
22 ЛЮТОГО 2023 РОКУ – ОНЛАЙН 
 

 
 
 

Сесія 1. МОРАТОРІЙ НА ПЕРЕВІРКИ: ЗАКОНОДАВЧІ ГОРИЗОНТИ 
 

Модератори: Наталія БЛАЖІВСЬКА, суддя Касаційного адміністративного суду у складі 
Верховного Суду, д.ю.н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00–12:00 

• Раїса ХАНОВА, суддя, 
секретар судової палати з 
розгляду справ щодо податків, 
зборів та інших обов'язкових 
платежів Касаційного 
адміністративного суду у 
складі Верховного Суду 

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

• Олег ХОРОНОВСЬКИЙ, 
т.в.о. заступника керівника 
департаменту - керівник 
управління стратегічного 
аналізу та прогнозування 
департаменту аналізу 
інформації та управління 
ризиками Бюро економічної 
безпеки України  

• Віталій ЖАДОБІН, керівник 
юридичного департаменту ДП 
«Укрспирт», виконувач 
обов’язків директора 
підприємства у 2022 році 

• Яків ВОРОНІН, керуючий 
Адвокатського бюро «Якова 
Вороніна» 

• Податкові зміни воєнного часу: поточне 
регулювання та пільги 

• Скасування мораторію на перевірки до 
завершення дії воєнного стану: pro et contra 

• Податкові вимоги МВФ 
• Перевірки в умовах воєнного стану: 

урядовий з-т «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо особливостей 
оподаткування у період дії воєнного стану» 

• Аналітична модель та ризик-орієнтований 
підхід у діяльності Бюро економічної безпеки 
України 

12:00–12:15 ПЕРЕРВА 
 

Сесія 2. МОРАТОРІЙ НА ПЕРЕВІРКИ: ПРАКТИЧНІ ВИСНОВКИ 
 

Модератор: Наталія БЛАЖІВСЬКА, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 
Суду, д.ю.н. та Семен ХАНІН, керуючий партнер ЮК «АМБЕР», к.е.н. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

12:15–14:15 

• Ірина ЖЕЛТОБРЮХ, суддя 
Касаційного адміністративного 
суду у складі Верховного Суду 

• Ігор ДАШУТІН, суддя 
Касаційного адміністративного 
суду у складі Верховного Суду 

• Сергій ФЕДОРОВ, заступник 
директора департаменту 
правового забезпечення 
Державної податкової служби 
України 

• Олена КОРОСТИЛЬОВА, 
начальник управління 
методології та якості перевірок 
департаменту податкового 
аудиту Державної податкової 
служби України 

• Вікторія ЛИТВЯК, начальник 
відділу дотримання 
податкових, конкурентних і 
корпоративних процедур ПАТ 
««АрселорМіттал Кривий Ріг» 

• «Конкуренція» ПК України та КМУ — 
позиція суду 

• Податкові перевірки: практикотворчі 
рішення КАС ВС 

• Предмет оскарження та алгоритми 
доказування в спорах щодо податкових 
перевірок 

• Втрата (знищення) первинних документів 
унаслідок війни та інші виклики податкових 
перевірок після скасування мораторію 

 


