОВ 
(ГОРОДИССЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ)

НАТАЛІЯ ДРЮК (AEQUO)

ОЛЕГ ЖУХЕВИЧ 
(ГОРОДИССЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ)

НАТАЛІЯ КІРИЧЕНКО (KINSTELLAR)

ОЛЕГ КЛИМЧУК (SAYENKO KHARENKO)

ЄВГЕН КОМПАНЕЦЬ 
(ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ)

АНТОН КОВАЛЬ 
(ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА)

МАРІЯ КОВАЛЬ (PWC UKRAINE)

АННА КРАВЧУК (СИНЕРГІЯ)

ВАДИМ МИХАЙЛЮК 
(МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ)

ЛІДЕРИ РИНКУ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ІНШІ ВІДОМІ  
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

AEQUO

ASTERS

AVELLUM

DLA PIPER UKRAINE**

ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС

MAMUNYA IP

MARCHENKO PARTNERS

МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ 
І ПАРТНЕРИ
REDCLIFFE PARTNERS

СИНЕРГІЯ

АВТОРИТЕТНІ ЮРИСТИ

МИХАЙЛО ДУБИНСЬКИЙ 
(ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА)

ІРИНА ОШАРОВА 
(ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА)

АНТОНІНА  
ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН 
(ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ)

ОЛЕКСАНДР МОЛОТАЙ 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF)

ДМИТРО НІКУЛЕСКО 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

ВІКТОРІЯ ОСТАПЧУК (СИНЕРГІЯ)

ОЛЕКСАНДР ПАДАЛКА 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

АНТОН ПОЛІКАРПОВ (AVELLUM)

ГАННА ПРОХОРОВА (MAMUNYA IP)

ВІТАЛІЙ САВЧУК (ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС)

ЮЛІЯ СЕМЕНІЙ (ASTERS)

ОЛЕКСІЙ СТОЛЯРЕНКО 
(BAKER MCKENZIE)

В’ЯЧЕСЛАВ СІКЛІТЕНКО 
(ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ)

ТЕТЯНА ШПАКОВИЧ 
(ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА)

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

схожість зовнішнього вигляду оформлення 
пакування (пляшки та етикетки), які фактично 
використовувалися суб’єктом господарюван-
ня, з продукцією інших виробників. Причому, 
за висновками колегії суддів, у вирішенні пи-
тань недобросовісної конкуренції орієнту-
ватись належить на звичайного пересічного 
споживача, в цьому випадку — звичайного 
пересічного споживача алкогольних напоїв. 
Обізнані та поінформовані споживачі через 
власні індивідуальні відмінності мають на-
багато меншу від звичайної вірогідність при-
дбати продукцію не того призначення або не 
того виробника (навіть за умови її схожості).

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
У серпні 2022 року завершується перехідний 
період щодо імплементації законодавства 
ЄС в питаннях надання державної допомоги. 
Тому першочерговим і очікуваним кроком є 
прийняття законопроєкту «Про внесення змін 
до Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» та інших зако-
нодавчих актів України щодо вдосконалення 
контролю та моніторингу державної допо-
моги суб’єктам господарювання» (№ 5648). 
Цим проєктом закону пропонується змінити 
визначення «державна допомога суб’єктам 
господарювання» та передбачити важливий 
компонент — вплив на міжнародну торгів-
лю між Україною та країнами ЄС, який є не-
від’ємною ознакою для визнання державної 
підтримки державною допомогою, згідно з 
положеннями Угоди про асоціацію та відпо-
відного вторинного законодавства ЄС.

* — В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ.  ** — У ЧЕРВНІ 2021 РОКУ КИЇВСЬКИЙ 
ОФІС DLA PIPER БУВ ПРИДБАНИЙ KINSTELLAR.
ДЖЕРЕЛО: UKRAINIAN LAW FIRMS 2021. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS

ПРИМІТКА: НАВЕДЕНІ УГОДИ, УКЛАДЕНІ У IV КВАРТАЛІ 2020 РОКУ — І—ІІІ КВАРТАЛАХ 2021 РОКУ. УГОДИ, ЗАЗНАЧЕНІ НА УМОВАХ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ДО ТАБЛИЦІ НЕ ВКЛЮЧЕНІ.  * — ЗГІДНО З ПУБЛІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ.
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Розглядаючи заяви про надання дозволу на концентрацію, Антимонопольний  
комітет України традиційно приділяє особливу увагу бізнес-структурам,  
до складу яких входять корпоративні інвестиційні фонди. Причому, виходячи 
із консервативної позиції регулятора, фонди, якими управляє одна КУА,  
можуть визнаватися пов’язаними особами — це розширює склад учасників  
концентрації, надати інформацію про яких не завжди можливо

Консервативна позиція

Антимонопольний комітет України 
(АМКУ) завжди проводив детальний 
аналіз відносин контролю між компа-
ніями з управління активами (КУА) та 
інвестиційними фондами, що знахо-
дяться в їхньому управлінні. Протягом 
останнього року під час розгляду заяв 
про надання дозволу на концентрацію 
АМКУ приділяє особливу увагу біз-
нес-структурам, до складу яких вхо-
дять корпоративні інвестиційні фонди 
(фонд). Зокрема, регулятора цікавлять 
відносини контролю між КУА, фондами, 
їхніми активами та акціонерами. За-
лежно від позиції АМКУ склад учасни-
ків концентрації може виявитись знач-
но ширшим, аніж очікується.

Відповідно до Закону України «Про 
інститути спільного інвестування» фонд 
має два органи управління, які визна-
чають і реалізують його інвестиційну 
стратегію, — загальні збори та нагля-
дову раду. Загальні збори можуть ви-
рішувати будь-які питання діяльності 
фонду, зокрема обирати і змінювати 
КУА. Водночас наглядова рада затвер-
джує договори, які КУА укладає щодо 
активів фонду. У свою чергу, КУА є 
незалежною компанією, яка здійснює 
професійну діяльність на ринках капі-
талу — на підставі договору управляє 
активами фонду від імені, в інтересах 
та за рахунок фонду.

Таким чином, повноваження КУА 
випливають із норм законодавства та з 
договору про управління активами. Крім 
того, КУА зазвичай надає номінальні 
професійні послуги і діє за дорученнями 
фонду, а не приймає самостійні комер-
ційні рішення щодо діяльності фонду.

Однак навіть якщо припустити, що 
КУА контролює конкретний фонд, з цьо-
го автоматично не випливає, що такий 
фонд обов’язково пов’язаний відноси-
нами контролю з іншими фондами та 
їхніми активами, якими управляє КУА. 
Зок рема, Закон України «Про запобіган-
ня та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового 
знищення» (Закон) встановлює, що кін-
цевим бенефіціарним власником юри-
дичної особи не може бути особа, яка 
має формальне право на 25 чи більше 
відсотків статутного капіталу або прав 
голосу в юридичній особі, але є комер-
ційним агентом, номінальним власни-
ком або номінальним утримувачем, або 
лише посередником щодо такого права. 

Тобто КУА, беручи участь від імені та в 
інтересах фонду в управлінні діяльністю 
активів фонду, виступає лише посеред-
ником щодо прав контролю, володіння, 
користування або розпорядження всіма 
активами чи їх часткою, права отриман-
ня доходів від діяльності активу. Таким 
чином, здійснення КУА професійної ді-
яльності на ринках капіталу не відпові-
дає ознакам прямого або непрямого ви-
рішального впливу на діяльність фонду, 
встановлених Законом.

У той же час, згідно з консерватив-
ною позицією регулятора, фонди, якими 
управляє одна КУА, можуть визнавати-
ся пов’язаними особами, що становлять 
єдиний суб’єкт господарювання, в силу 
повноважень, якими зазвичай наділена 
КУА відповідно до договору про управ-
ління активами та регламенту фонду. 
Однак це не завжди відображає реалії 
українського бізнесу і нерідко призво-
дить до небажаних наслідків для учас-
ників концентрації, коли через спільну 
КУА, яка управляє декількома фондами, 
штучно зв’язують такі фонди та підкон-
трольні їм суб’єкти господарювання в 
єдину групу компаній.

Зазвичай КУА управляє низкою 
фон дів, які можуть бути повністю не-
залежними один від одного і належати 
до різних бізнес-груп з різними кін-
цевими бенефіціарними власниками. 
Крім того, як було зазначено вище, КУА 
часто виконує винятково номінальну 
функцію і не має реального впливу на 
фонд. Однак, за логікою регулятора, 
акціонери таких фондів, самі фонди 
та їхні активи можуть розглядатися як 
єдиний суб’єкт господарювання, якщо, 
наприклад, усі ці складові об’єднує 
одна спільна риса — КУА з широкими 
повноваженнями щодо певного кола 

питань, віднесених до компетенції 
компанії.

На практиці це означає, що під час 
подання заяви про надання дозволу на 
концентрацію бізнес-група А повинна 
також надати корпоративну і ринкову 
інформацію про бізнес-групу Б. На дум-
ку АМКУ, відсутність такої інформації 
може перешкоджати здійсненню оцін-
ки концентрації та розгляду заяви про 
надання дозволу на концентрацію. Як 
наслідок, регулятор може не прийняти 
заяву про надання дозволу на концен-
трацію до розгляду, доки не отримає 
всю необхідну інформацію про групу Б. 
Однак надання такої інформації в біль-
шості випадків є неможливим, оскільки 
між групою А і групою Б немає жодно-
го економічного зв’язку (врешті-решт, 
вони не є афілійованими особами та 
мають різних кінцевих бенефіціарних 
власників, а інформація про групу Б є 
конфіденційною).

Для уникнення подібних небажа-
них результатів необхідно уважно про-
аналізувати статутні документи фонду, 
його регламент і договір про управління 
активами, а в окремих випадках навіть 
розглянути можливість внесення змін 
до них (наприклад, шляхом обмеження 
прав та повноважень КУА).

АНТОН  
АРХИПОВ, 
старший юрист  
AVELLUM

МИКИТА  
НОТА, 
радник, співголова практики 
конкурентного права AVELLUM

МИКИТА НОТА, АНТОН АРХИПОВ
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ПРОГНОЗУЄ ЮРІЙ ТЕРЕНТЬЄВ, ПАРТНЕР REDCLIFFE PARTNERS

«Перед багатьма компаніями буде гостро стояти питання побудови 
ефективної системи дистрибуції з урахуванням антимонопольних 
вимог до вертикальних угод»

Гостра справа

— У Верховній Раді України зареєстро-
вано декілька законопроєктів щодо змін 
до законодавства про захист економічної 
конкуренції. Які, на вашу думку, мають 
бути пріоритети під час реалізації анти-
монопольної реформи? 
— Антимонопольний комітет України 
(АМКУ) разом із міжнародними групами 
експертів кілька останніх років працював 
на удосконаленням антимонопольного 
законодавства. Цю роботу було розпо-
чато ще з часів першого незалежного 
експертного огляду Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 
2008 року та наступного огляду ЮНКТАД. 
У 2016 році ОЕСР на наше прохання онови-
ла peer review, що дало нам орієнтир сто-
совно як розвитку первинного законодав-
ства, так і практичного захисту і розвитку 
конкуренції. Одночасно з цим почався про-
єкт із ЄС щодо подальшого наближення 
законодавства, яких закінчився спочатку 
напрацюванням аналізу розбіжностей за-
конодавства України та ЄС та на другій 
фазі мав на меті розробку деталізованого 
законодавства для покращення як базово-
го матеріального права, так і процедур. До 
завершення цього процесу, протягом 2019 
та на початку 2020 року, з’явилася низка 
законопроєктів, які стосувалися різних пи-
тань конкурентного права: статусу відом-
ства, формування складу Комітету, порядку 
призначення і звільнення, уточнення визна-
чення базових понять, процесуальних прав 
та обмежень, повноважень для збирання 
доказової бази, проведення обшуків, змін 
режиму контролю концентрацій, питань 
публічних закупівель і державної допомо-
ги. Ця широка проблематика мала різну по-
літичну гостроту та потребу в юридичному 
вдосконаленні. Наразі ми бачимо, що роз-
витку набули ініціативи, які мали підтримку 
з боку АМКУ, зокрема в частині публічних 
закупівель та процесуальних засад діяль-
ності відомства. Водночас найбільш гострі 
питання, скажімо щодо обшуків приватних 
приміщень, було виключено для подальшо-
го вдосконалення. 

— Які ще питання у сфері захисту конку-
ренції, що потребують змін, наразі пере-
бувають поза увагою законодавця?
— АМКУ та проєкт ЄС розробляють зміни 
щодо вдосконалення базових понять кон-
куренційного права, як-то домінування та 
узгоджені дії, але такі законопроєкти ми 
побачимо в майбутньому. Вдосконалено 
буде законодавство стосовно державної 
допомоги.

— Що змінилося в АМКУ за період вашої 
каденції? 
— Головним, що ми внесли свого часу в 
роботу відомства, стала його відкритість. 
Це, своєю чергою, поставило нас в умови, 

коли наші дії, комунікація, рішення мали бути належної 
якості за стандартами як юридичного ринку та судової 
системи України, так і міжнародної спільноти. Це спри-
яло більш тісній співпраці з іноземними відомствами, 
міжнародними організаціями та світовими лідерами 
думок, змусило інвестувати багато часу в розвиток пер-
соналу та в роботу над репутацією відомства як прива-
бливого місця для роботи. Це змінило принцип роботи 
Комітету і є запорукою того, що попри зміни персоналій 
у відомстві існує інституційне спадкоємство.

З практичної точки зору, основним нашим на-
прямом був розвиток конкурентного права, надання 
більшої правової визначеності шляхом тестування 
практичних і суто юридичних підходів через зрозумілу 
структуру й аргументацію рішень із подальшою пере-
віркою судовою системою та формуванням відповід-
них прецедентів.

— Які рішення АМКУ ви можете віднести 
до практикотворчих? 
— Думаю, що поглянути на практикотвор-
чі рішення потрібно в середньостроковій 
перспективі. У 2016 році це були рішення 
щодо паралельних дій мереж АЗС і стосов-
но зловживання монопольним становищем 
тютюнового дистриб’ютора «ТЕДІС». У цих 
рішеннях Комітет застосував елементи 
економічного аналізу в доказовій базі, які 
пройшли тестування судами.

Окрема тема — це можливість відшко-
дування приватних збитків, спричинених 
порушенням суб’єктом антимонопольного 
права, в подвійному розмірі. Перші преце-
денти використання цієї статті стосувалися 
Укрзалізниці. Більш цікавим для широкого 
кола споживачів є рішення кінця 2019 року 
щодо зловживання монопольним станови-
щем облгазами. Безумовно, майбутнє за 
приватними інструментами відшкодування 
шкоди, як свідчить підхід ЄС. Тому практи-
ка і законодавство мають розвиватись у 
цьому напрямі.

Окремо можна виділити рішення про 
зло вживання монопольним становищем 
групи Ost chem на ринках мінеральних до-
брив, де було застосовано примусовий по-
діл суб’єкта. Наразі рішення АМКУ не здо-
були підтримки з боку судів.

Корисним для АМКУ та ринку в цілому 
був досвід щодо узгоджених дій у «фарма-
цевтичних» справах: з одного боку, було 
підвищено вимоги до стандартів доказу-
вання, з іншого — на фармацевтичних рин-
ках з’явилося розуміння проблематичності 
певної поведінки в дистрибуції.

Щодо оцінки законності концентрацій 
наявна дуже обмежена судова практика. 
Найбільші донедавна штрафи за порушен-
ня, пов’язані з концентраціями групи DCH 
та «Дніпрометизу», не було підтримано 
судами, які обрали більш формальне тлу-
мачення законодавства. Водночас цього 
року АМКУ прийняв рішення у справах 
щодо здійснення концентрацій без дозво-
лу, які за сумами накладених штрафів пе-
ревищують попередні «рекорди» Комітету. 
Натомість цікаво відзначити консерватив-
ний підхід АМКУ в питанні набуття прав на 
єдиний майновий комплекс у разі звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки та в разі 
придбання ЄМК частинами. Такий підхід 
до оцінки правомірності набуття майнових 
комплексів, гадаю, має бути враховано фі-
нансовими установами та суб’єктами, які 
придбають в них заставлені об’єкти.

— Як розвивається практика антимоно-
польного та конкуренційного права як 
сегмент ринку юридичних послуг?
— Розвиток антимонопольної практики 
залежить від багатьох чинників: це ак-
тивність у сфері злиттів і поглинань, ста-
більність чи нестабільність становища 

на ключових товарних ринках, активність 
відомства та його стратегічні пріоритети, 
зростання комплаєнс-культури серед клі-
єнтів та усвідомлення наявності ризиків 
притягнення до відповідальності.

— Як ви оцінюєте рівень конкуренції в 
цій практиці?
— Рівень конкуренції дуже високий. З од-
ного боку, окремим ринком є міжнародні 
M&A-трансакції, які історично підживлю-
вали український ринок заяв на отримання 
дозволів на концентрації. Колись їх було за-
галом понад 1000 на рік. Зараз удвічі мен-
ше через зміни законодавства 2016 року. 
Стане, мабуть, ще вдвічі менше, якщо буде 
запроваджено оцінювання обрахунку по-
рогових показників лише для об’єкта при-
дбання, а не всієї групи продавця. 

Інша сторона ринку — це українські 
клієнти, які працюють на національному чи 
локальних ринках і можуть бути як заявни-
ками у справах про порушення, так і від-
повідачами. Більшість суб’єктів усвідомила 
ризик притягнення до відповідальності 
лише нещодавно. Тому цей сегмент ринку 
буде розвиватись.

— Які тренди визначатимуть конфігура-
цію практики антимонопольного та кон-
куренційного права наступного року?
— Практика антимонопольного права 
розвивається в результаті інтенсивнос-
ті економічного життя в Україні та світі. 
Тому через збільшення М&A-трансакцій 
ми зможемо побачити зростання кількості 
міжнародних та українських концентрацій. 
Багато з таких поглинань відбуваються на 
цифрових ринках, що змушує відомства у 
світі та в Україні вдосконалювати підхо-
ди до оцінювання поведінки на цифрових 
ринках. Іншою стороною надлишкової лік-
відності є зростання цін. Останнім часом 
ми бачимо рішення в розвинених юрис-
дикціях щодо монопольно високих цін, що 
ще 5–10 років тому вважалося підходом, 
скоріше, пострадянським. АМКУ буде ре-
агувати на збільшення споживчих цін, що 
призведе по підвищеної уваги до спожив-
чих ринків, фармацевтики, перевезень, ко-
мунальних послуг. 

Наступного року ЄС затвердить нові 
вимоги до вертикальних угод, які відобра-
жатимуть стан розвитку дистрибуції та 
електронної торгівлі. В умовах конкуренції, 
що зростає, перед багатьма компаніями, 
які працюють на споживчих ринках, буде 
гостро стояти питання побудови ефек-
тивної системи дистрибуції з урахуванням 
антимонопольних вимог до вертикальних 
угод. 

Завдяки подальшому зближенню з ЄС 
буде й надалі розвиватися сфера контролю 
державної допомоги як чинник правильно-
го стимулювання зростання економіки.

ЮРІЙ ТЕРЕНТЬЄВ
Народився в 1976 році в Дніпрі, в 1998 році за-
кінчив Інститут міжнародних відносин, а в 2000 
році — факультет фінансів Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. У 2021 
році отримав PG Diploma in EU Competition Law 
в King’s College London. Працював головним юри-
дичним радником в «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
обіймав різні керівні посади в українських офісах 
Metro Cash & Carry, Japan Tobacco International та 
Bristol Myers Squibb. У 2015—2020 роках очолював 
Антимонопольний комітет України. У 2021 році 
приєднався до Redcliffe Partners як партнер, вод-
ночас є членом наглядової ради АТ «Укрексім-
банк». Має управлінський досвід у сфері реаліза-
ції інвестиційних проєктів, роздрібній та оптовій 
торгівлі, важкій промисловості, державному 
управлінні, а також глибоку юридичну експерти-
зу в практиках антимонопольного, корпоратив-
ного та комерційного права, взаємодії з органами 
державної влади та міжнародній торгівлі.
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АНАТОЛІЙ ГВОЗДЕЦЬКИЙ

У 2021 році чимало правових позицій Верховного Суду зазнали змін.  
Деякі з них змінювалися шляхом уточнення попередніх висновків. Проте в більшості 
«коректив» судді не проявляли одностайності та активно використовували право 
на висловлення окремої думки. У цілому протягом року судову систему переслідували 
вже хронічні проблеми недофінансування та кадрового голоду. Проте юристи відзначають 
демонстрацію судами справжньої незалежності від інших гілок влади

Верховні пересуди

Проблеми, які постали перед судовою 
системою ще минулого року, плавно пе-
ретекли, а то й посилилися у 2021 році. 
Відтік досвідчених суддівських кадрів та 
працівників апаратів судів цього року, на-
певно, досягнув піку за всю історію робо-
ти судової системи в незалежній Ук раїні. 
У більшості випадків на це вплинуло вже 
звичне для судової системи недофінан-
сування з державного бюджету та пер-
спективи подальшого реформування су-
дової влади. На противагу цьому процесу 
вливання «нової крові» судова система 
не отримувала ще з грудня 2020 року. Як 
наслідок, збільшилася кількість районних 
судів без суддів і судів, у яких немає мож-
ливості сформувати «суддівську трійку». 
Як зазначають керівники судової систе-
ми, згодом така ситуація за ефектом до-
міно вплине й на апеляційні суди, в яких 
сьогодні теж залишається чимраз менше 
суддів, і, як наслідок, це відіб’ється на 
якості правосуддя.

Що стосується оголошеної ще у 
2019 році Президентом України Володи-
миром Зеленським чергової судової ре-
форми, то влітку 2021 року він затвердив 
лише Стратегію розвитку системи пра-
восуддя та конституційного судочинства 
на 2021—2023 роки. Проте цього року 
парламент ухвалював лише точкові змі-
ни до профільного законодавства, спря-
мовані на вирішення ключових проблем 
функціонування судової системи. Зокре-
ма, це закони щодо запуску роботи Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни, оновлення складу членів Вищої ради 
правосуддя, перезапуску Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми (ЄСІТС) з можливістю поетапного 
введення в роботу окремих її підсистем 
(модулів) тощо.

НЕГАТИВ І ПОЗИТИВ
Проте це не єдині проблемні питання, 
які супроводжували судову владу цього 

року. Так, керуючий партнер ЮФ «Ілляшев 
та Партнери» Михайло Ілляшев вважає, що 
2021 рік не розв’язав  головної проблеми 
українського судочинства — йдеться про 
низький рівень довіри до судів. Він зазна-
чає: дослідження USAID 2021 року свід-
чить, що рівень довіри українців до судової 
влади продовжує знижуватися — повні-
стю чи переважно довіряють вітчизняним 
судам лише 10 % професійних юристів 
і громадян, які беруть участь у судових 
процесах. Пан Ілляшев зауважує, що це 
стосується не тільки пересічних громадян. 
Низький рівень довіри притаманний і пред-
ставникам великого бізнесу, професійним 
юристам.

«Усі згодні з тим, що цю проблему 
слід вирішувати. Але, на жаль, ті кроки, 
що робляться, ще більше знижують рівень 
цієї довіри. Постійний галас у пресі щодо 
«поганих» судів, нав’язування думки, що 
українці самостійно не здатні навести лад 
у власному домі, тільки погіршують ситуа-

цію. Замість проведення PR-акцій та за-
прошення «варягів» для розв’язан ня цієї 
проблеми, передусім самим українцям 
цим потрібно займатися. Та й юридичний 
ринок не мав би стояти осторонь», — 
підкреслює очільник ЮФ «Ілляшев та 
 Партнери».

На його думку, варто розглянути ре-
альний запуск третейських судів, у яких 
би вирішувалися спори українського 
бізнесу, що нині розглядають державні 
суди. І для цього провідним українським 
юридичним фірмам варто об’єднати зу-
силля. Третейський суд може стати аль-
тернативою державним судам і розгля-
дати спори між великими українськими 
компаніями чи навіть громадянами.

Проте, на переконання Михайла Іл-
ляшева, без державних судів Україна 
не зможе існувати. І в держави немає 
іншого вибору, крім підвищення якості 
та швидкості надання послуг із вирішен-
ня спорів. «Вирішення спору — це саме 
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рішення АМКУ викладених в інших спра-
вах висновків, які ґрунтуються на певних 
доказах, без наведення та дослідження 
цих доказів безпосередньо у справах, що 
розглядаються», — підкреслила партнер-
ка Aequo.

Водночас на результати розгляду не 
менш резонансної справи щодо «земель 
Ашану» юридична спільнота очікувала 
майже рік. А саме на висновок ВС щодо 
можливості Національного агентства 
України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів (АРМА), 
реалізовувати без згоди власника майно, 
на яке накладено арешт у кримінальному 
провадженні.

У постанові від 5 жовтня 2021 року у 
справі № 910/18647/19 ВП ВС фактично 
вказала, що АРМА не може продавати на 
власний розсуд земельні ділянки, оскіль-
ки вони не є майном, яке псується. ВС 
наголосив, що підставою для передання 
АРМА активів, визначених частиною 4 
статті 21 Закону України «Про Націо-
нальне агентство України з питань вияв-
лення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших 
злочинів», для їх реалізації за відсутності 
згоди власника є ухвала слідчого судді 
або суду, в якій ідеться про передання 
цих активів АРМА саме для їх реалізації.

У справі «Укркоопспілки» ВП ВС се-
ред іншого зробила висновок щодо за-
стосування солідарної відповідально-
сті керівників банку, дії яких призвели 
до неможливості розрахуватися з його 
кредиторами, водночас не визначаючи 
ступінь вини кожного з керівників. У по-
станові від 25 травня 2021 року у справі 
№ 910/11027/18 ВС виснував, що у ви-
падку заподіяння шкоди банку, внаслідок 
якої настала його неплатоспроможність, 
діями посадових осіб банку, що несуть 
солідарну відповідальність перед ним як 
члени органу (органів) управління, пов-
ний склад правопорушення можна вста-
новити лише шляхом системного аналі-
зу всієї сукупності дій чи бездіяльності 
посадових осіб, зокрема дослідження 
проведених банківських операцій та їх 
впливу на фінансове становище банку в 
цілому. Операції банку та їх наслідки для 
його платоспроможності не можна роз-
глядати окремо.

У контексті розвитку судової прак-
тики щодо відшкодування збитків, зав-
даних юридичній особі її менеджментом, 
Олена Перцова також назвала справу 
ВС № 904/982/19. У постанові від 24 лю-
того 2021 року КГС ВС встановив факт 
спричинення збитків директором підпри-
ємству, але вперше в судовій практиці 
зменшив розмір відшкодування до 10 % 
від заявленої суми. Підставою для цього 
стала кваліфікація вини директора — суд 
визнав, що вина в цій справі мала квалі-
фікуватись як необережність.

СФЕРА НЕРУХОМОСТІ
Щодо сфери нерухомості директор юри-
дичного департаменту, керівник проєктів 
ГК MERX Мирослав Гнидка відзначає два 
ключових рішення, які змінюють підходи 
правозастосування. Перше стосується 
підсудності спорів, а саме — того, що 
спори щодо нерухомого майна розгля-
даються за місцем розташування цього 
майна. Так, у постанові від 16 лютого 
2021 року у справі № 911/2390/18 ВП ВС 

 державна послуга, яка надається плат-
никам податків. Для її покращення необ-
хідне подальше звуження спеціалізації 
суддів, яке доцільно проводити в рамках 
наявної структури судів — значення має 
не загальна спеціалізація суду, а квалі-
фікація конкретного судді та довіра до 
нього», — впевнений пан Ілляшев.

Говорячи про знакові в позитивному 
сенсі тенденції року, що минає, пан Іл-
ляшев зауважив, що суди демонструють 
справжню незалежність від інших гілок 
влади, почали жорсткіше ставитися до 
порушення процедур навіть централь-
ними органами влади під час прийняття 
рішень. «Якщо виграти справу в органу 
центральної влади в деяких сусідніх кра-
їнах видається фантастикою, то в Україні 
це буденність. Тільки за участю «Ілляшев 
та Партнери» десятки таких справ були 
виграні для наших довірителів протягом 
2021 року. А враховуючи, що до нас часто 
потрапляють найбільш резонансні спра-
ви, які ми все одно виграємо, то впевне-
ний, що в цілому по країні ситуація із за-
хистом прав від порушень із боку органів 
державної влади не така вже й погана. 

Я не маю ілюзій, що найближчим 
часом система стане ідеальною, проте 
в мене є сподівання, що ситуація почне 
повільно змінюватися на краще», — під-
креслює Михайло Ілляшев.

СУДОВА ПРАКТИКА — ПОЛЕ ЗМІН
У 2021 році Верховний Суд (ВС) в особі 
всіх касаційних судів у його складі до-
кладав максимум зусиль для скорочення 
залишків нерозглянутих справ, прова-
дження в яких було відкрито ще у 2016—
2017 роках і які він «успадкував» від 
Верховного Суду України та вищих спеці-
алізованих судів під час судової реформи. 
Водночас у багатьох категоріях спорів ВС 
формував нові правові позиції шляхом 
відступу від попередніх висновків. Порів-
няно з минулими роками в питанні фор-
мування єдності судової практики, крім 
Великої Палати Верховного Суду (ВП ВС), 
активно брали участь об’єднані палати 
касаційних судів. Лідерство актуальності 
продовжили утримувати спори у сфері 
кредитування та похідних зобов’язань, 
корпоративні та податкові спори. Також 
багато змін зазнала судова практика з 
питань банкрутства.

Серед найбільш резонансних і знако-
вих для судової практики можна виокре-
мити рішення у справах «Укркоопспілки», 
«землі Ашану», «Тедіс» тощо.

Саме з останньої і почав форму-
ватися перелік «резонансних справ» у 
2021 році, зазначає Олена Перцова, 
партнерка AEQUO. Зокрема, в цій спра-
ві Антимонопольний комітет України 
(АМКУ) звинуватив тютюнові компанії в 
антиконкурентних узгоджених діях, які, 
на думку комітету, полягали у співпраці 
з єдиним дистриб’ютором. «Цікаво, що 
під час розслідування справи АМКУ опи-
рався на своє ж рішення в попередньому 
розслідуванні, відповідачем у якому був 
той самий дистриб’ютор», — зауважила 
Олена Перцова. 

Так, у своїй постанові від 2 лютого 
2021 року у справі № 910/17891/19 ВС 
вказав, що АМКУ не мав права покла-
дати в основу свого рішення результа-
ти іншого розслідування, проведеного 
самим же Комітетом. «Іншими словами, 
не є допустимим покладення в основу 

визначила, що словосполучення «з приводу 
нерухомого майна» в частині 3 статті 30 
Господарського процесуального кодексу 
(ГПК) України необхідно розуміти таким 
чином, що правила виключної підсудності 
поширюються на будь-які спори, які сто-
суються прав та обов’язків, що пов’язані 
з нерухомим майном. У таких спорах не-
рухомість не обов’язково є безпосереднім 
об’єктом спірних правовідносин.

«Позиція ВП ВС ґрунтується, зокрема, 
на висновку про те, що, враховуючи ана-
ліз змін законодавчого регулювання та 
лексичне тлумачення поняття, виключна 
підсудність справ застосовується до відпо-
відних правовідносин загалом, а не щодо їх 
окремих складових частин», — підкреслює 
Мирослав Гнидка.

Тому на спори, предметом яких є стяг-
нення заборгованості, що виникла внаслі-
док невиконання зобов’язань за догово-
ром, який укладено щодо користування 
нерухомим майном, поширюються норми 
частини 3 статті 30 ГПК України. 

Другим знаковим рішенням є постано-
ва ВП ВС від 31 серпня 2021 року у справі 
№ 903/1030/19. Позиція суду зводиться 
до того, що помилковим є ототожнення 
правового інституту пролонгації договору 
оренди нерухомого майна (продовження 
договору на той самий строк і на тих са-
мих умовах), який реалізується внаслідок 
мовчазної згоди його сторін, та правового 
інституту продовження договору оренди на 
новий строк унаслідок переважного права 
добросовісного орендаря, реалізація яко-
го в разі незгоди орендодавця може бути 
предметом спору в господарському суді.

ВП ВС сформувала єдиний підхід щодо 
застосування частини 6 статті 33 Закону 
України «Про оренду землі» в редакції, чин-
ній до внесення змін Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії рейдерству» 
№ 340-IX від 5 грудня 2019 року, відпо-
відно до якого для поновлення договору 
оренди землі необхідна наявність таких 
юридичних фактів:

— орендар належно виконує свої 
обов’язки за договором оренди;

— до закінчення строку дії договору 
він повідомив орендодавця в установлені 
строки про свій намір скористатися пере-
важним правом на укладення договору на 
новий строк;

— до листа-повідомлення орендар до-
дав проєкт додаткової угоди;

— він продовжує користуватися виді-
леною земельною ділянкою;

— орендодавець письмово не повідо-
мив орендаря про відмову в поновленні 
договору оренди.

Водночас ВП ВС дійшла висновку, що 
законодавець ототожнив поняття «пере-
важне право на укладення договору орен-
ди землі на новий строк» і «поновлення 
договору оренди землі», використовуючи 
конструкцію «поновлення договору оренди 
землі» як для підстави такого поновлення, 
передбаченої частинами 1–5, так і для під-
стави, передбаченої частиною 6 цієї статті, 
що свідчить про їх логічну послідовність.

Також не можна оминути увагою по-
станову ВП ВС від 16 лютого 2021 року у 
справі № 921/530/18, в якій вона відсту-
пила від висновку ВСУ, зробленого у справі 
№ 6-325цс16 про автоматичну зміну роз-
міру орендної плати внаслідок зміни нор-
мативної грошової оцінки землі. Натомість 
ВП ВС вирішила, що якщо права та обов’яз-

ки сторін змінюються внаслідок внесення 
змін до договору судовим рішенням, то 
відповідне зобов’язання змінюється з мо-
менту набрання таким рішенням закон-
ної сили. Таким чином, змінений розмір 
орендної плати слід застосовувати після 
набрання чинності судовим рішенням.

Щодо набуття права власності на 
землю та пріоритетності застосування 
законодавства ВП ВС висловилася в по-
станові від 22 червня 2021 року у справі 
№ 334/3161/17. Зокрема, ВС вказав на 
пріоритетність норм ЦК над спеціаль-
ним законом із новими вимогами, який 
прийняли пізніше, — у такій ситуації не 
застосовується колізійний принцип lex 
posterior derogat priori (лат. «пізніший 
закон скасовує попередній»). У зв’язку з 
цим ВП ВС відступила від висновку про 
те, що власність на землю за договором 
набувається лише після державної ре-
єстрації права. Суд вказав, що особа, яка 
до 1 січня 2013 року придбала за дого-
вором купівлі-продажу нерухоме майно, 
державну реєстрацію якого було належ-
ним чином здійснено, стала власником 
такого нерухомого майна з моменту дер-
жавної реєстрації відповідного договору 
купівлі-продажу незалежно від того, чи 
здійснила ця особа згодом державну ре-
єстрацію свого права власності.

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Як зазначає радник EVERLEGAL Олек-
сандр Пашинін, характерною рисою 
судової практики останніх років стала 
тенденція ВС формувати свої правові 
позиції безпосередньо з огляду на прин-
ципи цивільного законодавства, особли-
ву увагу серед яких приділено засаді 
добросовісності. 

Яскравим прикладом цього ста-
ла серед іншого знакова для іпотечних 
спорів постанова ВП ВС від 15 червня 
2021 року у справі № 922/2416/17, яка 
викликала широку дискусію в юридичних 
колах. У цій постанові ВС, зокрема, від-
ступив шляхом конкретизації від раніше 
викладеного в постанові від 19 червня 
2019 року у справі № 643/17966/14-ц 
правового висновку щодо наслідків ска-
сування судового рішення про виключен-
ня з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно (Реєстр речових прав) 
запису про право іпотеки.

Водночас ВП ВС наголосила, що у ви-
падку відчуження предмета іпотеки тре-
тій особі в період відсутності в Реєстрі 
речових прав відомостей про право іпо-
теки щодо нього застосування положень 
статті 23 Закону України «Про іпотеку» 
відносно покупця нерухомого майна має 
відбуватися з урахуванням принципу доб-
росовісності. 

Так, у разі відсутності в Реєстрі ре-
чових прав запису про право іпотеки на 
момент укладення договору купівлі-про-
дажу нерухомого майна (незалежно від 
причин відсутності таких даних) покупце-
ві, який добросовісно покладався на від-
повідні відомості, гарантується набуття 
вільного від незареєстрованих обтяжень 
та прав інших осіб права на це майно. З ог-
ляду на викладене ВП ВС дійшла виснов-
ку, що за наявності наведених обставин, 
право іпотеки припиняється, відомості 
про іпотеку не підлягають відновленню 
в реєстрі, а позов іпотекодержателя про 
звернення стягнення на предмет іпотеки 
не підлягає задоволенню.
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На думку Олександра Пашиніна, ця 
позиція має неабиякий вплив на іпотечні 
правовідносини, адже з появою такого 
висновку у випадку, якщо на момент від-
чуження предмета іпотеки на користь тре-
тьої особи в Реєстрі речових прав з будь-
яких причин буде відсутня інформація про 
право іпотеки на майно, іпотекодержа-
тель повністю позбавляється своїх прав, 
якщо не доведе недобросовісності дій по-
купця. Таким чином, відтепер положення 
статті 23 Закону України «Про іпотеку» не 
є безумовною та автоматичною підставою 
переходу статусу іпотекодавця до нового 
власника іпотечного майна, що ускладнює 
захист прав іпотекодержателя.

«Недарма цей правовий висновок 
викликав значний резонанс в юридичній 
спільноті, адже така позиція значною 
мірою випливає з інтересів третьої осо-
би — покупця та, на жаль, у разі проти-
правного вилучення з Реєстру речових 
прав даних про іпотеку може створити 
для добросовісного іпотекодавця коло-
сальні ризики щодо його прав на май-
но», — зауважує Олександр Пашинін. 

Знаковим для цієї категорії спорів та-
кож є висновок об’єднаної палати КГС ВС, 
викладений у постанові від 21 травня 
2021 року у справі № 910/3425/20. Зок-
рема, об’єднана палата виснувала, що 
відсутність згоди заставодержателя на 
вчинення правочину з відчуження за-
ставленого майна є достатньою підста-
вою для задоволення позову заставодер-
жателя про визнання цього правочину 
недійсним. Таким чином, вона відступила 
від висновку, викладеного в постанові 
КГС ВС від 5 лютого 2019 року у спра-
ві № 910/9131/16, відповідно до якого 
відсутність згоди заставодержателя на 
продаж заставленого майна не є достат-
ньою підставою для визнання договору 
недійсним, оскільки застава зберігає 

свою силу для нового власника. Згідно з 
новим висновком заставодержатель може 
вимагати визнання недійсним договору, 
стороною якого він не є, оскільки закон 
прямо покладає на заставодавця обов’я-
зок отримати згоду заставодержателя на 
відчуження обтяженого майна. Крім того, 
цей обов’язок презюмується і йому корес-
пондує право заставодержателя на захист 
шляхом визнання правочину недійсним у 
разі відчуження майна без його згоди.

Варті уваги також висновки Верховно-
го Суду щодо інституту поруки. Зокрема, у 
2021 році ВС зробив чергову спробу подо-
лати «розмноження» судових справ, пов’я-
заних з одними й тими самими зобов’язаль-
ними правовідносинами. На це явище може 
кардинально вплинути правовий висновок 
ВП ВС, викладений у постанові від 26 січ-
ня 2021 року у справі № 522/1528/15-ц. 
ВС вказав, що ухвалення судом рішення в 
справі про стягнення з поручителя кредит-
ної заборгованості унеможливлює задо-
волення в іншій судовій справі позову про 
визнання поруки припиненою, якщо такий 
позов стосується тих самих правовідносин 
і прав вимоги, які вже були предметом до-
слідження у справі про стягнення з поручи-
теля кредитної заборгованості.

Як наслідок, ВП ВС відступила від 
свого ж висновку, зробленого у справі 
№ 202/4494/16ц, відповідно до якого на-
явність рішення про стягнення кредитної 
заборгованості саме собою свідчить про 
закінчення строку дії договору; на право-
відносини, які виникають після ухвалення 
рішення про стягнення заборгованості, по-
рука не поширюється, якщо інше не вста-
новлено договором поруки.

У постанові від 19 лютого 2021 року 
у справі № 904/2979/20 об’єднана пала-
та КГС ВС уточнила правовий висновок 
2019 року щодо недійсності поруки з під-
став фіктивності (справа № 904/4567/18). 

Так, ВС зазначив, що несуттєве, част-
кове виконання (порівняно з розміром 
основного зобов’язання) поручителем 
своїх обов’язків за договором поруки не 
завжди свідчить про те, що оспорюваний 
правочин не є фіктивним. Фіктивність по-
трібно оцінювати в сукупності з іншими 
встановленими судами обставинами, на 
які посилається заінтересована особа.

Що стосується майнових поручите-
лів, то в цьому контексті слід зважати 
на правову позицію КГС ВС, викладену у 
справі № 926/2987-б/20. У постанові від 
17 червня 2021 року КГС ВС вказав, що 
майнового поручителя може бути визна-
но боржником у справі про його неплато-
спроможність. 

Також Касаційний цивільний суд у 
складі ВС скоригував підхід Верховного 
Суду, що відступлення права вимоги за 
кредитним договором може відбуватися 
лише на користь установ, наділених пра-
вом надавати фінансові послуги. Зокре-
ма, в постанові від 16 грудня 2020 року 
в справі № 640/14873/19 зазначений суд 
дійшов висновку, що й фізичні особи мо-
жуть викупити в банків заборгованість за 
кредитними зобов’язаннями їх клієнтів. 
Але за певних умов: якщо банк перебуває 
на стадії ліквідації, а право вимоги реалі-
зується на електронних торгах. 

МОРАЛЬНА ШКОДА
Цікавих змін у 2021 році зазнала й су-
дова практика щодо стягнення мораль-
ної шкоди в кредитних правовідноси-
нах, зазначає керівник судового відділу 
Moneyveo Ірина Стародуб. Цього року 
суди досить багато вирішували спорів 
щодо стягнення моральної шкоди че-
рез завдавання фінансовою установою 
збитків споживачу, а практика їх вирі-
шення досить різна. Наприклад, у по-
становах ВС від 24 червня 2016 року у 
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1 ОЛЕНА ПЕРЕПЕЛИНСЬКА 
(INTEGRITES)

2 МАРКІЯН КЛЮЧКОВСЬКИЙ 
(ASTERS)

3 ОЛЕКСАНДР ДРУГ 
(SAYENKO KHARENKO)

4 ЮЛІЯ ЧЕРНИХ 
(ARBITRADE)

5 ЄВГЕН БЛІНОВ 
(ETERNA LAW)

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

ЮЛІЯ АТАМАНОВА 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF)

ОЛЕГ БЕКЕТОВ 
(ETERNA LAW)

ПАВЛО БЄЛОУСОВ 
(AEQUO)

АНДРІЙ БУЧКОВ 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

СЕРГІЙ ГРИШКО 
(REDCLIFFE PARTNERS)

ІВАН КАСИНЮК 
(AGA PARTNERS)

АНДРІЙ КОЛУПАЄВ 
(LEXWELL & PARTNERS)

КОСТЯНТИН ЛІКАРЧУК 
(AVELLUM)

РОМАН МАРЧЕНКО 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

ДМИТРО МАРЧУКОВ 
(INTEGRITES)

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО 
(KINSTELLAR)

ОЛЕКСІЙ МАСЛОВ 
(AVELLUM)

ІРИНА МОРОЗ 
(AGA PARTNERS)

МИКИТА НОТА 
(AVELLUM)

МИРОСЛАВА САВЧУК 
(AEQUO)

АМІНАТ СУЛЕЙМАНОВА 
(AGA PARTNERS)

СЕРГІЙ УВАРОВ 
(INTEGRITES)

ХРИСТИНА ХРІПКОВА 
(INTEGRITES)

ДМИТРО ШЕМЕЛІН 
(ASTERS)

ВОЛОДИМИР ЯРЕМКО 
(SAYENKO KHARENKO)

ЛІДЕРИ РИНКУ. 
МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ

ІНШІ ВІДОМІ  
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

ARBITRADE

AGA PARTNERS

AVELLUM

ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

KINSTELLAR

LEXWELL & PARTNERS

ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF

* — В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ. 
ДЖЕРЕЛО: UKRAINIAN LAW FIRMS 2021. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS

Проблемне вирішення

ДМИТРО ГУДИМА,
суддя Великої Палати 
Верхового Суду

від висновку ВСУ, сформульованого у 
справі № 21-425а14, і наголосила, що 
у разі, якщо контролюючий орган допу-
стили до проведення перевірки на під-
ставі наказу про її проведення, то цей 
наказ був реалізований застосуванням. 
Тому його оскарження не відновить 
порушене право. Неправомірність дій 
контролюючого органу при призначен-
ні і проведенні перевірки не може бути 
предметом окремого позову, але може 
бути підставою позову про визнання 
протиправними рішень, прийнятих за 
наслідками такої перевірки.

Упродовж 2021 року Велика Па-
лата ВС зосередила увагу на розв’я-
занні виключних правових проблем і 
питаннях відступу від висновків щодо 
застосування норм права, які раніше 
сформулювали ВСУ, касаційні суди у 
складі ВС та власне Велика Палата.

Є сенс звернути увагу на низку 
висновків ВП ВС, спрямованих на роз-
виток змісту норм ЦК України (про їх 
пріоритет щодо інших норм цивільно-
го законодавства ВП ВС виснувала у 
справі № 334/3161/17). Так, наприк-
лад, у справі № 522/9893/17 ВП ВС 
вказала на юридичну необґрунтова-
ність визнання заповіту нікчемним 
у разі його посвідчення нотаріусом 
за межами нотаріального округу та 
відступила від висновку ВСУ, сформу-
льованого у справі № 6-2цс13.

Крім того, відступила від вис-
новку ВСУ, викладеного у справі 
№ 6-79цс14, щодо відсутності у сто-
рін договору позики права на вста-
новлення плати за користування 
нею у твердій грошовій сумі безвід-
носно до суми боргу. ВП ВС у справі 
№ 149/1499/18 виснувала, що будь-

яку визначену сторонами тверду суму оплати за 
користування позикою завжди можна матема-
тичним способом перетворити у проценти у від-
ношенні до суми боргу.

У 2021 році ВП ВС продовжила розвиток змі-
сту принципу єдності юридичної долі земельної 
ділянки та розташованої на ній будівлі чи спо-
руди. У справі № 200/606/18 наголосила: якщо 
право власності і на ділянку, і на споруджений на 
ній об’єкт нерухомості належать одній особі, то 
відчуження, у тому числі в процедурі виконавчого 
провадження, будівлі чи споруди окремо від зе-
мельної ділянки, як і останньої окремо від того, 
що на ній спорудили, суперечить закону.

Для розвитку земельних правовідносин 
матиме значення і висновок ВП ВС у справі 
№ 925/929/19 про те, що немає потреби виго-
товляти проєкт землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для того, аби змінити вид її 
використання у межах тієї ж категорії за цільо-
вим призначенням. Таким чином, ВП ВС відсту-
пила від висновку ВСУ, викладеного у справі 
№  21-417а12.

За правилами адміністративного судочинства 
ВП ВС вирішила, зокрема, питання про те, чи є 
оскарження наказу про призначення перевір-
ки ефективним способом захисту прав платни-
ка податків. У справі № 816/228/17 відступила 
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справі № 303/2147/14, від 20  березня 
2019 року у справі № 761/26293/16 
стверджувалось, що стягнення мораль-
ної шкоди можливе лише у випадках, 
прямо передбачених законом, а також 
за наявності відповідних умов у догово-
рі. Суд відмовляв у стягненні моральної 
шкоди за неналежне надання банків-
ських послуг. 

«Однак у 2021 році ВС відступив від 
позиції, викладеної в постанові від 1 ве-
ресня 2020 року у справі № 216/3521/16, 
та дійшов висновку, що порушення банком 
зобов’язань стосовно повернення вкладу 
тотожне недоліку продукції. Суд стягнув 
на користь споживача моральну шко-
ду», — зазначає Ірина Стародуб. Водно-
час є і протилежні судові підходи. Наприк-
лад, у справі № 520/2488/19 Одеський 
апеляційний суд вказав на те, що сторона 
не довела факту того, що на її користь має 
бути стягнуто моральну шкоду. 

Також Ірина Стародуб звертає увагу 
на постанову ВС від 10 вересня 2021 року 
у справі № 404/3436/19, в якій зроблено 
висновок, що такі дії банку, як звернення 
з позовом до суду про стягнення заборго-
ваності, пред’явлення виконавчого листа 
до виконання, нагадування про існування 
боргу, не є передбаченими законом під-
ставами для розірвання договору, а також 
для відшкодування моральної шкоди.

«Отже, тренди стягнення мораль-
ної шкоди різні та неоднозначні. Думаю, 
практика неоднозначного вирішення та-
ких спорів існуватиме ще певний період 
часу», — вважає пані Стародуб. 

КОРПОРАТИВНИЙ СКЛАДНИК
З огляду на відносно нещодавнє набуття 
чинності Законом України «Про товари-
ства з обмеженою та додатковою від-
повідальністю» досить багато висновків 
сформулював ВС на виконання його норм. 
Зокрема, у спорах щодо переважного 
права на придбання корпоративних прав. 
Так, у постанові від 15 липня 2021 року у 
справі № 909/863/19 КГС ВС вказав, що 
вимога про відновлення порушеного пра-
ва шляхом визнання переважного права 
на придбання корпоративних прав є не-
належним та неефективним способом 
захисту. 

У цій постанові ВС виснував, що в разі 
якщо позовні вимоги обґрунтовано поси-
ланням на порушення переважного пра-
ва на придбання частки у праві спільної 
часткової власності, належним способом 
захисту порушених прав позивача, який 
фактично прагне придбати таку відчуже-
ну частку іншого учасника, є позов про 
переведення на нього прав та обов’язків 
покупця частки (частини частки). Такий 
спосіб захисту передбачено частиною 4 
статті 362 ЦК України та частиною 5 
статті 20 Закону України «Про товари-
ства з обмеженою та додатковою відпо-
відальністю».

Відповідно до практики КГС ВС пору-
шення порядку повідомлення учасників 
про намір продати частку не завжди оз-
начає порушення їх переважного права 
на її придбання. Такий висновок ВС зро-
бив у постанові від 31 березня 2021 року 
у справі № 923/875/19. Зокрема, суд 
звернув увагу, що якщо суди за допо-
могою належних і допустимих доказів 
встановили, що учасник сам відмовився 
від реалізації свого переважного права, 
зокрема шляхом голосування на зборах 

за включення нового учасника до складу 
товариства і внесення відповідних змін 
до статуту, то така відмова свідчить про 
обізнаність учасника з наміром продати 
частку і відсутність намірів її придбати. 
Відповідно, переважне право учасника 
на придбання частки не порушено.

У постанові від 4 серпня 2021 року у 
справі № 921/383/20 КГС ВС зробив вис-
новок, що відмова учасника товариства 
отримувати повідомлення від іншого 
учасника про намір продати частку уне-
можливлює вимогу про переведення на 
нього права покупця цієї частки.

Також знаковою для цієї категорії 
справ є постанова КГС ВС від 17 березня 
2021 року у справі № 922/634/19, в якій 
суд сформував висновок, що юридична 
особа, яка придбала частку в ТОВ, має 
проявити достатню обачність, щоб пе-
ревірити інформацію стосовно наявності 
корпоративного спору щодо частки у від-
повідному товаристві. Таким чином, ВС 
визнав правомірною вимогу про витребу-
вання частки.

Окрім того, заслуговує на увагу від-
ступ ВП ВС від викладеного в низці по-
станов ВС та ВСУ висновку, згідно з яким 
частка у статутному капіталі приватного 
підприємства, придбана за спільні кошти 
подружжя, не є об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя та може 
бути відчужена одним із них без згоди 
іншого. Зокрема, в постанові від 29 черв-
ня 2021 року у справі № 916/2813/18 
ВП ВС вирішила, що чоловік і дружина 
розпоряджаються часткою в статутному 
капіталі за взаємною згодою, наявність 
якої презюмується під час укладення до-
говорів одним із подружжя.

Також ВП ВС вважає, що справа в 
спорі про визнання недійсним укладено-
го одним із подружжя без згоди іншого 
з подружжя договору щодо розпоряд-
жання часткою в статутному капіталі 
юридичної особи має розглядатися гос-
подарським судом.

ПРОЦЕСУАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Окремо партнерка AEQUO Олена Пер-
цова звертає увагу на питання проце-
суальної дисципліни учасників судового 
процесу. Попри те, що процесуальне 
законодавство із 2018 року вимагає по-
дання всіх документів у передбачені ко-
дексами та встановлені судом строки, 
випадки ігнорування цих строків зустрі-
чаються із дратівливою регулярністю. 
На її переконання, досить жорстко з 
цього приводу висловилася ВП ВС у по-
станові від 31 серпня 2021 року у спра-
ві № 903/1030/19. Суд вказав, що про-
пуск навіть одного дня є підставою для 
залишення відзиву на касаційну скаргу 
без розгляду. «Хочеться сподіватися, що 
така жорстка позиція буде надалі засто-
совуватися не лише Верховним Судом, а 
й судами першої та апеляційної інстан-
цій», — плекає надію Олена Перцова. 

Також у зв’язку із запуском у 
2021 році роботи окремих модулів ЄСІТС 
учасникам судових процесів слід зважати 
на позицію ВП ВС, викладену в постанові 
Великої Палати від 3 червня 2021 року у 
справі № 9901/82/21, що єдина альтер-
натива паперовим процесуальним доку-
ментам — це подання електронних доку-
ментів, скріплених власним електронним 
підписом учасника справи, виключно че-
рез електронний кабінет. 

ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

2 EQUITY

3 ASTERS

4 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF

5 SAYENKO KHARENKO

6 AEQUO

7 INTEGRITES

8 АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ  
ТА ПАРТНЕРИ

9 EVERLEGAL

10 MORIS

ПРОВІДНІ ЮРИСТИ

1 МИХАЙЛО ІЛЛЯШЕВ 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

2 ОЛЕГ МАЛІНЕВСЬКИЙ 
(EQUITY)

3 АННА ОГРЕНЧУК 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF)

4 РОМАН МАРЧЕНКО 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

5 АНДРІЙ ПОЖИДАЄВ 
(ASTERS)

6 АРТЕМ СТОЯНОВ 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF)

7 ЮРІЙ ПЕТРЕНКО 
(ADER HABER)

8 АНДРІЙ ПОРАЙКО 
(EVERLEGAL)

9 АНДРІЙ САВЧУК 
(MORIS)

10 ОЛЕКСІЙ КОЛТОК 
(SAYENKO KHARENKO)

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

ОЛЕГ БЕКЕТОВ 
(ETERNA LAW)

ПАВЛО БЄЛОУСОВ 
(AEQUO)

МАКСИМ БОЯРЧУКОВ 
(АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ)

СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ 
(АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ)

ГЛІБ БЯЛИЙ 
(ASTERS)

ВОЛОДИМИР ВАЩЕНКО 
(VB PARTNERS)

ЛЮДМИЛА ВОЛКОВА 
(AVELLUM)

ОЛЬГА ВОРОЖБИТ 
(KINSTELLAR)

ВАЛЕРІЯ ГУДІЙ 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

АНДРІЙ ГУК 
(ANTE)

АНДРІЙ ГВОЗДЕЦЬКИЙ 
(ADER HABER)

ВАЛЕНТИН ГВОЗДІЙ 
(GOLAW)

ВОЛОДИМИР ЄНІЧ 
(AVER LEX)

ІРИНА КОБЕЦЬ 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF)

МИКОЛА КОВАЛЬЧУК 
(L.I.GROUP)

ІГОР КРАВЦОВ 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF)

АНДРІЙ КУЗНЄЦОВ 
(АНТІКА)

ЄВГЕН ЛЕВІЦЬКИЙ 
(AEQUO)

КАТЕРИНА МАНОЙЛЕНКО 
(GOLAW)

ДМИТРО МАРЧУКОВ 
(INTEGRITES)

АРТУР МЕГЕРЯ 
(L.I.GROUP)

ВАДИМ МЕДВEДЄВ 
(AVELLUM)

ОЛЕКСАНДР ОНІЩЕНКО 
(INTEGRITES)

ГРИГОРІЙ ПАВЛЕНКО 
(PAVLENKO LEGAL GROUP)

ОЛЕНА ПЕРЦОВА 
(AEQUO)

ОЛЬГА ПРОСЯНЮК 
(AVER LEX)

ОЛЕКСАНДР РУЖИЦЬКИЙ 
(EVERLEGAL)

ІГОР СЮСЕЛЬ 
(BAKER MCKENZIE)

ОЛЕНА СУКМАНОВА 
(SAYENKO KHARENKO)

АНДРІЙ СИВАК 
(ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ)

АНДРІЙ ТРЕМБІЧ 
(ГРАМАЦЬКИЙ I ПАРТНЕРИ)

ОЛЕГ ТРОХИМЧУК 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

ОЛЕКСІЙ ХАРИТОНОВ 
(ILF)

ЮЛІАН ХОРУНЖИЙ 
(АRІО)

ОЛЕКСАНДР ШКЕЛЕБЕЙ 
(ESQUIRES)

ЛІДЕРИ РИНКУ. СУДОВА ПРАКТИКА

ІНШІ ВІДОМІ  
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

ADER HABER
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ПІДКРЕСЛЮЄ ОЛЕКСІЙ ФІЛАТОВ, СТАРШИЙ ПАРТНЕР, КЕРІВНИК ПРАКТИКИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ AEQUO

«Великий бізнес глобалізується — як легальний, так і бізнес комерційного 
та корпоративного шахрайства, відповідно, адвокати обирають ті способи 
захисту, які дають клієнтам найбільш ефективний результат»

Ефективні рішення

— Олексію Валерійовичу, ви 25 років за-
ймаєтеся питаннями вирішення спорів, 
з них п’ять — у державному секторі. Як 
ви оцінюєте поточну ситуацію в судовій 
системі?
— У судовій владі створено вузол проб-
лем, які не розв’язуються. Ситуація за-
лишається складною. Головна пробле-
ма — тривала невизначеність. Відсутність 
системного підходу до формування дер-
жавної правової політики призводить до 
того, що і в самій судовій владі, і в юри-
дичній спільноті загалом немає розуміння 
того, як буде розвиватися судова влада 
навіть у середньостроковій перспективі. 
Таке розуміння не проглядається і в зако-
нодавчій чи виконавчій владі.

Це стосується великої кількості пов’я-
заних питань — формування і діяльності 
Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України, реорганізації 
судів, суддівської винагороди та довічно-
го утримання, призначення суддів на від-
криті вакансії, заробітної плати працівни-
ків апарату тощо.

Друге — ставлення законодавчої 
і виконавчої влади, політичних сил до 
незалежності суду, коли підтримка не-
залежності на словах поєднується з її іг-
норуванням на практиці для ситуативної 
політичної користі. Ця проблема усклад-
нюється тим, що певні групи в судовій вла-
ді шкодять їй зсередини на користь своїх 
особистих інтересів і провокують суспіль-
ну агресію.

Третє — судова влада все ще в про-
цесі усвідомлення свого статусу як гілки 
влади, рівної законодавчій і виконавчій. 
Без повноти цього усвідомлення про 
справжню незалежність важко говорити, 
хоча для цього є достатні конституційні і 
законодавчі підстави.

— Яким чином усі ці фактори впливають 
на практику вирішення спорів?
— Судова влада — це люди. Очевидно, що 
тривала невизначеність, перенавантажен-
ня, посягання на незалежність впливають 
на мотивацію суддів, якість рішень, строки 
розгляду справ, підвищують корупційні ри-
зики, перешкоджають залученню якісних 
професіоналів до роботи в суді і, навпаки, 
провокують відтік кадрів. Усе це не може 
не впливати на юридичну практику.

Є і позитивні моменти — незважаю-
чи на все, суди працюють. Є певний запас 
міцності, в тому числі за рахунок досяг-
нень 2016—2017 років. Але потрібно ви-
конувати джентльменську суспільну угоду 
з судовою владою — незалежність, зрозу-
мілі перспективи і достойне фінансове за-
безпечення в обмін на якісне правосуддя.

Якщо ця угода не буде виконуватися, 
частка «поштарів» у практиці вирішення 
спорів буде збільшуватися.

— Чи обґрунтована критика українських судів з точ-
ки зору якості ухвалюваних рішень?
— Якість суттєво різниться навіть не від суду до суду, 
а від судді до судді. Є рішення, і їх немало, якими 
можна пишатися. Багато таких видає Верховний Суд, 
але не тільки. І ця якість проявляється не лише в гра-
мотній аргументації та структуруванні правової пози-
ції, правильному використанні практики ЄСПЛ тощо. 
Є приклади творчого поєднання юридичної та етичної 
мотивації, яке навіть викликає широкий позитивний 
суспільний резонанс — як у відомому рішенні про чи-
тання Марка Твена і Джека Лондона. Це — приклад 
найкращої комунікації судової влади із суспільством. 
Саме такі рішення формують суспільну довіру до суду.

Звичайно, є і протилежні приклади. Їх теж немало. 
Не секрет, що є судді, які якістю рішень не дуже пере-
ймаються. Але вимірювати «середню температуру по 
палаті» тут некоректно.

— Досить значна кількість спорів з 
«українським елементом» є транскордон-
ними. Чому український бізнес досі надає 
перевагу іншим юрисдикціям? Чи є швид-
кий вихід із ситуації?
— Є питання довіри до українського суду 
і воно комплексне. Хоча іноді гіперболізо-
ване, але заперечувати його існування та 
суттєвість неможливо. Швидкого виходу 
немає, є еволюційний шлях, і його треба 
пройти так само, які його пройшли ті краї-
ни, правові системи яких ми зараз схильні 
вважати зразковими.

Але питання більш широке — йдеться 
про довіру до держави взагалі. Питання 
до стабільності законодавства, безпеки, 
діяльності органів правопорядку тощо 
також впливають на бажання україн-
ського бізнесу структурувати його через 
іноземні юрисдикції і, врешті, до спорів за 
кордоном.

При цьому велика кількість транскор-
донних спорів не пов’язані з довірою до 
українського суду. Великий бізнес у всьо-
му світі глобалізується — як легальний, 
так і бізнес комерційного та корпоратив-
ного шахрайства. Адвокати обирають ті 
способи захисту, які дають клієнтам най-
більш ефективний результат. І якщо це, 
скажімо, Norwich Pharmacal Order, то в 
Україні його отримати може бути складно.

— За можливості обирати ви віддасте 
перевагу українському чи іноземному 
суду або міжнародному арбітражу?
— Залежно від предмета спору, предме-
та доказування, доступних способів захи-
сту, співвідношення вірогідного результа-
ту, витрат грошей і часу тощо.

Узагалі при певній різниці у наборі 
необхідних знань та навичок для ведення 
справи в українському суді та в міжнарод-
ному арбітражі перевагу має той, хто віль-
но володіє обома наборами і тому вільний 
у виборі найкращого шляху вирішення да-
ного конкретного спору. Це як у боксі — 
спортсмен матиме перевагу, якщо одна-
ково добре працює обома руками.

— На яких категоріях спорів зосередже-
на практика вашої фірми?
— Якщо вимірювати обсягом часу та вар-
тістю послуг, судова практика і міжнарод-
ний арбітраж співвідносяться приблизно 
як 70/30. За кількістю справ співвідно-
шення більше на користь суду.

Переважають комерційні та корпо-
ративні спори, у великій частині із тран-
скордонними аспектами, але з фокусом 
переважно в Україні. В основному це 
господарські суди, хоча також суттєвою є 
частка адміністративних, у тому числі по-
даткових, а також суто цивільних спорів.

У цьому році, порівняно із попереднім, 
суттєво збільшилася кількість спорів у 

сфері інтелектуальної власності, переваж-
но щодо патентів і торгових марок.

Іноземні суди, як правило, виступають 
допоміжним засобом для процесів, які 
ведуться в Україні. Хоча є і такі спори, які 
по суті вирішуються за кордоном і де ми 
допомагаємо іноземним адвокатам, а не 
вони нам.

У міжнародному арбітражі досить ди-
намічно зростає частка інвестиційних спо-
рів, хоча й кількість спорів у комерційному 
арбітражі також збільшується.

— Чи є певний індустріальний фокус у 
вашій практиці?
— Є спори, де ми маємо більшу індустрі-
альну експертизу, зокрема енергетика, 
фармацевтика, нерухомість, фінанси та 
банківський сектор. Але загалом практи-
ка з точки зору галузей економіки дивер-
сифікована — жодна галузь не займає 
більш ніж 12—13 % у загальному обсязі 
роботи практики вирішення спорів у кон-
кретному році.

— Фірма Aequo цього року повідомляла 
про розширення партнерського складу. 
Скільки нових партнерів у практиці вирі-
шення спорів?
— Динаміка зростання практики — 
справді одна з причин розширення парт-
нерства. Так, збільшення кількості спорів 
у сфері інтелектуальної власності зумо-
вило появу у нас відразу двох партнерів, 
які спеціалізуються на спорах у цій сфері. 
Наталя Дрюк і Тетяна Кудрицька мають 
величезний досвід та знання як у власне 
ІВ, так і в судовому процесі.

Багато комерційних, цивільних та ад-
міністративних спорів ведуть партнери 
Євген Левіцький та Олена Перцова, оби-
два — висококласні процесуалісти. Олена 
за останній рік отримала низку справді 
прецедентних позитивних судових рішень. 
Євген веде величезний обсяг проєктів і 
має суттєвий міжнародний фокус, у тому 
числі завдяки практичному досвіду, набу-
тому в лондонських юрфірмах.

Павло Белоусов — не новий партнер 
у нашій команді — більше фокусується на 
міжнародному арбітражі, в тому числі як ар-
бітр, хоча веде й українські судові процеси.

Загалом у практиці вирішення спорів 
зараз сім партнерів, кожен з яких фокусу-
ється на певних типах спорів і має досвід 
саме у цій сфері від 11 до 25 років. У ча-
стині податкових спорів також долуча-
ється Денис Лисенко, який відповідає за 
податкову практику в цілому.

— Що зараз є основним викликом для 
адвокатів, які спеціалізуються на судо-
вому представництві?
— Як і раніше, залишатися професіона-
лом своєї справи.

ОЛЕКСІЙ ФІЛАТОВ
Народився у 1976 році у м. Київ. 1998 року за-
кінчив Інститут міжнародних відносин Київ-
ського національного університету ім. Т.Г. Шев-
ченка (ІМВ). У юридичній практиці з 1996 року. 
Адвокат з 1998 року. У 1998–2001 роках обій-
мав посаду асистента кафедри міжнародного 
пуб лічного права ІМВ та займався приватною 
адвокатською практикою. У 2003 приєднався 
до ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», де у 2007–
2014 очолював практику вирішення спорів. 
У 2014–2019 —- заступник Голови адміністрації 
Президента України, Секретар Конституційної 
комісії та координатор Ради з питань судової 
реформи. З 2021 року — старший партнер, 
керівник практики вирішення спорів Aequo. 
Спеціалізується на міжнародному арбітраж-
ному й судовому процесі. Рекомендований 
Chambers Europe, Chambers Global, The Legal 
500, Best Lawyers у сфері вирішення спорів.



61|  50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ  |  www.top50.com.ua  |

|  СУДОВА  ПРАКТИКА  |  

Верховний Суд поетапно деталізує та закріплює механізми притягнення до відповідальності 
осіб, винних у неможливості виконання грошових зобов’язань перед кредиторами. 
У зоні ризику як власники і топменеджмент боржника, так і інші, зовсім сторонні, особи 

Знайти, хто відповість

Тенденція підходів Верховного Суду 
(ВС), що почала виявлятися ще у мину-
лорічних постановах, свідчить про оче-
видне бажання фактично закріпити в 
усталеній практиці реальні механізми 
задоволення вимог кредиторів у випад-
ках, коли одержання такого задоволен-
ня від боржника вже не видається мож-
ливим.

Однак з обережністю можемо кон-
статувати, що ВС вдається до фактично 
покрокого і надмірно деталізованого 
прописування таких механізмів, іноді на-
віть за межами того, що хоча й не пра-
цювало, але мало належне законодавче 
закріплення.

ХТО ВІДПОВІСТЬ 
ЗА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БАНК?
Одним із найгучніших судових рішень 
року стала постанова Великої Пала-
ти (ВП) Верховного Суду від 25 травня 
2021 року у справі № 910/11027/18 
за позовом Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб (ФГВФО) до колишніх 
членів правління та спостережної ради 
акціонерного банку «Укоопспілка».

Переглядаючи судові рішення по-
передніх інстанцій про відмову в задо-
воленні позову про стягнення збитків, 
поданого ФГВФО на підставі частини 5 
статті 52 Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» до 
пов’язаних з банком осіб, ВП ВС не лише 
задовольнила конкретно цей позов, а й 
відкрила шлях для задоволення вимог 
ФГВФО у понад 60 інших справах, зупи-
нених до вирішення Великою Палатою 
ВС справи «Укоопспілки».

Найперше, що заслуговує на увагу, це 
позиція ВП ВС щодо того, що недостат-
ність майна неплатоспроможного банку 
для задоволення вимог усіх кредиторів 
сама по собі і є свідченням заподіяння 
пов’язаними з банком особами збитків 
кредиторам банку. Фактично йдеться 
про принцип автоматичної відповідаль-
ності пов’язаних осіб, і це загрозливий 
прецедент для менеджменту та власни-
ків кожного із банків, що ліквідовані та 
ліквідуються, адже відомо, що зазвичай 
реалізація майна банку на аукціонах від-
бувається лише після декількох етапів 
зниження стартової ціни і суттєво відріз-
няється як від балансової вартості такого 
майна, так і від реального розміру прав 
вимоги, якими володіє банк.

З’ясовуючи наявність деліктного 
правопорушення, ВП ВС продовжила 
логіку, закладену при вирішенні справ 
за похідними позовами, що протиправ-
на поведінка посадової особи може 
виражатись не лише у невиконанні нею 
обов’язків, прямо встановлених уста-
новчими документами товариства, чи 
перевищенні повноважень при вчинен-

ні певних дій від імені товариства, а й у 
неналежному та недобросовісному ви-
конанні таких дій без дотримання меж 
нормального господарського ризику, 
з особистою заінтересованістю чи при 
зловживанні своїм розсудом, прийнятті 
очевидно необачних чи марнотратних 
рішень.

У продовження цього ВП ВС сфор-
мувала позицію щодо розміру шкоди, 
яка підлягає стягненню з пов’язаних з 
неплатоспроможним банком осіб. Як за-
значається у цій постанові, розмір шко-
ди, завданої банку, оцінюється розміром 
недостатності майна банку для задово-
лення вимог усіх кредиторів, якщо не до-
ведений більший розмір шкоди. Тобто з 
позиції ВП ВС у разі визнання банку не-
платоспроможним розмір недостатності 
його майна для задоволення вимог усіх 
кредиторів є мінімальною оцінкою шко-
ди, завданої банку. На сьогодні преце-
дентів звернення ФГВФО з більшими 
вимогами, аніж необхідно для задово-
лення вимог кредиторів, ще немає, од-
нак наявність такої позиції ВС залишає 
місце для маневрів.

Іншою правовою позицією з названої 
постанови є висновок про солідарний 
обов’язок з відшкодування шкоди всіх 
без винятку керівників та власників бан-
ку, незалежно від того, брали чи ні такі 
особи безпосередньо участь у прийнятті 
конкретних рішень щодо правочинів та 
активів банку. ВП ВС виходить із того, 
що у разі загрози платоспроможності 
банку керівники останнього потенційно 
мали можливість самостійно виправи-
ти ситуацію із заподіянням банку шко-
ди, і вказує на обов’язок менеджменту 
та власників банку діяти якнайкраще в 
інтересах банку, тобто всіх його акціо-
нерів та клієнтів. Такий висновок ство-
рює загрозу відповідальності як для 
тих керівників, які не голосували щодо 
укладення певних правочинів, так і для 
наступних керівників, які, на думку ВП 
ВС, уже після укладення спірних угод не 

вжили заходів щодо усунення загрози 
платоспроможності банку.

ОДИН «ПАПІРЕЦЬ» ВИРІШУЄ ВСЕ
Із набуттям чинності Кодексом України з 
процедур банкрутства (КУзПБ) передба-
чено солідарну відповідальність керів-
ника боржника у разі порушення вимоги 
Кодексу про недотримання боржником 
вимоги щодо обов’язку в місячний строк 
звернутися до господарського суду із 
заявою про відкриття провадження у 
справі у разі загрози неплатоспромож-
ності (якщо задоволення вимог одно-
го або кількох кредиторів призведе до 
неможливості виконання грошових зо-
бов’язань боржника в повному обсязі 
перед іншими кредиторами).

Дві прикметні позиції з приводу цьо-
го висловив Касаційний господарський 
суд (КГС) у складі Верховного Суду у по-
станові від 14 вересня 2021 року у спра-
ві № 902/1023/19.

По-перше, ВС зазначає, що йдеть-
ся про обов’язок звернутися із заявою 
про відкриття провадження у справі про 
банкрутство у разі загрози неплатоспро-
можності, а не у разі настання такої.

Раніше КГС ВС у постанові від 15 черв-
ня 2021 року у справі № 910/2971/20 
зауважив, що про загрозу неплатоспро-
можності свідчить наявність таких юри-
дичних фактів:

— існування у боржника щонаймен-
ше перед двома кредиторами зобов’я-
зань, строк виконання яких настав;

— розмір усіх активів боржника є 
меншим, ніж сумарний розмір зобов’я-
зань перед всіма кредиторами боржни-
ка, строк виконання яких настав.

По-друге, КГС ВС сформував висно-
вок, що встановлена законодавством чи 
статутними документами процедура уз-
годження виконавчим органом боржника 
з його засновниками, учасниками, акці-
онерами (загальними зборами) рішення 
про ініціювання відкриття провадження 
у справі про банкрутство товариства з 
підстав загрози неплатоспроможності 
не може обумовлювати і перешкоджати 
встановленому імперативною нормою 
обов’язку боржника звернутись до суду 
із заявою про відкриття провадження 
у справі про банкрутство у разі загрози 
його неплатоспроможності.

Отже, жодні встановлені статутом 
чи іншими актами боржника процедури 
чи обмеження не захистять керівника 
(виконавчий орган) від солідарної від-
повідальності за незадоволення вимог 
кредиторів у разі, якщо заявниками 
буде доведено існування загрози непла-
тоспроможності боржника.

З позитивного для керівників борж-
ників: ВС підкреслив, що будь-яких ін-
ших підстав притягнення до солідарної 

відповідальності положення КУзПБ не 
передбачають.

СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
СТОРОННІХ ОСІБ
КГС ВС у постанові від 22 травня 
2021 року у справі № 915/1624/16 за-
стосував положення частини 2 статті 61 
КУзПБ, яка передбачає можливість по-
кладення субсидіарної відповідальності 
у разі недостатності майна боржника не 
лише на його керівника або учасників 
(засновників), а й на інших осіб, винних у 
банкрутстві.

Показовою є позиція ВС, що субсиді-
арна відповідальність є санкцією за не-
добросовісні і нерозумні дії та спрямо-
вана на стимулювання добросовісності 
дій боржника та присікання протиправ-
них дій зі сторони засновників, керівни-
ка боржника, інших осіб з метою захисту 
інтересів кредиторів і гарантування по-
гашення їхніх вимог у максимально мож-
ливому розмірі.

З огляду на це, на думку Верховного 
Суду, інші особи, які не мають форма-
лізованих зав’язків із юридичною осо-
бою — боржником, однак мають змогу 
іншим чином визначати та впливати на 
поведінку боржника в господарських 
відносинах, самостійно або спільно з ін-
шими особами визначають волю борж-
ника щодо здійснення або утримання 
від здійснення певних дій, є суб’єктами 
субсидіарної відповідальності, якщо на-
слідком їхніх дій або бездіяльності стало 
банкрутство юридичної особи.

КГС ВС сформував правову позицію, 
що суб’єктом субсидіарної відповідаль-
ності може бути особа, яка отримала 
істотну (у відношенні до масштабу діяль-
ності боржника) вигоду у вигляді збіль-
шення активів, яка не могла б утворитися 
у разі відповідності дій засновників та 
керівника боржника закону, в тому числі 
принципу добросовісності. Такими особа-
ми можуть бути ті, які отримали істотний 
актив боржника на підставі актів, рішень, 
правочинів тощо, прийнятих засновни-
ками чи керівником боржника на шкоду 
інтересам останнього та його кредиторів.

Викладена позиція спрямована за-
безпечити — за умови ретельного до-
слідження усього «ланцюга» операцій та 
дій, що зумовили неспроможність борж-
ника задовольнити вимоги всіх кре-
диторів, — більш широке коло осіб, до 
яких можуть бути звернуті незадоволені 
вимоги кредиторів. Утім, досить розгор-
нуті формулювання висновків у поста-
нові КГС ВС, ще й із застереженням про 
невичерпність наведених прикладів дій 
(бездіяльності) третіх осіб, може знай-
ти неочікувано широке застосування і 
створити загрозу багатьом контраген-
там боржників-банкрутів.

АНДРІЙ  
ГВОЗДЕЦЬКИЙ, 
адвокат, партнер ADER HABER

АНДРІЙ ГВОЗДЕЦЬКИЙ
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НАЙБІЛЬШІ ПУБЛІЧНІ СУДОВІ ТА АРБІТРАЖНІ СПОРИ

ПРИМІТКА: НАВЕДЕНІ СПОРИ, ЗАВЕРШЕНІ У IV КВАРТАЛІ 2020 РОКУ — І—ІІІ КВАРТАЛАХ 2021 РОКУ. СПОРИ, ЗАЗНАЧЕНІ НА УМОВАХ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ДО ТАБЛИЦІ НЕ ВКЛЮЧЕНІ.

№ 
З/П

СУТЬ СПОРУ СУМА ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, ЯКІ СУПРОВОДЖУВАЛИ СПІР

1 Банкрутство ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» 7,6 млрд дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони кредиторів Indumet Limited та Indumet SA

2 Інвестиційний спір за позовом міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» до держави Україна 6,1 млрд дол. США LATHAM & WATKINS, SAYENKO KHARENKO, HOGAN LOVELLS,  
LEXWELL & PARTNERS зі сторони України; 
FIELDFISHER зі сторони міноритарних акціонерів

3 Інвестиційний спір за позовом НАК «Нафтогаз України» та його дочірніх підприємств до Російської Федерації щодо 
експропріації активів компанії в Криму

Понад 5 млрд дол. США COVINGTON & BURLING, AEQUO зі сторони НАК «Нафтогаз України»; 
SCHELLENBERG WITTMER зі сторони РФ

4 Спір за позовом Державної корпорації розвитку «ВЕБ.РФ» про зняття обмеження (арешту) щодо обігу цінних паперів 
ПАТ «Промінвестбанк»

1,9 млрд дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони «ВЕБ.РФ»

5 Спір за позовом Державної корпорації розвитку «ВЕБ.РФ» про визнання недійсними результатів аукціону з продажу 
акцій ПАТ «Промінвестбанк» та визнання недійсним договору (біржового контракту) купівлі-продажу цінних паперів

1,9 млрд дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони «ВЕБ.РФ»

6 Реструктуризація заборгованості групи компаній «Азовмаш» перед ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Сбербанк 
Росії», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрексімбанк» та ін.

950 млн дол. США EQUITY зі сторони групи «Азовмаш»

7 Банкрутство ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш» 777 млн дол. США EQUITY зі сторони ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш»

8 Банкрутство ПрАТ «Азовзагальмаш» 750 млн дол. США EQUITY зі сторони ПрАТ «Азовзагальмаш»

9 Арбітражний спір між «Укргазвидобування», Misen Enterprises та «Карпатигаз» про розірвання договору про спільну 
діяльність щодо видобутку нафти і газу

700 млн дол. США WIKBORG REIN, AEQUO зі сторони «Укргазвидобування»

10 Банкрутство ПрАТ «Креатив» 660 млн дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони кредиторів ПрАТ «Креатив»

11 Банкрутство ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» 595 млн дол. США EQUITY зі сторони ПрАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування»

12 Банкрутство ПАТ «Маріупольський термічний завод» 575 млн дол. США EQUITY зі сторони ПАТ «Маріупольський термічний завод»

13 Банкрутство ПрАТ «Азовелектросталь» 550 млн дол. США EQUITY зі сторони ПрАТ «Азовелектросталь»

14 Банкрутство ПАТ «ПОЛТАВХІММАШ» 535 млн дол. США EQUITY зі сторони ПАТ «ПОЛТАВХІММАШ»

15 Спір між ФК «Інвестохіллс Веста» та групою «ТБ Фрут» про стягнення заборгованості та звернення стягнення 
на предмети застави

424 млн дол. США EQUITY зі сторони ФК «Інвестохіллс Веста»

16 Банкрутство ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» 386 млн дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони кредиторів Indumet Limited та Indumet SA

17 Інвестиційний спір в ICSID за позовом українських інвесторів до Північної Македонії 380 млн євро ГРИЩЕНКО ТА ПАРТНЕРИ зі сторони В. Скубенка

18 Спір у Високому Суді Правосуддя (Англія) за позовом Ігоря Суркіса та компаній сім'ї Суркісів до Петра Порошенка та 
Валерії Гонтарєвої щодо стягнення збитків, спричинених націоналізацією ПриватБанку

350 млн дол. США DEBEVOISE & PLIMPTON, AVELLUM зі сторони П. Порошенка

19 Спір між Державною екологічною інспекцією і ТОВ «Дельта Вілмар Україна» про порушення норм екологічного 
законодавства та зупинки господарської діяльності

335 млн дол. США HILLMONT PARTNERS зі сторони ТОВ «Дельта Вілмар Україна»

20 Стягнення заборгованості з Укрзанізниці на користь VR Global Partners 300 млн дол. США ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF зі сторони VR Global Partners

21 Спір між АТ КБ «ПриватБанк» і ТОВ «Тех-Трейд-Інвест» про правомірність нарахування кредитором, окрім відсотків за 
користування кредитом, також додаткових сум винагороди, та погашення таких сум винагороди за рахунок іпотечного 
майна

понад 7,5 млрд грн ASTERS зі сторони ПриватБанку

22 Банкрутство ТОВ «Український лізинговий фонд» 280 млн дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони ТОВ «Український лізинговий фонд»

23 Стягнення заборгованості з корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» за кредитним договором на користь Indumet 
Limited

279 млн дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони Indumet Limited

24 Банкрутство ПрАТ «АВК» 246 млн дол. США ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF зі сторони ПрАТ «АВК»

25 Банкрутство ПрАТ «Готель Салют» 204 млн дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони ПрАТ «Готель Салют»

26 Спір щодо оскарження процедури виведення ПАТ «Укрінбанк» з ринку 200 млн дол. США EQUITY зі сторони ПАТ «Укрінбанк»

27 Спір між ПАТ «Сбербанк Росії» та ПрАТ «Торговий Дім Азовзагальмаш», ПрАТ «Азовелектросталь», 
ПАТ «Азовзагальмаш» про стягнення заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії

197,5  млн дол. США EQUITY зі сторони ПрАТ «Торговий Дім Азовзагальмаш», 
ПрАТ «Азовелектросталь», ПАТ «Азовзагальмаш»

28 Банкрутство ПАТ «АвтоКрАЗ» 167 млн дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони ПАТ «АвтоКрАЗ»

29 Зобов'язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вчинити дії — накласти зобов'язання приймати і вносити зміни 
в реєстр вимог кредиторів.

157 млн дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони ПрАТ «Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат»

30 Оскарження ТОВ «Тедіс Україна» рішення АМКУ про накладення штрафу за порушення антимонопольного 
законодавства

122 млн дол. США BAKER MCKENZIE зі сторони Tedis

31 Встановлення контролю БТА Банк (Казахстан) над ТОВ «НВОКЦ «Макс-Велл» 120 млн дол. США ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ зі сторони БТА Банк (Казахстан)

32 Спір за позовом ПАТ «Татнєфть» у Високому суді Англії та Уельсу щодо виконання в Англії рішення інвестиційного 
арбітражу Постійної палати третейського суду у справі «Татнєфть» проти України»

112 млн дол. США CLEARY GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON, REDCLIFFE PARTNERS зі сторони 
ПАТ «Татнєфть»
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ЗАЗНАЧАЄ ОЛЕГ ГОРЕЦЬКИЙ, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР «ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ»

«Суди першої та апеляційної інстанцій не завжди встигають 
за численними змінами позицій Верховного Суду, що безпосередньо 
відображається на ефективності правосуддя»

Змінне поле

— Уже декілька років поспіль найвище 
керівництво України анонсує проведен-
ня масштабної судової реформи. Разом 
із цим до законодавства вносяться точ-
кові зміни задля виправлення минулих 
помилок, наскільки вони ефективні в 
нинішній ситуації?
— Будь-яке реформування має бути по-
слідовним та не бути постійним або точ-
ковим. Я вже неодноразово наголошу-
вав на тому, що реформа повинна бути 
комплексною, системною, а реалізація 
окремих її напрямів не дасть потрібно-
го результату. Безперервний процес ре-
формування негативно впливає на судо-
ву систему — це факт.

— На вашу думку, залучення міжна-
родних експертів задля формування 
ключових для судової системи органів 
посягає на суверенітет України?
— Це досить дискусійне та складне пи-
тання. Можливо, власне ідея залучен-
ня іноземних фахівців є доречною. Але 
як ми можемо бути впевнені в тому, чи 
зможуть ці фахівці давати компетентні 
та адекватні оцінки, висновки, звіти, чи 
знають вони законодавство України та 
чи обізнані вони зі структурою і поряд-
ком роботи судової влади? Це — важли-
во, адже ці експерти працювали в інших 
системах права.

— Ваша фірма відчула на собі відтік 
суддівських кадрів? Чи змінився, на 
ваш погляд, доступ до правосуддя?
— За 2021 рік Вища рада правосуддя 
звільнила 178 суддів, 175 із яких у від-
ставку. Я вважаю такі показники кри-
тичними. Сьогодні не вистачає третини 
від необхідної кількості суддів. І, на пре-

великий жаль, завдання № 1 реформи 
зараз — це перевірка членів Вищої ради 
правосуддя, а не наповнення судів.

Доступ до правосуддя ускладнився не 
лише кадровим дефіцитом, а й  проблемою 

фінансування судів, що впливає на три-
валість розгляду справ, повідомлення 
учасників справ, отримання судових 
рішень, виконавчих документів тощо. 
Звичайно, не помітити ці зміни важко: 
клієнти очікують швидкого та якісного 
правосуддя, захисту, відновлення їхніх 
порушених прав. За фактом є випадки, 
коли справи в столичних районних судах 
призначаються до розгляду один раз у 
десять місяців або розглядаються вже 
більш ніж чотири-п’ять років (лише в 
першій  інстанції).

При цьому змушений констатувати, 
що з припиненням реєстрації Вищою ра-
дою правосуддя дисциплінарних скарг 
помітно збільшилася кількість порушень 
у судах. І кількість нерозподілених скарг 
уже досягла півтори тисячі і продовжує 
зростати.

— Восени офіційно запрацювали ок-
ремі блоки Єдиної судової інформацій-
но-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), 
тож можна констатувати, що електро-
нне судочинство стартувало. Ви вже 
випробували систему? Які переваги та 
недоліки можете назвати?
— Дійсно, з жовтня цього року запрацю-
вали три модулі системи, і процесуальні 
кодекси передбачають, що адвокати ма-
ють бути зареєстровані в системі.

Проте на практиці не всі поспіша-
ють користуватися «електронним су-
дом», хоча попередній етап — впрова-
дження системи відеоконференцзв’язку 
(EASYCON) — став свого роду проривом 
для спільноти адвокатів.

Логічно, що робота ЄСІТС вдоско-
налюватиметься з часом та практикою. 
Але зараз є питання щодо точного та не-
ухильного виконання учасниками справи 
вимог процесуальних кодексів у части-
ні подання екземплярів процесуальних 
документів для інших учасників, щодо 
подання доказів сплати судового збору 
(оригінали яких вимагаються) тощо.

— Як ви можете прокоментувати за-
яву ДСА України щодо незастосуван-
ня зниженої ставки судового збору за 
умови подання документів в електрон-
ній формі?
— У цілому ідея застосування зниженої 
ставки — позитивне нововведення на 
шляху до електронного судочинства.

Але сьогодні в судах елементарно 
немає можливості роздрукувати проце-
суальні документи, які надходять засо-
бами електронного зв’язку (електронною 
поштою): клопотання, заяви. І ми знову 
повертаємось до проблеми недофінансу-
вання судової системи. Як сьогодні суддя 
має розглядати справу, матеріали в якій 
надійшли в електронній формі?

Тому говорити про застосування 
зниженої ставки за таких умов, на мій 
погляд, дещо передчасно.

— Чи відбулися суттєві зміни в судовій 
практиці за останній рік? В яких саме 
категоріях справ?
— Практика змінюється і продовжуєть-
ся її формування. Цікаво спостерігати за 
новими висновками Верховного Суду, а 
особливо — Великої Палати. На жаль, 
іноді ці висновки не розміщуються в од-
ній площині правового поля з правами 
та інтересами громадян.

Суди першої та апеляційної інстан-
цій не завжди встигають за численними 
змінами позицій Верховного Суду, що 
також позначається на ефективності 
правосуддя.

На мою думку, Велика Палата Вер-
ховного Суду не виправдала очікувань 
та надій, які на неї були покладені, 
адже мета її створення полягала саме 
у формуванні єдиної судової практики, 
розгляді зразкових справ та справ з ви-
ключною правовою проблемою. А  що 
маємо зараз? Величезну кількість окре-
мих думок, невиправдано тривалий роз-
гляд справ та ознаки політичного впли-
ву. Тож, гадаю, цьому питанню треба 
приділити увагу робочій групі, яка пра-
цює над черговою судовою реформою.

— Чимало юристів скептично ставлять-
ся до медіації в Україні. Ви підтримує-
те таку позицію? Чи є у вашій практиці 
приклади протилежного?
— Звичайно, ми ефективно використо-
вуємо медіацію як при вирішенні спорів 
у бізнес-середовищі, так і в приватних 
спорах. Особливо поширеною та ефек-
тивною медіація є в сімейних спорах, тим 
більше, коли клієнти — публічні особи.

Інститут медіації розвивається в 
Україні, це факт! І це підтверджує прий-
няття Верховною Радою України Закону 
«Про медіацію».

Деякі сумніви щодо ефективності цієї 
процедури обумовлені, на мою думку, 
певним конфліктом інтересів: адвокат 
зацікавлений у процесі, це — його робо-
та, водночас медіатор може допомогти 
вирішити спір швидко, навіть без участі 
адвоката. І це не єдина перевага меді-
ації. Практикуючі медіатори знають, що 
медіація — це про конфіденційність, про 
економію часу та коштів, про вирішення 
спору win to win (коли виграють усі сто-
рони спору), про розвантаження судової 
системи, можливість збереження нор-
мальних відносин сторін спору на май-
бутнє тощо.

Із власного досвіду впевнено зазна-
чу, що медіація — це перспективний на-
прям у сфері юридичних послуг.

ОЛЕГ ГОРЕЦЬКИЙ
Народився у 1985 році. Закінчив Інститут між-
народних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, де здо-
був дипломи магістра міжнародного права, 
референта-перекладача з англійської мови, 
бакалавра міжнародних відносин з відзнакою. 
У 2002—2006 роках навчався у Київському наці-
ональному університеті культури та мистецтв 
й отримав кваліфікацію бакалавра музичного 
мистецтва. З 2004-го по 2006 рік навчався у вій-
ськовому інституті КНУ імені Тараса Шевчен-
ка, після закінчення якого отримав звання мо-
лодшого лейтенанта. У червні 2019 року здобув 
науковий ступінь кандидата юридичних наук 
(доктор філософії у галузі права).
З січня 2013 року — засновник і керуючий 
партнер ЮФ «Горецький і Партнери». Є членом 
Європейської Бізнес Асоціації, Ради адвокатів 
Київської області, Асоціації правників Украї-
ни, Асоціації адвокатів України та Спілки укра-
їнських підприємців.
Увійшов до найкращих юристів України за ре-
зультатами рейтингу «Вибір клієнта. 100 най-
кращих юристів України» у 2019—2021 роках, 
а також найкращих юристів практики су-
дового, сімейного, банківського та фінансо-
вого права. Рекомендований юрист згідно з 
Best Lawyers, «50 провідних юридичних фірм 
України», «Лідери ринку: рейтинг юридичних 
компаній України», «Вибір клієнта. 100 най-
кращих юристів України», «Всеукраїнський 
конкурс — Адвокат року».
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Верховний Суд змінює парадигму притягнення до відповідальності  
за зобов’язаннями юридичних осіб — усе більшого поширення набуває  
практика зняття «корпоративної вуалі» й притягнення до відповідальності  
менеджменту та бенефіціарів суб’єктів господарювання

Робота під розкриттям

Донедавна «корпоративна вуаль» 
була основоположним принципом 
управління суб’єктами господарювання 
в Україні. Суть цього принципу — в чіт-
кому розмежуванні обсягу відповідаль-
ності юридичної особи та її учасників. 
Таке розмежування означало, що учас-
ники юридичної особи несли відпові-
дальність за зобов’язаннями такої юри-
дичної особи виключно в межах своєї 
частки. Виняток становили тільки окремі 
види суб’єктів господарювання.

Притягнення до відповідальності ме-
неджменту компанії донедавна також 
було проблематичним навіть у випад-
ках, коли зобов’язання такої юридичної 
особи виникли через неправомірні дії 
менеджменту.

ЗМІНА ПАРАДИГМИ
Поштовхом до розвитку доктрини знят-
тя «корпоративної вуалі» в Україні стала 
судова практика. А саме — коли, попри 
відсутність належного законодавчо-
го врегулювання окресленого питання, 
Верховний Суд (ВС) почав притягати 
менеджмент та бенефіціарів суб’єктів 
господарювання до відповідальності. 
І робив це, виходячи із загальних норм 
цивільного законодавства про стягнен-
ня збитків.

Саме поява нової судової практики 
спонукала до реформування законодав-
ства у банківському секторі, а також за-
конодавства щодо процедури банкрут-
ства.

Сьогодні, з урахуванням законодав-
чих змін, можна виділити два основних 
види зняття «корпоративної вуалі» в 
Україні, а саме:

— стягнення збитків з пов’язаної з 
неплатоспроможним банком особи, дії 
або бездіяльність якої призвели до за-
подіяння банку шкоди з її вини;

— субсидіарна відповідальність 
за зобов’язаннями юридичної особи — 
боржника її засновників, керівника та 
інших осіб, які мають вирішальний вплив 
на діяльність такої юридичної особи.

Нарівні із зазначеними видами знят-
тя «корпоративної вуалі» у судовій прак-
тиці спостерігається застосування і за-
гальних норм про відшкодування збитків 
з боку учасників та менеджменту компа-
нії, коли невиконання зобов’язань стало 
наслідком дій менеджменту або учасни-
ків (власників). Однак, попри застосу-
вання такого механізму до приватного 
сектору, суди не поспішають стягувати 
збитки з акціонерів державних підпри-
ємств — держави в особі уповноваже-
ного органу. Навіть коли неможливість 
виконання державним підприємством 
своїх грошових зобов’язань була спричи-

нена, наприклад, припиненням здійснення за-
планованого бюджетного фінансування орга-
ном (засновником), у віданні якого знаходиться 
таке державне підприємство.

БАНКІВСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Механізм стягнення збитків, завданих не-
платоспроможному банку, з пов’язаних осіб 
врегульовано частиною 5 статті 52 Закону 
України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб». Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб (ФГВФО, Фонд) вправі зверта-
тись з вимогою про відшкодування на користь 
Фонду шкоди (збитків), завданої неплатоспро-
можному банку, до:

— пов’язаної з банком особи;
— іншої особи, рішеннями, діями (у тому 

числі вчиненими правочинами, операціями, 
укладеними договорами) та/або бездіяльністю 
якої завдано шкоду банку;

— особи, яка внаслідок зазначених вище 
дій прямо чи опосередковано отримала майно-
ву вигоду.

Особливістю стягнення збитків із пов’язаної 
з неплатоспроможним банком особи є те, що у 
цьому спорі позивачем виступає сам ФГВФО, 
який діє хоч і в інтересах неплатоспроможного 
банку, але стягує кошти на свою користь з ме-
тою подальшої їх виплати вкладникам. Однак 
не завжди редакція наведеної вище статті на-
діляла Фонд правом стягувати такі збитки на 
свою користь.

Зміни до статті 52 Закону були внесе-
ні після ухвалення 25 травня 2021 року по-
станови Великої Палати (ВП) ВС у справі 
№ 910/11027/18. Суд задовольнив позов про 
стягнення збитків з пов’язаних із неплато-
спроможним банком осіб на користь ФГВФО. 
Підставою стягнення коштів саме на користь 
Фонду стало те, що на момент розгляду спра-
ви неплатоспроможний банк уже було лік-
відовано як юридичну особу. ВС відзначив, 
що ліквідація неплатоспроможного банку не 
може бути підставою для відмови у стягненні 
збитків з пов’язаних осіб. Таке стягнення має 
здійснюватися саме на користь Фонду. Логіка 

цієї постанови ВП ВС і була відображе-
на в законодавчих змінах.

КЛЮЧОВЕ ПИТАННЯ:  
ЩО Є ЗБИТКАМИ?
Під збитками в окресленій категорії 
спорів розуміється недостатність майна 
банку, тобто різниця між активами банку 
та вимогами його вкладників (постанова 
Касаційного господарського суду (КГС) 
у складі ВС від 14 вересня 2021 року у 
справі № 910/11371/18). У практиці є 
неодиничні справи, коли Фонд зверта-
ється з позовом про стягнення збитків, 
обґрунтовуючи їх розмір обсягом неви-
конаного конкретного зобов’язання, на-
приклад, неповерненого банку кредиту.

Така правова позиція Фонду, на 
нашу думку, є сумнівною, адже не завж-
ди розмір неповерненого кредиту може 
бути збитком. Більше того, стягнення 
збитків з пов’язаних осіб в розмірі не-
поверненого банку кредиту фактично 
породжує правовідносини «поручитель-
ства» між такою особою і боржником 
банку, що дещо виходить за межі від-
повідальності, визначеної частиною 5 
статті 52 Закону.

Нарівні з цим навіть дійсні збитки 
(різниця між активами і зобов’язаннями 
банку) можуть бути стягнені з пов’яза-
ної особи виключно за наявності вини 
цієї особи. Однак у питанні встанов-
лення вини у такій категорії спорів не-
має єдиної позиції судів, тож у деяких 
справах ми спостерігаємо перекладен-
ня тягаря доказування на відповідача. 
Зокрема, у згаданій постанові у спра-
ві № 910/11027/18 ВП ВС відзначила: 
спростування позивачем презумпції 
добросовісності за одним із критеріїв 
свідчить про неналежне виконання своїх 
фідуціарних обов’язків, а це покладає на 
відповідача обов’язок доводити, що ос-
танній діяв в інтересах банку.

У справі № 910/11371/18 КГС ВС, 
вирішуючи питання встановлення вини, 
наголосив, що позивачу для підтвер-
дження вини достатньо довести суду 
ризиковість операції, без необхідності 
доведення фіктивності самої операцій 
або контрагента. Однак, на нашу дум-
ку, доведення вини через встановлення 
«ризиковості» операції є недостатньо 
обґрунтованим підходом: поняття «ри-
зиковості» є оціночним, а навіть наяв-
ність цієї ознаки не може свідчити про 
вину особи.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА
Іншим прикладом зняття «корпоратив-
ної вуалі» є притягнення до субсидіар-
ної відповідальності акціонерів борж-

ника за доведення юридичної особи до 
банкрутства.

Незважаючи на те, що можливість 
такої відповідальності акціонерів борж-
ника встановлена ще з 2000 року, роз-
виток цього інституту ми бачимо лише 
протягом останніх років.

Субсидіарна відповідальність за до-
ведення до банкрутства за своєю пра-
вовою природою є відповідальністю за 
зловживання суб’єктивними цивільними 
правами, які завдали шкоди кредиторам.

Окремо варто наголосити, що Вер-
ховний Суд прямо зазначає: метою за-
стосування такої субсидіарної відпові-
дальності є недопущення використання 
юридичної особи як прикриття («вуаль») 
для досягнення своїх цілей (отримання 
доходів, матеріальної вигоди, зокре-
ма через зловживання правом тощо). 
Така позиція відображена в постано-
вах КГС ВС від 2 вересня 2021 року у 
справі № 910/3438/13 та від 22 квітня 
2021 року у справі № 915/1624/16.

Верховний Суд продовжує створю-
вати правові позиції, які передбачають 
презумпцію зняття «корпоративної вуа-
лі». Суд спирається на статтю 61 Кодек-
су України з процедур банкрутства (ра-
ніше — стаття 41 Закону України «Про 
відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом»), 
яка передбачає спростовну презумпцію 
субсидіарної відповідальності відпо-
відних осіб. Такі особи, у свою чергу, 
можуть довести відсутність своєї вини 
у банкрутстві боржника та уникнути від-
повідальності.

На нашу думку, застосування інсти-
туту зняття «корпоративної вуалі» в су-
довому порядку є розрізненим та фра-
гментарним і не має під собою цілісної 
законодавчої бази. Розвиток цього ін-
ституту відбувається винятково за раху-
нок правових позицій Верховного Суду, 
які або деталізують наявну норму права, 
або ж узагалі близькі до створення но-
вої норми.

Недопущення використання юри-
дичної особи для зловживання своїми 
правами задля заподіяння шкоди іншим 
учасникам правовідносин є без пере-
більшення проривом для нашої правової 
та судової систем. Це дає змогу ефек-
тивно й реально захищати права кре-
диторів та інших осіб, що постраждали. 
Проте розвиток цього інституту повинен 
бути структурним і обдуманим. Спів-
відношення категорій «підприємниць-
кий ризик» та «порушення фідуціарних 
обов’язків діяти сумлінно» значною мі-
рою перетинається і лише в незначній 
частині вказує на протиправність дій 
відповідної особи.

ДМИТРО  
ТИЛІПСЬКИЙ, 
радник EQUITY

ОЛЕКСІЙ  
СТЕПАНЕНКО, 
радник EQUITY

ОЛЕКСІЙ СТЕПАНЕНКО, ДМИТРО ТИЛІПСЬКИЙ
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Наразі в Україні немає реальної та невідворотної відповідальності за невиконання  
судового рішення, що надає суб’єктам владних повноважень можливість ігнорувати 
рішення судів або ж затягувати їх виконання, посилаючись на відсутність або недостатність 
бюджетного фінансування. Позиція ЄСПЛ з цього питання зводиться до того, що орган 
державної влади не має права посилатися на брак коштів, виправдовуючи неспроможність 
виконати судове рішення про виплату боргу

Труднощі виконання

На сьогодні невиконання судових 
рішень в Україні стало фактично націо-
нальною проблемою. Європейський суд 
з прав людини (ЄСПЛ) неодноразово на-
голошував на системності випадків не-
виконання чи несвоєчасного виконання 
рішень українських судів, ухвалених на 
користь заявників. Як наслідок, ЄСПЛ 
навіть запровадив спеціальну процеду-
ру пілотного рішення з метою пришвид-
шення розгляду подібних справ.

Ситуація тільки ускладнюється, коли 
боржником за рішенням суду виступає 
держава. Звична для багатьох правни-
ків та ефективна взаємодія з приват-
ними виконавцями в такому випадку 
не працює, оскільки законодавство 
унеможливлює виконання приватним 
виконавцем рішень, за якими боржни-
ком є держава, державні органи, дер-
жавні підприємства, установи, органі-
зації. Крім того, в Україні продовжують 
діяти численні мораторії, які вплива-
ють на можливість виконання рішень 
у примусовому порядку. У результаті 
виконання чекають сотні рішень націо-
нальних судів: від рішень про стягнення 
заборгованості на користь виробників 
«зеленої» електроенергії до рішень про 
поновлення на посаді державних служ-
бовців.

Отже, яким чином в Україні викону-
ються рішення майнового та немайно-
вого характеру та якою є відповідаль-
ність держави за їх невиконання?

РІШЕННЯ МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ
Процедура виконання державою рі-
шень майнового характеру здійснюєть-
ся у порядку так званого безспірного 
списання коштів за заявою стягувача 
про виконання рішення суду.

Рішення про стягнення коштів ви-
конуються органами Державної казна-
чейської служби України у порядку 
черговості надходження документів 
стягувачів та в межах відповідних бю-
джетних призначень шляхом списання 
коштів з рахунків державного органу. 
Якщо ж коштів у зазначеного держав-
ного органу немає, то рішення викону-
ється за рахунок коштів, передбачених 
за бюджетною програмою для забезпе-
чення виконання рішень суду.

Загальний строк на списання коштів 
становить три місяці з моменту подан-
ня до казначейства всіх необхідних до-
кументів. Варто зауважити, що у разі 
порушення зазначеного строку стягу-
вачу має виплачуватись компенсація 
в розмірі трьох відсотків річних від не-
сплаченої суми.

На практиці проблемним аспектом 
виконання державою рішень майново-
го характеру залишається затягування 
строків списання коштів, що зумовле-
но, насамперед, відсутністю або недо-
статністю бюджетного фінансування, 
великою кількістю судових рішень, які 
надходять на виконання казначейству, 
а іноді й політичною складовою або ін-
шими суб’єктивними причинами.

Так, згідно з інформацією Державної 
казначейської служби України, станом 
на вересень 2021 року обліковуються 
78 169 судових рішень, які підлягають 
виконанню, за якими стягненню з дер-
жави підлягає 6 187 138 999,69 гри-
вень.

Якщо казначейство не виконує або 
затримує виконання рішення, стягувачі 
успішно оскаржують його дії чи безді-
яльність до суду. При цьому суди, як 
правило, не беруть до уваги аргументи 

казначейства про можливість виконан-
ня судового рішення винятково в межах 
передбаченої законом про Державний 
бюджет України суми та у порядку чер-
говості надходження виконавчих доку-
ментів (постанова КАС ВС від 16 квітня 
2020 року у справі № 818/1814/17).

І все ж таки потрібно враховувати 
й велику завантаженість адміністра-
тивних судів та можливе затягування 
відповідачем розгляду судової справи.

Позиція ЄСПЛ з цього питання зво-
диться до того, що орган державної 
влади не має права посилатися на брак 
коштів, виправдовуючи неспроможність 
виконати судове рішення про виплату 
боргу. Невиконання судового рішення 
не може бути виправдане відсутністю 
бюджетних видатків (рішення ЄСПЛ від 
20 липня 2004 року у справі «Шмалько 
проти України», скарга № 60750/00).

РІШЕННЯ НЕМАЙНОВОГО 
ХАРАКТЕРУ
Виконання судових рішень немайново-
го характеру, боржником за якими є ор-
гани державної влади, їх територіальні 
підрозділи та посадові особи, здійсню-
ється відділами примусового виконан-
ня рішень відповідних підрозділів Мі-
ністерства юстиції України.

Останнім часом найбільш розпов-
сюдженою категорією рішень немай-
нового характеру, які знаходяться на 
виконанні, є рішення про поновлення 
на посадах люстрованих чиновників, 
звільнених прокурорів та державних 
службовців.

Однак нерідко рішення немайново-
го характеру не виконуються державою 
у зв’язку з відсутністю політичної волі. 
Інколи ж державні органи виконують 
рішення судів немайнового характеру 
досить специфічно. Така ситуація скла-
лась із виконанням рішень про понов-
лення на посадах прокурорів, звільне-
них за реформою прокуратури у зв’язку, 
наприклад, із поданням заяви про пере-
ведення невстановленої форми або не-
проходженням одного з етапів атеста-
ції. Суди поновлювали таких прокурорів 
на рівнозначних посадах в Офісі Гене-
рального прокурора. Однак Офіс ви-
конував та продовжує виконувати такі 
рішення своєрідно, поновлюючи пра-
цівників у вже неіснуючій Генеральній 
прокуратурі України. Тобто фактично-
го виконання рішення суду та допуску 
прокурорів до раніше виконуваної ними 
роботи не відбувається.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
Невиконання судових рішень, на жаль, 
не спричиняє серйозних наслідків для 
держави як боржника. У разі невиконан-
ня рішення у встановлений виконавцем 
строк на боржника накладається штраф 
у максимальному розмірі 300 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян, 
тобто 5100 грн. У разі повторного неви-
конання рішення без поважних причин 
державний орган або посадову особу 
очікує штраф у подвійному розмірі, тоб-
то 10 200 грн.

Не варто забувати і про інструмент, 
який застосовується в адміністратив-
ному процесі: судовий контроль за ви-
конанням рішень. Суд може (однак не 
зобов’язаний) покласти на суб’єкт влад-
них повноважень обов’язок подати звіт 
про виконання судового рішення. У разі 
невиконання такого обов’язку суд може 
накласти на керівника суб’єкта владних 
повноважень-боржника штраф у сумі 
від 20 до 40 розмірів прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб (станом на 
2021 рік —  від 45 880 до 91 760 грн.) 
Ухвала суду про накладення штрафу на-
правляється для виконання до держав-
ної виконавчої служби. Однак, як уба-
чається з Єдиного державного реєстру 
судових рішень, суди неохоче застосо-
вують такий процесуальний інструмент.

Законодавство також передбачає 
можливість звернення виконавця до 
органів досудового розслідування з по-
відомленням про вчинення криміналь-
ного правопорушення за статтею 382 
Кримінального кодексу України. Однак 
ця стаття передбачає відповідальність 
саме за умисне невиконання або пе-
решкоджання виконанню судового рі-
шення. У зв’язку з цим притягнення до 
кримінальної відповідальності за не-
виконання державою рішення суду в 
українських реаліях є практично немож-
ливим.

Отже, наразі в Україні немає реаль-
ної та невідворотної відповідальності 
за невиконання судового рішення, що 
надає суб’єктам владних повноважень 
можливість ігнорувати рішення судів 
або ж затягувати їх виконання. Вод-
ночас обов’язковість судових рішень є 
однією з найважливіших складових, на 
яких ґрунтується верховенство права у 
державі. Тому актуальним залишається 
питання створення дієвого механізму 
притягнення посадових осіб суб’єктів 
владних повноважень до відповідально-
сті за невиконання рішень судів.

КАТЕРИНА  
ЦВЄТКОВА, 
радник GOLAW

КАТЕРИНА ЦВЄТКОВА
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ЗАПЕВНЯЄ ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ МАРІЯ ФЕСИК

«Приватний виконавець справді є тим суб’єктом,  
який підтверджене судом право робить реальним»

Реальні кроки

— Як це бути приватним виконавцем в 
Україні сьогодні?
— Два роки тому, коли я розпочинала 
свою діяльність, можна було почути, що 
приватний виконавець — те саме, що й 
колектор. Про це говорили і громадяни, і 
підприємці, і бізнес. Зараз відчувається 
глибше розуміння суті роботи приватних 
виконавців. Мабуть, через те, що збільшу-
ється кількість виконавчих проваджень, що 
передаються саме до приватних виконав-
ців, а ті, у свою чергу, показують, що можна 
ефективно виконувати судові рішення.

Особисто я вбачаю дуже сильну пара-
лель між існуванням інституту приватних 
виконавців в Україні і розвитком соціаль-
ного капіталу. Саме робота незалежно-
го суб’єкта із високим рівнем особистої 
відповідальності та широкими можли-
востями контролю за якістю його роботи 
фактично відображає ідею ефективної 
некорумпованої держави.

За останні декілька років перед спіль-
нотою приватних виконавців постало 
безліч дуже спірних та болючих питань 
у сфері цивільно-правових відносин. Але 
приватні виконавці показали свою високу 
вмотивованість вносити пропозиції для їх 
вирішення. Ми відстоювали свої позиції в 
суді, спонукали представників Міністер-
ства юстиції України та законодавчої вла-
ди до внесення змін у закони.

Наразі ми покладаємо надію на ухва-
лення закону, яким пропонуються розши-
рені повноваження приватних виконавців 
шляхом зрівняння правових можливостей 
із державними виконавцями: щодо окре-
мих видів стягнення, зокрема з державних 
та комунальних підприємств. Це дозволить 
знизити вплив бюрократичних процесів на 
виконання остаточних судових рішень та 
надасть реальну диспозитивність обрання 
суб’єкта виконання рішень стягувачам.

— З якими труднощами або нестандарт-
ними ситуаціями вам доводилося стика-
тися на практиці?
— Сьогодні дуже легко отримати будь-
яку інформацію, а от процес отримання 
судових рішень усе ще залишається дуже 
тривалим. Відповідач, який стає боржни-
ком у виконавчому провадженні, входить 
у новий статус дуже підготовленим до всіх 
процесуальних дій виконавця, спрямова-
них на негайне виконання рішення. Нерідко 
всі активи вже виведені із одно особового 
особистого володіння боржника.

У зв’язку із цим останнім часом пере-
конуюся у правильності моєї теорії щодо 
обов’язкового вивчення психологічного 
портрета боржника та збору якомога 
більшої кількості інформації про нього з 
відкритих та закритих джерел.

У 2021 році, щоб виконати судові рі-
шення, я подала декілька позовів про вчи-
нення боржниками — фізичними особами 
фраудаторних правочинів, що були вчине-

ні до моменту відкриття виконавчих проваджень. На-
приклад, один боржник передавав нерухомість на ба-
ланс юридичних осіб, у яких сам був співзасновником.

Є справи у судах, в яких ми разом із стягувачем 
намагаємося переконати суддів, що подібні правочи-
ни дійсно було вчинено лише з метою уникнення вико-
нання судового рішення — особа продовжила кори-
стуватися ними після такого «відчуження», важливим 
є творчий, але логічний підхід для доведення даного 
аргументу.

Складними з технічного боку у виконавчому про-
вадженні є дії, спрямовані на вилучення рухомого 
майна, особливо транспортних засобів великих га-
баритів. Для викриття їх місцезнаходження потрібно 
мати знач ний досвід роботи із різними, не завжди 
легко доступними джерелами даних, застосовувати 
логічне мислення для аналізу фактів.

— Про які категорій справ ідеться? Хто ваші клієнти?
— Подібне може мати місце у будь-якій справі. Суть 
судового спору не має вирішального значення, якщо 
у підсумку треба стягнути певну суму коштів або зо-
бов’язати відповідача реально вчинити певні дії. Це 
інший процес.

У мене на виконанні є виконавчі про-
вадження і про стягнення з юридичних 
осіб у сфері B2B відносин, і про стягнення 
заборгованості з фізичних осіб на користь 
банківських, фінансових установ, фізич-
них осіб, комунальних підприємств, і про 
виконання немайнових зобов’язань.

Його ефективність залежить, перш за 
все, не від категорії, а від якісного покро-
кового плану дій та злагодженої роботи 
людей, залучених до процесу виконання.

Виконавче провадження є втіленням 
ідеї дійсно успішного юридичного бізнесу, 
коли на меті приватний виконавець, як і 
досвідчений розумний адвокат, має досяг-
нення видимого результату, а не процес 
заради процесу. Із втіленням таких прин-
ципів зустрічаюся під час співпраці з адво-
катськими об’єднаннями та юристами.

— Чи є приватний виконавець більше під-
приємцем або представником держави?
— Професія приватного виконавця пере-
буває на межі діяльності у сфері публіч-
ного права та дуже високого рівня якості 
організації бізнес-процесів. Україна — 
дуже прогресивна держава, і тенденції 
щодо підвищеної потреби в моделі H2H 
відносин знаходять своє відображення і у 
сфері виконання судових рішень.

Надто довго виконання рішень судів 
та інших органів повністю покладалося на 
державні органи, організація діяльності 
яких унеможливлювала будь-яку особи-
сту відповідальність конкретної особи за 
здійснення конкретних виконавчих (або 
фактично процесуальних) дій. Це могло 
бути викликано як банальною заванта-
женістю та браком кадрів, так і недостат-
ньою мотивацією, відсутністю націленості 
на успіх.

Маючи особистий значний досвід юри-
дичної роботи саме у приватному секторі, 
можу запевнити — приватний виконавець 
є партнером стягувача. Ми із юристами 
маємо спільну філософію. Приватний ви-
конавець зацікавлений у тому, щоб яко-
мога швидше закрити провадження з 
максимальним результатом; у тому, щоб 
узгодити позиції, якщо якісь дії боржника 
оскаржені до суду, він сам звітує перед 
клієнтом, а не чекає, коли в нього перепи-
тають. Стягувачу не потрібно виділяти ок-
ремий ресурс на контроль здійснення ходу 
виконавчого провадження у приватного 
виконавця. Узгодженість дій та однакове 
розуміння наслідків їх вчинення також є 
важливим, зокрема, у процесах виконання 
ухвал про забезпечення. Так, наприклад, 
практичні дії виконавця з накладення 
арешту можуть мати істотне значення для 
збереження майна стягувача.

— Можливо, приватний виконавець у 
деякому сенсі є агентом суспільства?
— Філософія будь-якої сучасної сус-
пільної та підприємницької діяльності 

повинна включати й соціальну складову. 
І професія приватного виконавця цілком 
відповідає цьому критерію.

Винесення рішення на користь особи 
не є кінцевою точкою правосуддя, адже 
метою будь-якого судового процесу є 
реальне відновлення порушеного права 
чи реально стягнута грошова компенса-
ція. Приватний виконавець справді є тим 
суб’єктом, який підтверджене судом на 
папері право робить реальним. Навіть у 
ситуації, яка може здаватися безнадій-
ною. Особливо у випадках, коли виконав-
чі провадження роками очікували на ви-
конання у державних органах виконавчої 
служби. Без використання більш склад-
них інтелектуальних та гнучких законних 
інструментів впливу на боржника щодо 
виконання судового рішення, які є у при-
ватних виконавців, вони залишилися б в 
архівах. Діяльність приватного виконав-
ця має цілком вимірний показник ефек-
тивності, а професія загалом дозволяє 
юристу проявити та розвивати найкращі 
якості, застосовуючи практичні навички 
й теоретичні знання із різних сфер права.

— Чи достатньо у виконавців інструмен-
тів, передбачених законом?
— На жаль, українське законодавство 
у сфері примусового виконання рішень є 
застарілим: на практиці виникають ситу-
ації, які неможливо однозначно кваліфі-
кувати за чинними нормами спеціального 
права.

Хоча диджиталізація крокує країною, 
між виконавцями та багатьма державни-
ми органами, які мають повноваження із 
надання інформації про актуальний май-
новий стан боржника, встановлено папе-
ровий обмін запитами. Вони можуть об-
роблятися впродовж місяця як звернення 
громадян. Деякі інституції дозволяють 
собі взагалі не надавати інформації про 
боржника. Оскарження такої мовчазної 
відмови нерідко заходить у глухий кут, 
оскільки адміністративні суди відмов-
ляють у розгляді справ між суб’єктами 
владних повноважень.

На такий випадок варто продумати 
співпрацю з досвідченими адвокатами, 
які паралельно із вимогою виконавця на-
магаються отримати інформацію в межах 
адвокатських запитів та відповідно іні-
ціюють притягнення до відповідальності 
за відмову в її наданні.

Треба шукати альтернативні шляхи 
здійснення окремих виконавчих дій. Якщо 
потрібно, залучати суб’єктів господар-
ської діяльності. У процесі цього викона-
вець може стати експертом із логістики, 
замірів площ та меж земельних ділянок, 
якості зернових культур, переліку доку-
ментів для участі в тендерах за окремими 
категоріями (що також може стати в на-
годі при вивченні істотно значимої інфор-
мації про боржника).

МАРІЯ ФЕСИК
Народилася у місті Києві. У 2005 році всту-
пила до юридичного факультету  Київського 
національного лінгвістичного університету. 
З 2007 року працювала в юридичній та патент-
ній фірмі «Грищенко та Партнери» помічником 
юриста. У 2010—2013 роках була помічником 
нотаріуса. Після звільнення працювала поміч-
ником адвоката та юристом в АО MITRAX.
У 2019 році успішно склала іспит на право зай-
няття незалежною професійною діяльністю 
та розпочала діяльність як приватний вико-
навець. 
У 2021 році вступила до аспірантури Інституту 
держави і права ім. В.М. Корецького при Націо-
нальній академії наук України.
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ІРИНА ГОНЧАР

Кримінально-правовий тиск на бізнес посилюється. Реформи правоохоронних 
органів не підвищують якості розслідування злочинів та інших правопорушень. Судді 
загальних, особливо апеляційних, судів перевантажені справами через кадровий голод. 
Лише Верховний Суд намагається привести до спільного знаменника розрізнену судову 
практику з процесуальних питань. Але якою вона буде, покаже час: свої абсолютно нові 
підходи до прочитання окремих норм КПК тим часом пропонує ВАКС

ВАКС-фактор

Практика захисту від кримінального 
обвинувачення в останні роки стабільно 
показує зростання. Попри те що кожна 
чергова реформа у правоохоронній сфері 
мала би покращувати якість розслідуван-
ня злочинів, наразі цього не відбувається. 
А от судова практика демонструє курс на 
формування та уточнення процесуальних 
правил. Загалом вона вирізнялася єд-
ністю. До 2021 року, поки своє бачення 
приписів Кримінального процесуального 
кодексу (КПК) України не почав висловлю-
вати Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО 
КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
«Останніми роками політика укра-
їнської держави та законодавство 

щораз більше спрямовані на кримі-
налізацію правопорушень у сфері гос-
подарській діяльності», — зауважує 
В’ячеслав Кохляков, партнер Dynasty 
Law & Investment. Хоча нові склади 
злочинів не впроваджуються, наяв-
ні статті Кримінального кодексу (КК) 
України постійно уточнюються. Зокре-
ма, під тиском судової практики та 
позицій Конституційного Суду України 
(КСУ).

За останній рік КК поповнився стат-
тями:

— 3662 та 3663 щодо відповідаль-
ності за недостовірне декларування. Ці 
зміни були ухвалені на виконання рі-
шення КСУ і набули чинності 30 грудня 
2020 року;

— 2861 стосовно відповідальності за 
керування транспортними засобами у ста-
ні сп’яніння;

— щодо відповідальності за сексу-
альні злочини проти дітей.

Крім того, уточнено норми про відпові-
дальність за ухилення від сплати податків, 
порушення правил техногенної безпеки, 
неправдиве повідомлення про мінування 
об’єктів критичної інфраструктури, вико-
ристання надр і жорстоке поводження з 
тваринами, ухилення від призову на вій-
ськову службу. Окремо уточнено, що є 
«корупційні правопорушення», а є «право-
порушення, пов’язані з корупцією».

Хоча прямо більшість із новацій не 
пов’язані з діяльністю бізнесу, проте це 
лише на перший погляд. Зважаючи на 

те що в Україні залишається практика 
недобросовісної конкуренції через від-
криття кримінальних проваджень проти 
гравців ринку, фактично кожен новий 
чи оновлений склад злочину може бути 
апробовано на бізнесі.

Як наслідок, говорить адвокат 
Dynasty Law & Investment, і українські 
підприємства, й іноземні інвестори пе-
ребувають під тиском із боку держави. 
Правовий захист бізнесу від криміналь-
них ризиків набуває дедалі більшої ак-
туальності.

НОВІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
2021 рік для сфери кримінальної прак-
тики запам’ятається перманентним 
відстроченням запуску роботи Бюро 
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 партнер Asters. Він також скептично 
оцінює ймовірність змінення підходів у 
роботі нового органу, оскільки жодних 
правових запобіжників від переходу ко-
лишніх працівників податкової міліції на 
посади в БЕБ немає.

Олександр Матвієнко, адвокат 
Sayenko Kharenko, зазначає, що пертур-
бації в системі та на керівних посадах 
дивним чином вплинули на роботу від-
повідних правоохоронних органів. Це 
пов’язано, на думку юриста, зі змінами 
високопосадовців системи правопоряд-
ку, початком передання частини право-
охоронних повноважень від СБУ та ДФС 
до БЕБ, зміненням правового статусу 
НАБУ. «Очевидно, що нововведенням 
непросто пробити граніт правоохорон-
ної юстиції. Проте окремі моменти саме 
цього року стали очевидними сигналами 
змін», — зауважує пан Матвієнко, не бе-
ручись їх оцінювати.

Щодо суті змін юрист Sayenko 
Kharenko звертає увагу на те, як очіль-
ники правоохоронних органів та самі 
структури почали активно висвітлювати 
свою діяльність в соціальних мережах, 
медіа. «Буквально в кожного невелич-
кого відділку поліції є своя сторінка у 
Facebook. Сторінка активно кимось ве-
деться та заповнюється контентом у 
дусі «Зняли кота з даху». Тимчасом як, 
відповідно до інсайдерської інформації, 
недокомплектованість особового скла-
ду Національної поліції тільки в місті Ки-
єві становить майже 40 %, у регіонах — 
іще більше», — зазначає правник.

економічної безпеки (БЕБ) та агонією 
податкової міліції, ідеями реформування 
Служби безпеки України (СБУ), спробами 
призначити  керівників  Державного бюро 
розслідувань (ДБР) та Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури (САП), зни-
женням медійного тиску на Національне 
антикорупційне бюро України (НАБУ) та 
завершенням переатестацій прокурорів.

На ці процеси покладали неабияку 
надію громадяни і держава. Правники 
проявляли здебільшого стриманий пе-
симізм. Глобального підвищення якості 
досудового провадження та розсліду-
вання злочинів не відбулося. Однак, як 
зауважують юристи, завдяки набуттю 
практичного досвіду відчувається по-
мітне підвищення якості матеріалів, які 
готують НАБУ та САП.

Сергій Гребенюк, партнер Asters, 
відзначає відчутний сплеск активності 
податкової міліції: транзитний період 
перед запуском БЕБ ознаменувався 
шквалом кейсів, ініційованих податко-
вою міліцією «наостанок». «Попри по-
зитив довгоочікуваної ліквідації цього 
органу, різкого поліпшення ситуації 
найближчим часом може не відбути-
ся», — застерігає пан Гребенюк. Він не 
виключає, що БЕБ із початком своєї ро-
боти буде продукувати нові такі кейси, 
щоб відповідати очікуванням від нього, 
показувати результат. «Подібний  сплеск 
активності щодо бізнесу ми помічали 
після створення ДБР, яке, до речі, пря-
мо не покликане фокусуватися на діяль-
ності бізнесу», — пояснює свій прогноз 

ДОСУДОВЕ  
ПРОВАДЖЕННЯ
«Порівняно з 2020 роком станом на кі-
нець листопада 2021 року в Єдиному 
реєстрі досудових розслідувань майже 
втричі більше реєстрацій кримінальних 
проваджень у сфері господарської, служ-
бової та професійної діяльності, пов’я-
заної з наданням публічних послуг», — 
наводить дані В’ячеслав Кохляков із 
Dynasty Law & Investment.

До того ж підходи правоохоронних 
органів, зокрема й тих, що були створені 
після 2014 року, не змінилися. «Відсут-
ні інституції, які б стали на захист біз-
несу. Ні поліція, ні прокуратура, ні інші 
органи не захищають його і не викону-
ють функції, які мали б виконувати за 
законом», — коментує пан Кохляков. Він 
пропонує зупинити безперервне з мо-
менту здобуття незалежності «реформу-
вання» та «покращення» законодавчого 
регулювання діяльності правоохоронних 
органів і відпрацювати алгоритми їх ро-
боти, щоб громадяни та бізнес справді 
отримали інституції, які охороняють їхні 
права.

Олександр Матвієнко також наво-
дить статистику зі щорічного звіту Упов-
новаженого Верховної Ради України з 
прав людини. За даними звіту, впродовж 
2020 року надійшло 5 744 повідомлен-
ня про порушення процесуальних прав у 
кримінальному провадженні: 

— на доступ до правосуддя, спра-
ведливий розгляд справи в розумні стро-
ки скаржилися 2 208 разів,

— на порушення прав працівника-
ми правоохоронних органів — 1 814,

— стосовно ефективного здійс-
нення досудового розслідування, до-
тримання розумних строків виконання 
процесуальних дій і прийняття процесу-
альних рішень — 1 170.

«Це жахливі дані, адже до омбуд-
смена звертаються лише одиниці. Тому 
для об’єктивного оцінювання реальної 
ситуації необхідно всі цифри збільшити 
в кілька десятків разів», — коментує 
Олександр. Він також вважає, що про-
блема прихована не в роботі рядових 
працівників, яких постійно переатесто-
вують, а у політизації керівництва пра-
воохоронних органів. Наслідком такої 
політизації є тиск на рядових працівни-
ків цих органів, яким фізично не дають 
можливості здійснювати нормальне та 
своєчасне слідство. «Суспільство вже 
давно сприймає систему правопорядку 
не як гаранта спокою на вулиці, а як ос-
новного опонента», — робить невтішне 
резюме пан Матвієнко.

Водночас залишаються традиційні 
проблеми порушення підслідності та 
протистояння між силовими відомства-
ми. Іноді це йде на користь конкретній 
справі, однак не прогнозованості кри-
мінальних процедур у цілому. Суди фак-
тично не мають процесуальної можли-
вості реагувати на це інакше, крім як не 
приймати докази або виправдовувати 
осіб, однак наважитися на такий крок 
можуть не всі. Особливо в умовах ка-
дрового голоду та цейтноту.
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тримання під вартою (ухвали слідчих 
суддів ВАКС від 21 вересня 2021 року 
у справі № 991/5976/21).

Експерт вважає, що такі критерії 
створюють якісну базу для подальшого 
використання суддями, щоб запобігти 
порушенню процесуальних прав осіб 
під час розслідувань, та інколи навіть 
правоохоронними органами, щоб змен-
шити ризики «претензій» до оголошених 
ними підозр.

Денис Нєнов, адвокат ЮФ «Ілля-
шев та Партнери», також відзначає 
сміливість підходів ВАКС до оцінки 
допустимості доказів. Однак він вка-
зує на те, що ВАКС, на його думку, не 
визнає істотними окремі процесуальні 
порушення, через які суди загальної 
юрисдикції, зокрема ВС, ухвалюють 
виправдувальні вироки або закрива-
ють кримінальні провадження. Так 

СУДОВА ПРАКТИКА В 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ
«Із моменту початку роботи ВАКС став 
джерелом якісних правових позицій 
із кримінальних процесуальних пи-
тань», — зазначає Сергій Гребенюк. 
Наприклад, щодо встановлення факту 
(не-) вручення підозри

«Під час такого розгляду судді ВАКС 
напрацьовують конкретні практичні 
критерії для визначення факту набут-
тя особою статусу підозрюваного. Ба 
більше, судді ВАКС застосовують адек-
ватний підхід і скасовують ті рішення 
правоохоронців, які не можливі без ста-
тусу підозрюваного, саме на підставі 
відсутності такого статусу в особи», — 
відзначає пан Гребенюк рішення щодо 
скасування постанов про зупинення до-
судового розслідування або стосовно 
відмови в задоволенні клопотань про 

відбулося у справі про скерування про-
курором обвинувального акта на адресу 
суду після закінчення строку досудового 
розслідування.

Пан Нєнов підкреслює, що ВАКС не ух-
валив жодного виправдувального вироку 
з підстав визнання доказів недопустими-
ми. У всіх 9 випадках суд констатував від-
сутність у діях осіб складу злочину. З од-
ного боку, це вказує на заглиблення суду 
в суть відносин, з іншого — на можливе 
порушення процесуальних приписів.

Чи збережеться така тенденція на-
далі, покаже час. Наразі, як підрахував 
пан Нєнов, ВС переглянув лише 9 вироків 
ВАКС. Однак уже проявилася різність у 
підходах ВАКС і ВС. І саме в питанні до-
пустимості доказів: 

— ВС однозначно визнає докази, 
зібрані з порушенням підслідності, не-
допустимими (постанови ВС від 14 черв-
ня 2021 року у справі № 991/492/19, 
від 2 червня 2021 року у справі 
№ 201/8020/16);

— Апеляційна палата ВАКС висло-
вила позицію, за якою докази, зібрані 
органом досудового розслідування в 
кримінальному провадженні, якщо зго-
дом встановлено належність такого про-
вадження до підслідності іншого органу, 
слід вважати допустимими за умови, що 
визначити належний орган досудового 
розслідування на момент їх отримання 
було неможливо у зв’язку з неповнотою 
відомостей про кримінальне правопору-
шення (ухвала від 2 червня 2020 року у 
справі № 520/2989/16-к).

«ВС залишив без змін вказану ухвалу, 
заклавши підвалини для можливої зміни 
позиції, обраної в його попередніх рішен-
нях», — вважає пан Нєнов.

ТРЕНДИ ПРАКТИКИ  
ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ
Тоді як у світі словосполучення «захист 
бізнесу» означає систему превентивних 
заходів від протиправного втручання 
з боку конкурентів чи зловмисників, в 
Україні здебільшого йдеться про захист 
від кримінально-правового тиску дер-
жави

«Навіть за умови повністю прозорої 
структури бізнесу, неухильного дотри-
мання всіх норм законодавства в умовах 
сучасної України жодне підприємство не 
може бути впевненим у тому, що віднос-
но нього чи його посадових осіб не буде 
відкрито кримінальне провадження, та 
убезпечити себе від тиску», — зазначає 
В’ячеслав Кохляков. Він вказує на те, 
що правоохоронні органи під час роз-
слідування кримінальних правопорушень 
часто не досягають головної мети — 
встановлення об’єктивної істини, не до-
тримуються презумпції невинуватості. 
Їхня позиція: «Якщо ми приїхали, ви вже 
винні». Фактично чиняться дії, в яких нор-
ми КК та КПК України використовуються 
як засоби тиску на бізнес.

Тож пан Кохляков серед головних 
кримінально-правових ризиків бізне-
су виділяє проведення обшуку в рамках 
кримінального провадження: «Під час 
цієї процесуальної дії органи намага-
ються вилучити якомога більше майна, 
навіть якщо це все не передбачено ухва-
лою слідчого судді». Попри те що подібні 
дії самі можна кваліфікувати як злочин і 
втручання в господарську діяльність під-
приємства, яке паралізує цю діяльність, 

саме бізнес потім мусить доводити про-
типравність дій правоохоронців.

Іншим ризиком, на який звертає ува-
гу адвокат Dynasty Law & Investment, 
є спроби блокування рахунків підпри-
ємств шляхом арешту. «Якщо до того 
вже був проведений обшук, діяль-
ність підприємств припиняється повні-
стю», — зазначає юрист.

Підтвердженням відсутності будь-
якої законної мети в таких діях, окрім 
тиску, В’ячеслав Кохляков називає те, 
що, як правило, після проведення об-
шуків та накладення арештів досудове 
розслідування проводиться мляво. Ні 
допитів, ні запитів, ні викликів. А потім 
таке провадження у переважній біль-
шості випадків закривається з різнома-
нітних причин. 

Ще один ризик, який складно перед-
бачити, — запити щодо надання інфор-
мації, копій документів, бухгалтерської 
та фінансової звітності, зокрема на 
підставі статті 93 КПК України. Відмова 
майже завжди гарантує арешти рахун-
ків та процесуальні дії проти компанії. 
Тож адвокат Dynasty Law & Investment 
радить у випадках, якщо немає підстав 
вважати, що відповідь буде використа-
но проти підприємства, надавати ін-
формацію за запитами.

Сергій Гребенюк до того ж радить 
звернути увагу на активність іноземних 
правоохоронних органів щодо майна 
бізнесу за кордоном. Це не очевидна 
загроза, проте вже відчутна. «Остан-
нім часом нам доводиться не лише 
сприяти діяльності іноземних інвесто-
рів в Україні, а й допомагати форму-
вати стратегію захисту від українських 
бізнесів за кордоном. Найбільш акту-
альна тенденція — арешт рахунків че-
рез підозри, пов’язані з відмиванням 
коштів», — ділиться практикою пан 
Гребенюк. Складність супроводу таких 
справ адвокат пояснює, зокрема, про-
цесуальними особливостями кожної 
юрисдикції.

ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Разом із трендами, які збережуться у 
зв’язку з реформами в системі право-
охоронних органах, на практику захисту 
від кримінального обвинувачення, без-
умовно, вплинуть останні процесуальні 
новації. З 15 грудня 2021 року в кри-
мінальному процесі запроваджується 
функціонування Інформаційно-телеко-
мунікаційної системи досудового розслі-
дування, що буде інтегрована з Єдиним 
реєстром досудових розслідувань. Ця 
система має спростити доступ сторін до 
матеріалів провадження та процесуаль-
ну комунікацію між ними. Проте адвока-
ти стримано реагують на те, що зможуть 
оперативно отримувати інформацію про 
нові матеріали у справі або матимуть 
доступ до ЄРДР, — нові можливості для 
адвокатів, найімовірніше, будуть озна-
чати нові способи їх позапроцесуально-
го обмеження з боку опонентів.

До того ж очевидно, що впроваджен-
ня нової технологічної системи, крім 
часу, потребуватиме й фінансування та 
технічного переоснащення місцевих за-
гальних судів. Тож навряд повноцінно 
вона запрацює в усіх судах найближчим 
часом. Більш імовірно — після зміни ме-
режі судів першої інстанції.

ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 AVER LEX
2 ASTERS
3 EQUITY
4 VB PARTNERS
5 SAYENKO KHARENKO
6 BARRISTERS
7 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ
8 GOLAW
9 АRІО

10 GRACERS

ПРОВІДНІ ЮРИСТИ

1 ВІТАЛІЙ СЕРДЮК 
(AVER LEX)

2 СЕРГІЙ ГРЕБЕНЮК 
(ASTERS)

3 ОЛЕКСАНДР ЛИСАК 
(EQUITY)

4 ЄВГЕНІЙ СОЛОДКО 
(SAYENKO KHARENKO)

5 ОЛЬГА ПРОСЯНЮК 
(AVER LEX)

6 ДЕНИС БУГАЙ 
(VB PARTNERS)

7 КОСТЯНТИН ГЛОБА 
(BARRISTERS)

8 ЄВГЕН ГРУШОВЕЦЬ 
(АRІО)

9 ДЕНИС ПОНОМАРЕНКО 
(BARRISTERS)

10 ОЛЕКСІЙ МЕНІВ 
(ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ)

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

ОЛЕГ ВДОВИЧЕН 
(ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ)

АРТЕМ ДРОЗДОВ 
(AVER LEX)

ІГОР ГЛУШКО 
(GOLAW)

В’ЯЧЕСЛАВ КРАГЛЕВИЧ 
(EQUITY)

ГАЛИНА ЛЕФОР 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

АНДРІЙ ЛЕВКОВЕЦЬ 
(BARRISTERS)

СЕРГІЙ ЛИСЕНКО 
(GRACERS)

ТЕТЯНА ЛІСОВЕЦЬ 
(СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ)

ОЛЕКСАНДР ЛУК’ЯНЕНКО 
(VB PARTNERS)

АНЖЕЛІКА МОІСЄЄВА 
(GOLAW)

ДЕНИС НЄНОВ 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

ІЛЛЯ НОВІКОВ 
(BARRISTERS)

ДЕНИС ОВЧАРОВ 
(LEGAL HOUSE)

ТАРАС ПОШИВАНЮК 
(EQUITY)

КОСТЯНТИН РИБАЧКОВСЬКИЙ 
(АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ)

ЗЛАТА СИМОНЕНКО 
(SAYENKO KHARENKO)

СЕРГІЙ СМІРНОВ 
(SAYENKO KHARENKO)

ОРЕСТ СТАСЮК 
(ASTERS)

ІГОР ФЕДОРЕНКО 
(AVER LEX)

МАКСИМ ШЕВЕРДІН 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF)

ОЛЕКСІЙ ШЕВЧУК 
(BARRISTERS)

ЛІДЕРИ РИНКУ.  
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО / WHITE-COLLAR CRIME

ІНШІ ВІДОМІ  
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

ADER HABER
АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ  
ТА ПАРТНЕРИ
CREDENCE
ESQUIRES
ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON
ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ
JUSCUTUM
ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ
ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ
СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ
ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF

АВТОРИТЕТНИЙ ЮРИСТ

ЯРОСЛАВ ЗЕЙКАН 
(EQUITY)

* — В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ. 
ДЖЕРЕЛО: UKRAINIAN LAW FIRMS 2021. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS
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ПЕРЕКОНАНИЙ СЕМЕН ХАНІН, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР ЮК «АМБЕР»

«Електронні докази в тому вигляді, як вони тепер збираються,  
є недопустимими»

Помилки в електроніці

— Чому питання використання елек-
тронних доказів у кримінальному про-
вадженні зараз є таким актуальним?
— У нас, загалом у державі, неправиль-
но проводяться негласні слідчі (розшу-
кові) дії (НСРД), тож, як наслідок, рано 
чи пізно будуть прийматися помилкові 
судові рішення. Не розуміючи сутнос-
ті речей, суди виходять за межі права, 
втручаються у закони фізики, вирішуючи 
очевидні для інженера речі. Ця пробле-
ма не пов’язана з конкретним кейсом — 
вона масштабна.

Може повторитися ситуація як у 
США, коли після винайдення експертизи 
ДНК було виправдано безліч людей. У 
нас просто ще не настав для цього час.

Адвокатів, які про це говорять, не 
чують. Нині вирішальне значення має 
суспільна думка, а не те, що сторона об-
винувачення, збираючи докази, зробила 
все для того, щоб злочинець уникнув 
відповідальності. Як наслідок, уся відпо-
відальність за такі дії органів досудово-
го розслідування покладається на суд.

Фактично на сьогодні є дві пара-
лельні реальності: в одній навіть дитина 
може підробити голос, відео тощо, а в 
іншій — поважний суд ставить запитан-
ня, чому сторона захисту вирішила, що 
в електронних доказах є підроблення. 
Так, власне, це ж і має бути перевірено 
під час судового розгляду. Чомусь саме 
у кримінальній юрисдикції, де відпові-
дальність значно вища — це долі людей, 
суд приймає як докази дані без накла-
дення електронного цифрового підпису. 
Причому практика Верховного Суду у 
цьому питанні суперечлива. Є рішення 
Третьої палати, є рішення Об’єднаної 
палати, але найцікавіше те, що ці рішен-
ня оцінюють фізику процесів, а не торка-
ються питань права.

— Як часто ви як адвокат заявляєте 
клопотання про недопустимість і недо-
стовірність електронних доказів?
— Часто заявляю. Коли починав заяв-
ляти такі клопотання, вважав, що можу 
зробити це більш мотивовано, бо маю 
інженерну освіту. Проте це виявило-
ся пасткою: знання в мене є, але судді 
не бажають сприймати певні доводи, 
оскільки тим самим ставиться під сумнів 
результат усіх НСРД, які проводяться в 
державі.

Я наголошую на тому, що адвокати 
не хочуть, щоб усі, хто вчинив злочин, 
були не покарані. Мені, навпаки, зда-
ється, що саме цього і добивається 
сторона обвинувачення. Збираючи до-
кази старими методами, сторона обви-
нувачення розуміє, якими можуть бути 
наслідки таких дій. Свідомі адвокати 
хочуть, щоб у кримінальному процесі 
дотримувалася процедура збирання 
доказів, зокрема й електронних. Щоб не 
порушувались права людини. Тому рано 
чи пізно, якщо не ми, то інші адвокати 
отримають виправдувальний вирок, а 
люди, які фактично мають перебувати у 
в’язниці, вийдуть на волю.

— У чому, на ваш погляд, полягає особ-
ливість оцінки електронних доказів 
суддею, слідчим суддею?
— Почну з морального боку такої оцін-
ки. Судді повинні замислитись над тим, 
чим є «Вищий Суд». Питання оцінки до-
казів слідчими суддями — це взагалі 
болюче питання. Я вважаю, що слідчі 
судді мають оцінювати очевидну недо-
пустимість доказів, у тому числі й елек-
тронних. Загалом важливим є застосу-
вання конкретних норм права. Тому чим 
раніше судова практика Верховного 
Суду нормалізує процес оцінки елек-
тронних доказів, тим ліпше буде для 
всіх — сторони захисту, сторони обви-
нувачення і суду.

— Чи має сторона захисту об’єктив-
ну можливість довести у суді факт 
підробки або монтажу електронного 
 доказу?
— Фактично це зробити дуже складно, 
оскільки сторона обвинувачення часто 
посилається на те, що засоби, якими 
вони здійснювали НСРД, є секретними. 
Але назви цих засобів є на сайті держав-
них закупівель ProZorro. На сайті вироб-
ника є характеристики таких засобів, і 
загалом деякі з цих засобів перебувають 
у вільному продажі.

Також є проблема щодо призначен-
ня експертиз за клопотанням сторони 
захисту. Сторона обвинувачення не на-
дає доступу до постанови про призна-
чення експертизи, мотивуючи тим, що це 
може зашкодити досудовому розсліду-
ванню. Суд за клопотанням сторони за-
хисту також не може поставити питання 
перед експертом, оскільки невідомо, які 
саме питання були поставлені стороною 
обвинувачення.

Постановка стандартних питань 
не є коректним методом у цих правах. 
Візьмемо для прикладу стандартне пи-
тання: «Чи є запис безперервним?». При 
здійсненні цифрового запису відбува-
ється аналого-цифрове перетворення, 
яке з самого початку робить запис та-
ким, що переривається. Створюються 

окремі «слайди», які повторюються з 
відповідною частотою, яка називається 
частота дискретизації. Тобто поставле-
не питання є помилковим за своєю сут-
тю. Тому відповідь експерта про те, що 
запис був безперервним, є як мінімум 
підставою для допита такого експерта 
в суді. Але експертів не допитують. Так, 
можливо, достатньо було б, аби хоча 
б запитання, які ставляться експерту, 
відповідали елементарній логіці. При 
відповіді на запитання, чи вносилися 
якісь зміни до запису, також потрібно 
враховувати, що при аналого-цифрово-
му запису такі зміни вносяться завжди, 
оскільки є кодеки, які стискають і обрі-
зають запис.

— Які зміни до КПК ви запропонува-
ли б внести з метою удосконалення 
процесу збирання, перевірки та оцінки 
електрон них доказів?
— Аби щось змінити, не треба багато 
змінювати. Є багато приладів, які фор-
мують ЕЦП при збиранні інформації, є 
джерела інформації та її зберігання, які 
не можуть бути перезаписані. Звичай-
но, доречно було б передбачити в КПК 
окрему статтю про електронні докази, 
зробити посилання у тексті цієї статті 
на Закон України «Про електронний ци-
фровий підпис». Проте основне питання 
не в тому, що саме написано в КПК, а як 
це застосовується. Важливим є «здоро-
вий» підхід до оцінки доказів.

— Чи є у вашій практиці приклади 
успішних кейсів, коли суди визнавали 
електронні докази недопустимими або 
недостовірними?
— Позитивна судова практика щодо 
визнання доказів недопустимими або 
недостовірними у кримінальних спра-
вах — це одиничні випадки. Таким 
прикладом є справа, в якій у протоколі 
було зазначено, що запис НСРД тривав 
годину, а до суду надавався запис три-
валістю 15 хвилин. Верховний Суд під 
час судового розгляду поставив логічне 
запитання про те, де інші 45 хвилин за-
пису. І, не отримавши чіткої відповіді на 
це запитання від сторони обвинувачен-
ня, визнав такий доказ недопустимим.

Але у 99,9 % справ подання таких 
клопотань безперспективне. Водночас 
ми такі клопотання подаємо активно, 
щоб привернути увагу до цієї проблеми.

Сподіваюся, що поступово завдяки 
спільним зусиллям адвокатів, фаховому 
обговоренню проблеми, професійним 
публікаціям, форумам вдасться змінити 
суспільну думку та підходи до оцінки 
електронних доказів. Необхідно зміни-
ти підхід у суспільстві, що «посадити» 
треба за будь-яку ціну. Наше спільне 
завдання — привести в норму правоза-
стосування.

СЕМЕН ХАНІН
Народився у 1971 році в Луцьку Волинської 
області. У 1993 році закінчив Київське вище 
військове авіаційне інженерне училище, от-
римав кваліфікацію інженера-математика 
за спеціальністю «Математичне забезпечен-
ня автоматизованих систем управління». 
У 2012 році отримав кваліфікацію магістра 
права у Міжнародному науково-технічному 
університеті імені академіка Юрія Бугая.
З 2013 року — керуючий партнер ЮК «АМБЕР». 
У 2014 році отримав свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською діяльністю.
Член правління Асоціації адвокатів Украї-
ни, член Громадської ради при Головному 
управлінні ДПС у місті Києві. Заслужений 
юрист України. Нагороджений орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня та відомчими нагоро-
дами Державного комітету фінансового мо-
ніторингу України «За високі досягнення у 
розвитку системи запобігання та протидії 
легалізації доходів, отриманих злочинним 
шляхом». У 2020 році отримав науковий 
ступінь кандидата економічних наук. Автор 
книг «Сніданок юриста», «Осінній жираф» та 
«Перша зорька».
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В Україні створені необхідні умови для протидії та припинення корупції.  
Однак про успіхи в цій сфері говорити ще зарано — темпи роботи  
антикорупційних органів поки що не відповідають  
інтересам держави та запитам суспільства

Антикорупційний ландшафт

Боротьба з корупцією в Україні три-
ває вже не одно десятиліття, але вона 
й досі не досягла такого рівня, щоб її 
можна було назвати успішною. На нашу 
думку, проблема криється у толерантно-
му ставленні населення до цього явища, 
адже корупція в Україні має історичні 
витоки. На жаль, під впливом традицій 
та соціального середовища в свідомості 
багатьох громадян сформувалось уяв-
лення, що для пришвидшення розв’язан-
ня своїх проблем та досягнення позитив-
ного результату необхідно матеріально 
зацікавити особу, від якої залежить 
прий няття того чи іншого рішення.

Проте створити успішну прогресив-
ну державу в умовах розвитку корупції 
майже неможливо. Тому в Україні був 
забезпечений системний та комплек-
сний підхід до вирішення цього питан-
ня. На сьогодні прийнято та зазнає 
постійного оновлення антикорупційне 
законодавство. Відповідальні завдан-
ня покладені на нові антикорупційні 
органи — Національне антикорупцій-
не бюро України (НАБУ), Спеціалізова-
ну антикорупційну прокуратуру (САП) 
та Вищий антикорупційний суд (ВАКС), 
робота яких має бути спрямована на 
очищення влади, попередження та при-
пинення випадків топкорупції. Націо-
нальне агентство з питань запобігання 
корупції контролює стан електронно-
го декларування осіб, які потенційно 
можуть бути суб’єктами корупційних 
правопорушень, здійснює моніторинг 
способу їхнього життя. Отже, створено 
необхідні умови для протидії та припи-
нення корупції.

Однак про успіхи у цій сфері поки 
що не йдеться. Було б несправедливо 
говорити про те, що НАБУ, САП та ВАКС 
сьогодні не виконують свої функції, 

втім, скупі цифри статистики свідчать, 
що темпи їх роботи наразі не відпо-
відають інтересам держави у сфері 
боротьби з корупцією. Відповідно до 
інфографіки на сайті НАБУ, в роботі 
цього органу перебуває 879 кримі-
нальних проваджень, а обвинувальних 
вироків як підсумків ефективного досу-
дового розслідування ухвалено судами 
у цих провадженнях усього 56, тобто в 
15 разів менше. З одного боку, віднос-
но невелика кількість обвинувальних 
вироків може бути пов’язана з тим, що 
справи про корупцію — це особлива 
категорія справ про так звану інтелек-
туальну злочинність. З іншого — інколи 
буває доволі проблематично встанови-
ти межу між кримінальними діяннями 
та господарськими правовідносинами. 
І коли починається розслідування у та-
ких справах, вони «буксують», оскільки 
дуже складно довести у сфері госпо-
дарських правовідносин так званий 
кримінальний елемент.

Якою, на нашу думку, є «якісна» 
складова української корупції? Найчас-
тіше вона представлена корупційними 
злочинами, які кваліфікуються за стат-
тями 368, 369, 364, 191 Кримінального 
кодексу України. Їх розслідування, як 
правило, є надзвичайно складним. На 
це однозначно впливає публічність осіб, 
щодо яких здійснюються провадження, 
та значний суспільний резонанс таких 
справ. Нерідко виникає необхідність 
звернення під час розслідування до 
Інтерполу або компетентних органів ін-
ших держав за міжнародною правовою 
допомогою, що, безумовно, впливає на 
тривалість розслідування.

Дуже часто в таких провадженнях 
обвинувачення базується на доказах, 
отриманих з певним обмеженням прав 

людини, зокрема на результатах не-
гласних слідчих (розшукових) дій, що 
проводяться, як правило, з викорис-
танням спеціальних технічних засобів. 
Якщо ж обвинувачення побудоване 
виключно або переважно на доказах, 
отриманих завдяки таким засобам, або 
доказах, отриманих з використанням 
таємних агентів, у такому разі може 
бути непоправно порушене право наших 
клієнтів на справедливий судовий роз-
гляд, а таємне збирання таких доказів 
може призвести до порушення ще од-
нієї із засад кримінального проваджен-
ня — забезпечення права на повагу до 
приватного життя. Саме тому в кримі-
нальних провадженнях щодо корупції 
суттєво зростає роль захисників, які 
виступають своєрідними контролера-
ми дотримання справедливого балансу 
між інтересами держави та приватної 
особи, захист якої вони здійснюють.

Ще однією особливістю доказування 
корупційних злочинів є, як правило, не-
обхідність проведення великої кількості 
різноманітних експертиз — економічної, 
комп’ютерно-технічної, експертизи ві-
део-, звукозапису та інших. Відповідно, 
адвокат повинен бути фахівцем не тіль-
ки у галузі юриспруденції, а й мати до-
статній рівень знань і у цих галузях.

Оскільки адвокатське об’єднання 
Benchers спеціалізується на криміналь-
них справах у сфері топкорупції, ми ро-
зуміємо, що обійти так звану політичну 
складову, якщо притягують до кримі-
нальної відповідальності мера або міні-
стра, майже неможливо. Це завжди — 
великий суспільний резонанс. І якщо 
особу викрили на злочині, держава за-
цікавлена руками своїх органів довести 
справу до логічного завершення. Вод-
ночас притягнення до відповідальності 
топчиновника не може здійснюватися 
з грубим порушенням або обмеженням 
його прав. Кримінальний процесуаль-
ний кодекс (КПК) України передбачає 
належну правову процедуру та містить 
процесуальні гарантії прав підозрюва-
них/обвинувачених, незалежно від того, 
яка особа, будь-то пересічний громадя-
нин або високопосадовець, і за злочин 
якої тяжкості притягується до відпові-
дальності. Тому першочергова мета на-
ших адвокатів — добитися безумовного 
дотримання прав підзахисних під час 
розслідування і розгляду кримінальних 
проваджень та активно реагувати у 
разі їх порушення.

На сьогодні органом досудового 
розслідування — НАБУ — за допомо-
гою слідчих суддів ВАКС практикується 
притягнення до кримінальної відпові-
дальності колишніх топчиновників та 

інших високопосадовців, які вже не жи-
вуть в Україні, а мають постійне місце 
проживання за кордоном, із застосу-
ванням процедури спеціального досу-
дового розслідування та спеціального 
судового провадження (in absentia). 
Особливістю цієї процедури є те, що 
вона здійснюється за відсутності об-
винуваченого. На жаль, у чинному КПК 
України питання спеціального досу-
дового розслідування та спеціального 
судового провадження залишаються 
найпроблемнішими та найслабкіше вре-
гульованими з огляду на забезпечення 
захисту осіб, які притягуються до кримі-
нальної відповідальності за корупційні 
правопорушення.

На наш погляд, найбільш недоско-
налим у цій процедурі є повідомлення 
особі про підозру, включно з врученням 
такого повідомлення. Найчастіше осо-
ба, щодо якої проводиться розсліду-
вання in absentia, не знає не тільки, в 
чому вона обвинувачується, а й узагалі 
про наявність щодо неї кримінально-
го провадження. Цей факт є реальною 
загрозою забезпеченню принципу зма-
гальності у кримінальному проваджен-
ні та, як наслідок, забезпеченню права 
на справедливий судовий розгляд у ці-
лому. Саме тому наші адвокати, беручи 
участь у таких провадженнях, з метою 
ефективного захисту прав своїх клієнтів 
орієнтуються насамперед на загальні 
засади кримінального провадження та 
на практику Європейського суду з прав 
людини.

Щоб мінімізувати ризики притягнен-
ня до відповідальності за корупцію або 
правопорушення, пов’язані з корупцією, 
чиновникам треба добре розумітися на 
антикорупційному законодавстві, яке 
поки що залишається доволі складним 
для його сприйняття не лише пересіч-
ними громадянами, а й юристами. Вра-
ховуючи, що на сьогодні законодавство 
матеріально заохочує викривачів ко-
рупції, не можна виключати випадків, 
коли недобросовісним викривачем 
щодо чиновника може бути організова-
на провокація злочину.

Щоб запобігти корупції, є певні по-
стулати, які треба знати будь-якому 
чиновнику, зокрема такі: не виконува-
ти послуги, які суперечать професійним 
обов’язкам, хто б про них не просив; 
працювати так, щоб виконану робо-
ту можна було перевірити в будь-який 
момент; розділяти сфери інтересів на 
службову та приватну. Але якщо когось 
із чиновників неочікувано викликали до 
НАБУ, треба покладатися, у першу чер-
гу, на якісну юридичну допомогу, яку 
завжди готові надати наші адвокати.

ОЛЬГА  
ШАПОВАЛОВА,
адвокат,  
партнер АО Benchers

ОЛЕКСАНДР  
МИКИТЕНКО, 
адвокат,  
партнер АО Benchers

ОЛЕКСАНДР МИКИТЕНКО, ОЛЬГА ШАПОВАЛОВА
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«У сторони захисту є реальний шанс своєю активною професійною 
роботою стати учасником формування практики ВАКС»

Захисні можливості

— Зважаючи на два роки практики, що 
можете сказати про окремий «суд для 
посадовців» — Вищий антикорупційний 
суд (ВАКС). Він виправдовує своє існу-
вання та окремий статус?
— Перш за все, не варто розглядати 
ВАКС тільки як «суд для посадовців». 
Особи приватного права також можуть 
бути учасниками процесів, які знахо-
дяться в підсудності Вищого антико-
рупційного суду. Це пояснюється тим, 
що предметом розслідування/судового 
розгляду у відповідних справах можуть 
бути обставини взаємовідносин держав-
ного сектору із представниками сфери 
приватного права.

Крім того, підсудні ВАКС категорії 
справ завжди складні, часто багато-
епізодні й можуть бути з великою кількі-
стю учасників-фігурантів, тому вони ви-
магають ґрунтовного системного підходу 
та значного часу. Якщо говорити відвер-
то, то районні суди надто завантажені 
і «турбулентні» через судову реформу. 
У них об’єктивно немає можливості при-
діляти достатньо уваги та часу не лише 
складним, а й узагалі всім проваджен-
ням.

За таких обставин особливість ВАКС 
у тому, що він розглядає винятково 
справи однієї категорії. Це дає змогу 
суддям більше вникати в специфіку, різ-
ні законодавчі та доктринальні нюанси, 
а також забезпечувати системний підхід 
до судового розгляду і напрацювання 
нових підходів у судовій практиці.

— ВАКС створювали як один із елементів 
антикорупційної інфраструктури, ніби за-
вершення ланцюга НАБУ — САП — ВАКС. 
Це викликало побоювання, що суд буде 
саджати всіх, щодо кого надійшли спра-
ви. Чи відчувається  упереджене ставлен-
ня суду до ваших клієнтів?
— Упередженість у цьому випадку над-
то різке слово, оскільки ВАКС очевидно 
докладає зусиль для дотримання балан-
су і рівності сторін. Звичайно, і сторо-
на захисту, і сторона обвинувачення за 
нагоди будуть наголошувати на менш 
критичному ставленні суддів до опонен-
тів та наданих ними матеріалів. Проте я 
неодноразово повторювала і мої колеги 
розділяють зі мною цю думку, що ВАКС 
змушує досконально працювати всі сто-
рони процесу. 

Є ще нюанс стосовно суперечливих 
за змістом норм КПК України, напри-
клад, різних підходів до моменту оголо-
шення особи в міжнародний розшук чи 
підтвердження вручення підозри. Поки 
ВАКС ще не напрацював єдиної прак-
тики застосування таких норм. Вважаю, 
що це лише питання часу. І у сторони за-
хисту є реальний шанс своєю активною 
професійною роботою стати учасником 
її формування.

— Чи демонструє суд прогресивні під-
ходи у питаннях надання дозволів на 
слідчі та розшукові дії, організації про-
цесу та дотримання принципів кримі-
нального провадження тощо?
— У більшості аспектів судового про-
цесу можна відзначити прогресивний 
підхід антикорупційного суду. Напри-
клад, щодо загальної організації робо-

ти, докладання зусиль до забезпечення 
швидкого розгляду справ. Позитивна 
організація роботи стосується й апарату 
суду — можна швидко отримати інфор-
мацію у справі, ознайомитися з матеріа-
лами провадження.

З власного досвіду можу сказати: 
опрацьовуючи докази обвинувачення, 
судді ВАКС, хоч і очікують від правоохо-
ронних органів якісних матеріалів спра-
ви, але все ж надають перевагу сутніс-
ному підходу наданих ними доказів, а не 
процесуальному.

Наприклад, якщо докази зібрані з 
порушенням підслідності чи з іншими 
процесуальними порушеннями і, як на-
слідок, повинні бути недопустимими, суд 
може взяти їх до уваги. При цьому Вер-
ховним Судом визнано, що дотримання 
належної правової процедури є складо-
вим елементу принципу верховенства 
права, однак ВАКС дещо відходить від 
цієї позиції. Сподіваюсь, сторона обви-
нувачення не буде зловживати цим.

— Чи є розгляд таких справ справді 
оперативним?
— Поза всяким сумнівом можна ствер-
джувати, що підхід ВАКС до розгляду 
справ побудований на принципах мак-
симальної ефективності часового розпо-
ділу. Водночас судді ВАКС враховують 
думку учасників процесу щодо можли-
вості участі в судових засіданнях.

— До способів процесуальної ефектив-
ності, мабуть варто віднести і практику 
закріплення слідчих суддів за справою?
— Від початку діяльності у ВАКС скла-
лася практика, коли за справою визна-
чається один основний, а також декіль-
ка запасних слідчих суддів. У більшості 
випадків один і той самий слідчий суддя 
здійснює судовий контроль впродовж 
усього досудового розслідування. З точ-
ки зору якості судового процесу такий 
підхід має позитивну тенденцію: суддя 
має можливість повністю ознайомитись 
з усіма матеріалами справи і відслідко-
вувати всі ключові моменти і важливі 
деталі. Сторона захисту і сторона обви-
нувачення не повинні щоразу описувати 
загальні відомості по справі, а можуть 
зосередитись безпосередньо на тому 
питанні, що є предметом розгляду кон-
кретного судового засідання. Певною 
мірою це спрощує організацію судового 
процесу.

З іншого боку, в сторін можуть ви-
никати складнощі, коли суддя вже 
сформував свою позицію щодо певного 
процесуального питання за своїм внут-
рішнім переконанням. У таких ситуаціях 
складно змінити його практику з одно-
го і того ж самого питання. Наприклад, 
щодо обґрунтованості підозри чи допу-
стимості доказів, отриманих у результаті 

проведення слідчих дій. Проте ці момен-
ти дуже стимулюють нас як адвокатів 
вдосконалюватись та застосовувати не-
стандартні методи захисту.

— Як адвокати сприймають «протисто-
яння» ВАКС та Верховного Суду після 
того, як ВС скасував вирок через пору-
шення строку досудового розслідування?
— Робити висновки щодо існування 
протистояння на підставі лише одного 
наразі випадку скасування Верховним 
Судом вироку занадто рано.

Питання строків після запрова-
дження законодавцем процесуально-
го порядку закриття кримінального 
провадження у разі закінчення строку 
досудового розслідування впродовж 
останніх двох років набуло особли-
вої актуальності. Формування єдиної 
правозастосовчої практики з цього 
питання стало справжнім викликом 
для юридичної спільноти. Якщо спер-
шу виникали певні розбіжності у ро-
зумінні порядку обрахування відпо-
відних строків та визначення дати їх 
закінчення, то рішення ВС поставило 
крапку у цій дискусії. З огляду на те, 
який високий рівень суспільної уваги 
викликає робота ВАКС та його рішен-
ня, можна припустити, що ігнорування 
ВС у цій ситуації того порушення, яке 
мало місце з боку сторони обвинува-
чення у кримінальному провадженні, 
що розглядалося ВАКС, створювало б 
помилкову судову практику. Тому, як 
на мене, це так зване протистояння 
насправді несе в собі виключно пози-
тив. Саме такий рівень публічності та 
уваги до роботи ВАКС обумовив актив-
ну увагу на рішення ВС та його мотиви, 
тим самим формуючи серед правників 
більш чітке їх розуміння.

— За статистикою, у ВАКС 16 % ви-
правдувальних вироків (тоді як загалом 
по Україні менш ніж 1 %). Чи означає 
це, що у захисту більше шансів на успіх, 
якщо справа підсудна ВАКС?
— У першу чергу така статистика пояс-
нюється саме складністю кримінальних 
правопорушень, підслідних НАБУ. Існу-
юча сьогодні практика судового роз-
гляду кримінальних проваджень ВАКС 
показує, що більш прискіплива увага 
суддів зосереджена не на оцінці дока-
зів з точки зору їх допустимості, а пере-
важно на їх належності та достатності 
в сукупності для висновку про наявність 
складу кримінального правопорушення. 
Водночас варто відзначити, що у разі 
переконливої позиції захисту, яка ціл-
ком спростовуватиме обвинувачення 
у справі, беручи до уваги виваженість 
роботи ВАКС, цілком можливо, що шан-
сів здобути перемогу у захисту справді 
більше.

ОЛЬГА ПРОСЯНЮК
Народилася 1 січня 1981 року у Вінниці. 
У 2004 році закінчила Академію адвокатури 
України. Кандидат юридичних наук (2013). 
Адвокат з 2006 року. Керуючий партнер 
АО AVER LEX з 2012 року.
Одна з провідних адвокатів у кримінальних 
і судових справах в Україні, широко відома 
своєю практикою захисту інтересів публічних 
осіб, бізнесу та професійних прав.
Її спеціалізація включає захист в складних кор-
поративних спорах, корупційних справах, від 
спроб силових поглинань і посягань на честь, 
гідність і ділову репутацію. Клієнти особливо ці-
нують її за підтримку в найкритичніших ситуа-
ціях під час судових розглядів. Вона також висо-
ко шанована опонентами, суддями і колегами.
Ольга неодноразово була названа серед провід-
них жінок-лідерів в юридичній професії, які 
впливають на розвиток юридичного ринку. 
Її досягнення в кримінальній практиці від-
значаються багатьма міжнародними і націо-
нальними рейтингами. У дослідженні Who's 
Who Legal: Thought Leaders Global Elite, яке 
проводиться з 2019 року на основі зібраних за 
20 років рекомендацій клієнтів з усього світу, 
вона першою була відзначена серед представ-
ників українського юридичного ринку в сфері 
Business Crime Defence.
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«Усі провадження є комплексними, отже, потребують принципово 
нових підходів у роботі WCC-адвокатів»

Комплексний підхід

— Сьогодні розвиток практики anti-
corruption набрав неабияких обертів. 
Чим це викликано?
— Популярність практики anticorruption 
є світовим трендом. Провідні юридичні 
компанії вже давно включили її до пе-
реліку своїх послуг. Частина компаній 
обрала цей напрям як основний вид ді-
яльності.

Якщо говорити про закордонний 
досвід, anticorruption охоплює не лише 
питання кримінальних розслідувань пра-
воохоронних органів, а також антико-
рупційні аспекти діяльності бізнес-кор-
порацій.

У нашій реальності 90 % практики 
складають розслідування НАБУ/САП та 
невелика частина проваджень НАЗК. 
На відміну від країн Європи та США, у 
нас немає спеціальних нормативних ак-
тів, які б дієво змушували бізнес впро-
ваджувати антикорупційні політики та 
здійснювати внутрішні розслідування.

— Як вплинула діяльність антикоруп-
ційних органів на розвиток практики 
anticorruption?
— Імплементація антикорупційної інф-
раструктури — НАЗК/НАБУ/САП — та 
функціонування Вищого антикорупцій-
ного суду (ВАКС) мають революційний 
вплив на практику. Це відбулося як у 
кількісному вимірі, так і в якісному.

Про високий темп антикорупційних 
розслідувань свідчить статистика ВАКС. 
Зокрема, суд ухвалив 45 вироків щодо 
50 осіб, сім із них — виправдувальні. 
На розгляді першої інстанції перебу-
ває 184 провадження за обвинувачен-
ням 440 осіб. Лише у першому півріч-
чі 2021 року слідчі судді розглянули 
3538 клопотань та 837 скарг.

Усі ці провадження є, по суті, комп-
лексними, отже, потребують принципово 
нових підходів у роботі WCC-адвокатів. 
Комплексний характер вимагає не лише 
розуміння кримінального права та про-
цесу, а також знань банківського, кор-
поративного права та антимонопольно-
го законодавства.

Крім того, велика частка антико-
рупційних розслідувань за своєю суттю 
є транскордонною. Це пов’язано з тим, 
що грошові потоки, які відстежуються, 
можуть проходити через три-п’ять юрис-
дикцій. Цей фактор вимагає як знання 
іноземної мови, так і розуміння принци-
пів фінансового моніторингу та механіз-
му банківських трансакцій.

— Високі стандарти роботи потребу-
ють насамперед професійної команди. 
Як компанія підходить до підбору ка-
дрів?
— Серед основних критеріїв «нашого» 
адвоката не лише чудове знання кри-
мінального законодавства. Важливим 

є розуміння суміжних практик, а також 
обізнаність у бізнес-процесах клієнта, 
розуміння «законів» корпоративного 
світу.

Вважаю, що 30 % успіху в роботі ад-
воката залежить від добре розвинених 
soft skills. Саме тому, як мінімум один 
раз у квартал, наші співробітники про-
ходять унікальні тренінги, ексклюзивно 
розроблені для VB PARTNERS.

Наша робота пов’язана з підвищеним 
стресом та не передбачає перебування у 
зоні комфорту. Задані стандарти і темп, 
звісно, підходять не всім. Дехто, отримав-
ши унікальний досвід, обирає більш спо-
кійний професійний формат.

Є й інший варіант: коли стажери 
проходять професійний шлях та стають 
партнерами компанії. Двоє наших парт-
нерів свого часу прийшли до компанії ще 
студентами, а сьогодні вони — лідери 
практики.

— Клієнт практики anticorruption ви-
багливий, провадження — завжди 
складні. Які принципи та політики ком-
панії дозволяють задовольнити вимоги 
клієнта?
— Я виділяю кілька принципів, які да-
ють змогу не лише відповідати очікуван-
ням клієнтів, а й перевершувати їх.

По-перше, для успіху в кейсі не до-
статньо зібрати екстрапрофесійних 
юристів в одній компанії. Важливо ство-
рити синергію, колеги мають бути об’єд-
нані спільною метою та цінностями.

По-друге, впроваджені високі стан-
дарти якості та ідеально відпрацьовані 
бізнес-процеси. Ми приділяємо значну 
увагу кожному етапу роботи: від мето-
дології формування позиції у справі до 
алгоритму роботи кур’єра.

По-третє, проактивна професійна 
позиція кожного члена команди (від 
юридичного секретаря до партнера-за-
сновника).

Окремо виділяємо: відданість ін-
тересам клієнтів, щирість намірів, жагу 
до досягнення успіху, постійне бажання 
самовдосконалення та відточення пра-
вової позиції. Завдяки цим правилам та 
політикам ми досягли визнання наших 
клієнтів та високих позицій як у націо-
нальних, так і в міжнародних рейтингах. 
Зокрема, наша компанія визнана Law 
Firm of the Year in Criminal Defense за 
версією Best Lawyers 2021.

— Які особливості розслідування 
anticorruption-злочинів ви можете ви-
ділити?
— Можна виділити декілька основних 
напрямів anticorruption.

Перший — економічні склади зло-
чинів, що стосуються розкрадання, при-
власнення тощо. Зауважу, що в таких 
кейсах НАБУ розслідує не лише факти 
корупції, але й стандартну бізнес-ак-
тивність. Яскравий приклад — справа 
«ПриватБанку», де не повідомлено про 
підозру жодному державному діячу, а 
лише топменеджерам банку.

Другий елемент — справи щодо 
незаконного збагачення та недосто-
вірного декларування. Понад рік тому 
Конституційний Суд України скасував 
попередні статті Кримінального кодек-
су, що стало причиною закриття сотень 
проваджень. Парламент впровадив 
нові редакції статей, але сьогодні ак-
тивна робота НАБУ в цьому напрямі не 
спостерігається.

Третій напрям пов’язаний з отри-
манням/наданням неправомірної виго-
ди. Справи цієї категорії є пріоритетом 
для НАБУ та САП. Ми майже не ведемо 
таких кейсів.

В окрему категорію можна виділити 
питання НАЗК щодо здійснення переві-
рок і притягнення декларантів до ад-

міністративної відповідальності. Хоча 
ці справи не є частиною кримінального 
процесу, вони мають антикорупційний 
характер.

— Ви — адвокат року у сфері WCC & 
Anticorruption за версією «Юридичної 
премії» та адвокат року у сфері Criminal 
Defense за версією Best Lawyers. Що 
стало запорукою вашого успіху?
— Приємно бачити, що найавторитетні-
ші незалежні рейтинги так високо оціню-
ють наші успіхи. Це ще раз підтверджує 
правильність обраного нами шляху — 
стратегія спеціалізації, концентрація на 
ключових практиках.

Вважаю, що наші позиції посилюють 
п’ять ключових принципів.

Експертиза екстракласу. Якщо пре-
тендуєш бути № 1, твої знання та нави-
чки повинні бути найкращими на ринку.

Багатогранність WWC, яка потребує 
колективних зусиль. Ми створюємо саме 
команду-«зірку», а не групу «зірок-адво-
катів».

Безкомпромісна якість — безумов-
ний критерій. Якість нашої роботи не за-
лежить ні від складності, ні від розміру, 
ні від публічності чи гонорару проєкту.

Наступний критерій я називаю «знай 
свого клієнта». Адвокат — це не лише 
професіонал у кримінальному проце-
сі, а й експерт в індустрії клієнта, який 
ідеально розуміється на основних біз-
нес-процесах.

П’ятий фактор — ідеально відточені 
стандарти й політики компанії. Стандар-
тизація процесів є гарантією перемоги в 
десятках кейсів одночасно.

— Чи можете ви спрогнозувати тен-
денції розвитку практики anticorruption 
на найближчі десять років? Чи вплива-
ють вірогідні тенденції на стратегію та 
цілі вашої компанії?
— Ключові тенденції — збільшення 
кількості й обсягу проваджень, підви-
щення професіоналізму слідчих та про-
курорів, розвиток cross-border розсліду-
вань.

Це змушує нас одночасно збільшува-
ти кількість адвокатів та поглиблювати 
експертизу. За останні роки наш штат 
збільшився із семи до сімнадцяти адво-
катів. Сьогодні у нас четверо партнерів, 
у найближчі роки плануємо розшири-
ти партнерський склад до шести-семи 
управлінців.

У відповідь на тенденцію ми не буде-
мо розширювати кількість практик, про-
те плануємо збільшити команду та свою 
присутність в іноземних юрисдикціях.

Наша мета — створювати трен-
ди практики, зберігаючи лідерство, та 
стати найбільшою монофірмою країни 
з надвисоким рівнем фінансової ефек-
тивності.

ДЕНИС БУГАЙ
Народився 30 грудня 1978 року в Білій Церкві 
Київської області. Освіта — Національна юри-
дична академія України імені Ярослава Мудро-
го (2001 рік).
З 2005 року — партнер-співзасновник юридич-
ного бутика VB PARTNERS.
Спеціалізація: White-Collar Crime, Government 
Relations, судова практика та корпоративні 
конфлікти. Експерт з питань транскордонних 
розслідувань, екстрадиції та Інтерполу. Від-
значений провідними фаховими нагородами 
та рейтингами, зокрема Lawyer of the Year in 
Criminal Defence за версією Best Lawyers 2022 
та адвокат року з WCC & Anticorruption за вер-
сією «Юридичної премії» 2021 року.
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«У резонансних політичних процесах клієнтам, у першу чергу, необхідно 
набратися терпіння, пережити тиск і беззаконня з боку правоохоронної 
та судової систем, які в таких справах діють як єдине ціле»

Область підвищеного тиску

— Яке місце займає кримінальна прак-
тика в очолюваному вами адвокатсько-
му об’єднанні? Що змінилося порівняно 
з минулим роком?
— Для практикуючих адвокатів не сек-
рет, що запит клієнтів саме на захист у 
кримінальних справах за останні роки 
стрімко зріс. Цей рік не став винятком. 
Проте, порівняно з минулими роками, 
на прикладі нашого об’єднання, суттєво 
збільшився попит саме на захист у резо-
нансних кримінальних провадженнях із 
політичним акцентом. При цьому захист 
у корупційних провадженнях та про-
вадженнях категорії WCC залишається 
затребуваним на стабільно високому 
рівні.

У сучасних умовах формування сус-
пільної думки відіграє вкрай важливе 
значення для діючої влади, а тим біль-
ше у випадках, коли приховати зведення 
особистих рахунків руками правоохо-
ронців неможливо тримати в секреті. За 
таких умов ми стаємо очевидцями того, 
що верхівка влади, хоч і не дуже того 
бажаючи, але напряму стає рушійною 
силою у кримінальних провадженнях, а 
останні набувають резонансу та полі-
тичного забарвлення.

— Можете назвати тенденції кримі-
нального правосуддя в цьому році? Як 
ви їх оцінюєте в контексті еволюції кри-
мінальної юстиції?
— Як би ретельно не був виписаний за-
кон, процесуальна чи процедурна нор-
ма, завжди можна знайти можливість 
їх застосувати «по-своєму». Тим більше, 
якщо на це є політична воля, декілька 
«відреформованих» чи новостворених 
правоохоронних органів та однозначна 
підтримка Феміди.

Однак, вибираючи такий слизький 
шлях, політична верхівка діючої влади 
мусить чітко усвідомлювати те, що сво-
їми діями формує нові тренди «право-
суддя по-українськи», які подекуди не 
піддаються жодній логіці. Більше того, 
ці тенденції стають фундаментом пра-
вового нігілізму, нульового рівня пра-
восвідомості, відчуття незахищеності, 
вседозволеності, беззаконня та анархії.

Тож доводиться констатувати, що, 
здійснюючи захист саме у резонансних 
політичних процесах, клієнтам, у першу 

чергу, необхідно набратися терпіння, 
пережити суттєвий тиск і беззаконня з 
боку правоохоронної та судової систем, 
які саме в таких справах діють як єдине 
ціле.

Водночас саме на такому етапі хай-
пу, пресконференцій, брифінгів, постів, 
лайків та відеороліків верхівки держави, 
який супроводжується витиранням ніг 
об закон, сторона захисту зобов’язана 
системно, беземоційно та скрупульоз-
но виконувати свою роботу — збирати 
докази! Саме так, адже, на превеликий 
жаль, презумпція невинуватості в нашій 
державі не діє. І коли ця вся буря емоцій 
та ейфорія мине, саме захисникам дове-
деться затягувати прокурорів у суд для 
розгляду по суті всіх тих проваджень, які 
лопають, як мильні бульбашки.

— Чим відрізняються підходи право-
охоронців та суддів до кримінальних 
проваджень з політичним акцентом по-
рівняно з іншими справами?
— Доказами. А точніше — їх відсутніс-
тю у переважній більшості заполітизо-
ваних кримінальних проваджень.

Здійснюючи досудове розслідуван-
ня, слідчий під процесуальним керівниц-
твом прокурора, із залученням опера-
тивних підрозділів та інколи з дозволу 
слідчого судді, дійсно має неабиякі мож-
ливості у збиранні доказів, їх закріпленні 
та формуванні якісного обвинувачення.

Однак, коли завдання зовсім інакше, 
то всі зазначені дієві особи просто фі-
зично не мають часу займатись якимсь 
розслідуванням. Адже це марудна і час-
то не цікава справа, про яку в соцмере-
жах чи на ютуб-каналі не розкажеш.

Це й не дивно, бо така категорія 
справ з’являється на світ не в результаті 
системної професійної роботи контро-
люючих чи правоохоронних органів, а 
за прямою вказівкою «зверху» або за-
мовленням «збоку» і тією ж вказівкою 
«зверху».

Чого бракує нинішній владі? Систем-
ності, виваженості й терпіння, а інколи 
і здорового глузду. При цьому бажання 
швидкого результату наявне завжди. 
Коли такі характерні риси виступають 
причиною та рушійною силою розсліду-
вання, то ніколи якісного продукту не 
вийде.

Ми неодноразово були свідками гуч-
них заяв керівництва держави та право-
охоронних органів про ті чи інші вик риття. 
Усі бачили та чули їхні прогнози і комен-
тарі щодо бажаних результатів розсліду-
вань. Для розвинених країн це дикість, а 
для нас переросло у норму. Саме тому до-
волі важко відшукати остаточний вирок 
за результатами розгляду такої категорії 
справ. У той же час Україна все частіше 
згадується у рішеннях ЄСПЛ, а цинічні 
порушення прав людини характеризують 
нашу правову систему на світовій арені. Є 
над чим задуматись, чи не так?

— Які основні причини того, що відбу-
вається?
— Відповідаючи на це запитання, я не 
буду оригінальним, адже, дійсно, риба 
гниє з голови!

Наведені мною узагальнюючі прикла-
ди, оскільки багато процесів досі триває 
і наразі я не можу їх коментувати, чітко 
дають зрозуміти, що безкарність поро-
джує вседозволеність. Якщо приклад 
зневажати закон подається «зверху», то 
марно очікувати іншого підходу «знизу».

Гадаю, єдиним важелем стримувань 
і противаг між сторонами обвинувачен-
ня і захисту може виступати слідчий 

суддя. Саме слідчий суддя, а не суд. 
Адже така категорія справ за загальним 
правилом або не скеровується до суду 
взагалі, або розслідування триває ро-
ками, після чого процесуальні опоненти 
просто перестають з’являтись у процес, 
всіляко затягуючи судовий розгляд.

Саме запровадження інституту слід-
чого судді переслідувало зменшення 
обвинувального ухилу кримінального 
процесуального закону, а також мету 
появи незалежного арбітра, поклика-
ного здійснювати судовий контроль за 
дотриманням прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні. А що 
ми отримали на практиці? Іноді здається, 
що ще одного прокурора у провадженні, 
чаша терезів якого завжди переважає в 
сторону обвинувачення.

Можна чітко виокремити умови та 
підстави, які цьому сприяють. Зокрема, 
відсутність єдиної судової практики, що 
надає можливість слідчим суддям з ана-
логічних питань приймати полярно про-
тилежні рішення. А чому б і ні? Навіть 
Велика Палата Верховного Суду систе-
матично відступає від своїх висновків з 
одного і того ж питання.

Використовуючи бюрократичні меха-
нізми паперотворення, за яких під вели-
кою кількістю незрозумілого мотлоху під 
назвою матеріали провадження, не до-
сліджуючи жодного доказу, під прикрит-
тям формальних процедурних моментів, 
приймаються потрібні стороні обвинува-
чення рішення.

Декриміналізація відповідальності 
за завідомо неправосудне рішення, а 
також паралізація роботи Вищої ради 
правосуддя в частині притягнення слід-
чих суддів навіть до дисциплінарної від-
повідальності розв’язують руки недоб-
росовісним учасника процесу що б не 
було написано в папері іменем України, 
жодної реальної відповідальності за це 
не настане.

— На вашу думку, до чого може при-
звести таке вибіркове правосуддя?
— У реаліях сьогодення доводиться 
констатувати, що імітація реформ пра-
воохоронних органів та судової системи 
очевидно призвели до відсутності пра-
восуддя в нашій державі і зневіри сус-
пільства в питанні справедливості.

Ми можемо довго шукати в інформа-
ційному просторі випадки притягнення 
до відповідальності правоохоронців чи 
суддів за результатами їхніх «розсліду-
вань», які закінчилися виправдувальни-
ми вироками чи рішеннями ЄСПЛ проти 
України, однак знайти їх буде надзви-
чайно важко.

Безкарність породжує вседозво-
леність.

СЕРГІЙ КОЛІСНИК
Народився у 1986 році в місті Донецьку. Закін-
чив Національну академію прокуратури Украї-
ни (магістр права). Кандидат юридичних наук. 
Працював в органах прокуратури України та 
Державної податкової служби України.
З 2016 року — керуючий партнер двох адвокат-
ських об’єднань: LES — «Правова та економіч-
на безпека» та «Екобезпека». Спеціалізується 
на захисті бізнесу, податкових спорах, кримі-
нальних провадженнях категорії White-Collar 
Crime, адміністративних та господарських 
справах, займається захистом інтересів насе-
лення та держави в екологічній сфері. Прова-
дить наукову роботу, бере активну участь у за-
конотворчій діяльності на правах експерта та 
консультанта.
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НАГОЛОШУЄ ОЛЕКСІЙ ШЕВЧУК, ПАРТНЕР АО BARRISTERS

«Клієнти найчастіше приходять до нас у зв’язку з тим,  
що їх Сrime Story тягнеться роками і ніяк не закінчується»

Сrime Story

— Як кримінальна практика Barristers 
пережила карантин? Адже саме «кримі-
нальним» адвокатам доводилося часті-
ше за інших залишати ізоляцію, відвіду-
вати суди, виїжджати на обшуки…
— Модель роботи адвокатів змінилася 
лише тим, що ми звикли та адаптувалися 
до нових умов роботи. Якщо пам’ятаєте, 
ми були одними з перших на юрринку, 
хто під час пандемії коронавірусу актив-
но лобіював електронний документообіг 
у судах. Тоді завдяки нашим відкритим 
зверненням до Вищої ради правосуд-
дя та Державної судової адміністрації 
України всі відповідні процеси значно 
прискорилися. Наразі наші адвокати 
повністю адаптувалися до відеоконфе-
ренцій та електронного документообігу. 
Ми все частіше використовуємо елек-
тронний цифровий підпис і все менше 
відвідуємо судові засідання, які прово-
дяться онлайн. Звичайно ж, у цьому є як 
плюси, так і мінуси.

Що стосується впливу карантинних 
обмежень на робочі відносини, то клієн-
ти тепер перестали шукати у нас сеанси 
психолога і витрачати дорогоцінний час 
на зустріч з адвокатом не як із юристом, 
як це належить, а лише для психологіч-
ної підтримки. Тому з приходом корона-
вірусу сеанси психотерапії закінчилися! 
Відтепер клієнти дорожать перш за все 
своїм часом, а разом із ним — і часом 
адвоката.

— Якими виявились мінуси для вашої 
професії від пандемії?
— Це хіба що мінуси, які стосуються 
всієї країни загалом. Як жартує наш ад-
вокат Олександр Тананакін: «житаліза-
ція» поки що не покрила всю Україну і 
часом на трасі Київ — Харків не можна 
налаштувати інтернет, щоб взяти участь 
у судовому онлайн-засіданні. Тож якщо 
такі мінуси і є, то вони часто мають за-
гальнонаціональний характер.

— Як Barristers підготувалася до дру-
гої хвилі пандемії?
— Ми готові на сто відсотків! Усі адво-
кати вакцинувалися, мають відповідні 
сертифікати та інші необхідні докумен-
ти. Наші юристи навчилися працювати 
в режимі онлайн, робити круті конфе-
ренц-дзвінки та відеоконференції. Ми 
провели закриті канали зв’язку, ввели 
елемент бізнесової IP-телефонії, встано-
вили свій постійний кол-центр.

— З настанням нової цифрової доби 
кваліфікація яких злочинів перебуває у 
правоохоронних органів на особливому 
рахунку?
— Статистично нічого не змінилося. У 
правоохоронців також залишаються по-
пулярними статті «Шахрайство», «Заво-
лодіння чужим майном». Додалося лише 

багато екологічних злочинів, пов’язаних із забруд-
ненням вод, земель та вирубуванням лісів. Але особ-
ливої «популярності» набувають цифрові злочини. 
Власне, практика кібербезпеки, яку ми запускали 
минулого року, продовжує активно розвиватись.

— Тобто спрацювала ваша ставка на розвиток 
практики кібербезпеки. А як справи з іншою сфе-
рою кримінальної практики, якій ви приділяли ве-
лику увагу на початку пандемії, — із захистом ме-
диків від кримінальних переслідувань?
— У медицині склалися свої, досить вузькі ніші. Ми 
готові брати кримінальні та адміністративні кейси, 
пов’язані з медичним елементом охорони здоров’я, 
але все одно клієнт змушений звертатися до вузь-
копрофільних фахівців, які працюють у цій спеціалі-
зації вже багато років. Тому кримінально-медична 
галузь у нас не «вистрілила», але водночас на прак-
тиці проявили себе кримінальні елементи у сфері за-
хисту прав інтелектуальної власності. Усілякі шахраї, 
злочинці та хулігани перейшли в мережу та почали 

шукати там легку наживу. Наприклад, 
почастішало незаконне заволодіння 
чужими торговельними марками, адже 
злочинці теж шукають собі нові ніші для 
заробітку. Виявилося, що інтереси клієн-
тів у цьому сегменті теж часто стражда-
ють, відповідно, і в адвокатів побільша-
ло роботи у цій сфері.

— Які ще трендові ніші у практиці кри-
мінального права були цього року? За 
якими клієнтами полювали адвокати 
WCC?
— Пам’ятайте, як говорилося в ра-
дянському кіно: «Доцент, ты, конечно, 
вор авторитетный…». Тому треба йти 
до авторитетних клієнтів для того, щоб 
представляти їхні інтереси, а також щоб 
репутація команди юридичної компанії 
таким чином зростала.

— Ви часто порівнюєте менеджмент 
Barristers з восьминогом або кальма-
ром, у якого є мозковий центр, але 
водночас — кілька щупалець, які діють 
як самостійні організми. Як цей склад-
ний організм розвивається за нинішніх 
складних умов?
— Наша команда має єдині цілі:

1. Заробити більше гонорарів.
2. Посилити репутацію компанії.
3. Показати високу якість послуг.
4. Бути спритніше, швидше та мо-

більніше.
Нині це головні постулати, якими я 

заряджаю команду. І це справді працює! 
Основна перевага Barristers полягає в 
тому, що в цьому великому блакитному 
океані юридичного бізнесу ми, немов 
кальмари, — значно динамічніші, більш 
повороткі і хитріші за інших. Наприклад, 
є великі юрфірми — топи юрринку, важкі 
наче криголами. Але ж штурвал такого 
великого корабля складно розвернути, 
якщо ви пливете на скелі… Тому ма-
невреність — наша головна перевага 
перед гігантами. Саме маневреність 
сьогодні ефективно працює, і це буде 
лейтмотивом юрринку на наступний рік.

— Як розподіляється прибуток у біз-
нес-моделі такого кальмара-восьмино-
га, у якого кожне із щупалець діє само-
стійно?
— Цього року ми намагаємось імпле-
ментувати нову модель розподілу дохо-
дів. Партнер — це агент, який приводить 
клієнтів у компанію і може забирати 
15—20 відсотків прибутку з такого клі-
єнта. Решта прибутку має розподілятися 
рівнозначно між учасниками проєкту. 
У цій моделі все чудово працює — тоді 
всі розуміють, що заробляють, що вони в 
команді і що до них є повага. Усі в рівних 
умовах. Партнера сприймають як друга 
та члена команди, а не як Карабаса-Ба-
рабаса згори.

— У чому саме проявляється маневре-
ність Barristers порівняно з конкурен-
тами?
— Це відсутність складних бюрокра-
тичних процесів, які є у наших колег та 
конкурентів. Там — тривалі погодження 
та наради, у нас усе дуже просто — від-
повідь «так/ні», адвокати моментально 
виїхали, представили клієнту план-звіт. 
При цьому кожен партнер відповідає 
за свою ділянку роботи та кожен веде 
своїх клієнтів. Наприклад, я не лізу в пи-
тання Костянтина Глоби, Ілля Новіков 
не впливає на справи, якими опікується 
Олександр Шадрін, а той, у свою чергу, 
не закидає проблемами Дениса Понома-
ренка. Це як велика комунальна кварти-
ра: поки ніхто не ріже чужу ковбасу, не 
запитавши дозволу, всі дуже добре ужи-
ваються та допомагають один одному.

— Якщо ми вже заговорили про 
«кальмари», то чи схожа робота в рам-
ках кримінального процесу на гру? 
У чому вона проявляється для адвоката 
у кримінальних справах?
— На сьогодні існування Barristers на 
юрринку — це велика гра. У цій грі ми 
граємо і з конкурентами на ринку, і з 
правоохоронними органами. Але у ви-
падку з колегами по юрринку це біль-
ше схоже на фільм «Голодні ігри», а у 
випадку з правоохоронцями — «Злови 
мене, якщо зможеш». У нас є стабільні 
два-три союзники на юридичному ринку, 
назви яких нехай залишаться в секреті. 
Це стабільні союзники, які не зраджу-
ють, не кидають на гроші і не віджима-
ють клієнтів. Це надійні та порядні люди. 
А з усіма іншими ми знаходимося в ре-
жимі голодних ігор.

— Якщо кримінальний процес — це гра, 
то від яких порушень правил найчасті-
ше страждають клієнти?
— Клієнти найчастіше приходять до 
нас у зв’язку з тим, що їх Сrime Story 
тягнеться роками і ніяк не закінчується, 
навіть коли їхню історію допомагають 
писати так звані лідери юридичного рин-
ку. У правоохоронних органів також по-
декуди прийнято затягувати криміналь-
ний процес та працювати за принципом 
«обшук, арешт, чекаємо». Але тут нічого 
не вдієш, адже питання порушення про-
цесуальних термінів — це повсюдна іс-
торія для української системи.

— Адвокати, як у старому анекдоті, 
звикли до довгограючих процесів, адже 
це їм вигідно з фінансової точки зору…
— Це точно не наша модель роботи! 
Ми працюємо за принципом державної 
хірургічної лікарні — швидко прооперу-
вали та прийняли наступного пацієнта! 
Історія про тривале лікування за багато 
грошей — не про нас!

ОЛЕКСІЙ ШЕВЧУК
Народився 13 липня 1985 року у Києві. 
У 2007 році отримав диплом магістра права Ки-
ївського національного економічного універ-
ситету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 
«Правознавство». У 2017 році зарахований до 
аспірантури (заочна форма навчання) в Інсти-
туті держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України за спеціальністю «Право», спеціаліза-
ція — конституційне право.
Відомий участю як адвокат в резонансних кри-
мінальних справах. З 2013 року є арбітражним 
керуючим. 21 грудня 2020 року призначений рад-
ником з правових питань Київського міського го-
лови Віталія Кличка. Ведучий телевізійних проєк-
тів «Злочин та Кара», «Судові справи», «Сімейний 
суд». Визнаний одним із найкращих юристів з 
кримінального захисту в Україні за версією Між-
народного рейтингового агентства Best Lawyers.
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Апеляційна плата

— Які основні тенденції простежують-
ся в кримінальних провадженнях?
— На моє особисте переконання, цьо-
горічною тенденцією в практиці кри-
мінального права та процесу є форму-
вання якісно нової судової практики, 
що відбувається у зв’язку з діяльністю 
суддів Вищого антикорупційного суду. 
Говорячи про новаторство, насамперед 
відзначу нові підходи до вирішення пи-
тань кримінального права та процесу. 
Вони є як в ухвалах слідчих суддів у ме-
жах судового контролю на стадії досу-
дового розслідування, так й у вироках, 
які є результатом розгляду криміналь-
них справ по сутті.

— Наприклад?
— Я б назвав це певною гуманізацією 
кримінального процесу. Так, до при-
кладу, слідчі судді ВАКС лише зрідка 
дослухаються до доводів сторони обви-
нувачення щодо «крайньої» необхідності 
обрання запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. Ця міра фактично 
залишилася лише у випадках, коли підо-
зрювані не прибувають на виклик суду.

Мені було дивно почути від одного 
судді Апеляційної палати ВАКС запитан-
ня до прокурора: «Для чого ви просите 
суд помістити в СІЗО підозрюваного, 
якщо самі підтвердили його належну 
процесуальну поведінку? Чого ви доби-
ваєтеся? Чи для вас є принциповим три-
мання під вартою без урахування додат-
кового тягаря для держави?».

Зважаючи на те, що левова част-
ка справ пов’язані з економічними чи 
службовими правопорушеннями, ВАКС 
у переважній більшості випадків обирає 
грошову заставу. Ба більше, слідчі судді 
доволі скрупульозно підходять до визна-
чення суми застави і врахування май-
нового стану підозрюваного. І хитрість 
сторони обвинувачення «дописати» май-
но родичів не спрацьовує. У листопаді в 
ухвалі у справі мого клієнта слідчий суд-
дя не сприйняв доводи прокурора щодо 
спроможності підозрюваного сплатити 
заставу в заявленому розмірі, вказав-
ши: «Посилання на наявність значної 
кількості активів у близьких родичів, які 
проживають окремо від підозрюваного, 
не може слугувати підставою для визна-
чення розміру застави».

Також цікавою є практика щодо мож-
ливості сплати застави після апеляційно-
го оскарження ухвали про обрання цього 
запобіжного заходу. Ухвала про обрання 
запобіжного заходу у вигляді застави на-
буває чинності з моменту її проголошен-
ня, однак на цей час формується судова 
практика, згідно з якою внесення суми 
застави можливе після завершення про-
цедури апеляційного оскарження. ВАКС 
не буде (принаймні таких прецедентів не 
було) одразу на п’ятий день вирішувати 

питання про заміну запобіжного заходу, кваліфі-
кувати такі дії як неналежне виконання покла-
дених судом обов’язків.

— Повертаючись до діяльності ВАКС, адво-
кати нерідко скаржаться на обмеження прав 
захисту.
— У кожного своя правда... Те, що судді вва-
жають зловживанням процесуальним правом, 
для адвоката іноді є крайньою необхідністю чи 
навіть стратегією захисту. Однак уже є непо-
одинокі випадки, коли суд обмежував адвока-
тів у часі або суті їхніх виступів, тим самим не 
даючи можливості реалізувати право на захист 
у повній мірі. Це робиться під виглядом проце-
суальної економії, з посиланням на обов’язок 
суду забезпечити належний процесуальний хід 
справи. Нібито суд може сам визначати поря-
док здійснення розгляду.

Я ж рекомендую колегам за подібних об-
ставин не поступатися своїми правами та пра-

вами своїх клієнтів. Звісно, не варто пря-
мо конфліктувати із судом чи навмисно 
затягувати розгляд провадження, але й 
погоджуватися з обмеженням права на 
захист неприпустимо. У будь-якому ви-
падку принцип процесуальної економії 
не може використовуватися на шкоду 
іншим базовим принципам судочинства.

— Цими днями ВАКС навів статистику 
за два роки: з 53 вироків, ухвалених су-
дом, дев’ять — виправдувальні.
— Значний відсоток виправдувальних 
вироків — це ще одна відмінна риса 
ВАКС. Судді ВАКС не бояться виправ-
довувати особу, беруть на себе відпові-
дальність, розуміючи, що можуть нара-
зитися на осуд «активістів» або певні дії 
з боку сторони обвинувачення.

Це, зізнаюсь, окриляє адвокатів пра-
цювати наполегливо, адже дійсно нара-
зі є можливість донести свою позицію, 
її як мінімум почують. Тут, як говорила 
Юлія Тимошенко, «Справедливість є! За 
неї варто боротися!», хоча йшлося не про 
кримінальні провадження.

У ВАКС жодна справа не має напе-
ред відомого результату, «рішалово» 
тут не працює, а тому захисники мають 
дійсно чималі шанси за належної підго-
товки отримати виправдувальний вирок 
своєму клієнтові. Знову на перше місце 
для адвоката виходить його фаховість, 
ерудованість та вміння супроводжувати 
справу, відстоювати інтереси клієнта.

— Після ВАКС судитися в інших судах 
уже не хочеться?
— ВАКС підсудні лише ті справи, які пе-
ребувають у провадженні НАБУ, яке, за 
чинним КПК, уповноважене на розслі-
дування виключно так званих корупцій-
них злочинів щодо певної категорії осіб. 
Водночас Кримінальний кодекс України 
не складається лише з одного чи двох 
розділів.

У нашої команди дуже широка гео-
графія клієнтів, тому немає прерогати-
ви — розглядати тільки справи у ВАКС. 
Принаймні клієнтів за цим критерієм 
ніколи не відбираємо. Наприклад, про-
тягом першої половини 2021 року не-
бувалу активність проявляли співробіт-
ники податкової поліції, ймовірно, це 
було пов’язано із завершенням їхньої 
діяльності як державної інституції. Крім 
того, значну частину кримінальних про-
ваджень, які так чи інакше пов’язані з 
веденням бізнесу, розслідують органи 
Національної поліції МВС, СБУ чи навіть 
ДБР. Відповідно, «судитися» ми ходимо й 
у суди загальної юрисдикції.

— Як щодо захисту онлайн?
— Якщо говорити про розгляд кримі-
нального провадження в порядку стат-
ті 336 КПК України — дистанційно, в 

режимі відеоконференції з іншого залу 
судового засідання, то такі випадки вже 
стали звичними. Особливо, якщо суд 
знаходиться в іншому населеному пунк-
ті, ніж обвинувачені чи більшість свідків. 
Тим більше, у період карантину.

Водночас є й прикра практика, коли 
судді розцінюють такий порядок роз-
гляду як певний дар для обвинувачених, 
який у будь-який момент можна забра-
ти. В одній із справ, у якій я здійснюю 
захист клієнтів, суд постановив ухвалу 
про скасування дистанційного судового 
провадження у зв’язку з тим, що в су-
дове засідання не з’являлися адвокати 
інших обвинувачених.

— А якщо говорити про перехід кримі-
нального процесу повністю в електрон-
ний формат?
— Це є новелою кримінального судо-
чинства — проведення судових засідань 
за межами зали судового засідання.

Особисто в моїй адвокатській прак-
тиці таких засідань ще не траплялося. 
Звісно, якщо онлайн-засідання — це 
єдина можливість здійснювати судо-
чинство, то її варто використати. Але ж 
треба пам’ятати про імперативний прин-
цип кримінально процесу — безпосе-
редність дослідження судом доказів, 
зокрема показань свідків, а також про 
обов’язкову участь у судових засіданнях 
сторін кримінального провадження.

Моя особиста думка така: на сьогод-
ні ні кримінальне процесуальне законо-
давство, ні технічна база більшості судів 
загальної юрисдикції не готові до пере-
ходу на електронне судочинство.

Водночас змінами до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо 
запровадження Інформаційно-телеко-
мунікаційної системи досудового роз-
слідування (ІТСДР) з 1 грудня 2021 року 
в усіх судах має бути запроваджено ро-
боту ІТСДР, яка покликана перевести 
кримінальне судочинство в електронну 
форму.

Ідея електронної бази створення, 
збирання, зберігання і передачі мате-
ріалів у кримінальному провадженні, 
надання доступу до матеріалів цілком 
прийнятна, адже доступ до неї, згідно із 
законом, буде забезпечений зі сторони 
захисту. Враховуючи передбачену інте-
грацію до ІТСДР даних Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, адвокати змо-
жуть отримати доступ й до інформації з 
ЄРДР.

Однак у перехідних положеннях КПК 
зазначено, що у разі відсутності інтегра-
ції системи, яка функціонує в конкрет-
ному суді, до ІТСДР слідчий, прокурор 
подає до суду матеріали в паперовій 
формі. Що це буде означати на практи-
ці? Що ми знову будемо працювати як 
раніше!

ТАРАС ПОШИВАНЮК
Народився 14 вересня 1982 року в Івано-Фран-
кiвській області. Вищу юридичну освіту здобув 
у КНУ імені Тараса Шевченка. Працював у відді-
лі договірної роботи юридичного департамен-
ту Міністерства оборони України. У 2008 році 
отримав право на зайняття адвокатською ді-
яльністю. Того ж року став партнером EQUITY. 
Відповідає за розвиток кримінальної практики 
компанії.
З 2019 року — голова Комітету ААУ з кримі-
нального права та процесу. Входить до списків 
найкращих адвокатів кримінальної практики 
за версіями Who is Who Legal, «Вибір клієн-
та: ТОП-100 найкращих юристів України» тa 
Ukrainian Law Firms 2021, найкращих юристів 
кримінальної та судової практики Best Lawyers 
2022. Відзначений дослідженнями Legal500 та 
Chambers.
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ВВАЖАЄ СЕРГІЙ ЛИСЕНКО, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР GRACERS

«Якщо санкції РНБОУ вже застосовані як превентивний захід, то треба 
передбачити певний строк, упродовж якого держава повинна вручити 
особі підозру у вчиненні конкретного злочину або зняти санкції»

Ввідні процедури

— Санкції як спосіб регулювання су-
спільних відносин та припинення пра-
вопорушень за межами кримінального 
та адміністративного проваджень — це 
світовий тренд чи українське ноу-хау?
— Українські санкції — це безпосеред-
нє наслідування інструментарію західних 
партнерів. Більшою мірою Сполучених 
Штатів. Меншою — Євросоюзу. Хоча і ЄС 
не гребує сьогодні такими речами. Однак 
європейські санкції більш лояльні до гро-
мадянина, вони спрямовані на економіч-
ну та політичну площину. Під санкціями 
може опинитися або підприємство, або 
політик.

США діють ширше, накладають санк-
ції і на громадян, але в жодному разі не 
на громадян своєї країни. Вони наклада-
ють санкції у світовому масштабі, на тих, 
хто становить небезпеку для сувереніте-
ту США, на думку адміністрації чинного у 
відповідний момент президента.

— Тобто ключовою є наявність небезпе-
ки для держави?
— Так, це основний критерій. Власне, це 
прописано і у нашому законі. Санкції — це 
спосіб захисту національних інтересів і су-
веренітету країни. Та й суть цих способів 
втручання у права полягає у тому, щоб у 
якнайкоротший та максимально ефектив-
ний спосіб запобігти негативним проявам 
та діям, спрямованим проти незалежності, 
суверенітету та конституційного укладу. 
Тобто коли протидіяти загрозам безпеки 
треба дуже швидко та ефективно. Коли 
немає часу (будуть непоправні втрати) на 
кримінальні провадження, судові проце-
дури, використання інструментарію між-
народних організацій абощо.

— Із зовнішньою небезпекою ніби зро-
зуміло. А як щодо випадків, коли загро-
за безпеці і суверенітету походить від 
своїх громадян?
— Це, на мою думку, і є ключова від-
мінність, яка вирізняє українські санк-
ції з-поміж світових. За замовчуванням 
санкційні заходи не можуть застосовува-
тися до громадян країни, яка їх застосо-
вує. Цей принцип дуже просто пояснити: 
громадяни та їхні права захищені кон-
ституцією відповідної країни. Санкції, у 
свою чергу, є прямим перешкоджанням 
реалізації основоположних прав певними 
особами.

Ось такі санкції — це дійсно україн-
ське ноу хау.

— На такий випадок для своїх грома-
дян у держави має бути кримінальний 
кодекс?
— У першу чергу так. А також процеду-
ра, чітко визначена кримінальним проце-
суальним законом.

Однак я можу погодитися, що іноді і для певних 
ситуацій кримінальний процес є заформалізованим 
настільки, що робота правоохоронного органу, по-
кликаного перешкоджати протиправній діяльності, 
уповільнена. Іншими словами — неефективна.

Я також можу погодитися певною мірою з тим, 
що іноді захист інтересів держави потребує миттєвої 
або хоча б швидкої реакції. На такий випадок дер-
жава повинна мати інструмент захисту своєї терито-
ріальної цілісності чи суверенітету. Такий тобі «стоп-
кран». Проте це дійсно має бути екстрений захід, у 
разі крайньої необхідності.

— Щотижневі (далі рідше) засідання РНБОУ з ме-
тою формування санкційних списків у цю концепцію 
якось не дуже вписуються.
— Хочу нагадати, що санкції до своїх громадян 
Україна застосовувала після 2014 року, одразу після 
того як було ухвалено Закон України «Про санкції». 
Вони були запроваджені у відношенні до тих грома-
дян, яких звинувачували у державній зраді, посяганні 
на конституційний лад — колишній президент та його 
найближче оточення. Вони також громадяни Украї-
ни. І що головне — на час запровадження санкцій 
не перебували в Україні. Фактично Україна не мала 

ефективного інструменту дістатися до 
них через ресурси КК та КПК.

Водночас стосовно цих осіб були вже 
розпочаті процедури заочного пересліду-
вання у тому чи іншому вигляді. Якщо ре-
альних підозр повідомлено особі не було, 
то ці санкції були швидко зняті, зокрема 
європейськими країнами. Проте у певний 
час такі особи були підозрюваними у зло-
чинах проти держави. Наскільки обґрун-
товано, то вже інша справа. Формально 
цього було достатньо, щоб ввести санкції.

Тож підсумуємо: санкції проти грома-
дян до 2019 року Україна вводила лише у 
випадку, коли проти особи вже було хоча 
б відкрите кримінальне провадження і 
така особа не перебувала в Україні.

— Чи є місце санкціям РНБОУ проти 
своїх громадян сьогодні?
— Ми повинні враховувати, що живемо в 
Україні, а не будь-якій іншій країні світу. 
Ми маємо дійсно гострі питання щодо па-
тріотичності наших співгромадян. Причо-
му громадян, які мають значні політичну 
вагу, економічні ресурси та вплив на осіб, 
які виконують функції держави. Тому дії 
проти таких громадян виключно у кримі-
нально-правовій площині, починаючи від 
відкриття кримінального провадження, 
вкрай неефективні, доки особа не поз-
бавлена такого впливу.

Об’єктивно, без санкцій у таких ви-
падках не обійтися. У такий історичний 
період ми живемо. І ми можемо спосте-
рігати, як в окремих випадках санкції 
дійсно використані належним чином і 
працюють.

Інша річ, що відбувається далі, після 
накладення санкцій. А в 90 % випадків 
з боку держави не відбувається нічого. 
Саме людина, яка опинилася у списку, 
шукає способи з нього вибратися і хоча б 
зрозуміти, що саме вона зробила не так. 
І це певною мірою знову відсилає нас до 
англо-американської правової традиції, 
в якій допускається презумпція винува-
тості.

— Чи можна якимось чином спрогно-
зувати, хто може опинитися під санк-
ціями?
— Якщо напередодні ніхто з офісу глави 
держави не розповість про посилення бо-
ротьби, наприклад, з контрабандистами 
(а це, зауважу, не є кримінальним право-
порушенням за чинним КК України), то — 
ні. У юристів немає ввідних даних, за 
якими алгоритмами визначаються особи, 
проти яких запроваджені санкції. Хто і як 
визначив особу такою, що підпадає під 
санкції, — у більшості випадків правди 
ніде знайти.

Навіть у вже ініційованих судових 
спорах офіс глави держави посилається 

на те, що Президент України лише підпи-
сав колективне рішення РНБОУ. Секретар 
РНБОУ — киває на списки, які подали чи 
то МВС, чи то прикордонники, чи то мит-
ники, чи СБУ. Отримати якісь матеріали 
на кшталт досьє на тих, хто під санкціями, 
не вдається ні адвокатам, які захищають 
права таких осіб, ні суду, про що суд від-
верто вже говорить на публічних заходах.

Але ж якщо ми вже допускаємо за-
стосування санкцій до своїх громадян, 
то вони мають бути обґрунтовані. При-
наймні особа, яка піддана таким обме-
женням, повинна отримати можливість 
дізнатися: за які конкретні дії вони за-
стосовані, щоб або дати пояснення, або 
мати можливість захисту для подаль-
шого перегляду такого рішення і зняття 
санкцій. Про помилки у санкційних спис-
ках я краще промовчу.

Ще гірша ситуація з юридичними 
особами. Є випадки, коли бізнес просто 
зупинився, а це було містоутворююче 
підприємство, працівників залишили. 
Чим довше такий завод простоює, тим 
більше потерпають люди, які не мають 
змоги заробити на життя. Тим важливіше 
для держави якомога швидше провести 
ефективне розслідування, та у той чи ін-
ший спосіб роз’яснити ситуацію.

Тобто держава повинна пояснити 
суспільству, тим особам, чиї права об-
межила, або хоча б суду, чому вона так 
вчинила.

— Як зараз із оскарженням санкцій?
— Зважаючи на силу інструменту, потрі-
бен чіткий ефективний механізм оспорю-
вання, перегляду через певний час або 
зняття санкцій. Тільки тоді цей інстру-
мент буде допустимим правом держави, 
яка захищає свої національні інтереси, у 
розрізі концепції прав людини.

Тож якщо санкції вже застосовані як 
превентивний захід, то треба передбачи-
ти певний строк, упродовж якого держа-
ва повинна вручити такій особі підозру у 
вчиненні конкретного злочину або зняти 
всі обмеження. Нехай це буде пів року, 
рік чи навіть два роки. Але такий строк 
повинен бути. Інакше санкції перетворю-
ються на свавілля. А подекуди — на про-
фанацію.

Згадайте перші засідання, коли 
 РНБОУ застосовувала санкції: був прику-
тий інтерес усіх ЗМІ, усіх політиків, адво-
кати були на низькому старті, готові не-
гайно кинутися на захист. Зараз чергове 
оголошення санкцій нікого не дивує.

Звісно, це варто було б врахувати при 
ухваленні Закону «Про санкції» або з ог-
ляду на політичну вагу вже зараз внести 
поправки — хоч і ситуативна, але все ж 
таки пропрезидентська більшість у пар-
ламенті все ще є.

СЕРГІЙ ЛИСЕНКО
Народився у 1984 році в Києві. У 2006 році за-
кінчив Національну юридичну академію імені 
Ярослава Мудрого. До 2015 року працював в ор-
ганах прокуратури. З 2015-го має власну юри-
дичну практику. У 2019 році заснував юридич-
ну фірму GRACERS.
Спеціалізація: правовий супровід складних 
кримінальних справ (White-Collar Crime) та 
комплексний захист бізнесу.
Персональні досягнення: відзначений The Best 
Lawyers 2022 як найкращий юрист із України з 
кримінального права.
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Щоб уникнути звинувачень у незаконному збагаченні, чиновникам варто з особливою увагою 
ставитися до історії свого фінансового життя. Адже зміни до законодавства надають можливість 
конфіскувати активи навіть у тих «щасливчиків», кому вдалося уникнути кримінального 
покарання у зв’язку з відсутністю достатніх доказів для визнання їх винними

Цивільна конфіскація

Законом України № 263-IX від 
31 жовтня 2019 року було встановлено 
відповідальність для державних чиновни-
ків та місцевих самоврядників за неза-
конне збагачення. Незважаючи на те, що 
положення цього Закону почали діяти в 
Україні ще 28 листопада 2019 року, його 
фактичне застосування знаходиться на 
вкрай низькому рівні. У той самий час він 
досить цікавий хоча б тим, що вводить 
таке поняття, як «цивільна конфіскація», і 
передбачає процедури її здійснення.

Спочатку наголосимо, що, на момент 
написання цієї статті, в Україні з цього пи-
тання було винесено єдине судове рішен-
ня, яке набуло законної сили. Йдеться про 
рішення Вищого антикорупційного суду 
(ВАКС) від 13 серпня 2021 року, справа 
№ 991/3401/21. До нього ми ще поверне-
мося, а поки що перейдемо до суті.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТАТКИ
Завдяки Закону № 263-IX Кримінальний 
кодекс (КК) України було доповнено стат-
тею 3685, що передбачає кримінальну від-
повідальність за незаконне збагачення. 
Законодавець встановив, що служителі 
держави та місцевої влади повинні нести 
відповідальність за придбання активів, 
вартість яких перевищує їхні законні дохо-
ди більш ніж на 6500 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Також Законом № 263-IX не були за-
лишені поза увагою і ті, хто придбав ак-
тиви на суму меншу, ніж заявлена у стат-
ті 3685 КК України. Для них було відведено 
спеціальні норми у Цивільному процесу-
альному кодексі (ЦПК) України.

Такі «покупці», відповідно до стат-
ті 290 ЦПК України, отримали перспекти-
ву позбутися придбаного, якщо вартість 
нових активів перевищує законні доходи 
більш ніж у 500 і більше разів розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб. При цьому стаття 290 ЦПК України 
передбачила шанс втратити активи і тим 
«щасливчикам», яким вдалося уникнути 
кримінального покарання у зв’язку з від-
сутністю достатніх доказів для визнання 
їх винними та вичерпанням можливості 
їх отримання; скасуванням кримінальної 
відповідальності за незаконне збагачен-
ня; закінченням термінів досудового роз-
слідування.

Зокрема, на «щасливчиках» варто 
зупинитися докладніше. Якщо зі смертю 
особи, закінченням термінів розслідуван-
ня та цілком реальною можливістю ска-
сування кримінальної відповідальності 
все зрозуміло, то цивільне судочинство, 
безумовно, є серйозним інструментом 
продовження процесу. А ось що робити з 
уже зібраними та визнаними судом недо-
статніми доказами? Чому вони підлягають 

іншому тлумаченню у цивільному судочинстві? Фак-
тично, у цивільному та кримінальному процесі під-
лягає встановленню той самий масив фактів. В обох 
процесах докази незаконного збагачення збираються 
одним і тим самим суб’єктом, і суду надаються ці до-
кази однією і тією ж особою — прокурором, а кри-
мінальні та цивільні розгляди також відбуваються в 
тому самому суді. Якщо прокурор мав неприємності з 
доказами у кримінальному процесі, чому вони повин-
ні перерости в прокурорські приємності в цивільному? 
Для нас цей момент поки є загадкою. Здається, що 
прокурору просто надано шанс виправити ті недоліки, 
які він допустив, збираючи докази для звинувачення, 
наприклад, взяти і заново ці докази перезібрати. Але 
це буде можливо, якщо прокурор виявить зайву ак-
тивність, адже термін давності для поводження з ци-
вільним позовом складає чотири роки і обчислюється 
він з моменту отримання активів, а не з моменту, коли 
прокурору про ці активи стало відомо. У будь-якому 
разі прокурорам удачі, практика все розставить на 
свої місця!

ЦИВІЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ
Зі сказаного вже зрозуміло, що «цивільна конфіска-
ція» відбувається в рамках цивільного судочинства. 
Ініціатором процесу є прокурори Спеціалізованої ан-
тикорупційної прокуратури (САП) або прокурори ГПУ, 
якщо йдеться про отримання спірнотрудових активів 
прокурором САП. Підсудність цих справ — ВАКС, за-
гальним судам надано право розглядати позови про-
курорів, якщо останні сумніваються в доходах суддів 
ВАКС. Розгляд таких позовів здійснюється на безоп-
латній основі, тобто судовий збір не стягується.

Зазначимо, що з позивачем процесу все просто і 
прозоро, а от з відповідачами, справа куди хитріша. 
За встановленими правилами, відповідачем може ви-
ступати не лише «розбагатілий» служитель держави 
або місцевих владних структур, а й ті, на кого спірне 
майно оформлене, а також ті, хто дозволяє чиновнику 
цим майном управляти, за умови, що таке управлін-
ня можна порівняти з правом розпорядження. Тобто 
тещі зі скромним доходом, які не мають водійського 
посвідчення, але при цьому володіють автопарком, 
особисті масажисти з набором елітної нерухомості, 
співмешканки, які стали успішними в бізнесі пара-
лельно кар’єрному зростанню коханого або коханої, 
тепер можуть постати перед судом з поясненнями 
на предмет «гроші-то звідки»? Звичайно ж, прокурор 

має обґрунтувати, що саме пов’язує акти-
ви цих заможних людей із служителем на-
роду. Однак, здається нам, саме в цьому 
напрямі у прокурора навряд чи виникнуть 
проблеми, якщо, звичайно, перераховані 
власники не будуть озброєні позиковими 
розписками, податковими та іншими пла-
тіжками, сплаченими з особистих рахун-
ків, групою свідків, готових під присягою 
підтвердити сумлінне придбання майна 
саме цим власником, а не тим, на кого по-
думав прокурор, а також безмежну турбо-
ту власника про своє майно.

У рамках боротьби з незаконним зба-
гаченням частиною 2 статті 328 Цивільно-
го кодексу України встановлено, що право 
власності вважається набутим правомір-
но, якщо інше прямо не виходить із закону 
або незаконність набуття права власності 
чи необґрунтованість активів, що перебу-
вають у власності, не встановлена судом.

Однак у змінах до статті 81 ЦПК Укра-
їни ми спостерігаємо дещо інший підхід, 
який зобов’язує власника спростувати не-
законність придбання активів, якщо судом 
буде встановлено достатність наданих 
прокурором доказів про необґрунтова-
ність активів на підставі даних, наданих 
прокурором.

Такий порядок речей не міг нас не за-
цікавити. Виходить, що доки рішення суду 
про необґрунтованість активів немає, то 
вважається, що вони придбані законно. 
Про це йдеться в нормі матеріального 
права. А в нормі процесуального права 
йдеться про те, що й до винесення рішення 
судом суду дозволяється робити висновки, 
притаманні резолютивній частині рішення, 
із покладанням обов’язку спростувати вже 
зроблені висновки відповідача. Така собі 
презумпція винуватості, що виникає незро-
зуміло в який момент. Вивчили судовий ре-
єстр. Суди цієї норми поки що не застосову-
вали і поки що нікого не поставили в рамки 
доказування в умовах передчасних виснов-
ків суду. Але зауважимо, що справ такого 
типу в Україні на момент написання цього 
роздуму було всього дві. Відповідно надалі 
практика може змінитися. Але, чесно кажу-
чи, ми не віримо в те, що в судовій ухвалі 
буде зазначено прямим текстом, що суд 
встановив достатність доведених фактів 
про необґрунтованість активів на підставі 
даних, поданих прокурором, у зв’язку з чим 
відповідачу надається право спростувати 
доведене прокурором.

ОПИРАТИСЯ НА ФАКТИ
Проте, незважаючи на таку специфі-
ку цивільного процесу, відповідачеві в 
будь-якому випадку доведеться попрацю-
вати та доводити свою позицію, надаючи 
суду необхідні докази. Фактично у процесі 
необхідно встановити два факти:

1. Чи є відповідач належним, тобто чи 
є він суб’єктом цивільної конфіскації або 
заявлений відповідач — власник необ-
ґрунтованих активів, пов’язаний із суб’єк-
том цивільної конфіскації цим самим май-
ном.

2. Чи законні доходи, отримані суб’єк-
том цивільної конфіскації, або чи законні 
доходи, витрачені на придбання необґрун-
тованих активів.

У згаданому вище рішенні ВАКС чу-
дово, на наш погляд, розкрито процес до-
ведення факту законності (незаконності) 
придбання коштів відповідачем. У процесі 
доведення сторони явно не стримували і 
задіяли все, що могли. Суду були представ-
лені рішення судів, що вже відбулися, дані 
судових процесів, що ще не закінчилися, 
аналіз особистого життя відповідача, сум-
нівність господарської діяльності компа-
нії, яка перерахувала кошти відповідачу, а 
також деталі угоди про отримання коштів, 
коли основні документи були підписані в 
момент відсутності відповідача в Україні. 
Текст цього рішення наочно демонструє, 
що при нападі та захисті не треба нічим 
зневажати, бажано залишаючись при цьо-
му в рамках законного поля, бо не варто 
забувати, що ЦПК України надає право 
суду з власної ініціативи збирати докази, 
якщо у нього є сумніви щодо сумлінності 
дій учасників щодо доказів.

ГОТУВАТИСЯ ЗАЗДАЛЕГІДЬ
Вважаємо, що ці процеси будуть напов-
нені яскравими фарбами різнобічної до-
казової бази та надзвичайної креатив-
ності позицій сторін. До таких процесів 
варто готуватися одночасно зі вступом 
на посаду. Адже навіть будучи кришта-
лево чистою людиною, яка чесно слу-
жить інтересам держави і народу, ніхто 
не убезпечений від того, що, підвозячи 
кілька разів кума, який випив, з роботи 
на його машині, придбання цієї машини 
не буде поставлене як «придбання необ-
ґрунтованого активу». Звичайно ж, ми пе-
ребільшуємо, але все ж таки треба бути 
уважним із чужим майном і з особливою 
точністю збирати в окрему папку всю іс-
торію свого фінансового життя, активно 
ділитися особистим та дуже особистим 
зі своїми друзями, доброзичливцями та 
іншими зацікавленими особами. Потріб-
но бути відкритим, цікавитись доходами 
своєї офіційної та не дуже офіційної дру-
гої половини, її батьків. Не треба сороми-
тися та випитувати джерела таких дохо-
дів у близького оточення і за можливості 
наповнювати цими даними свою папку. 
І якщо грім гряне, ці папки допоможуть 
зберегти свій добробут, а досвідчений 
адвокат вам у цьому завжди прийде на 
виручку.

АНЖЕЛІКА  
МОІСЄЄВА, 
партнер  
GOLAW

ІГОР  
ГЛУШКО, 
партнер, керівник практики 
кримінального права GOLAW

ІГОР ГЛУШКО, АНЖЕЛІКА МОІСЄЄВА
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ЗАСТЕРІГАЄ ДМИТРО СИРКО, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР «СИРКО І ПАРТНЕРИ»

«Тиск на бізнес залишається з однієї простої причини:  
змінюються органи, їх назви, структури, але закони,  
за якими ми живемо, та система залишаються незмінними»

«Прес-служба»

— Які тренди захисту бізнесу 2021 року 
залишаться актуальними у 2022-му?
— Тренди у захисті бізнесу завжди бу-
дуть незмінними як у 2021-му, так і в 
2022 році. Різниця полягає лише в тому, 
що адвокат вкладає у термін «захист біз-
несу». І ось тут уже можна говорити про 
тренди.

Захист бізнесу — це комплекс заходів, 
у тому числі превентивних, спрямованих 
як на врегулювання та стабілізацію вну-
трішнього середовища компанії, так і на 
її захист від впливу зовнішніх факторів. 
Саме до цього розуміння зазначеного тер-
міну в нашій країні наразі і рухаємось. І це, 
власне, можна назвати ключовою зміною: 
трендом поступово стають системний під-
хід та робота над захистом бізнесу в ши-
рокому сенсі та на постійній основі, а не 
«тушіння пожеж».

Коли ми говоримо про внутрішнє 
середовище, йдеться переважно про 
корпоративні правовідносини. Також 
важливий персональний захист співро-
бітників, оптимізація та розв’язання їхніх 
проблем. Вони повинні виконувати свою 
роботу, а не перейматися вирішенням 
питань юридичного характеру. Метода-
ми дій можуть бути також впроваджен-
ня корпоративної структури, яка захища-
ла б компанію від внутрішньої крадіжки 
матеріальних цінностей та обмежувала 
б дії уповноважених осіб на шкоду ком-
панії. Також є сенс заздалегідь перед-
бачити безболісні для бізнесу процедури 
на випадок зміни керівництва або влас-
ника. Цей процес не повинен призводити 
до зупинки бізнесу, щоб не спричиняти 
збитки компанії.

До внутрішніх питань доречно відне-
сти й превентивні заходи щодо перевірки 
контрагентів на порядність та реальність 
здійснення ними фінансово-господарської 
діяльності, щоб пізніше не доводити і не 
відстоювати своє законне право на подат-
ковий кредит у суді.

Що ж до зовнішніх чинників, то тут 
ідеться про дії державних органів, які 
спрямовані на зупинку бізнес-процесів з 
однією простою метою — забрати гро-
ші бізнесу та створити йому проблеми. 
На жаль, досі популярною є така дум-
ка: успішний бізнесмен повинен платити 
«трохи більше», ніж це передбачено По-
датковим кодексом України.

— Основні загрози для бізнесу виникати-
муть ззовні чи зсередини?
— Важко відповісти, адже для кожної 
компанії може бути різна ситуація. Вони 
виникатимуть, особливо у сфері оподат-
кування. Як показав наш цьогорічний дос-
від, правоохоронні органи повернулися до 
практики «кошмаріння» малого та серед-
нього бізнесу.

Щоб вижити, особливо в умовах карантинних об-
межень, бізнес почав об’єднуватися під конкретною 
торговельною маркою, підписуючи договори про 
співпрацю між власником ТМ та ФОП. У цьому справ-
ді є момент оптимізації податків, але, з іншого боку, це 
не заборонено, адже не йдеться про ухилення чи мі-
німізацію. Держава сама створила такі умови роботи, 
але самій же державі в особі правоохоронних органів 
це не подобається. Вони вважають, що використання 
мережі підконтрольних ФОП дозволяє власнику ТМ 
укриватися від сплати податків. Гадаю, у 2022 році ця 
тенденція продовжиться.

— Ми постійно реформуємо правоохоронні органи, 
переймаємо світові методики, створюємо нові орга-
ни, а тиск з боку правоохоронців залишається. Як це 
можна пояснити?
— Переймати досвід та ділитися ним було актуально 
завжди. Тиск на бізнес залишається з однієї простої 
причини: змінюються органи, їх назви, структури, але 
закони, за якими ми живемо, та система залишаються 

незмінними. Неформальні відносини між 
умовними прокурором, слідчим та суддею 
завжди були, є і будуть.

Щоб трохи поліпшити ситуацію, біль-
шу увагу треба приділяти незалежності 
судової влади, адже основний тиск на біз-
нес відбувається через арешти активів та 
проведення обшуків. Якщо судді уважніше 
розглядатимуть клопотання про накла-
дення арештів, проведення обшуків, то в 
цьому випадку зменшиться й тиск.

Будьмо чесними. У кожній державі 
цього світу є корупція, але відмінність по-
лягає лише в її розмірах та поширеності.

Тому нові державні органи ніби ма-
ють змінювати і систему, мають новітнє 
бачення й розуміння їхньої місії, проте чи 
діятимуть вони, перевищуючи повнова-
ження, — питання відкрите.

— Схоже, «натиснути на бізнес» ефектив-
ніше, ніж вибудувати з ним партнерські 
стосунки й отримати кошти в бюджет. Чи 
залишиться цей виклик актуальним?
— Не зовсім так. З кожним роком цей 
вик лик стає менш актуальним. Якщо гово-
рити про державу в цілому, то вона ство-
рює такі умови, за яких «наїзд на бізнес» 
стає невигідним з економічного погляду. 
Робота некомерційних структур, що пе-
решкоджають тиску на бізнес, також уже 
показує свою ефективність.

Проте треба розуміти, що держава — 
це не один посадовець, відомство чи за-
конотворець, це — величезна система, 
зміни в якій поширюються нерівномірно.

— Якщо зовнішні загрози спланувати 
складно, то як від них захиститися?
— Перше — це моніторинг ситуації: судо-
вих реєстрів, Єдиного державного реєстру 
і, звісно, просторів інтернету на новини за 
темою.

Друге — аудит власної документації 
та справ. Будь-які неточності можуть зі-
грати потім проти бізнесу.

Третє, коли ми беремо клієнта під свій 
захист, то одразу просимо список контра-
гентів, щоб перевірити їх за всіма відкри-
тими реєстрами на наявність криміналь-
них справ та інших судових розглядів.

Це — невеликий комплекс превен-
тивних заходів, які варто повторювати 
щоразу з кожним новим контрагентом і 
регулярно моніторити зміни за старими 
контрагентами та у своїй компанії. Така 
собі юридична гігієна для бізнесу.

Обов’язково треба обзавестися кон-
тактами профільних адвокатів, щоб у разі 
чого одразу бути з ними на зв’язку, а не 
екстрено шукати рекомендації по знайо-
мих. Звісно, якщо вже «біда прийде в дім», 
а від цього ніхто не застрахований, варто 
бути готовим. Це підвищить шанси захи-
ститись та допоможе заощадити кошти.

— Щодо зовнішніх, але не пов’язаних з 
державою загроз, таких як хакери, кон-
куренти. Як уберегти бізнес від них?
— Є один крилатий вислів: «обшук — оз-
нака успіху». Так і в бізнесі: якщо вас ата-
кують, то ви успішні, а якщо ви успішні, то 
маєте знати все про систему захисту.

Одне із слабких місць у будь-якій 
компанії — персонал. Якщо маєте велику 
плинність кадрів, отже, внутрішня інфор-
мація дуже швидко зможе дійти і до кон-
курентів, а вони вже дізнаються про ваші 
слабкі місця та «скелети у шафі».

Другим фактором, який може впли-
вати на бізнес, є наявність компанії в 
судових реєстрах. Щоразу, коли клієнту 
знадобиться кредит у банку або він бра-
тиме участь у тендері, йому потрібно буде 
давати пояснення на запитання «що це 
за кримінальна справа?», «що за судовий 
розгляд у вас був?» тощо.

У цьому разі клієнти не застраховані 
від випадкового потрапляння до судових 
реєстрів. І ця обставина псує загальний 
імідж як перед банками, так і перед кон-
трагентами. У роботі нам відомі випадки, 
коли конкуренти навмисне ініціювали 
судові спори або затягували, щоб сфор-
мувати позицію, нібито наш клієнт був 
фіктивним суб’єктом підприємницької 
діяльності.

— Які основні рекомендації для захисту 
бізнесу?
— Тим, хто веде бізнес у нашій країні, 
найперше треба впевнитися, що ваш адво-
кат буде таким собі лікарем, який приїде у 
будь-який час дня і ночі, щоб допомогти 
розв’язати проблему. Треба знайти його 
ще до її виникнення.

По-друге, мінімізуйте кількість неточ-
ностей у документах та завжди переві-
ряйте контрагентів. Проводьте внутрішні 
аудити. Їх можна виконати як власноруч, 
так і замовити у зовнішніх юридичних ком-
паній.

По-третє, вибудовуйте внутрішню си-
стему мір та заходів, що мінімізують кра-
діжки як матеріальної, так і інтелектуаль-
ної власності.

Й останнє — піклуйтесь про співробіт-
ників. Плинність кадрів — це ще й ризики 
плинності інформації до конкурентів. Як 
адвокат можу порекомендувати також 
юридичний захист співробітників компанії, 
щоб вони були впевнені, що їм допомо-
жуть у будь-який час дня чи ночі.

Для адвокатів та юридичних компаній 
хочу нагадати: ми живемо за часів, коли 
всю інформацію про людей та компанії 
можна знайти в інтернеті, у відкритих ін-
формаційних джерелах, тому необхідно 
постійно проводити моніторинг своїх клі-
єнтів на наявність передумов виникнення 
у них проблем.

ДМИТРО СИРКО
Народився у м. Харцизьк Донецької області. 
У 2006 році закінчив юридичний факультет Гор-
лівського регіонального інституту Університету 
«Україна», затим — Школу адвокатської підготов-
ки при Академії адвокатури України. У 2012 році 
отримав свідоцтво про право на зайняття адво-
катською діяльністю. Має майже 15 років досві-
ду, зокрема супроводу та комплексної побудови 
системи захисту бізнесу. У 2020 році створив 
власне адвокатське об’єднання «Сирко і Партне-
ри». Основна спеціалізація: захист бізнесу, зокре-
ма у кримінальних провадженнях. У 2019 році 
отримав відзнаку «Адвокат року» у номінації «Ан-
тирейдерська практика», у  2020-му увійшов до 
п’ятірки найкращих адвокатів у напрямі «Кри-
мінальне право» за версією Асоціації адвокатів 
України.
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ІРИНА ГОНЧАР

Попри перманентну економічну кризу, підсилену пандемією, в період якої відбувається 
апробація Кодексу України з процедур банкрутства, новий акт підтверджує свою 
ефективність у більшості процедур. Банкрутство стало динамічнішим, чіткішим, більш 
прогнозованим. Однак розвиток цього інституту потребуватиме формування єдиної 
судової практики та корективів норм профільного законодавства, говорять експерти

Час відновлення

Два роки тому галузь врегулювання 
проблемної заборгованості та інститут 
банкрутства отримали довгоочікува-
ний поштовх до розвитку. З 21 жовтня 
2019 року почав діяти Кодекс України 
з процедур банкрутства (КУзПБ), і саме 
цей акт приніс чимало революційних 
змін, починаючи від розширення інстру-
ментів для реального відновлення пла-
тоспроможності боржника.

Роман Марченко, старший партнер 
ЮФ «Ілляшев та Партнери», підтвер-
джує: практика банкрутства продемон-
струвала значну динаміку в році, що 
минає. «Банкрутні проєкти, що з’явилися 
цього року, безперечно, одні з найсклад-
ніших та найдорожчих в історії України. 

Характерною ознакою року стали ре-
кордні суми кредиторської заборгова-
ності, щодо яких відкривалися справи, 
та значна кількість іноземних кредито-
рів, що ініціювали процедури банкрут-
ства», — пояснює пан Марченко. Вод-
ночас й українські компанії активніше 
зайнялися розшуком та поверненням ак-
тивів своїх боржників із-за кордону. І ці 
відзначені Романом Марченком справи 
можуть стати трендом наступних пері-
одів, спричинити розширення географії 
банкрутств.

Однак спочатку було б добре сфор-
мувати національну практику з питань 
застосування національного ж законо-
давства.

Радник, керівник практики виконав-
чого провадження ADER HABER Олексій 
Соломко зазначив, що закладена в Кодек-
сі ідеологія процесу банкрутства справді 
є швидкою та динамічною. Однак інший 
аспект проблеми — це практична реаліза-
ція його положень. «Більшість процедур-
них питань вирішується в рамках судово-
го контролю, а він не завжди встигає за 
кроками арбітражного керуючого. Ідеться 
про суттєві часові проміжки між поданням 
арбітражним керуючим заяв, повідомлень, 
звітів і фактичним проведенням судових 
засідань з їх розгляду», — наголошує пан 
Соломко. Тобто проблема не з норматив-
ним регулюванням — процедурні норми 
не викликають застережень, — а з орга-

нізацією роботи судів. «Через незавер-
шеність судової реформи дається взна-
ки перевантаженість суддів. Окремо на 
організацію судової роботи вплинула і 
пандемія ковіду», — додає експерт.

ПЕРЕХІД НА НОРМИ КУзПБ
«Звісно ж, будь-який законодавчий акт, 
тим паче кодифікований, потребує апро-
бування практикою. З питань застосу-
вання КУзПБ господарські суди за два 
роки висловили чимало правових пози-
цій», — зауважує Юрій Моісеєв, радник 
L.I.Group, арбітражний керуючий.

Наприклад, нагадує пан Юрій, від 
початку дії КУзПБ подальший розгляд 
справ про банкрутство здійснюється 



85|  50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ  |  www.top50.com.ua  |

|  РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ  ТА  БАНКРУТСТВО  |  

відповідно до положень цього Кодексу 
незалежно від дати відкриття прова-
дження. Виняток Прикінцевими та пе-
рехідними положеннями передбачено 
лише для справ, які перебувають на ста-
дії санації. Однак це не скасувало по-
треби господарським судам вирішувати 
питання щодо застосування норм мате-
ріального або процесуального права, які 
діяли в різний час.

Юрій Моісеєв радить звернути увагу 
на позицію Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду (КГС ВС), 
сформовану в постанові від 2 червня 
2021 року у справі № 904/7905/16 щодо 
дії Кодексу України з процедур банкрут-
ства в часі. У ній поставало питання про 
застосування норми статті 42 КУзПБ сто-
совно визнання недійсними правочинів 
боржника. На думку КГС ВС, норма про 
право перевірити на недійсність право-
чини боржника, укладені за три роки до 
відкриття процедури банкрутства або в 
будь-який час після, застосовується до 
всіх заяв арбітражних керуючих і креди-
торів, поданих після початку дії КУзПБ. 
Темпоральним критерієм її застосування 
є дата відкриття провадження у справі 
про банкрутство. Передбачений стат-
тею 42 КУзПБ трирічний строк у будь-яко-
му разі відраховується від дати відкриття 
провадження у справі про банкрутство. 
Однак суд зауважив: такий строк з огля-
ду на дату початку дії КУзПБ може пов-
ноцінно застосовуватися лише в разі від-
криття відповідного провадження після 
21 жовтня 2022 року.

ДОСУДОВА САНАЦІЯ 
ДО ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА
Безумовно, чи не найбільшим досягнен-
ням КУзПБ стало оновлення та наділення 
реальним змістом процедури санації до 
відкриття провадження у справі про бан-
крутство (досудова санація). «Щодо цьо-
го інституту немає жодної критики з боку 
учасників ринку банкрутства, навпаки, 
більшість говорить про його переваги та 
ефективність», — зауважує Роман Загрія, 
керуючий партнер PRAVO GARANT.

З практики власної компанії пан 
Загрія наводить статистику: до почат-
ку дії КУзПБ кількість справ із досудо-
вої санації не перевищувала 3 на рік; 
у 2020 році їх було 6; за 11 місяців 
 2021-го — вже 10. «Попит на цей онов-
лений інститут буде лише зростати, — 
прогнозує експерт. — Це обумовлено, 
з одного боку, коронакризою, а з іншо-
го — ефективністю цього інструмента 
для оздоровлення та відновлення пла-
тоспроможності реального бізнесу».

Роман Загрія пояснює попит на до-
судову санацію серед боржників низкою 
переваг. Серед них швидкість проце-
дури, мораторії на задоволення вимог 
кредиторів на час розгляду господар-
ським судом заяви про затверджен-
ня плану санації, залишення контролю 
над підприємством у власника (адже 
призначення арбітражного керуючого 
є необов’язковим), гнучке управління 
активами, необмежений строк санації 
та можливість податкової оптимізації. 
Остання стала можливою завдяки нова-
ціям КУзПБ щодо участі податкового ор-
гану в санації до відкриття провадження 
у справі про банкрутство.

Юрій Моісеєв підтверджує спрощен-
ня досудової санації, звертаючи увагу 

на позицію КГС ВС із цього приводу, 
висловлену в постанові від 15 квіт-
ня 2021 року у справі № 904/3325/20. 
У цьому аспекті справи йшлося про 
оскарження затвердженого плану досу-
дової санації до відкриття провадження 
з підстав невнесення всіх кредиторів до 
зазначеного плану. Кредитори, яких не 
було внесено, стверджували, що за та-
ких умов план санації не може бути за-
тверджено.

Однак Верховний Суд зробив у вка-
заній постанові важливий, за словами 
пана Моісеєва, висновок: внесення всіх 
зобов’язань боржника до плану досудо-
вої санації не є вимогою до плану сана-
ції в розумінні положень статті 5 КУзПБ. 
Відповідно, невнесення до такого плану 
всіх кредиторів боржника не є порушен-
ням.

СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ БАНКРУТА
Значного розвитку у 2021 році набула 
судова практика притягнення до субси-
діарної відповідальності за зобов’язан-
нями банкрута його керівників і бенефі-
ціарів.

Олексій Соломко з ADER HABER 
звертає увагу на знакову постанову 
КГС ВС від 22 квітня 2021 року у справі 
№ 915/1624/16. Суд визначив, що «до 
суб’єктів субсидіарної відповідальності 
слід віднести осіб, які отримали істот-
ний актив боржника на підставі актів, 
рішень, правочинів тощо, прийнятих за-
сновниками чи керівником боржника 
на шкоду інтересам останнього та його 
кредиторів».

Однак наразі інститут субсидіарної 
відповідальності лише розвивається, а 
тому питання відповідальності керівни-
ків та власників бізнесу або інших осіб, 
які сприяли порушенню інтересів креди-
торів, лише досліджується судами.

Наприклад, у справі № 902/1023/19 
(постанова від 14 вересня 2021 року) 
КГС ВС порушував питання про покла-
дення субсидіарної відповідальності на 
керівника банкрута з підстав неподання 
ним заяви про банкрутство.

ВС зазначив, що особа, яка зверта-
ється з такою заявою, повинна довести 
перебування боржника в стані загрози 
неплатоспроможності, вказавши на від-
повідні ознаки цієї загрози, а суди — до-
слідити не ознаки неплатоспроможності, 
а ознаки загрози неплатоспроможності, 
як цього вимагають норми частини 6 
статті 34 КУзПБ.

Оскільки ці ознаки досліджено та 
встановлено не було, касаційний суд по-
вернув справу до суду першої інстанції.

ПЕРШІ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Інститут банкрутства фізичних осіб, — 
без жодного сумніву, найбільш суттє-
ва новація КУзПБ. І перші справи про 
банкрутство фізичних осіб уже активно 
розглядаються судами. Зокрема, щодо 
заборгованостей за валютними іпо-
течними зобов’язаннями, мораторій на 
задоволення яких тривав до 21 квітня 
2021 року.

Наприклад, у листопаді адвокат 
Олександр Черних повідомив, що госпо-
дарський суд затвердив план реструкту-
ризації для фізичної особи в процедурі 
неплатоспроможності, розрахований 

на 15 років, і призначив умовну дату на-
ступного судового засідання на жовтень 
2036 року. Суд прийняв перший звіт про 
виконання цього плану за квартал і ви-
знав його належним. 

Однак до самої процедури такого бан-
крутства в юристів, арбітражних керуючих 
та суддів є багато запитань, зокрема кон-
цептуальних, застерігає Олексій Соломко. 

За словами Олексія, вже напрацьова-
на практика застосування цієї процедури 
дає змогу стверджувати про очевидний 
позитив і подальшу перспективу її викори-
стання громадянами. 

«З нашого погляду, інститут бан-
крутства фізичних осіб пройшов своє 
становлення. Подальший розвиток цьо-
го інституту — перехід на наступний рі-
вень — потребуватиме нормативного роз-
витку процедури», — передбачає радник 
ADER HABER. 

УЧАСТЬ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 
У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
Чимало питань, розглянутих судами у ме-
жах справ про банкрутство, стосувалися 
роботи арбітражного керуючого.

Юрій Моісеєв звертає увагу на судо-
ве вирішення питання про відсторонення 
арбітражного керуючого від виконання 
повноважень за рішенням комітету креди-
торів. Радник L.I.Group нагадує, що части-
на 4 статті 28 КУзПБ надає комітету кре-
диторів право в будь-який час звернутися 
до господарського суду з клопотанням 
про відсторонення арбітражного керуючо-
го від виконання повноважень незалежно 
від наявності підстав.

«Професійна спільнота арбітражних 
керуючих болісно відреагувала на таке 
безумовне право комітету кредиторів», — 
підкреслив пан Моісеєв. Водночас думки 
господарських судів щодо застосування 
цієї норми поділилися: одні вважали це 
право безумовним, а інші стояли на по-
зиції можливості застосування цієї норми 
виключно в разі доведення невиконання 
або неналежного виконання повноважень 
арбітражним керуючим у справі.

Певну крапку в цьому дискусійному 
питанні 20 травня 2021 року поставив 
КГС ВС, на що звертає увагу пан Моісеєв. 
У справі № 922/3369/19 він дійшов таких 
висновків: у разі надходження клопотан-
ня комітету кредиторів про відсторонення 
арбітражного керуючого від виконання 
повноважень без зазначення підстав гос-
подарський суд під час розгляду відповід-
ного клопотання разом із встановленням 
обставин дотримання порядку скликання 
та проведення загальних зборів або ко-
мітету кредиторів, законності обрання чи 
формування загальними зборами креди-
торів комітету кредиторів, прийняття збо-
рами кредиторів чи комітетом кредиторів 
рішення та реалізації цього рішення шля-
хом подання відповідного клопотання до 
господарського суду в порядку частини 4 
статті 28 Кодексу зобов’язаний вжити за-
ходів для запобігання зловживанню про-
цесуальними правами.

Інакше кажучи, кредитори справді мо-
жуть не пояснювати причини ініціювання 
питання про відсторонення арбітражного 
керуючого в клопотанні. Однак завдан-
ням суду буде перевірка добросовісності 
кредиторів під час реалізації цього права. 
І свою оцінку суд може дати шляхом за-
доволення клопотання або відмови в його 
задоволенні.

ПРОВІДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ

1 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

2 EQUITY

3 АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ  
ТА ПАРТНЕРИ

4 L.I.GROUP

5 АRІО

6 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF

7 СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

8 ХОМЕНКО, ПІТА І ПАРТНЕРИ

9 ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

10 ADER HABER

ПРОВІДНІ ЮРИСТИ

1 СЕРГІЙ БОЯРЧУКОВ 
(АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ)

2 ОЛЕГ МАЛІНЕВСЬКИЙ 
(EQUITY)

3 ЮЛІАН ХОРУНЖИЙ 
(АRІО)

4 АРТУР МЕГЕРЯ 
(L.I.GROUP)

5 ВАДИМ КІЗЛЕНКО 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

ІНШІ ВІДОМІ  
ЮРИДИЧНІ ФІРМИ*

АБСОЛЮТ

NOBILI

ІНШІ ВІДОМІ ЮРИСТИ*

ОЛЕКСАНДР БОНДАРЧУК 
(АБСОЛЮТ)

МАКСИМ БОЯРЧУКОВ 
(АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ)

ОЛЕНА ВОЛЯНСЬКА 
(ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF)

ОЛЕКСІЙ ВОРОНЬКО 
(АRІО)

ІВАН ЗАХАРКО 
(ХОМЕНКО, ПІТА І ПАРТНЕРИ)

АНДРІЙ КОНОПЛЯ 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

МИКОЛА КОВАЛЬЧУК 
(L.I.GROUP)

РОМАН МАРЧЕНКО 
(ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ)

ЮРІЙ МОІСЕЄВ 
(L.I.GROUP)

ІРИНА СЕРБИН 
(АRІО)

АНДРІЙ ТРЕМБІЧ 
(ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ)

ДМИТРО ТИЛІПСЬКИЙ 
(EQUITY)

НАТАЛІЯ ТИЩЕНКО 
(NOBILI)

ОЛЕКСАНДР УДОВИЧЕНКО 
(ADER HABER)

ОЛЕКСАНДР ХОМЕНКО 
(ХОМЕНКО, ПІТА І ПАРТНЕРИ)

ЛІДЕРИ РИНКУ. 
БАНКРУТСТВО

* — В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ. 
ДЖЕРЕЛО: UKRAINIAN LAW FIRMS 2021. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS
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Щороку економіка України втрачає тисячі підприємств, які пройшли ліквідацію  
через банкрутство. Своєю чергою, процедура банкрутства є досить складним процесом,  
який впливає на соціальну, управлінську та фінансову сфери. І лише професіонали своєї 
справи — арбітражні керуючі — можуть ефективно реалізувати відповідну специфіку.  
Варто на законодавчому рівні встановити можливість представництва учасників справи  
про банкрутство виключно арбітражними керуючими

Антикризове управління

РОЛЬ БАНКРУТСТВА
Перехід від одних форм суспільного роз-
витку до інших завжди супроводжується 
нестабільними явищами в економіці. Біз-
нес відіграє важливу роль у становленні 
та розвитку економіки нашої держави 
на кожному етапі. Саме в перехідні пе-
ріоди зʼявляється загроза неплатоспро-
можності та банкрутства. Сучасна еко-
номіка України невіддільно повʼязана 
з банкрутством бізнесу: одні йдуть з 
ринку, а інші приходять. Це постійний та 
збалансований процес.

Водночас існує період, коли пору-
шуються ланцюги виробництва, збуту та 
споживання. Банкрутство — це процес, 
який повʼязує зміни та обʼєднання біз-
несу на етапах розвитку, становлення та 
виходу з ринку.

Поширена думка, що причиною бан-
крутства є некомпетентність управлін-
ців. Але в більшості випадків ідеться 
про відсутність значного досвіду в анти-
кризовому управлінні. Для покращення 
цієї ситуації наша держава створила та 
розвиває інститут арбітражного керую-
чого як специфічний вид антикризового 
менеджера. Також було змінено та вдо-
сконалено законодавство щодо регулю-
вання банкрутства.

Законодавством встановлено досить 
жорсткі та обґрунтовані вимоги до май-
бутніх арбітражних керуючих, оскільки 
вони повинні мати теоретичні й практич-
ні знання з економіки та юриспруденції. 
На сьогодні всі процеси незбалансовані, 
а практика неплатоспроможності (бан-
крутства) переживає не найкращі часи, 
що спричинено такими факторами.

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ МОРАТОРІЮ
Одним із цих факторів є мораторій на 
відкриття проваджень у справах про 

банкрутство юридичних осіб за заявою 
кредиторів за вимогами до боржника, 
що виникли з 12 березня 2020 року. Та-
кий мораторій діє на період карантину 
та протягом 90 днів із дня його скасу-
вання.

Велика кількість субʼєктів господа-
рювання вже опинилися під загрозою 
банкрутства через економіко-соціальні 
наслідки оголошеного в Україні, каран-
тину та протиепідемічних заходів. Мо-
раторій мав зворотний ефект, оскільки 
відтермінування відкриття проваджень 
про банкрутство не дало позитивного 
економічного результату. Кредитори 
безрезультатно намагаються повернути 
кошти, спостерігаючи, як боржники ак-
тивно виводять свої активи. У результа-
ті нестачі оборотних активів самі нако-
пичують кредиторську заборгованість. 
Досить велика частина підприємств, 
здавалось би, зі сталими економічни-
ми показниками вимушені розпочинати 
процедуру банкрутства самі.

Таке відтермінування не створило 
можливості для бізнесу зберегти робо-
чі місця та швидко відновити виробничі 
процеси, оскільки працівники працев-
лаштовуються на інші підприємства та в 
інші галузі.

ВІДСУТНІСТЬ РОБОТИ 
В АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ
Також мораторій вплинув негативно на 
самих керуючих. Визначення арбітраж-
ного керуючого шляхом автоматизова-
ного відбору із застосуванням Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікацій-
ної системи з-поміж осіб, внесених до 
Єдиного реєстру арбітражних керуючих 
України, призводить до того, що він 
може місяцями чекати на призначення. 
Таким чином, завдяки мораторію ар-

бітражні керуючі залишилися фактично 
без роботи, що, своєю чергою, негатив-
но впливає на професіоналізм та спо-
нукає до порушення звичайних етичних 
норм.

Термін «банкрутство» в Україні іс-
торично набув негативного значення. 
Вжиті державою так звані антикризові 
заходи ще більше додали негативного 
ставлення як до самої процедури, так і 
до професії арбітражного керуючого.

МОНОПОЛІЯ  
АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО
Банкрутство відіграє значну роль в еко-
номіці держави та її становленні, цей 
процес має свою специфіку й тонкощі, а 
тому в ньому мають бути тільки професі-
онали своєї справи.

Поряд із адвокатською монопо-
лією можна встановити монополію 
арбітражного керуючого в проваджен-
нях про неплатоспроможність, адже 
не секрет, що адвокати здійснюють 
представництво боржника чи окремих 
кредиторів, хоча не є арбітражними 
ке руючими. 

На мою думку, варто встановити 
на законодавчому рівні можливість 
представництва учасників справи про 
банкрутство тільки арбітражними ке-
руючими. Професійні навички керую-
чого-практика не може здобути жоден 
юрист. Недостатньо взяти участь у 
кількох справах, як у звичайних судо-
вих справах, щоб зʼявився необхідний 
досвід.

Юристу чи економісту, щоб стати 
арбітражним керуючим, треба не тільки 
пройти навчання, стажування та склас-
ти іспит. Такій особі потрібно здобути 
певні економічні знання і навички. І 
саме ці знання застосовуються в про-
цесі банкрутства, оскільки арбітраж-
ний керуючий здатен читати документи 
боржника чи кредиторів і виокремлю-
вати саме ту інформацію, яка потрібна 
для відновлення платоспроможності, а 
якщо це неможливо — для забезпечен-
ня максимального задоволення вимог 
кредиторів.

Арбітражні керуючі мають саморегу-
лівну організацію, певний статус у про-
цесі банкрутства зі своїми правилами, є 
самозайнятими особами — така профе-
сія може мати певну монополію. Якщо в 
разі порушення кримінального законо-
давства особі потрібно іти до адвоката, 
то під час банкрутства — до арбітраж-
ного керуючого.

ЗМІНИ В ДОСУДОВИХ ПРОЦЕСАХ
Наступним фактором можна назвати 
нерозуміння державою антикризового 
управління в банкрутстві. Законодавством 
передбачено, що арбітражний керуючий 
залучається і фактично береться до наг-
ляду за підприємством на стадії відкриття 
провадження у справі. Тобто керуючий 
приходить на підприємство, яке фактично 
є банкрутом без фінансової підтримки та з 
виведеним на треті структури майном.

Для розвʼязання цієї проблеми по-
трібно надати арбітражним керуючим 
певні повноваження в досудовому про-
цесі. Наприклад, частину їх повнова-
жень можна розширити та перенести на 
досудовий процес підготовки та аналізу 
документів. Залежно від статусу учасни-
ка справи (боржник чи кредитор) в ар-
бітражного керуючого може бути пакет 
гарантованих прав і повноважень.

Що стосується фізичних осіб, то ар-
бітражний керуючий може на договірній 
основі здійснювати допомогу в підго-
товці документів для такого боржника. 
Цими документами можуть бути декла-
рація, попередній план реструктуриза-
ції, підготовка заяви до суду, перевірка 
фінансового та майнового стану тощо. 
Ставлячи підпис на документах поряд 
із боржником, арбітражний керуючий 
засвідчує їх правильність і перевірку, а 
надалі його може бути призначено керу-
ючим реструктуризацією.

Якщо ми вже заговорили про віднов-
лення платоспроможності фізичних осіб, 
то варто надати можливість кредиторам 
ініціювати банкрутство таких осіб. Зако-
нодавством встановлено гарантії для фі-
зичних осіб, які полягають у неможливості 
позбавити боржника та його сімʼю єдино-
го житла, скасуванні вимог до нього в разі 
недостатності ліквідаційної маси. Нині іс-
нує запобіжник: тільки фізична особа має 
право подати заяву про власне банкрут-
ство. Це не дає можливості кредиторам 
реалізувати свої права, і недобросовісні 
боржники можуть зловживати правами.

БАНКРУТСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ВІЛЬНОГО РИНКУ
Таким чином, державі та ринку потріб-
но стратегічно підходити до можливо-
стей врегулювання кризових ситуацій 
та враховувати специфіку банкрутства. 
Бізнес не має знищуватись, а ми повин-
ні консолідовано створити законодавчі 
механізми вільного ринку, спрямовані 
на відновлення платоспроможності та 
початок нових бізнес-процесів.

НАТАЛІЯ  
ТИЩЕНКО, 
арбітражна керуюча,  
керуюча партнерка ЮК Nobili

НАТАЛІЯ ТИЩЕНКО
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Практика складається так, що ФГВФО не може продавати «право» на продовження  
судового спору щодо майнових прав на об’єкти з пулів NPL проблемних банків,  
однак своє слово ще не сказала Велика Палата ВС

Спірні переходи

Ринок NPL (непрацюючих кредитів), 
вийшовши зі свого піку, став більш про-
гнозованим та стабільним, що позитивно 
впливає на інфраструктурну його части-
ну, а також на ціноутворення на ньому.

Аналіз великої частини пулів NPL був 
здійснений ще задовго до їх виставлен-
ня на продаж: гравці зробили прогнози 
в юридичній та, відповідно, економіч-
ній складовій інвестування в них. Окрім 
того, помітною стала консолідація та 
диференціація покупців залежно від фі-
нансових можливостей.

Однак свій внесок у збільшення ри-
зиковості купівлі NPL-активів зробила 
активна протидія боржників, що прояви-
лось у формуванні нового пласта судо-
вої практики.

Давайте спробуємо знайти корінь 
проблематики одного з «витків» судової 
практики у сфері NPL-активів та можли-
вості підібрати йому належне застосу-
вання у межах відносин, які на сьогодні 
склалися в процесі виведення неплато-
спроможних банків з ринку.

ПЕРЕДІСТОРІЯ  
ПОШИРЕННЯ СПОРІВ
Сьогодні є широка категорія борж-
ників, які намагались напередодні 
введення тимчасової адміністрації у 
той чи інший спосіб врегулювати свої 
відносини з банком трендовими тоді, 
але «занікчемленими» в подальшому 
Фондом гарантування вкладів фізич-
них осіб (ФГВФО, Фонд) механізма-
ми: уступка (застава) прав вимоги на 
пов’язану особу, фінансова порука 
тощо. Нині такі боржники, намагаю-
чись «вибити» з процесу нових креди-
торів, які придбали право вимоги на 
аукціонах, почали масово подавати 
позови про недійсність торгів. Цей 
маневр переважно здійснюється для 
посилення позиції у переговорах та 
зниження ціни викупу боргу з вели-
кого пулу, придбаного і так уже з ко-
лосальним дисконтом фінансовою  
компанією.

Однак деякі скаржники усе-таки від-
найшли спосіб дій через правову позицію 
щодо неможливості продажу на торгах 
спірного чи нібито «неіснуючого» права 
вимоги. Судова практика відреагувала 
майже однозначно: відсутність (спір-
ність) права вимоги в момент продажу є 
підставою недійсності торгів. Судами не 
завжди сприймається продаж майнових 
прав, пов’язаних або похідних від права 
вимоги, щодо якого укладається договір 
відступлення права вимоги за результа-
тами торгів.

Далі це питання перейшло в кате-
горію, можна сказати, права на продаж 
процесуального права щодо подальшої 
боротьби. Такого собі «квитка на війну».

СПЕЦИФІКА ОБ’ЄКТА ВІДЧУЖЕННЯ
Таке зміщення було викликане також 
специфікою майна, яке виставляється 
Фондом до продажу. Це звичні об’єкти: 
основні фонди або майно, яке перебува-
ло тривалий час на балансі банку. Однак 
воно вибуло з володіння банку перед 
введенням тимчасової адміністрації в 
силу різних операцій — міни, продажу, 
застави за депозитом тощо, тобто пра-
вочинів, визначених як нікчемні Фондом. 
Спираючись на наслідки нікчемності 
правочинів, банки відновлювали свої 
права на відповідне майно та вистав-
ляли його на продаж як майно банку. 
Однак через відсутність на момент 
формування лота державної реєстрації 
у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно робилася позначка, що 
продаються «майнові права».

Стандартні формулювання з дого-
ворів купівлі-продажу за результатами 
торгів визначали, що реалізовуються 
майнові права, також ті, що можуть ви-
никнути щодо певного об’єкта, відмінні 
від права власності. Зокрема, це — ви-
знання права власності, відновлення 
становища, повернення грошових коштів 
у рахунок погашення збитків, право на 
оскарження в судовому порядку, звер-
нення до будь-яких органів. Тобто пере-
давали всі права та можливості, які банк 
міг би реалізувати, однак не здійснює / 
не встигає здійснити в силу особливос-
тей ліквідаційної процедури. Тому він 
передає право «продовжити відвойову-
вати». Аналогічні положення містились у 
договорах продажу пулів кредитів, щодо 
яких були судові спори чи так звані па-
ралельні уступки, зарахування тощо.

ПОЗИЦІЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ПАЛАТИ 
КГС ВС
Судова палата з розгляду справ щодо 
земельних відносин та права власності 
Касаційного господарського суду (КГС) 
у складі Верховного Суду (ВС) розгляда-
ла справу № 910/11702/18 про витре-
бування майна з чужого незаконного 

володіння та визнання права власності. 
Майно вибуло з банку до введення ад-
міністрації, відповідну операцію «занік-
чемлено» і банком заявлено позов про 
витребування майна.

Суд першої інстанції позов задоволь-
нив, а на етапі апеляційного перегляду 
справи «майнове право» на об’єкт було 
продано на торгах. Переможець заявив 
про процесуальне правонаступництво. 
Суд вважав, що переможець торгів став 
правонаступником банку в цих відноси-
нах. Цю ухвалу і було оскаржено до суду 
касаційної інстанції.

Об’єднана палата КГС ВС у поста-
нові від 13 квітня 2021 року дійшла 
висновку, що під час вирішення питан-
ня про правонаступництво суд дослі-
джує обставини передачі прав креди-
тора новому кредитору та встановлює 
відповідність їх підставам, визначеним 
законодавством. Суд, наприклад, може 
встановити недійсність передачі креди-
тором своїх прав іншій особі, наприклад, 
з підстав нікчемності.

Верховний Суд так сформулював 
правову позицію: відступлення права 
вимоги може здійснюватися тільки сто-
совно дійсної вимоги, що існувала на мо-
мент переходу цих прав.

Касаційна інстанція резюмувала так:
— у наведеній справі під виглядом 

відчуження майнових прав щодо нерухо-
мого майна фактично має місце продаж 
права на звернення до суду з цим позо-
вом або права на застосування способів 
захисту цивільних прав;

— з урахуванням змісту або ха-
рактеру майнових прав за частиною 2 
статті 656 Цивільного кодексу України 
зазначені способи судового захисту ци-
вільних прав не можуть бути предметом 
договору купівлі-продажу майнових 
прав.

Верховний Суд фактично не тільки 
звів питання до порівняння категорій 
«майнового права» та «права очікуван-
ня», але й зробив висновок, що треба 
перевіряти також факт державної ре-
єстрації прав, похідних від права влас-
ності, зокрема таких як майнові права, 
оскільки відсутність такої реєстрації 
унеможливлює продаж активу.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
Попри те, що судова практика розви-
вається саме таким чином, зроблені 
висновки не відповідають реаліям від-
носин, які складаються в процесі робо-
ти з NPL-активами та зміщують шальки 
терезів у бік зловживань з фінансовими 

ресурсами зі сторони боржників та/чи 
пов’язаних з акціонерами банку осіб.

Що ж тоді може взагалі продавати 
Фонд і як діяти, коли відповідний актив 
залишається спірним, але не програним, 
на момент завершення ліквідаційної 
процедури? Відповіді на ці питання за-
лежать від того, з якої позиції дивитися 
на проблему.

Однак наразі зрозуміло напевне: 
якщо судова практика не буде змінена 
або не встановить правильні орієнти-
ри, Фонд зможе виставляти на продаж 
лише невеликий відсоток прав вимог. 
Він буде змушений самостійно доводити 
до кінця відповідну судову роботу, що в 
більшості випадків є об’єктивно немож-
ливим. Постраждають від цього повтор-
но кредитори банку, вимоги яких так і не 
вдасться погасити.

Але на кожну лазівку можна зна-
ти іншу. Запобіжником від хвилі позо-
вів про визнання недійсними торгів та 
відповідних договорів купівлі-продажу 
права вимоги пулів кредитів виявило-
ся інше базове питання: чи порушують-
ся права позивача-боржника фактом 
відступлення права вимоги на користь 
нового кредитора? Дослідження цього 
питання судами у подібних справах схо-
же на намагання тих же судів вирівняти 
шальки терезів, які похитнула наведена 
позиція у справах про оскарження ре-
зультатів торгів.

Зважаючи на це, логічною видається 
тенденція, що все більше питань, які сто-
суються відносин щодо продажу NPL-ак-
тивів, «мігрують» до Великої Палати Вер-
ховного Суду. Очікуємо, що впродовж 
найближчих пів року відповіді на поруше-
ні питання дасть саме Велика Палата (зо-
крема, у рамках справи № 910/12525/20 
щодо права на оскарження).

Можемо прогнозувати зміну під-
ходу в напрямі забезпечення інтересів 
 ФГВФО. Так було у питаннях недійсності 
торгів та укладених на них договорів ку-
півлі-продажу прав вимог з підстав від-
несення судами цих договорів до опера-
цій факторингу з огляду на передбачене 
дисконтування. На початку реалізації 
Фондом прав вимог, на той час менши-
ми пулами, часто останні придбавались 
фізичними особами. З точки зору норма-
тивного регулювання та судової практи-
ки в період 2017—2020 років суди ви-
значали це факторингом. Однак Велика 
Палата ВС у постанові від 16 березня 
2021 року у справі № 906/1174/18 до-
пустила відхід від цієї практики та ви-
знала особливий статус продажів у сис-
темі виведення банків з ринку.

АНДРІЙ  
ІВАНІВ, 
радник EQUITY

СЕРГІЙ  
ЧУЄВ, 
партнер EQUITY

СЕРГІЙ ЧУЄВ, АНДРІЙ ІВАНІВ
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Український ринок проблемних кредитів значний та вимагає рішучих дій. Проте він досі 
був обмежений судовою практикою і можливістю продати NPL лише фінансовій компанії. 
Чи матимуть платоспроможні та неплатоспроможні банки рівні умови для продажу NPL, 
питання залишається відкритим

Дискримінаційний підхід

Основним продавцем проблемних 
кредитів (NPL) впродовж останніх ро-
ків був Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб (ФГВФО), який здійсню-
вав реалізацію активів неплатоспро-
можних банків. Однак ключові активи 
неплатоспроможних банків на сьогодні 
вже продані. А на ринок NPL виходять 
нові гравці — державні та приватні 
банки, яким також необхідно очистити 
баланс від непрацюючих активів.

Станом на 1 жовтня 2021 року об-
сяг непрацюючих кредитів платоспро-
можних банків становив 374 млрд грн 
або 33,3 % всього обсягу кредитів, а 
тому ринок проблемних кредитів NPL в 
Україні залишається достатньо прива-
бливим для інвестування.

Національний банк України як ре-
гулятор також активно закликає банки 
очищувати баланси від NPL шляхом їх 
продажу з дисконтом.

Однак основне питання — кому 
продавати? Визначальний економіч-
ний інтерес продавців NPL — продати 
проблемний актив за максимальною ці-
ною. А тут уже діють закони економіки. 
Найвища ринкова ціна можлива лише 
за значного попиту та конкуренції по-
купців, тому банки зацікавлені в макси-
мально широкому колі покупців NPL, у 
тому числі в іноземних інвесторах.

ОБМЕЖЕННЯ РИНКУ NPL
Свою роль у відтермінуванні очищен-
ня банками балансів від проблем-
них кредитів відіграли суди, а точні-
ше — судова практика. Так, протягом 
2018—2019 років у судовій практиці 
була сформована позиція, відповідно 
до якої продаж кредитної заборгова-
ності з дисконтом (прим.: різниця між 
номінальною вартістю права вимоги 
та ціною продажу) може відбуватись 
лише на користь фінансової установи 

та лише шляхом укладення договору 
факторингу.

Враховуючи, що продаж NPL мож-
ливий лише з дисконтом, оскільки но-
мінальна вартість права вимоги за 
проблемним кредитом не може дорів-
нювати ринковій, потенційними покуп-
цями проблемних кредитів для бан-
ків стали лише національні фінансові 
компанії. Угоди з іншими покупцями, 
в тому числі іноземними інвесторами, 
стали ризиковими як такі, що можуть 
бути потенційно оскаржені.

Фактично ринок NPL був штучно 
обмежений. І це при тому, що жодна 
законодавча норма не передбачала 
продаж кредитної заборгованості ви-
нятково шляхом факторингу і не вста-
новлювала заборон на звичайну купів-
лю-продаж заборгованості.

ЕКОНОМІКА ЦИФР
Чи є економічно перспективним збере-
ження такого варіанта для банківської 
системи, демонструють цифри.

Станом на 30 червня 2021 року 
активи банків складають 1892 млрд 
грн, активи ж фінансових компаній — 
180 млрд грн, тобто в 10 разів менше, 
а тому банки для очищення балансів 
від проблемних активів повинні про-
дати проблемний кредитний портфель 
у сумі 374 млрд грн фінансовим ком-
паніям, загальний обсяг активів яких 
складає 180 млрд грн, тобто вдвічі 
менше.

За таких умов національні фінан-
сові установи просто не можуть запро-
понувати високу ціну за NPL. Тож не 
дивно бачити угоди з продажу NPL з 
дисконтом 90 і більше відсотків. Для 
прикладу, державний Укрексімбанк 
розмістив на СЕТАМ оголошення щодо 
добровільного продажу комерційно-
го кредиту з сумою заборгованості 

понад 7 млрд грн, який забезпечений 
іпотекою незавершених хмарочосів 
Sky Towers, що поруч із центральним 
РАЦСом у Києві.

Навряд чи винятково національні 
фінансові компанії зможуть створити 
достатню конкуренцію для продажу 
цього активу за високою ринковою ці-
ною. І при обмеженні ринку NPL є два 
варіанти: або проблемний кредит зали-
шається на балансі банку, або прода-
ється у зв’язку з відсутністю конкурен-
ції покупців з необґрунтовано значним 
дисконтом. Як перший, так і другий ва-
ріант не вигідні банківському сектору.

ВРЕГУЛЮВАННЯ  
КОЛЕКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
На сьогодні нормативна база продажу 
NPL дає змогу окремо виділити два 
напрями. Це — продаж проблемних 
споживчих кредитів фізичних осіб та 
продаж проблемних комерційних кре-
дитів. Причому саме проблеми при про-
дажі NPL за споживчими кредитами і 
сформували попередню практику щодо 
обмеження кола покупців виключно фі-
нансовими установами. Це була реак-
ція судової системи на неконтрольова-
ний продаж споживчих NPL на користь 
колекторських компаній із сумнівною 
репутацією. Раніше, за відсутності роз-
межування у правовому регулюванні, 
ця практика  поширилась і на комерцій-
ні кредити, позичальники за якими точ-
но не потерпали від колекторів.

Наразі ситуацію виправлено. Улітку 
2021 року набув чинності березневий 
закон про врегулювання колекторської 
діяльності, який запровадив чіткі пра-
вила діяльності колекторських компа-
ній та відповідальність за порушення 
таких правил. Крім того, до Закону 
України «Про споживче кредитування» 
було внесено зміни та закріплено, що 
відступлення права вимоги за спожи-
вчим кредитом може бути здійснено 
виключно на користь фінансової уста-
нови. Тобто законодавець захистив 
споживачів та передбачив для них 
більш жорсткі правила продажу NPL, 
а тому відпала необхідність штучного 
обмеження судовою практикою кола 
покупців NPL.

Однак ці правила діють лише для 
позичальників за споживчими креди-
тами. Норми не діють щодо комерцій-
них кредитів, коло покупців яких не 
обмежується жодним законодавчим 
положенням.

СУДОВА ПРАКТИКА
Велика Палата Верховного Суду уточ-
нила правові висновки щодо розмежу-

вання відступлення права вимоги та 
факторингу при продажу кредитної за-
боргованості в постанові від 16 берез-
ня 2021 року у справі № 906/1174/18.

Два ключових висновки Великої 
Палати: відступлення права вимоги за 
кредитним договором є можливим не 
тільки на користь фінансових установ, 
а дисконт сам по собі не свідчить про 
надання фінансової послуги факторин-
гу, оскільки може бути обумовлений 
ліквідністю права вимоги. Це означає, 
що можливим є продаж кредитної за-
боргованості з дисконтом не на ко-
ристь фінансової установи і не лише 
шляхом укладення договору факто-
рингу, а тому покупцями NPL в Україні 
можуть нарівні з національними фі-
нансовими компаніями бути інвестори, 
у тому числі й іноземні.

Однак є одне але. Велика Палата 
в постанові обмежила висновки винят-
ково випадком, коли попередній кре-
дитор (банк) був позбавлений банків-
ської ліцензії та перебував у процедурі 
ліквідації. Мотиви такого обмежен-
ня незрозумілі. Оскільки як правове 
регулювання, так і мета — продати 
проблемний актив за максимальною 
ціною — є однаковими як для непла-
тоспроможних, так і для працюючих 
банків.

ВИСНОВКИ
Чи можна застосувати оновлені ви-
сновки Великої Палати у разі, якщо 
продавцем кредитної заборгованості 
є працюючий банк, відповідь на питан-
ня за всієї очевидності ствердної від-
повіді залишається відкритою, а тому 
очікуємо висновків Великої Палати у 
спорах, в яких продавцем буде плато-
спроможний банк.

Очікують позиції і інвестори. Оскіль-
ки доступ до ринку NPL в Україні лише 
для комерційної проблемної заборго-
ваності неплатоспроможних банків, 
основна частина якох на сьогодні вже 
продана, навряд є тим, чого очікують 
інвестори.

Банківська система в особі пра-
цюючих банків — як державних, так і 
приватних — потребує чітких та зро-
зумілих правил функціонування ринку 
NPL, на якому вони зможуть ефектив-
но продати свої проблемні активи.

Фінансові надходження до банків-
ської системи за результатом продажу 
NPL, урешті-решт, матимуть позитивний 
вплив на відновлення кредитування та 
умови такого кредитування або не ма-
тимуть, якщо залишаться штучні, не за-
сновані на нормах законодавства дис-
кримінаційні обмеження на ринку.

ІРИНА  
КОБЕЦЬ, 
радник, керівник судової 
практики Юридичної групи LCF

ІРИНА КОБЕЦЬ



89|  50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ  |  www.top50.com.ua  |

|  РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ  ТА  БАНКРУТСТВО  |  

Кодекс України з процедур банкрутства передбачає низку правових механізмів,  
які можуть бути використані кредиторами для захисту їхніх прав та законних інтересів  
у разі зловживань з боку боржника. Одним із них є визнання правочинів боржника 
недійсними та застосування наслідків такої недійсності

Недійсність правочинів боржника

Основним завданням процедури 
банкрутства є максимальне задоволен-
ня вимог кредиторів за рахунок майна 
боржника. Проте дуже часто боржник не 
тільки не має наміру погасити свої бор-
ги, а й, навпаки, різними способами на-
магається залишити кредиторів ні з чим, 
позбувшись свого майна шляхом його 
відчуження на користь пов’язаних осіб.

Кодекс України з процедур банкрут-
ства (Кодекс) передбачає низку право-
вих механізмів, які можуть бути вико-
ристані кредиторами для захисту їхніх 
прав та законних інтересів у разі злов-
живань з боку боржника. Одним із них 
є визнання правочинів боржника недійс-
ними та застосування наслідків такої 
недійсності.

Отже, чи може кредитор оспорити 
неправомірне виведення майна з акти-
вів боржника, а також яким чином і з 
яких підстав правочини, вчинені борж-
ником усупереч інтересам кредитора, 
можуть бути визнані недійсними?

ЯК БУТИ КРЕДИТОРУ?
Банкрутство будь-якого бізнесу може 
бути зумовлено різними об’єктивними та 
суб’єктивними причинами.

Деякі боржники після втрати мож-
ливості задовольнити вимоги своїх кре-
диторів з метою збереження активів та 
уникнення відповідальності перед кре-
диторами вдаються до укладення фра-
удаторних правочинів. Законодавчо це 
поняття не визначено, але в цілому під 
фраудаторними правочинами розуміють 
правочини, які вчинені на шкоду креди-
торам.

З метою захисту прав та інтересів 
кредиторів Кодексом визначено меха-
нізми визнання недійсними правочинів 
боржника, які встановлені у статті 7 (за-
гальні підстави оскарження) і в статті 42 
(спеціальні підстави оскарження).

Виважена та своєчасна стратегія 
кредитора щодо оскарження правочи-
нів боржника може вплинути на хід усієї 

процедури банкрутства, тому останньо-
му важливо орієнтуватися в усіх перед-
бачених законодавством механізмах.

ПІДСТАВИ ЗАГАЛЬНІ 
ЧИ СПЕЦІАЛЬНІ?
Різниця між загальними та спеціальни-
ми підставами для оскарження право-
чинів боржника є досить принциповою. 
Щоб визначитися, які саме підстави тре-
ба обрати, кредитору важливо оцінити 
всі обставини та ризики.

Зазвичай оскарження правочинів у 
порядку статті 7 Кодексу є більш ефек-
тивним. Йдеться про підстави недійсно-
сті, які не є характерними для процедури 
банкрутства: вони передбачені Цивіль-
ним кодексом (ЦК) України та можуть за-
стосовуватися і в інших категоріях справ.

Спеціальні підстави недійсності пра-
вочинів властиві виключно процедурі 
банкрутства та закріплені в статті 42 
Кодексу. Правочини, які окреслені в цій 
нормі, вважаються фраудаторними і їх 
можна поділити на два види.

Перший вид: правочини з цими оз-
наками можна охарактеризувати як 
«підозрілі» — є лише підозра, що той 
чи інший правочин укладено на шкоду 
кредиторам, причому така підозра має 
підкріплюватися наслідками у вигляді 
збитків, завданих кредиторам.

Другий вид: якщо суд установить 
наявність будь-якої з трьох підстав (бе-
зоплатне відчуження майна боржником, 
укладення договору із заінтересованою 
особою або ж договору дарування), 
апріорі вважається, що такий правочин 
укладений на шкоду кредиторам.

Спеціальні підстави можуть бути за-
стосовані до правочинів, вчинених у так 
званий підозрілий період, що становить 
три роки до відкриття провадження у 
справі про банкрутство.

У чому ж полягає більша ефектив-
ність загальних підстав? Передусім у 
наслідках недійсності правочину, що пе-
редбачені ЦК України.

Саме ЦК України, а не Кодекс надає 
можливість кредитору витребувати на-
лежне йому майно від особи, яка є ос-
таннім його набувачем, незалежно від 
того, скільки разів це майно було від-
чужене (статті 387, 388 ЦК України). ЦК 
України також передбачає реституцію 
(стаття 216), а кредиторам надає мож-
ливість звертатися з віндикаційними по-
зовами.

Кодекс, у свою чергу, також регулює 
наслідки визнання недійсними правочи-
нів боржника (частина 3 статті 42 Ко-
дексу): кредитор зобов’язаний поверну-
ти до складу ліквідаційної маси майно, 
яке він отримав від боржника, або від-
шкодувати його вартість.

Верховний Суд (ВС) у поста нові 
від 20 лютого 2020 року у справі 
№ 922/719/16 дійшов висновків, що 
встановлення спеціальних наслідків 
недійсності правочинів боржника не 
унеможливлює застосування приписів 
статті 388 ЦК України.

Отже, для найбільш повноцінного 
та ефективного наповнення ліквідацій-
ної маси в процедурі банкрутства треба 
детально аналізувати кожен із правочи-
нів боржника для визначення найбільш 
ефективних підстав їх оскарження (як 
загальних, так і спеціальних). Однак не-
залежно від підстав оскарження сумнів-
них правочинів боржника арбітражним 
керуючим або кредитором такі спори 
будуть розглядатись господарським су-
дом у межах провадження у справі про 
банкрутство.

ПРЕЗУМПЦІЯ ПРАВОМІРНОСТІ 
ЧИ СУМНІВНОСТІ?
У разі оскарження правочину боржника 
на загальних підставах діє презумпція 
правомірності правочину, тобто особа, 
яка його оспорює, повинна довести суду 
його недійсність (стаття 204 ЦК Украї-
ни). Натомість у разі оскарження право-
чину на спеціальних підставах усі пра-
вочини, вчинені протягом «підозрілого» 
періоду, за замовчуванням вважаються 
судом сумнівними, тобто діє презумпція 
сумнівності правочину, що відображено 
у відповідних рішеннях Верховного Суду 
(постанова Касаційного господарсько-
го суду (КГС) у складі ВС від 3 липня 
2021 року у справі № 369/11268/16-ц).

На правочини, що оскаржуються у 
процедурі неплатоспроможності, поши-
рюються загальні вимоги щодо позовної 
давності, встановлені ЦК України. При 
оскарженні правочинів на спеціальних 
підставах позовна давність пов’язується 
з перебігом «підозрілого» періоду. Вчи-
нення оскаржуваного правочину поза 
межами цього періоду унеможливлює 

оскарження правочину на спеціальних 
підставах, однак не позбавляє заявника 
права звернутися до суду із позовом, що 
обґрунтовано загальними підставами 
недійсності.

Після набуття чинності Кодексом 
виникла ситуація, за якої суди неодно-
значно розглядали позови про визнання 
правочинів боржника недійсними: керу-
валися як статтею 20 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том» (Закон про банкрутство), яка вже 
втратила чинність, так і чинною стат-
тею 42 Кодексу.

Цей неоднаковий підхід проана-
лізувала судова палата для розгляду 
справ про банкрутство КГС ВС у черв-
ні 2021 року (постанова від 2 червня 
2021 року у справі № 904/7905/16). Ка-
саційний суд дослідив, до яких правочи-
нів потрібно застосовувати норму Зако-
ну про банкрутство, а до яких — норми 
Кодексу.

Так, суд вирішив, що частини 1—2 
статті 42 Кодексу не підлягають засто-
суванню до правочинів, учинених борж-
ником до дати набуття чинності Кодек-
сом, тобто до 21 жовтня 2019 року. До 
цих правочинів треба застосовувати 
статтю 20 Закону про банкрутство.

Установлений статтею 42 Кодексу 
трирічний строк у будь-якому разі від-
раховується від дати відкриття прова-
дження у справі про банкрутство. Однак 
для правочинів, укладених до 21 жовт-
ня 2019 року, застосовуються підстави 
статті 20 Закону про банкрутство, а для 
тих, що укладені після цієї дати, — під-
стави статті 42 Кодексу.

Верховний Суд зауважив, що до 
всіх без винятку правочинів стаття 42 
Кодексу зможе бути застосована після 
21 жовтня 2022 року, після спливу трьох 
років від набуття чинності Кодексом.

ЗА НАЙМЕНШОЇ ПІДОЗРИ
Важливість механізму визнання недійс-
ними правочинів боржника у межах 
справи про банкрутство важко переоці-
нити. Зауважимо, що наразі суди досить 
активно реалізують цей механізм та 
визнають недійсними правочини борж-
ників, спрямовані на виведення активів. 
Тому кредиторам важливо ретельно 
аналізувати всі правочини боржника у 
«підозрілий» період та оскаржувати ті з 
них, які мають хоча б мінімальні ознаки 
фраудаторності. Ефективна реалізація 
всіх прав кредитора — це запорука мак-
симального наповнення ліквідаційної 
маси та скорочення різниці між розмі-
ром ліквідаційної маси та розміром кре-
диторських вимог.

КАТЕРИНА  
МАНОЙЛЕНКО, 
партнер, керівник практики 
вирішення судових спорів 
GOLAW

ВАЛЕНТИН  
ГВОЗДІЙ, 
керуючий партнер  
GOLAW

ВАЛЕНТИН ГВОЗДІЙ, КАТЕРИНА МАНОЙЛЕНКО
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2 «Юріс» 2 «Юріс» 2 «Василь Кісіль і Партнери» 2 «Юріс» 2 «Крижановський та Партнери» 2 «Шевченко Дідковський 
і Партнери»

3 «Бі.Ай.Ем.» 3 «Проксен» 3 «Проксен» 3 «Грищенко та Партнери» 3 «Шевченко Дідковський і 
Партнери»

3 «Магістр і Партнери»

4 «Салком» 4 «Верітас» 4 «Грищенко та Партнери» 4 «Проксен» 4 «Юріс» 4 «Інюрполіс»

5 «Василь Кісіль і Партнери» 5 «Василь Кісіль і Партнери» 5 «Чернявський і Партнери» 5 Укрінюрколегія 5 «Грищенко та Партнери» 5 «Грищенко та Партнери»

6 «Алтгаймер і Грей» 6 Укрінюрколегія 6 «Верітас» 6 «Салком» 6 «Салком» 6 «Коннов і Созановський»

7 «Коннов і Созановський» 7 «Коннов і Созановський» 7 «Коннов і Созановський» 7 «Коннов і Созановський» 7 «Сергій Козьяков та Партнери» 7 «Салком»

8 «Валерій Сафонов та Партнери» 8 «Грищенко та Партнери» 8 Укрінюрколегія 8 «Грамацький і Партнери» 8 «Коннов і Созановський» 8 «Правіс»

9 «Атлант» 9 «Бі.Ай.Ем.» 9 «Солдатенко, Ситнюк 
та Партнери»

9 «Сергій Козьяков та Партнери» 9 «Грамацький і Партнери» 9 «АНК»

10 DML 10 «Алтгаймер і Грей» 10 «Салком» 10 «Верітас» 10 «Правіс» 10 «Верітас»

11 «Моор і Кросондович» 11 «Чернявський і Партнери» 11 «АВС-Сервіс» 11 «Економічні та юридичні 
консультації»

11 «Інюрполіс» 11 Укрінюрколегія

12 «Грищенко та Партнери» 12 Baker & McKenzie 12 «Грамацький і Партнери» 12 «АВС-Сервіс» 12 «Верітас» 12 «Юріс»

13 «Крижановський та Партнери» 13 «Юрзовнішсервіс» 13 «АНК» 13 «Солдатенко, Ситнюк та Партнери» 13 «Проксен» 13 «Сергій Козьяков та Партнери»

14 «Фонд юристів України» 14 «Атлант» 14 «Бі.Ай.Ем.» 14 «Кліточенко, Мінін і Партнери» 14 «КМ Партнери» 14 «Проксен»

15 «Верітас» 15 B.C.Toms & Co 15 «Сергій Козьяков та Партнери» 15 «Правекс-Естоппель» 15 Укрінюрколегія 15 «КМ Партнери»

16 «Паритет» 16 «Логуш, Борсук, Бронфман 
та Калишевич»

16 «Правіс» 16 «Правіс» 16 «Дубинський і Ошарова» 16 «Грамацький і Партнери»

17 «Гарант» 17 «Мета-інформ» 17 «Правекс-Естоппель» 17 «Бі.Ай.Ем.» 17 «АВС-Сервіс» 17 «Жаріков і Синиченко»

18 «Грамацький і Партнери» 18 «Грамацький і Партнери» 18 «Бізнес-Право Аудит» 18 «Шевченко Дідковський 
і Партнери»

18 «АНК» 18 «Фарго»

19 «Бест і Ко» 19 «Де-Юре сервіс» 19 «Фонд юристів України» 19 «АНК» 19 «Бі.Ай.Ем.» 19 «АВС-Сервіс»

20 «Логуш, Борсук, Бронфман 
та Калишевич»

20 «Крижановський та Партнери» 20 «Шевченко Дідковський 
і Партнери»

20 «Атлант» 20 «Солдатенко, Ситнюк 
та Партнери»

20 «Солдатенко, Ситнюк 
та Партнери»

21 «Допомога» 21 «Українська юридична група» 21 «Економічні та юридичні 
консультації»

21 «Допомога» 21 «Фарго» 21 «Кравець та Левенець»

22 «СЕТ Лтд» 22 Frishberg & Partners 22 «Українська юридична група» 22 «Валерій Сафонов та Партнери» 22 «Юрвес» 22 «Ілляшев та Партнери»

23 «Союзник» 23 «Паритет» 23 «Юрком Сервіс» 23 «Мета-інформ» 23 «Шерман» 23 «Бізнес-Право Аудит»

24 «Альфа» 24 «Солдатенко, Ситнюк 
та Партнери»

24 «Мета-інформ» 24 «Юридичне бюро Рижого» 24 «Юнікон-Південь» 24 «Юрзовнішсервіс»

25 «Юридичне бюро Рижого» 25 «АНК» 25 «Юрзовнішсервіс» 25 «Ілляшев та Партнери» 25 «Ілляшев та Партнери» 25 «Крижановський та Партнери»

26 «Фонд правових ініціатив» 26 «Шевченко, Дідковський 
і Партнери»

26 «Допомога» 26 «Українська юридична група» 26 «Атлант» 26 «Дубинський і Ошарова»

27 «ІНА Консалтинг» 27 «Сергій Козьяков та Партнери» 27 «Ілляшев та Партнери» 27 «Паритет» 27 «Юридичне бюро Рижого» 27 «Атлант»

28 «Шевченко, Дідковський 
і Партнери»

28 «Міжнародна юридична служба» 28 LKI 28 «Міжнародна юридична служба» 28 «Юкон» 28 «Павленко, Стаценко і Осінчук»

29 «Юрзовнішсервіс» 29 «Моор і Кросондович» 29 «Константа» 29 «ДМЛ» 29 «Правіс» 29 «Бі.Ай.Ем.»

30 «Альянс: Ольга Дмитрієва 
та Партнери»

30 «Федоровський і Партнери» 30 «Логуш, Борсук, Бронфман 
та Калишевич»

30 «Бізнес-Право Аудит» 30 «Чернявський і Партнери» 30 «Шерман»

31 «Юрконсалтинг» 31 «Спектор і Партнери» 31 «Міжнародна юридична служба» 31 «Юридичні консультації 
та послуги»

31 «Юрбізнесконсалтинг» 31 «Юридичне бюро Рижого»

32 «АНК» 32 «Валерій Сафонов та Партнери» 32 «Юридичні консультації 
та послуги»

32 «Альянс: Ольга Дмитрієва 
та Партнери»

32 «Мета-інформ» 32 «Правекс-Естоппель»

33 «Паритет» 33 «Бірк і Партнери» 33 «Атлант» 33 LKI 33 «Кравець та Левенець» 33 «Юрій Храпай і Партнери»

34 «Елітконтракт» 34 «Допомога» 34 «Паритет» 34 «Юрбізнесконсалтинг» 34 «Бізнес-Право Аудит» 34 «Дмитрієва та Партнери»

35 «Сімейний адвокат» 35 «Юридичні консультації 
та послуги»

35 «Бест і Ко» 35 «Юренергоконсалтинг» 35 «Паритет» 35 «Фонд правових ініціатив»

36 Укрінюрколегія 36 «Леге Артіс» 36 «Кліточенко, Мінін і Партнери» 36 «Де-Юре Сервіс» 36 «Моор і Кросондович» 36 «Юрбізнесконсалтинг»

37 «Патратій та Партнери» 37 «Юрінморсервіс» 37 «Моор і Кросондович» 37 «Логуш, Борсук, Бронфман 
та Калишевич»

37 «Юрзовнішсервіс» 37 «Ноогвардія»

38 «Иніціатива-90» 38 «Юрком Сервіс» 38 «Борщевський і Партнери» 38 «Правіс» 38 «Правекс-Естоппель» 38 «Чернявський і Партнери»

39 «Де-Юре Сервіс» 39 «Ілляшев та Партнери» 39 «Юніком-Південь» 39 «Фонд юристів України» 39 «Міжнародна юридична служба» 39 «Юкон»

40 «Міжнародна юридична служба» 40 «Альянс: Ольга Дмитрієва 
та Партнери»

40 «Брейн Груп» 40 «Рест-право» 40 «Жаріков і Синиченко» 40 «Українська юридична група»

41 «Сергій Козьяков та Партнери» 41 «ДМЛ» 41 «Хартман та Партнери» 41 «Федоровський і Партнери» 41 LKI 41 LKI

42 «Діпкон» 42 «Правове сприяння» 42 «ДМЛ» 42 «Правове сприяння» 42 «Логуш, Борсук, Бронфман та 
Калишевич»

42 «Правове сприяння»

43 «Скортюк» 43 «Олександр Лтд» 43 «Ялос-Лекс» 43 «Юрзовнішсервіс» 43 «Правове сприяння» 43 «Міжнародна юридична служба»

44 «Фрішберг і Партнери» 44 «Юрконсалтинг» 44 «Де-Юре Сервіс» 44 «Перша національна  
бізнес-компанія»

44 «Юркомсервіс» 44 «Паритет»

45 ЕЛСІ 45 LKI 45 «Олександр Лтд» 45 «Юр-Лоція» 45 «Магістр і Партнери» 45 П.К.С.

46 «Контекс» 46 «Консенсус» 46 «Федоровський і Партнери» 46 «Моор і Кросондович» 46 «Юрій Храпай і Партнери» 46 «Полонський і Партнери»

47 «Міжнародне бюро адвокатів» 47 «Діас» 47 «Гідність» 47 «Шерман» 47 «Павленко, Стаценко і Осінчук» 47 «Династія»

48 «Константа» 48 «Фонд правових ініціатив» 48 «Соломон» 48 «Шхуна-Адвокат» 48 «Дмитрієва та Партнери» 48 «Бест і Ко»

49 «Українська юридична група» 49 «Міжнародне бюро адвокатів» 49 «Валерій Сафонов та Партнери» 49 «Юніком-Південь» 49 «Українська юридична група» 49 «Моор і Кросондович»

50 «Юрінморсервіс» 50 «Константа» 50 «Альянс: Ольга Дмитрієва 
та Партнери»

50 «Брейн-груп» 50 «Полонський і Партнери» 50 «Мета-інформ»
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ПЕРЕМОЖЦІ РЕЙТИНГУ «50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ» У 1998—2021 РОКАХ

|  ІСТОРІЯ  РЕЙТИНГУ  |  1998—2021
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М
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Ц
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М
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Ц
Е 2009

1 «Шевченко Дідковський 
і Партнери»

1 «Шевченко Дідковський 
і Партнери»

1 «Магістр і Партнери» 1 «Василь Кісіль і Партнери» 1 «Василь Кісіль і Партнери» 1 «Василь Кісіль і Партнери»

2 «Василь Кісіль і Партнери» 2 «Василь Кісіль і Партнери» 2 «Василь Кісіль і Партнери» 2 «Магістр і Партнери» 2 Magisters 2 Magisters

3 «Магістр і Партнери» 3 «Магістр і Партнери» 3 «Шевченко Дідковський 
і Партнери»

3 «Шевченко Дідковський 
і Партнери»

3 «Астерс» 3 «Астерс»

4 «Правіс: Резников, Власенко 
і Партнери»

4 «Правіс: Резников, Власенко 
і Партнери»

4 «Грищенко і Партнери» 4 «Коннов і Созановський» 4 Sayenko Kharenko 4 Sayenko Kharenko

5 «Коннов і Созановський» 5 «Грищенко та Партнери» 5 «Фарго» 5 Integrites 5 Integrites 5 Baker & McKenzie

6 «Салком» 6 «Фарго» 6 «Коннов і Созановський» 6 Sayenko Kharenko 6 Baker & McKenzie 6 CMS Cameron McKenna

7 Укрінюрколегія 7 «Пукшин і Партнери» 7 «Лексвел і Партнери» 7 «Грищенко та Партнери» 7 «Грищенко та Партнери» 7 «Коннов і Созановський»

8 «Інюрполіс» 8 «Коннов і Созановський» 8 «Гарантія» 8 «Спенсер і Кауфманн» 8 «Жаріков і Синиченко» 8 «Волков, Козьяков та Партнери»

9 «Фарго» 9 Укрінюрколегія 9 «Пукшин і Партнери» 9 «Гарантія» 9 «Волков, Козьяков та Партнери» 9 «АНК»

10 «Сергій Козьяков та Партнери» 10 «Кравченко і Коваленко» 10 «Лавринович і Партнери» 10 «Салком» 10 «Коннов і Созановський» 10 DLA Piper Ukraine LLC

11 «Грищенко та Партнери» 11 «Гарантія» 11 «Салком» 11 «Лавринович і Партнери» 11 Beiten Burkhardt 11 «Салком»

12 «КМ Партнери» 12 «Сергій Козьяков та Партнери» 12 «Грамацький і Партнери» 12 «Фарго» 12 Salans 12 AstapovLawyers

13 «АНК» 13 «Інюрполіс» 13 «Волков і Партнери» 13 «Жаріков і Синиченко» 13 «Салком» 13 Arzinger

14 «Верітас» 14 «Салком» 14 «АНК» 14 «АНК» 14 CMS Cameron McKenna 14 Integrites

15 «Ілляшев та Партнери» 15 «КМ Партнери» 15 «Ілляшев та Партнери» 15 «КМ Партнери» 15 AstapovLawyers 15 Jurimex

16 «Грамацький і Партнери» 16 «АНК» 16 Укрінюрколегія 16 AstapovLawyers 16 «Ілляшев та Партнери» 16 «Лавринович і Партнери»

17 «АВС-Сервіс» 17 «Ілляшев та Партнери» 17 «Спенсер і Кауфманн» 17 Укрінюрколегія 17 DLA Piper Ukraine 17 «Гвоздій та Оберкович»

18 «Кравець та Левенець» 18 «Бондар та Бондар» 18 «КМ Партнери» 18 «Дубинський і Ошарова» 18 «Лавринович і Партнери» 18 «Дубинський і Ошарова»

19 «Бондар та Бондар» 19 «Шкребець і Партнери» 19 «Дубинський і Ошарова» 19 «Ілляшев та Партнери» 19 Chadbourne & Parke 19 «Грамацький і Партнери»

20 «Дубинський і Ошарова» 20 «Дубинський і Ошарова» 20 «Юридичне бюро Рижого» 20 «Грамацький і Партнери» 20 «АНК» 20 Chadbourne & Parke

21 «Кравченко і Коваленко» 21 «Грамацький і Партнери» 21 «Український правовий альянс» 21 «Лексвел і Партнери» 21 Arzinger & Partners 21 «Ілляшев та Партнери»

22 «Юрзовнішсервіс» 22 «Верітас» 22 «Інюрполіс» 22 «Волков і Партнери» 22 Gide Loyrette Nouel 22 «Спенсер і Кауфманн»

23 «І Ел Сі Груп» 23 «І Ел Сі Груп» 23 «Бондар та Бондар» 23 «Правовий Альянс» 23 «Фарго» 23 «Юрлайн»

24 «Чернявський і Партнери» 24 «Чернявський і Партнери» 24 «Жаріков і Синиченко» 24 «Юридичне бюро Рижого» 24 Укрінюрколегія 24 «Грищенко та Партнери»

25 «Солдатенко, Ситнюк 
та Партнери»

25 «Солдатенко, Ситнюк 
та Партнери»

25 «Правовий Альянс» 25 «Українська юридична група» 25 «Грамацький і Партнери» 25 ILF

26 «Александров та Партнери» 26 «Лексвел і Партнери» 26 «Українська юридична група» 26 «Інюрполіс» 26 «Лексвел і Партнери» 26 Salans

27 «Бізнес-Право Аудит» 27 LKI 27 «Міжнародна юридична служба» 27 «Сергій Козьяков та Партнери» 27 «Андрій Кравець та Партнери» 27 Clifford Chance

28 «Юридичне бюро Рижого» 28 «Юрзовнішсервіс» 28 «Шкребець і Партнери» 28 «Бондар та Бондар» 28 «Спенсер і Кауфманн» 28 «Лексвел і Партнери»

29 «Легітас» 29 «Кравець та Левенець» 29 «Павленко, Стаценко і Осінчук» 29 «Верітас» 29 «КМ Партнери» 29 «Андрій Кравець та Партнери»

30 «Юрій Храпай і Партнери» 30 «Правовий Альянс» 30 «Солдатенко, Ситнюк 
та Партнери»

30 Союз консультантів  
з економіки та права

30 «Інюрполіс» 30 «Верітас»

31 «Павленко, Стаценко і Осінчук» 31 «Міжнародна юридична служба» 31 «Юрзовнішсервіс» 31 «Міжнародна юридична служба» 31 «Правовий Альянс» 31 «Головань і Партнери»

32 «Правекс-Естоппель» 32 «Александров та Партнери» 32 «Александров та Партнери» 32 «Адвокатське бюро Годецького 
Ігоря Юрійовича»

32 «Міжнародна юридична служба» 32 Wolf Theiss

33 «Українська юридична група» 33 «Волков і Партнери» 33 «Гвоздій та Оберкович» 33 «Бізнес-Право Аудит» 33 «Александров та Партнери» 33 Укрінюрколегія

34 «Юрбізнесконсалтинг» 34 «Правіс» (м. Донецьк) 34 «Левенець, Маців та Партнери» 34 «Павленко, Стаценко і Осінчук» 34 «Династія» 34 «Жаріков і Компанія»

35 LKI 35 «Українська юридична група» 35 «Трайдент» 35 «Данилко, Кушнір, Солтис 
і Яким’як»

35 Noеrr Stiefenhofer Lutz 35 «Бізнес-Право Аудит»

36 «Шерман» 36 «Династія» 36 «АРКА» 36 «Александров та Партнери» 36 «Бондар та Бондар» 36 Gide Loyrette Nouel

37 «Дмитрієва та Партнери» 37 «Ол & Руст» 37 «Сергій Козьяков та Партнери» 37 «Гвоздій та Оберкович» 37 Frishberg & Partners 37 «Правовий Альянс»

38 «Чернявський і Партнери» 38 «Лігал Інвестментс» 38 «Андрій Кравець та Партнери» 38 «Шкребець і Партнери» 38 «Дубинський і Ошарова» 38 Noerr Stiefenhofer Lutz

39 «Крижановський та Партнери» 39 «Бізнес-Право Аудит» 39 «Бізнес-Право Аудит» 39 «Правіс» 39 «Гвоздій та Оберкович» 39 «АС Консалтинг»

40 «Юкон» 40 «Лавринович і Партнери» 40 «Династія» 40 «Династія» 40 «Правочин» 40 Beiten Burkhardt

41 П.К.С. 41 «Павленко, Стаценко і Осінчук» 41 «Правіс» 41 «Казус» 41 Jurimex 41 ENGARDE

42 «Правове сприяння» 42 «Юридичне бюро Рижого» 42 «Рафальський та Партнери» 42 «Юрзовнішсервіс» 42 «Легітимус» 42 «Александров та Партнери»

43 «Правовий Альянс» 43 «Юрій Храпай і Партнери» 43 LKI 43 «Рафальський та Партнери» 43 «Павленко, Стаценко і Осінчук» 43 «Міжнародна юридична служба»

44 «Жаріков і Синиченко» 44 «АРКА» 44 «Верітас» 44 «Правочин» 44 «Бізнес-Право Аудит» 44 «Шкребець і Партнери»

45 «Київська юридична компанія» 45 «Дмитрієва та Партнери» 45 «Адвокатське бюро Годецького 
Ігоря Юрійовича»

45 «Адвокатська група України» 45 «Юрлайн» 45 Frishberg & Partners

46 «Династія» 46 «Шерман» 46 «Дмитрієва та Партнери» 46 «Київська правова компанія» 46 «Солдатенко, Лукашик 
та Партнери»

46 «Легітимус»

47 «Данилко, Кушнір, Солтис 
і Яким’як»

47 «Юкон» 47 «Мельник і Партнери» 47 «Дмитрієва та Партнери» 47 «АРКА» 47 «Династія»

48 «Міжнародна юридична служба» 48 «Бізнес-континент» 48 «Рубаненко і Партнери» 48 «Соколовський і Партнери» 48 «Рафальський та Партнери» 48 «Центр правового консалтингу»

49 «АРКА» 49 «Жаріков і Синиченко» 49 «Пахаренко і Партнери» 49 «Універсал» 49 «Дмитрієва та Партнери» 49 «КМ Партнери»

50 «Полоньський і Партнери» 50 «Данилко, Кушнир, Солтис 
і Яким’як»

50 «Правочин» 50 «Лексфор» 50 «Київська правова компанія» 50 «Віталій Синиченко та Партнери»
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ПЕРЕМОЖЦІ РЕЙТИНГУ «50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ» У 1998—2021 РОКАХ
М

ІС
Ц

Е 2010

М
ІС

Ц
Е 2011

М
ІС

Ц
Е 2012

М
ІС

Ц
Е 2013

М
ІС

Ц
Е 2014

М
ІС

Ц
Е 2015

1 «Василь Кісіль і Партнери» 1 «Астерс» 1 «Астерс» 1 «Астерс» 1 «Астерс» 1 Asters

2 Magisters 2 «Василь Кісіль і Партнери» 2 Sayenko Kharenko 2 «Василь Кісіль і Партнери» 2 Sayenko Kharenko 2 Sayenko Kharenko

3 Sayenko Kharenko 3 Sayenko Kharenko 3 «Василь Кісіль і Партнери» 3 Sayenko Kharenko 3 «Василь Кісіль і Партнери» 3 Baker & McKenzie

4 «Астерс» 4 Baker & McKenzie 4 AstapovLawyers 4 AstapovLawyers 4 AstapovLawyers 4 «Ілляшев та Партнери»

5 Baker & McKenzie 5 AstapovLawyers 5 Arzinger 5 Arzinger 5 Arzinger  5 AstapovLawyers

6 CMS Cameron McKenna 6 Arzinger 6 Baker & McKenzie 6 Baker & McKenzie 6 Baker & McKenzie 6 «Василь Кісіль і Партнери»

7 Arzinger 7 «Лавринович і Партнери» 7 «Лавринович і Партнери» 7 «Лавринович і Партнери» 7 «Ілляшев та Партнери» 7 Arzinger

8 Integrites 8 CMS Cameron McKenna 8 «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв 
і Партнери»

8 «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв 
і Партнери»

8 CMS 8 Aequo

9 «Лавринович і Партнери» 9 «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв 
і Партнери»

9 Integrites 9 «Ілляшев та Партнери» 9 Integrites 9 Integrites

10 «Коннов і Созановський» 10 «Гвоздій та Оберкович» 10 «Гвоздій та Оберкович» 10 «Гвоздій та Оберкович» 10 «Гвоздій та Оберкович» 10 GOLAW

11 Salans 11 «Коннов і Созановський» 11 CMS 11 CMS 11 «Лавринович і Партнери» 11 «Лавринович і Партнери»

12 «Гвоздій та Оберкович» 12 «Ілляшев та Партнери» 12 «Коннов і Созановський» 12 Integrites 12 «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв 
і Партнери»

12 LCF

13 AstapovLawyers 13 DLA Piper Ukraine 13 «Ілляшев та Партнери» 13 ILF 13 ILF 13 ILF

14 DLA Piper Ukraine 14 Integrites 14 ILF 14 «Авеллум Партнерс» 14 «Авеллум Партнерс» 14 CMS-Kyiv 

15 «Грищенко та Партнери» 15 ILF 15 DLA Piper Ukraine 15 DLA Piper Ukraine 15 «Юридична група LCF» 15 «Сквайр Паттон Боггс — Салком»

16 «Спенсер і Кауфманн» 16 Salans 16 Jurimex 16 «Салком» 16 Jurimex   16 Dentons

17 «Волков, Козьяков та Партнери» 17 Clifford Chance 17 «Салком» 17 «Коннов і Созановський» 17 DLA Piper Ukraine 17 «Авеллум Партнерс»

18 Jurimex 18 «Грамацький і Партнери» 18 «Грамацький і Партнери» 18 Jurimex 18 «Грамацький і Партнери» 18 FCLEX

19 «Жаріков і Компанія» 19 «Салком» 19 «КМ Партнери» 19 «Юридична група LCF» 19 «Сквайр Паттон Боггс — Салком» 19 «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв 
і Партнери»

20 Chadbourne & Parke 20 Beiten Burkhardt 20 ENGARDE 20 «Грамацький і Партнери» 20 МПЦ EUCON 20 Jurimex

21 ENGARDE 21 ENGARDE 21 Clifford Chance LLC 21 ENGARDE 21 FCLEX 21 DLA Piper Ukraine

22 Schoenherr Ukraine 22 «Актіо» 22 Salans 22 Dentons 22 Dentons 22 «Грамацький і Партнери»

23 Gide Loyrette Nouel 23 «Грищенко та Партнери» 23 «Грищенко та Партнери» 23 Міжнародний правовий центр 
EUCON

23 «Коннов і Созановський» 23 AVER LEX

24 «Ілляшев та Партнери» 24 Jurimex 24 Beiten Burkhardt 24 «КМ Партнери» 24 «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери» 24 «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери»

25 «Віталій Синиченко та Партнери» 25 Chadbourne & Parke 25 «Спенсер і Кауфманн» 25 Clifford Chance 25 Clifford Chance 25 Clifford Chance

26 «Салком» 26 «Соколовський і Партнери» 26 «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери» 26 «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери» 26 «ВТС Консалтинг» 26 Міжнародний правовий центр 
EUCON

27 «Крикун та Партнери» 27 «Авеллум Партнерс» 27 Міжнародний правовий центр 
EUCON

27 «Антіка» 27 «Антіка» 27 «Антіка»

28 «АНК» 28 «Центр правового консалтингу» 28 «Антіка» 28 «Соколовський і Партнери» 28 «Соколовський і Партнери» 28 Moris Group

29 Укрінюрколегія 29 «КМ Партнери» 29 «Соколовський і Партнери» 29 Beiten Burkhardt 29 Gide Loyrette Nouel 29 «Коннов і Созановський»

30 ILF 30 «Спенсер і Кауфманн» 30 LCF Law Group 30 Chadbourne & Parke 30 MORIS GROUP 30 «Пахаренко і Партнери»

31 Beiten Burkhardt 31 Amparo Consulting Group 31 Chadbourne & Parke 31 «Грищенко та Партнери» 31 «ОМП» 31 WTS Consulting

32 «Грамацький і Партнери» 32 Gide Loyrette Nouel 32 «АНК» 32 «Пахаренко і Партнери» 32 «АНК» 32 L.I.Group

33 «Правовий Альянс» 33 LCF LawGroup 33 «Пахаренко і Партнери» 33 «Спенсер і Кауфманн» 33 «Пахаренко і Партнери» 33 «ОМП»

34 «Династія» 34 «АНК» 34 «Юрлайн» 34 «ОМП» 34 AVER LEX 34 «Юрлайн»

35 «Соколовський і Партнери» 35 «Антіка» 35 «Ампаро Консалтинг Груп» 35 «АНК» 35 ENGARDE 35 «АНК»

36 Clifford Chance 36 B.C.Toms & Co 36 Gide Loyrette Nouel 36 Gide Loyrette Nouel 36 «Грищенко і Партнери» 36 PwC Legal

37 «Александров та Партнери» 37 «Дубинський і Ошарова» 37 «Волков і Партнери» 37 «Дубинський і Ошарова» 37 «Дубинський і Ошарова» 37 «Дубинський і Ошарова»

38 «Лексвел і Партнери» 38 Міжнародний правовий центр 
EUCON

38 «Дубинський і Ошарова» 38 «Юрлайн» 38 «Спенсер і Кауфманн» 38 «Династія»

39 «Юрлайн» 39 Укрінюрколегія 39 Укрінюрколегія 39 Moris Group 39 «Юрлайн» 39 IMG Partners

40 Amparo Consulting Group 40 «Павленко і Побережнюк» 40 «Династія» 40 Укрінюрколегія 40 «Прайсуотерхаускуперс Лігал» 40 «Грищенко та Партнери»

41 «Центр правового консалтингу» 41 «Юрлайн» 41 «Сергій Козьяков та Партнери» 41 «Правочин» 41 IMG Partners 41 «Соколовський і Партнери»

42 «Дерев’янчук та Партнери» 42 «Правочин» 42 «Правочин» 42 «Ващенко, Бугай та Партнери» 42 L.I.Group 42 ENGARDE

43 «Актіо» 43 «ОМП» 43 Andreas Neocleous & Co. 43 «Сергій Козьяков та Партнери» 43 «Династія» 43 «Правочин»

44 LCF Law Group 44 «Правовий Альянс» 44 «Правовий Альянс» 44 «Династія» 44 «Сергій Козьяков та Партнери» 44 «Юскутум»

45 «Шкребець і Партнери» 45 «Сергій Козьяков та Партнери» 45 Moris Group 45 AVER LEX 45 «Правочин» 45 Gide Loyrette Nouel

46 «КМ Партнери» 46 «Династія» 46 «Міжнародна юридична служба» 46 IMG Partners 46 Interlegal 46 Pavlenko Legal Group

47 «Бізнес-Право Аудит» 47 «Пахаренко і Партнери» 47 VS Litigation 47 «Кібенко, Оніка і Партнери» 47 «Правовий Альянс» 47 «Александров та Партнери»

48 Міжнародний правовий центр 
EUCON

48 VS Litigation 48 «Грифон інвестмент  
консалтинг груп»

48 «Правовий Альянс» 48 VB Partners 48 «С.Т. Партнерс»

49 «Андрій Кравець та Партнери» 49 «Волков і Партнери» 49 «Александров та Партнери» 49 «Гесторс» 49 «Гесторс» 49 Interlegal

50 «Правочин» 50 «Жаріков і Компанія» 50 «Столичний адвокат» 50 «Павленко і Партнери» 50 «С.Т. Партнерс» 50 VB Partners
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М

ІС
Ц

Е 2016

М
ІС

Ц
Е 2017

М
ІС

Ц
Е 2018

М
ІС

Ц
Е 2019

М
ІС

Ц
Е 2020

М
ІС

Ц
Е 2021

1 Asters 1 Baker McKenzie 1 Asters 1 Asters 1 ASTERS 1 SAYENKO KHARENKO

2 Sayenko Kharenko 2 Asters 2 Sayenko Kharenko 2 Sayenko Kharenko 2 SAYENKO KHARENKO 2 ASTERS

3 Baker & McKenzie 3 Sayenko Kharenko 3 Baker McKenzie 3 Ілляшев та Партнери 3 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ 3 ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ

4 «Ілляшев та Партнери» 4 «Ілляшев та Партнери» 4 Ілляшев та Партнери 4 Aequo 4 AEQUO
4

BAKER MCKENZIE

AEQUO

5 Arzinger 5 Aequo 5 Arzinger 5 Arzinger 5 EQUITY 5 EQUITY

6 Aequo 6 Arzinger 6 Aequo 6 Baker McKenzie 6 GOLAW 6 GOLAW

7 Integrites 7 AVELLUM 7 GOLAW  7 GOLAW 7 BAKER MCKENZIE 7 AVELLUM

8 «Василь Кісіль і Партнери» 8 GOLAW 8 AVELLUM 8 AVELLUM 8 ARZINGER 8 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF

9 AVELLUM 9 «Василь Кісіль і Партнери» 9 EQUITY 9 EQUITY 9 ЮРИДИЧНА ГРУПА LCF
9

CMS-KYIV

ETERNA LAW

10 GOLAW 10 EQUITY 10 Юридична група LCF 10 Юридична група LCF 10 AVELLUM
10

DENTONS

EVERLEGAL

11 LCF 11 Юридична група LCF 11 Василь Кісіль і Партнери 11 CMS 11 ETERNA LAW 11 AVER LEX

12 CMS-Kyiv 12 Integrites 12 CMS 12 ETERNA LAW 12 CMS-KYIV 12 REDCLIFFE PARTNERS

13 FCLEX 13 CMS-Kyiv 13 Dentons 13 Dentons 13 AVER LEX 13 АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ  
ТА ПАРТНЕРИ

14 «Лавринович і Партнери» 14 Dentons 14 DLA Piper Ukraine 14 ILF 14 DENTONS 14 MORIS 

15 ILF  15 ILF 15 ILF 15 AVER LEX 15 EVERLEGAL
15

KINSTELLAR

ARZINGER

16 «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв 
і Партнери» Україна

16 AVER LEX 16 AVER LEX 16 Василь Кісіль і Партнери 16 ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ 16 ГРАМАЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

17 Eterna Law 17 «Грамацький і Партнери» 17 Eterna Law 17 Грамацький і Партнери 17 АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ 
ТА ПАРТНЕРИ

17 L.I.GROUP

18 «Грамацький і Партнери» 18 «Салком» 18 Грамацький і Партнери 18 Алєксєєв, Боярчуков та Партнери 18 ILF 18 ADER HABER

19 «Салком» 19 Lavrynovych & Partners 19 Evris 19 EVERLEGAL 19 MORIS 19 ILF

20 AVER LEX 20 Spenser & Kauffmann 20 Алєксєєв, Боярчуков та Партнери 20 Моріс Груп 20 L.I. GROUP 20 INTEGRITES

21 МПЦ EUCON 21 «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв 
і Партнери»

21 Integrites 21 DLA Piper Україна 21 ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ
21

KPMG LAW UKRAINE

ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ

22 DLA Piper Ukraine  22 «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери» 22 MORIS GROUP 22 ADER HABER 22 DLA PIPER UKRAINE 22 АНТІКА

23 Dentons 23 DLA Piper Ukraine 23 Салком 23 Салком 23 KPMG LAW UKRAINE 23 VB PARTNERS

24 «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери» 24 MORIS GROUP 24 ADER HABER 24 KPMG Law Ukraine 24 INTEGRITES 24 DYNASTY LAW & INVESTMENT

25 Moris Group 25 Redcliffe Partners 25 KPMG Law Ukraine 25 L.I. Group 25 АНТІКА 25 HILLMONT PARTNERS

26 Jurimex 26 Evris 26 Redcliffe Partners 26 Evris  26 REDCLIFFE PARTNERS 26 BARRISTERS

27 «Спенсер і Кауфманн» 27 PwC Legal 27 L.I.GROUP 27 Integrites 27 ADER HABER 27 САЛКОМ 

28 PwC Legal 28 L.I. GROUP 28 EVERLEGAL 28 Антіка 28 САЛКОМ
28

EY В УКРАЇНІ

ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON 

29 «Антіка» 29 Eterna Law 29 Juscutum 29 Juscutum 29 ЮРИДИЧНА ГРУПА EUCON 29 ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА

30 L.I.Group 30 «Антіка» 30 Антіка 30 Юридична група EUCON 30 EY 30 КМ ПАРТНЕРИ

31 «Пахаренко і Партнери» 31 KPMG Law 31 Юридична група EUCON 31 Redcliffe Partners 31 JUSCUTUM 31 JUSCUTUM

32 Redcliffe Partners 32 «Пахаренко і Партнери» 32 Династія 32 EY  32 BARRISTERS 32 ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ

33 «Коннов і Созановський» 33 «КМ Партнери» 33 Пахаренко і Партнери 33 Dynasty Law Firm 33 ДУБИНСЬКИЙ І ОШАРОВА 33 ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ

34 «КМ Партнери» 34 EY 34 EY 34 Пахаренко і Партнери 34 KINSTELLAR 34 КОННОВ І СОЗАНОВСЬКИЙ

35 EY 35 «Коннов і Созановський» 35 КМ Партнери 35 КМ Партнери 35 DYNASTY LAW & INVESTMENT 35 СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

36 «Дубинський і Ошарова» 36 «Дубинський і Ошарова» 36 Lavrynovych & Partners 36 Kinstellar 36 ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ 36 ЮРЛАЙН

37 EVERLEGAL 37 «Династія» 37 Дубинський і Ошарова 37 Соколовський і Партнери  37 КМ ПАРТНЕРИ 37 ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ

38 Juscutum 38 «Соколовський і Партнери» 38 Соколовський і Партнери 38 Дубинський і Ошарова 38 HILLMONT PARTNERS 38 GRACERS

39 «КПМГ-Україна» 39 EUCON 39 Коннов і Созановський 39 Lavrynovych & Partners 39 ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ 39 LES 

40 «Династія» 40 Kinstellar 40 Kinstellar 40 Barristers 40 VB PARTNERS 40 MITRAX

41 «Соколовський і Партнери» 41 ICF Legal Service 41 АНК 41 Hillmont Partners  41 СОКОЛОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ 41 АМБЕР 

42 Trusted Advisors 42 Trusted Advisors 42 Шкребець і Партнери 42 Pavlenko Legal Group 42 PAVLENKO LEGAL GROUP 42 АНК

43 ICF Legal Service  43 Pavlenko Legal Group 43 VB PARTNERS 43 Коннов і Созановський 43 КОННОВ І СОЗАНОВСЬКИЙ 43 LEXWELL & PARTNERS

44 «Кібенко, Оніка і Партнери» 44 EVERLEGAL 44 Pavlenko Legal Group 44 VB PARTNERS 44 АНК 44 STRON LEGAL SERVICES

45 «Юрлайн» 45 «ОМП» 45 Lexwell & Partners 45 АНК 45 MITRAX 45 BENCHERS

46 Pavlenko Legal Group 46 VB PARTNERS 46 Interlegal 46 Шкребець і Партнери 46 АМБЕР 46 MAMUNYA IP

47 Kinstellar 47 Juscutum 47 Gryphon Legal 47 MITRAX 47 LES 47 ТОТUМ

48 ALEXANDROV & PARTNERS 48 «АНК» 48 Barristers 48 Юрлайн 48 ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ 48 ALEXANDROV&PARTNERS

49 VB PARTNERS  49 Interlegal 49 Юрлайн 49 АМБЕР 49 GRACERS 49 ARIO

50 Interlegal 50 «Шкребець і Партнери» 50 ALEXANDROV & PARTNERS 50 Gryphon Legal 50 VDA GROUP 50 АБСОЛЮТ



94 |  www.top50.com.ua  |  50 ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ УКРАЇНИ  | 

|  ЕКСПЕРТНА  РАДА  |  

Експерти Всеукраїнської дослідницької 
програми «50 провідних юридичних фірм 
України 2021 року»

АНДРІЙ АСТАПОВ,
керуючий партнер ETERNA LAW

ТЕТЯНА ГАВРИШ,
керуючий партнер ILF

ЕРНЕСТ ГРАМАЦЬКИЙ,
президент АФ «Грамацький і Партнери»

МИХАЙЛО ІЛЛЯШЕВ,
керуючий партнер ЮФ «Ілляшев та Партнери»

МИКОЛА КОВАЛЬЧУК, 
старший партнер ЮК L.I.Group

ОЛЕКСІЙ КОТ, 
партнер ЮФ «Антіка»

ОЛЕГ МАЛІНЕВСЬКИЙ, 
керуючий партнер EQUITY

СЕРГІЙ ОБЕРКОВИЧ,
старший партнер GOLAW

ОЛЬГА ПРОСЯНЮК,
керуючий партнер АО AVER LEX

ВОЛОДИМИР САЄНКО,
партнер Sayenko Kharenko

МИКОЛА СТЕЦЕНКО, 
керуючий партнер AVELLUM

АРТЕМ СТОЯНОВ
старший партнер Юридичної групи LCF 

СЕРГІЙ ЧОРНИЙ,
керуючий партнер київського  

офісу Baker McKenzie

ОЛЕКСІЙ ФІЛАТОВ,
старший партнер Aequo

2021

Організатор Генеральний партнер

ПРОВІДНИХ ЮРИДИЧНИХ
ФІРМ УКРАЇНИ
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