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Редакційна політика
Матеріали, що надаються
для опублікування, мають
бути ексклюзивними й
не публікуватися в інших
виданнях. Опубліковані
статті відображають погляд
автора, який може не
співпадати з позицією редакції.
Матеріали не рецензуються
та не повертаються, редакція
залишає за собою право
редагування будь-яких
матеріалів, що надійшли на
її адресу. Дизайнерські ідеї
оформлення, стиль та зміст є
об’єктом авторського права
та охороняються законом.
Передрук статей та інше їх
використання можливе лише з
письмового дозволу видавця.
Рекламні матеріали надає
рекламодавець, який
несе відповідальність за їх
достовірність.
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Вступне слово

Сujus periculum,
ejusdem commodum,
тобто хто ризикує, той має прибуток
В українських реаліях нестабільного законодавства, бюрократичних лабіринтів та всемогутніх фіскальних органів бізнес та
ризик – поняття нероздільні.
Мінімізувати цей ризик підприємці можуть, заручившись підтримкою тих, хто вміє вдало застосувати будь-який закон або ж майстерно його обійти, тобто професійних юристів.
Проте бізнесу подекуди складно одразу відшукати серед вітчизняних правників того, хто підійде до вирішення проблеми клієнта
індивідуально та виконає свою роботу на совість.
Видавництво «Юридичний світ» та газета «Правовий тиждень» взяли частину ваших проблем на себе, підготувавши для вітчизняного бізнесу каталог «Юридичні фірми для підприємств
України».
Видання, що, як і Ви, тримають в руках керівники близько 5000
найбільших вітчизняних підприємств – це сплав необхідних знань
та корисної ділової інформації.
Ми рекомендуємо вам кращих представників юридичного ринку
України, які можуть як вирішити окремі правові проблеми вашого
бізнесу, так і надати йому повноцінний юридичний супровід.
Також ми пропонуємо вашій увазі вже готові юридичні рішення у
форматі кращих статей, які були підготовлені юристами спеціально для цього видання.
Каталог «Юридичні фірми для підприємств України» – це ваш
шлях підприємництва з найменшим ризиком!
Сподіваємось, наша робота допоможе вашому бізнесу.

Генеральний директор
видавництва «Юридичний світ»,
Головний редактор газети
«Правовий тиждень»
Ксенія ДАЦЕНКО

Тож успіхів Вам та нових досягнень!
Координатор проекту
«Юридичні фірми
для підприємств України»
Дмитро ШКАРУПА
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«Юридичні фірми для підприємств України»

Адвокатське об’єднання
«Адвокатська фірма «АКТІО»
Рік заснування: 2007
Основні клієнти фірми
Інформація про клієнтів є предметом адвокатської таємниці.

ЯМПОЛЬСЬКИЙ
Володимир Якович,
директор

Юридична практика
Надання адвокатської допомоги під час розслідування кримінальних справ пов’язаних з:
посадовими злочинами;
економічними злочинами;
податковими злочинами.
У сфері господарського, цивільного, адміністративного судочинства об’єднання супроводжувало значну кількість процесів, сторонами яких були фізичні особи, підприємства,
органи державної влади і місцевого самоврядування.
«АКТІО» успішно здійснює комплексне юридичне обслуговування компаній, зареєстрованих в Україні, надає експертні висновки, здійснює правовий аудит зовнішньоекономічної та іншої діяльності підприємств.

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
Юрій Олександрович,
директор філії у м. Харкові

Робочі мови:
українська, російська,
англійська, польська
Загальна кількість
співробітників:
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Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Кримінальне право
Господарське право
Цивільне право
Адміністративне право
Банківське право
Корпоративне право
Міжнародний арбітраж
Адреса й контакти:
м. Київ, вул. Паньківська, 25, оф. 3
Тел.: +38(044) 289-44-08
Тел./факс: +38(044) 287-25-76
web-site: www.actio.com.ua
Філія у м. Харкові:
вул. Римарська, 26
Тел.: +38(057) 705-55-25

У листопаді 2009 року на засіданні Виконавчої ради Асоціації міжнародного права (ILA)
було ухвалено рішення щодо створення українського відділення ILA на платформі Адвокатської фірми «АКТІО».
Співробітники Об’єднання беруть участь у комітетах ILA та є членами таких міжнародних організацій:
Міжнародна асоціація адвокатів (IBA);
Міжнародний союз адвокатів (UIA);
Міжнародне товариство з прав людини (ISHR).
Об’єднання створило ідею та розробило до стадії повного впровадження Програму надання адвокатської допомоги резидентам та нерезидентам України у кризових ситуаціях
«MAYDAY», яка існує для врегулювання адміністративних, криміногенних, побутових, техногенних та інших надзвичайних ситуацій. Практична реалізація програми відбувається
у партнерстві з Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій Київської міської
державної адміністрації та Київською міською колегією адвокатів.

Соціальна діяльність
Працівники об’єднання виступили засновниками громадських організацій: Всеукраїнської громадської організації «Захист прав споживачів фінансових послуг». Показником
своєчасності та результативності роботи Всеукраїнської громадської організації «Захист
прав споживачів фінансових послуг» є понад 15 тисяч звернень до неї громадян України
та іноземних громадян.
Адвокатське об`єднання протягом тривалого часу плідно співпрацює з міжнародним
благодійним фондом «СОС-Дитяче містечко». Основним напрямком співпраці є правове
регулювання діяльності фонду в Україні, а також надання безкоштовних юридичних консультацій малозабезпеченим і багатодітним сім’ям.

Публікації в пресі
За підтримки Адвокатського об’єднання за останні два роки світ побачили понад десять видань юридичного напрямку, близько 50 публікацій в пресі статей, коментарів,
роз’яснень за 2010 рік.

4

«Law Firms For Ukrainian Business»

Law firm «ACTIO»
Foundation Year: 2007
Logo | Логотип

Main clients of the firm
This information is a subject to advocatory secret.

Law practice
Rendering of advocatory assistance during the investigation of criminal cases related to:
official malfeasances;
economic crimes;
tax crimes.
In the sphere of commercial, civil and administrative justice the Firm participated
in a considerable amount of trials with the individuals, enterprises, state and local
authorities as the parties.
Law firm «ACTIO» successfully continues to conduct complex legal assistance to
the companies incorporated in Ukraine, issues expert opinions and provides legal
audit of foreign economic and other activity of different enterprises.

CEO of the Law firm «ACTIO»:
Volodymyr Y. YAMPOLSKIY,
CEO of the Firm’s branch in the city of Kharkiv:
Yuriy O. VISHNEVETRSKIY

Membership in associations, unions etc.
In November 2009 the Executive Council Meeting of the International Law Association (ILA) decided to establish the Ukrainian branch of the ILA on the basis of
the Law firm «ACTIO».
The Firm’s members take part in the ILA committees and are the members of the
following international organizations:
International Bar Association (IBA);
Union Internationale des Avocats (UIA);
International Society for Human rights (ISHR).
The Firm has created an idea and developed the Program of the advocatory assistance to residents and non-residents in crisis situations «MAYDAY» which is now
successfully being implemented in case of any administrative, criminal, domestic,
anthropogenic and other emergency situations. Actual implementation of the Program is exercised in cooperation with the Senior administration on emergency situations of the Kyiv state administration and Kyiv state board of attorneys.

Social activity
The Firm’s members are the founders of different non-governmental organizations: All-Ukrainian nongovernmental organization «Defense of rights of consumers
of financial services». The indicator of in-time and effective work of the All-Ukrainian
non-governmental organization «Defense of rights of consumers of financial services» are more than 15 thousand applications from Ukrainian and foreign citizens.
The Law firm cooperates with the international charitable foundation «SOSChildren’s town». The main direction of this cooperation is the legal governance of
the foundation’s activity in Ukraine, and provision of free legal consultations to lowincome and large families.

Publications in the media
With the assistance of the Law firm for the last two years there have been more
than ten legal publications and nearly 50 publications (articles, commentaries, interpretations) in press in 2010.
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Languages:
Ukrainian, Russian,
English, Polish
Total
employment:
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Law firm
specialization:
Criminal law
Commercial law
Civil law
Administrative law
Banking law
Corporate law
International arbitration
Address and contacts:
25 Pankivska Street, suite 3, Kyiv
Phone: +38(044) 289-44-08
Phone/fax: +38(044) 287-25-76
web-site: www.actio.com.ua
Firm’s branch in the city of Kharkiv:
26 Rymarska Street
Phone: +38(057) 705-55-25

«Юридичні фірми для підприємств України»

Юридична фірма «Антіка»
Рік заснування: 2010
Основні клієнти фірми
Юридична фірма «Антіка» надає повний спектр юридичних послуг українським, російським, європейським та міжнародним компаніям, що працюють у таких сферах, як
телекомунікації, важка промисловість, хімічна, харчова промисловість, автопромисловість, банки та фінансові установи, девелопмент, нерухомість та будівництво, роздрібна торгівля, медіа та спорт.
Досвід і професіоналізм членів команди ЮФ «Антіка», глибокі знання в різних галузях права та розуміння специфіки бізнесу клієнтів дозволяють нам не обмежувати
сферу надання юридичних послуг окремими індустріями
Робота фірми базується на принципі глибокого розуміння потреб клієнта. Ми шануємо традиції в праві. При цьому, розуміючи стрімку динаміку розвитку бізнесу, володіючи
глибокими знаннями законодавства, юристи фірми застосовують провідні міжнародні
юридичні інструменти та підходи до вирішення найскладніших юридичних питань та забезпечують надання клієнтам фірми юридичних послуг найвищої якості.

Олексій КОТ,
керуючий партнер

Юридична практика
Юридична фірма «Антіка» надає повний спектр юридичних послуг українським та міжнародним компаніям, що ведуть бізнес в Україні та за кордоном.
Юристи фірми є кваліфікованими спеціалістами в різних сферах права та забезпечують
професійне та ефективне вирішення поставлених клієнтом задач будь-якої складності.
Провідні українські та міжнародні рейтингові видання та довідники юридичних фірм рекомендують юристів фірми як одних з провідних спеціалістів у сферах антимонопольного
права, ведення судових справ, комерційного права, цінних паперів, злиттів та поглинань.

Андрій КУЗНЕЦОВ,
партнер

Робочі мови:
українська, російська,
англійська
Загальна кількість
співробітників:
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Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Антимонопольне право
Ведення судових справ
та арбітраж
Земля, будівництво,
нерухомість
Корпоративне та комерційне
право
Злиття та поглинання
Проектне фінансування, концесії
та інфраструктурні проекти
Інтелектуальна власність
Юридична експертиза
Адреса й контакти:
м. Київ, 01001,
вул. Хрещатик, 12, 2-й поверх
Тел./факс: +38(044) 390-09-20,
+38(044) 390-09-21
web-site: www.antikalaw.com.ua
e-mail: office@antikalaw.com.ua

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Американська торгівельна палата в Україні;
Європейська Бізнес Асоціація;
International Bar Association;
Асоціація правників України тощо.
Партнери фірми беруть участь в роботі Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України, Науково-технічної ради Державного агентства земельних ресурсів України, Некомерційного партнерства «Сприяння розвитку конкуренції в СНД»

Публікації в пресі
Партнери та юристи фірми є авторами численних публікацій та коментарів в юридичних та ділових виданнях.
Зокрема, фірма співпрацює в інформаційній сфері та є юридичним партнером видавничого дому UCMGroup (журнали «Commercial Property», «Guide to Ukrainian Real Estate
Market», «Guide to the Regional Commercial Real Estate Markets of Ukraine», премія у сфері
нерухомості та девелопменту «CP AWARDS» та інші проекти).
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«Law Firms For Ukrainian Business»

Antika Law Firm
Foundation Year: 2010
Logo | Логотип

Main clients of the firm
Antika Law Firm is a full service Ukrainian law firm which serves Ukrainian, Russian,
European and multinational companies doing business in various industries including
telecommunications, heavy industry, chemical, food, automotive, banks and financial
institutions, development, construction and real estate, retail, media and sports.
Experience and professionalism of Antika team members, deep knowledge in different branches of law and understanding of the clients’ business requirements allow
us not to limit the provision of legal services by separate industries
Our service is based on the lawyers’ accuracy and attention to details. We follow
traditions in law. Meanwhile, having a good understanding of today’s challenging
business requirements and a deep knowledge of legal environment we bring an innovative, creative and practical problem-solving approach to all of our work.
We are focused on the client’s tasks and problems and doing our best to get complete knowledge of all specific issues if its business.

Law practice
Antika Law Firm provides business law advice to Ukrainian and international corporate
clients engaged in economic and investment activity in Ukraine and other countries.
Our people are professionals with a wide experience and skills to provide comprehensive and creative solutions based upon a bespoke approach to every client project.
The members of Antika team are recognized leaders in their areas of practice and
are recommended by Ukrainian and international law directories in the field of antitrust, litigation, commercial law, securities, mergers and acquisitions.

Membership in associations, unions etc.
the American Chamber of Commerce in Ukraine;
the European Business Association;
the International Bar Association;
the Ukrainian Bar Association, etc.
Partners of the Firm take part in the work of the Scientific and Advisory Council
of the Higher Economic Court of Ukraine; the Scientific and Research Council of the
State Agency of Ukraine for Land Resources; the Non-Profit Partnership for Supporting Competition in the CIS countries.

Publications in media
The partners and lawyers are authors of numerous articles and comments in legal
and business editions.
Particularly Antika Law Firm is a legal advisor to the UCMGroup (a publisher of Commercial Property, Guide to Ukrainian Real Estate Market, Guide to the Regional Commercial Real Estate Markets of Ukraine and other magazines, organizer of CP AWARDS,
a National Real Estate Award Ceremony, and other projects).
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Managing Partner:
Alexey KOT
Partner:
Andrey KUZNETSOV

Languages:
Ukrainian, Russian,
English
Total
employment:

25

Law firm
specialization:
Antitrust
Litigation and Arbitration
Land, Construction
and Real Estate
Corporate
and Commercial
Mergers and Acquisitions
Project Finance,
Concessions
and Infrastructure
Intellectual Property
Legal Expertise
Address and contacts:
12, Khreschatyk Street, 2nd floor
Kyiv, 01001, Ukraine
Phone/Fax: +38(044) 390-09-20,
+38(044) 390-09-21
web-site: www.antikalaw.com.ua
e-mail: office@antikalaw.com.ua

«Юридичні фірми для підприємств України»

ТОВ «Юридична компанія
«AprioriLex»
Рік заснування: 2005
Про компанію
Молода і динамічна юридична компанія «AprioriLex» спеціалізується на одному з сучасних
і дуже актуальних видів юридичного консалтингу – корпоративному, а також на захисті інтересів клієнта в корпоративних конфліктах і супроводі різноманітних інвестиційних операцій.
У практиці «AprioriLex» застосовує ряд принципів, які, власне, і створили імідж надійної, перспективної, високопрофесійної компанії. Серед таких принципів – комплексний
підхід до справи клієнта, розгляд кожної справи як унікальної, внесення власних доопрацювань і ініціатив до судової практики, що забезпечує якісно нову парадигму дій
юридичної консалтингової компанії. Зважена правова позиція, розроблена фахівцями
компанії, що узгоджується з наявною судовою практикою, створила «AprioriLex» оптимальні умови для розвитку і повсякденної діяльності. Формування судової практики в
Україні, спираючись на європейський досвід і існуючу практику, є одним з програмних
завдань юридичній компанії.

КУЗНЕЦОВА
Олена Вікторівна,
керуючий партнер

Юридична практика
Представництво національного виробника безалкогольних напоїв у справі про
стягнення значної грошової суми у одного із найбільших комерційних банків України за
банківською гарантією.
Представництво інтересів підприємства у справі про стягнення з іноземного комерційного банку кредитних коштів за невиконаною кредитною лінією.
Представництво інтересів підприємства у справі з приводу оскарження результатів
тендеру, проведеного обласною державною адміністрацією задля визначення підприємства, що буде виконувати функції робочого органу з організації конкурсів на пасажирські
перевезення.

САЛАЗСЬКИЙ
Олександр Степанович,
адвокат

Робочі мови:
російська, українська,
англійська, французька
Загальна кількість
співробітників:

14

Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Судова практика
Корпоративне право
Адміністративне право
Цивільне право
Господарське право
Банкрутство та реструктуризація
Податкове право
Кримінальне право
Трудове право
Транспортне право
Будівництво та нерухомість
Адреса й контакти:
м. Донецьк , вул. Щорса, 33/10,
Тел.: +38(062) 337-08-82,
337-00-72, 305-26-59
Факс: +38(062) 387-12-80
web-site: www.apriorilex.com.ua
e-mail: office@apriorilex.com.ua

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Юридична компанія «AprioriLex» займає чільне місце в Асоціації правників України,
поділяючи та впроваджуючи принципи та місію Асоціації. Керуючий партнер Кузнецова Олена Вікторівна представляє інтереси Асоціації в Донбасі, посідаючи місце одного з
трьох членів Ради Донецького відділення Асоціації;
Членство в Асоціації адвокатів України;
Членство в Професійній асоціації корпоративного управління.

Участь у семінарах, конференціях, тренінгах
Юристи юридичної компанії «AprioriLex» регулярно беруть активну участь у професійних семінарах, конференціях, тренінгах задля особистого розвитку.

Благодійна діяльність (pro bono)
Фінансова допомога міському Палацу дитячої та юнацької творчості.
При фінансовій підтримці були проведені наступні заходи:
XІ Всеукраїнські змагання з господарського права та процесу ім. професора С.З. Михайліна 26.03.2010 р.;
Всеукраїнська правнича школа з земельного права 26-27.11.2010 р.

8

«Law Firms For Ukrainian Business»

LLC «Legal Company
«AprioriLex»
Foundation Year: 2005

Logo | Логотип

About company
Fledgling company Legal Company «AprioriLex» specializes in one of the modern
and relevant types of legal consulting i.e. corporate consulting, client advocacy in
corporate conflicts and support in different legal operations.
AprioriLex is guided by specific principles, which produces a certain image of a reliable, highly professional company. Among such principles is taking a complex approach to the client’s case, treating each case as unique, making amendments to and
initiating new approaches in judicial practice, which all establish high-quality action
paradigm of a legal consulting company. Deliberated legal position, which has been
developed by the experts of the company, is compliant with the current judicial practice and has created optimal conditions for the development and day-to-day activities
of «AprioriLex». Development of judicial practice in Ukraine based on European experience and current practice is one of the program tasks of the legal company.

Law practice
Representation of a domestic producer of non-alcoholic beverages in a case
regarding recovery of substantial sum from one of the biggest commercial banks of
Ukraine under bank guarantee;
Representation of company interests in a case regarding collection of loan
funds from a foreign commercial bank under the breached credit facility contract;
Representation of company interests in a case on appealing results of a tender
held by the Regional state administration for choosing the company to perform the
functions of the working body on organization of passenger carriage competitions.

Membership in associations, unions etc.
Legal Company «AprioriLex» has reputable position in the Association of Lawyers of Ukraine, sharing and implementing the principles and mission of the Association. The General partner Kuznetsova Olena Viktorivna represents interests of
the Association in Donbass region, she is one of three members of the Council of
Donetsk Branch of Association;
Membership in the Association of Lawyers of Ukraine;
Membership in the Professional Corporate Management Association.

Participation in seminars, conferences, training
Lawyers of the Legal Company «AprioriLex» regularly take an active part in the
professional seminars, conferences, trainings for personal development.

Eleemosynary activity (pro bono)
Financial assistance to the Municipal Palace of Children and Youth Craft.
The following activities were carried out due to the financial assistance by our
company:
The 11th All Ukrainian competition on Economic Law and Process named after
professor S.Z. Mykhaylin dd. 26.03.2010;
All Ukrainian School of Land Law 26-27.11.2010.
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General partner:
Olena Viktorivna KUZNETSOVA
Attorney-at-law:
Oleksandr Stepanovych SALAZSKY

Languages:
Russian, Ukrainian,
English, French
Total
employment:

14

Law firm
specialization:
Litigation
Corporate Law
Administrative Law
Civil Law
Commercial Law
Bankruptcy and Restructuring
Fiscal Law
Criminal Law
Labour law
Transport Law
Construction and Real Estate
Address and contacts:
33/10, Shchorsa St., Donetsk city
Phone:: +38(062) 337-08-82,
337-00-72, 305-26-59
Fax:
+38(062) 387-12-80
web-site: www.apriorilex.com.ua
e-mail: office@apriorilex.com.ua

«Юридичні фірми для підприємств України»

Адвокатське об’єднання
«Арцінгер»
Рік заснування: 2002
Основні клієнти фірми
Porsche, Strabag, Schlumberger, Schwarzmüller, Claas, SSI Schäfer Shop, Porr, Big Dutchman,
Aerosvit, Bayer AG, Bunge, Henkel Group, Standartbank, Citibank, Rheinmetall, Rhenus
Logistics, System Capital Management, Wienerberger, Vienna Insurance Group, SHARP, YKK,
Raiffeisenbank, Raiffeisen Evolution, Europolis, ACTEEUM, UNIQA Real Estate, «Астеліт», «Укртелеком», «Промінвестбанк».

Тімур БОНДАРЄВ,
керуючий партнер

Юридична практика
Unicredit Bank Austria AG: реструктуризація позики у розмірі 30 млн євро, наданої
девелоперу логістичного комплексу в Україні; розробка структури підсиленого забезпечення зобов’язань в кризових умовах.
Unicredit Bank Austria AG: супроводження угоди з надання уряду України позики у
розмірі 85 млн євро під державні гарантії.
Супроводження діяльності на території України Porsche Holding: консультації з питань антимонопольного, корпоративного, податкового законодавства, а також з питань
інтелектуальної та промислової власності.

Сергій ШКЛЯР,
старший партнер

Супроводження угод з придбання імпортерів марок «Ауді» та «Фольксваген».
Робочі мови:
українська, російська,
англійська, німецька, французька
Загальна кількість
співробітників:

85

Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Корпоративне право / M&A
Нерухомість та будівництво
Антимонопольне
та конкурентне право
Інтелектуальна власність
Врегулювання спорів
Державні закупівлі
Податкове право / міжнародне
податкове право
Банківське та фінансове право
Державно-приватне партнерство
Адреса й контакти:
м. Київ, 01032, вул. Жилянська, 75,
БЦ «Євразія», 5 поверх,
Тел.: +38(044) 390-55-33
Факс: +38(044) 390-55-40
web-site: www.arzinger.ua
e-mail: mail@arzinger.ua

Представництво інтересів одного з найбільших українських комерційних банків
у спорі з судновласницькою компанією «Сі Емеральд С.А.» (Панама) в господарському
суді Лондона. Спір був ініційований панамською компанією з метою стягнення коштів
по виданій банком гарантії під контракт на будівництво судна. Судом було прийнято рішення на користь нашого клієнта та відмовлено повністю у задоволенні позовних вимог
панамської компанії на тій підставі, що у співробітника банку, який видав банківську гарантію, не було дійсних та передбачуваних повноважень. Сума позову складала більше
43 млн дол. США.

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Arzinger є членом асоціацій незалежних юридичних компаній – ALFA International, State
Capital Group, Mackrell International, ряду професійних юридичних та бізнес-асоціацій – Міжнародної асоціації юристів, Європейської Бізнес Асоціації, Американської торгової палати,
Британсько-української торгової палати, Асоціації правників України, Української асоціації адвокатів, Української будівельної асоціації, Київської асоціації адвокатів, Української вітроенергетичної асоціації, Европейської асоціації консультантів в області енергетики, Федеральної
спілки ДПП (державно-приватне партнерство), Української національної іпотечної асоціації,
Міжнародної спілки з захисту торгових марок, Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності, Антиконтрафактної групи та Групи фармацевтичних торгових марок.
Також є засновником Німецько-української спілки юристів, Австрійсько-українського
союзу юристів, Европейсько-українського енергетичного агентства (EUEA) та Громадської
організації «Асоціація протидії недобросовісній конкуренції» (АПНК).
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Arzinger
Foundation Year: 2002
Logo | Логотип

Main clients of the firm
Porsche, Strabag, Schlumberger, Schwarzmüller, Claas, SSI Schäfer Shop, Porr,
Big Dutchman, Aerosvit, Bayer AG, Bunge, Henkel Group, Standartbank, Citibank,
Rheinmetall, Rhenus Logistics, System Capital Management, Wienerberger, Vienna
Insurance Group, SHARP, YKK, Raiffeisenbank, Raiffeisen Evolution, Europolis,
ACTEEUM, UNIQA Real Estate, Astelit, Ukrtelecom, Prominvestbank

Law practice
Unicredit Bank Austria AG: restructuring of a loan in the amount of 30 million
EUR which was granted to a logistics complex developer in Ukraine, developing an
intensified security structure for obligations in crisis;
Unicredit Bank Austria AG: supporting the agreement on granting a loan in the
amount of 85 million EUR to the Government of Ukraine under state guarantees;
Supporting the activities of Porsche Holding in the territory of Ukraine: advice
on antimonopoly, corporate and tax law, аs well as on intellectual and industrial
property issues.

Managing partner:
Timur BONDARYEV
Senior partner:
Sergey SHKLYAR
Senior partner:
Wolfram REHBOCK

Supporting agreements on acquisition of Audi and Volkswagen importers;
Languages:

Representing the interests of the largest Ukrainian commercial bank in a dispute
with a ship owning company – Sea Emerald SA (Panama) in the Commercial Court
of London. The dispute was initiated by the Panamanian company with the purpose
to obtain recovery under a bank guarantee issued for the benefit of the Panamanian
company under a ship building contract. The court sustained the demand of our
client to dismiss the claim of the Panamanian company on the grounds that the bank
officer who issued the bank guarantee had no actual, implied or ostensible authority
to do this. The claim amount was over USD 43 million;

Membership in associations, unions etc.
Arzinger is a member of networks of independent law firms - ALFA International,
State Capital Group, Mackrell International, and of professional judicial and business
associations – the International Bar Association, European Business Association,
American Chamber of Commerce, British-Ukrainian Chamber of Commerce,
Ukrainian Bar Association, Ukrainian Advocacy Association, Kiev Board of Attorneys,
Ukrainian Wind Energy Association, Associated European Energy Consultants,
Federal Association of Public Private Partnership (BPPP), Ukrainian National Mortgage
Association, International Trademark Association, Anti-Counterfeiting Group and
Pharmaceutical Trademark Group.
Our company also established a German-Ukrainian Bar Association, Austrian and
Ukrainian Law Society, European-Ukrainian Energy Agency (EUEA) and Association
for Resistance to Unfair Competition (АRUC).
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Ukrainian, Russian,
English, German, French
Total
employment:
Law firm
specialization:
Corporate Law / M&A
Real Estate
and Construction
Antitrust and Competition
Intellectual Property
Dispute Resolution
Public Procurement
Tax / International Tax
Banking & Finance
Public Private
Partnership
Address and contacts:
Kyiv, 01032, 75, Zhylyanska str.,
«Eurasia», 5th floor,
Phone: +38(044) 390-55-33
Fax: +38(044) 390-55-40
web-site: www.arzinger.ua
e-mail: mail@arzinger.ua
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АО «Адвокатська контора
«Василик і Євстігнєєв»
Рік заснування: 2007
Основні клієнти фірми
ТОВ «РосУкрЕнерго»
ТОВ «Рьодль і партнери»
Група компаній «Ізобуд»
Асоціація бізнес-футболу

ВАСИЛИК
Віталій Валентинович,
керуючий партнер

Юридична практика
Серед чималої кількості судових справ, які супроводжувало Об’єднання і які завершились позитивно, найбільш показовою є справа щодо захисту права орендаря
на переважне придбання військового майна у разі його продажу, яка тричі проходила
всі інстанції системи господарських судів, що підтримували позицію орендаря, і двічі
Верховним Судом України всі попередні рішення скасовувались з мотивів непоширення
вказаного права на відносини у сфері військового майна. Адвокатами Об’єднання було
підготовлено мотивоване звернення до Конституційного Суду України, який своїм офіційним тлумаченням підтвердив правильність позиції Об’єднання, внаслідок чого права
клієнта були захищені.
Показовою є справа про захист прав та інтересів СТОВ «Княжицьке» та запобігання
протиправному, «рейдерському» захопленню підприємства, яке в своїх активах має особливо цінні землі. За наслідками протистояння з «рейдерами» було порушено та передано
до суду кримінальну справу про хабар високопосадовця, розмір якого є одним з найбільших за всю історію незалежної України.
Адвокатська контора має партнерів і активно надає послуги клієнтам у Вінницькій,
Чернівецькій та Хмельницькій областях.

ЄВСТІГНЄЄВ
Андрій Сергійович,
партнер

Робочі мови:
українська, російська,
англійська, польська
Загальна кількість
співробітників:
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Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Судове представництво
Супроводження процедур
банкрутства
Корпоративне право
Захист у кримінальному
судочинстві (в особливо
складних справах)
Земельне та екологічне право
Юридичний супровід
виборчих кампаній
Розробка законопроектів
Адреса й контакти:
м. Київ, 01034,
вул. О.Гончара, 33, офіс 1
Тел.: +38(044) 390-72-48
Тел./факс: +38(044) 390-72-49
web-site: www.vasylyk.com.ua
e-mail: info@vasylyk.com.ua

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Партнери Адвокатської контори «Василик і Євстігнєєв» активно займаються громадською діяльністю, підтримують талановиту юридичну молодь, плідно співпрацюють в
галузі правової роботи серед населення з Міністерством юстиції, є засновниками та членами ВГО «Ліга народних адвокатів», членами Координаційної ради молодих юристів при
Мін’юсті, членами Асоціації правників України.
Партнер Андрій Євстігнєєв є кандидатом юридичних наук і поєднує практичну діяльність із викладанням на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка, є експертом
з правових питань журналу «Авто центр», автором понад 200 публікацій практичного та
наукового спрямування у спеціалізованих юридичних та суспільно-політичних виданнях.
Працівники Об’єднання в різний час брали і беруть участь у законотворчій діяльності
в якості помічників – консультантів народних депутатів, а також як члени робочих груп із
розробки проектів законів, зокрема, при Комітеті ВРУ з питань промислової, регуляторної
політики та підприємництва.
Адвокатська контора активно підтримує ряд наукових заходів та конференцій. Підписано договір про співпрацю з КУП НАНУ.
В свою чергу, заснована партнерами контори ВГО «Ліга народних адвокатів» 10 вересня 2010 року отримала Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації «Вісник Ліги народних адвокатів». Газета заснована для продовження правозахисної діяльності Ліги та для активної участі в побудові громадянського суспільства.
Крім того, конторою починаючи з 2010 року фінансово і організаційно підтримується
футбольний клуб «Евеліна», що в смт Ярмолинці (Хмельницька область).
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«Law Firms For Ukrainian Business»

Law company
«Vasylyk & Yevstigneyev»
Foundation Year: 2007

Logo | Логотип

Main clients of the firm
LLC «RosUkrEnergo»
LLC «Rödl & Partner»
Group of companies «Izobud»
Business-football association

Law practice
Among considerable number of legal cases, which were successfuly accompanied
by Association, the most demonstrable case is the one regarding lessee’s right of preemption on military property. The case was considered in all instance of commercial
court system three times. Commercial courts supported the lessee’s position. The case
was also considered by Supreme Court of Ukraine twice and all previous decisions were
annuled by it. The reason Supreme Court annuled the decisions was that stated law
was not applicable to relationship in the sphere of military property. Subject to stated
above, attorneys of Association prepared the motivated appeal to Constitutional Court
of Ukraine which, by its official interpretation, confirmed that the position of Association was right. As a result of the decision the client’s rights were asserted.
The case on protection of rights and interests of ALLC «Knyajytske» and prevention
of illegal raider’s seizure of company that has specially useful landplots is demonstrable
one. As a consequence of resistance to raiders the criminal action was commenced and
the dispute on high-ranking official’s bribe, the amount of which is the highest in the
history of independent Ukraine, was submitted to court for consideration.
Attorney at law’s company has partners and provides services to clients in Vinnyts’kyi,
Chernivets’kyi and Khmelnits’kyi districts actively.

Membership in associations, unions etc.
Partners of Attorney at law’s company «Vasylyk & Yevstigneyev» concern in public
activity, support gifted young people that are interested in law, collaborate with the
Ministry of justice of Ukraine in the sphere of legal work among population, are the
founders and members of All-Ukrainian NGO «Liga narodnyh advokativ», members of
Coordinating council of young lawyers affiliated to the Ministry of Justice, members of
Ukrainian Bar Association. The partner Yevstigneyev Andriy obtained postgraduate
education, he is a doctor of legal science and he connects practice with teaching in
the legal faculty of Taras Shevchenko Kyiv National University. Andriy Sergiyovych is an
expert on legal matters of magazine «Аvto center», author of more than 200 publications
of practical and scientific direction in the specialized legal and public-pollitical issues.
In various time employees of Association took and take part in drafting laws as
assistants-consultants of people’s deputies of Ukraine as well as members of working
groups on drafting laws, in particular, in the Committee of industrial, regulatory policy
and entrepreneurship matters affiliated to VRU.
Attorney at law’s company supports range of scientific actions and conferences.
The Agreement on collaboration with KUL affiliated to NASU was signed. In its turns
All-Ukrainian NGO «Liga narodnyh advokativ» founded by partners of company has
obtained the Certificate on state registration of printed mass media «Visnyk Ligy
narodnyh advokativ» in September 10, 2010. The newspaper is founded for continuance
of human rights activity of Liga and active participation in creating of civil society.
Besides that, company has been rendering financial and organizational assistance to
FC «Evelina» located in Yarmolyntsi in Khmelnyts’kyi district since 2010.
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Chief Executive Officer:
Vitaliy VASYLYK
Partner:
Andriy YEVSTIGNEYEV

Languages:
Ukrainian, Russian,
English, Polish
Total
employment:

6

Law firm
specialization:
Litigious Representation
Accompaniment of Proceeding
of Bankruptcy
Corporate Law
Defence in Criminal Litigation
(in particularly complicated
cases)
Land and Ecological Law
Legal Accompaniment
of Election Campaign
Drafting Laws
Address and contacts:
Оffice 1, 33 Gonchara str.,
Kyiv, 01034, Ukraine
Phone: +38(044) 390-72-48,
Fax:
+38(044) 390-72-49
web-site: www.vasylyk.com.ua
e-mail: info@vasylyk.com.ua

«Юридичні фірми для підприємств України»

АО «Юридична фірма
«Василь Кісіль і партнери»
Рік заснування: 1992
Основні клієнти фірми
Alpcot Agro, Africa-Israel Group, Astellas Pharma, BASF, Bayer Consumer, BNP Paribas,
British American Tobacco, Central European Media Enterprises, Coca Cola, Credit Agricole
Group, Danone, Dell Inc., Du Pont, Energy Standard Group, Eurosport, Google, IKB Deutsche
Industriebank, LG Electronics, Leroy Merlin Ukraine, Lukoil, Metso Automation Oy, Moody’s,
Mott MacDonald Limited, NCH Capital, Novacke chemicke zavody, Opel, Philips, Pioneer, Red
Bull, Russian Standard Bank, St. Sophia Homes, SEB AB, SEB Group, Swedbank AB, Seven Hills,
Shell, Standard Charted Bank, Tchibo, UniCredit Group, Vanco International / Vanco Energy,
Volkswagen, VympelCom та ін.

МАКАРОВ
Олег Анатолійович,
керуючий партнер

Юридична практика

Робочі мови:
українська, російська, англійська,
французька, німецька, іспанська
Загальна кількість
штатних співробітників:

65

Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Антимонопольне
та конкурентне право
Банківське та фінансове право
Державно-приватне партнерство,
концесії та інфраструктура
Енергетика та природні
ресурси
Інтелектуальна власність
Корпоративне право / злиття
і поглинання
Міжнародна торгівля
Міжнародний арбітраж
Нерухомість і будівництво
Оподаткування
Праця та зайнятість
Судова практика
Адреса й контакти:
м. Київ, 01030,
вул. Богдана Хмельницького, 17/52-а,
Тел.: +38(044) 581-77-77
Факс: +38(044) 581-77-70
web-site: www.kisilandpartners.com
e-mail: vkp@vkp.kiev.ua

Представництво інтересів «Дюпон Україна» в спорі щодо позовів «Тридента Агро»
стосовно стягнення вексельної заборгованості та позовів стосовно визнання векселів такими, що не підлягають оплаті.
Представництво інтересів Central European Media Enterprises у спорі з Video
International, великим російським рекламним агентством.
Представництво інтересів Vanco Prykerchenska у низці спорів щодо виконання договору про розділ продукції.
Представництво інтересів всесвітньо відомої американської компанії – провайдера
послуг в мережі Інтернет у судовій справі про визнання знака добре відомим в Україні, а
також про визнання недійсним свідоцтва на недобросовісно зареєстрований знак.
Надання консультації у галузі антимонопольного і конкурентного права під час продажу
українських активів СМЕ (в тому числі «Студії 1+1») на користь компанії Harley Trading Limited.
Представлення інтересів дочірніх компаній групи LG Electronics у спеціальному розслідуванні стосовно імпорту в Україну холодильної і морозильної техніки.
Надання консультації компанії Seven Hills із перепідписання угоди генпідряду з новим підрядником, структуруванню продажу квартир і нежитлових приміщень житлового
комплексу на етапі будівництва, введення в експлуатацію, передачі приміщень інвесторам й оформленню прав, а також послуг з поточного супроводу діяльності забудовника.

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» є членом і юридичним радником Європейської Бізнес
Асоціації, членом Американської торгівельної палати, US-Ukraine Business Council, членом і юридичним радником Асоціації українсько-китайського співробітництва, юридичним радником Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» членом International Fiscal
Association, International Trademark Association, Національного комітету ІРО, Української
будівельної асоціації, Інтернет-асоціації України, Української національної іпотечної асоціації, Міжнародної асоціації юристів, Міжнародного альянсу юридичних фірм TerraLex.
Юристи фірми також є членами Асоціації правників України.

Законодавчі ініціативи
Юристи фірми брали участь у розробці змін та доповнень до ЗУ «Про концесії на
будівництво і експлуатацію автомобільних доріг», «Про зв’язок», «Про телебачення і
радіомовлення», «Про рекламу», «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом», розробці ЗУ «Про акціонерні товариства», «Про захист економічної конкуренції», «Про загальні засади державно-приватного партнерства», «Про
фірмові найменування», «Про телекомунікації». Співробітники фірми брали участь у робочих групах щодо підготовки проекту Податкового кодексу України, працювали над
проектами постанов Пленуму ВСУ та ВГСУ.
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«Law Firms For Ukrainian Business»

Vasil Kisil & Partners
Law Firm
Foundation Year: 1992

Logo | Логотип

Main clients of the firm
Alpcot Agro, Africa-Israel Group, Astellas Pharma, BASF, Bayer Consumer, BNP
Paribas, British American Tobacco, Central European Media Enterprises, Coca Cola,
Credit Agricole Group, Danone, Dell Inc., Du Pont, Energy Standard Group, Eurosport,
Google, IKB Deutsche Industriebank , LG Electronics, Leroy Merlin Ukraine, Lukoil, Metso Automation Oy, Moody’s, Mott MacDonald Limited, NCH Capital, Novacke chemicke
zavody, Opel, Philips, Pioneer, Red Bull, Russian Standard Bank, St. Sophia Homes, SEB
AB, SEB Group, Swedbank AB, Seven Hills, Shell, Standard Charted Bank, Tchibo, UniCredit Group, Vanco International / Vanco Energy, Volkswagen, VympelCom.

Law practice
Representing DuPont Ukraine in litigation with Trydenta Agro over recovery of
a debt on notes and recognition of the notes as non-payable
Representing Central European Media Enterprises in litigation with Video International, a large Russian advertising agency
Representing Vanco Prykerchenska in a series of litigations over performance
under a product sharing agreement
Representing a worldwide known US-based Internet provider in litigation over
recognition of a trademark as well-known in Ukraine and cancellation of an improperly registered trademark certificate
Providing advice on antimonopoly and competition law matters during the sale of
CME’s Ukrainian assets (including TV Studio One Plus One) to Harley Trading Limited
Representing LG Electronics subsidiaries in a special investigation into imports
of refrigerating and freezing appliances to Ukraine
Advising Seven Hills on the re-signing of a general contract agreement with
a new contractor, the structuring of sales of apartments and non-residential premises in a residential complex under construction, the procedure for commissioning
premises, delivering them to investors, and registering title to such premises, and
providing ongoing legal support for the developer’s operations.

Membership in associations, unions etc.
Vasil Kisil & Partners is a member and legal advisor to the European Business Association,
member of the American Chamber of Commerce, US-Ukraine Business Council, member
and legal advisor to the Association of Ukrainian-Chinese Cooperation, legal adviser to
the Association «Ukrainian Club of Agrarian Business» member of the International Fiscal
Association Ukraine, International Trademark Association, ІРО National Committee,
Ukrainian Construction Association; Internet Association of Ukraine; Ukrainian National
Mortgage Association, International Bar Association; TerraLex (law firms’ international
alliance). The firm’s lawyers are members of the Ukrainian Bar Association.

Legislative initiatives
The firm’s associates participated in the drafting of amendments to the Laws of
Ukraine «On Concessions for Construction and Operation of Motor Roads», «On Communications», «On Television and Radio Broadcasting», «On Advertising», and «On Restoring
a Debtor’s Solvency or Declaring It Bankrupt» and in the drafting of the Laws of Ukraine
«On Joint Stock Companies», «On Protection of Economic Competition», «On Fundamental Principles of Public Private Partnerships», «On Trade Names», and «On Telecommunications», were members of the working groups that helped to draft the Tax Code of
Ukraine, and worked on the drafting of resolutions of the Plenum of the Supreme Court
of Ukraine and the High Commercial Court of Ukraine
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Managing Partner:
Oleg A. MAKAROV

CEO of the Law firm
Name SURNAME

Languages:
Ukrainian, Russian, English,
French, German, Spanish
Total
employment:

65

Law firm
specialization:
Antitrust & Competition
Banking & Finance
PPP, Сoncessions
and Іnfrastructure
Energye and Natural
Resources
Intellectual Property
Corporate and M&A
International Trade
International Arbitration
Real Estate and Construction
Tax
Labor & Employment
Litigation
Address and contacts:
17/52а Bogdana Khmelnitskogo St.,
Kyiv, 01030, Ukraine
Phone: +38(044) 581-77-77
Fax: +38(044) 581-77-70
web-site: www.kisilandpartners.com
e-mail: vkp@vkp.kiev.ua

«Юридичні фірми для підприємств України»

АО «Адвокатська фірма
«Грамацький і партнери»
Рік заснування: 1998
Основні клієнти фірми
Адвокатська фірма «Грамацький і партнери» надає на постійній основі юридичні послуги понад ста українським та іноземним компаніям.
Серед клієнтів Фірми присутні підприємства, що працюють у різних галузях промисловості, транспорту, енергетики, телекомунікацій, а також виробничі та торгові корпорації;
авіакомпанії; страхові, туристичні та охоронні агентства; учасники фондового ринку; офшорні компанії; засоби масової інформації.

Юридична практика
ГРАМАЦЬКИЙ
Ернест Мірчевич,
президент

Робочі мови:
українська, російська, англійська,
польська, італійська, чеська
Загальна кількість
співробітників:

41

Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Цивільне та господарське право
Корпоративне право
Податкове право
Злиття та поглинання
Реструктуризація бізнесу
Конкурентне
й антимонопольне право
Неспроможність та банкрутство
Міжнародне приватне право
Земельне право
Будівництво та нерухомість
Due Diligence
Медіаправо
Трудове право
Судова практика
Адреса й контакти:
м. Київ , 01001,
вул. Михайлівська, 16, оф. 7
Тел./факс: +38(044) 581-15-51
web-site: www.gramatskiy.com
e-mail: office@gramatskiy.com.ua

Адвокатська фірма «Грамацький і партнери» пропонує своїм клієнтам широкий спектр
юридичних послуг у різних галузях права, що регулюють суспільні відносини у сфері підприємницької діяльності.
Спеціалізацію Адвокатської фірми «Грамацький і партнери» складає переважна більшість галузей вітчизняного та деякі сфери зарубіжного права. Такий стан справ дозволяє
підійти до вирішення будь-яких правових питань комплексно. Останнє нівелює імовірність виникнення прорахунків, недоопрацювань та непередбачуваних ситуацій в роботі з
кожним клієнтом. У зв’язку з цим Адвокатська фірма завжди бере на себе відповідальність
по довгострокових зобов’язаннях за якість і наслідки наданих клієнтам юридичних та консалтингових послуг.
Географія юридичних послуг, які надаються Адвокатською фірмою, охоплює не лише
ряд регіонів України, але і деякі зарубіжні країни. При необхідності Адвокатська фірма
має можливість залучати зарубіжних партнерів для здійснення представництва своїх
клієнтів за межами України та для надання консультацій, пов’язаних із законодавством
зарубіжних країн.
За підсумками рейтингових програм, що проводяться авторитетними юридичними виданнями, Адвокатська фірма «Грамацький і партнери» протягом останніх років входить до
числа двадцяти провідних юридичних фірм України.

Основні принципи діяльності Адвокатської фірми
Розуміючи велику відповідальність перед кожним клієнтом і перед суспільством в
цілому;
дотримуючись високих ідеалів юридичної професії та адвокатської етики;
усвідомлюючи благородну місію, виконувану юристами у суспільному житті;
визнаючи, що основною перевагою і гордістю Фірми є її юристи – висококласні
спеціалісти, які виступають єдиною командою, а основним надбанням Фірми являються
її клієнти;
враховуючи, що основна місія Фірми – захищати інтереси клієнтів і нести правову
культуру в суспільство, прагнучи до встановлення верховенства права в Україні,
ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ роботи Адвокатської фірми є:
професійність, відповідальність, оперативність і порядність при роботі з клієнтом;
всебічний, постійний розвиток і самовдосконалення спеціалістів Фірми з метою
неухильного підвищення якості та розширення спектру юридичних послуг, що нами надаються;
високий рівень правового обслуговування, спрямованого на комплексне вирішення завдань, поставлених клієнтами, що додає їм впевненості у завтрашньому дні, та на
відкриття нових перспектив їх бізнесу.
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«Law Firms For Ukrainian Business»

Gramatskiy and Partners,
attorneys at law
Foundation Year: 1998

Logo | Логотип

Main clients of the firm
Gramatskiy and Partners regularly provides services to more than one hundred
Ukrainian and foreign companies.
Among its clients are businesses working in various industries: transportation,
energy, telecommunication, manufacturing, trade corporations, airline companies, insurance, travel, security agencies, stock market members, offshore funds
and mass media.

Law practice
Gramatskiy and Partners offers its clients a wide variety of legal services in most
fields of national and some spheres of international law. The firm has a great experience in solving problems connected to entrepreneurial relations. This approach
allows to resolve legal issues comprehensively and to avoid errors, omissions and
flaws. Gramatskiy and Partners always takes responsibility for quality and consequences of its legal and consulting services provided on long-term basis.
The company specializes in the fields of civil, commercial, corporate law, foreign
economic activity and foreign investments, copyright law, mass media legal support, labor disputes resolution, mediation, performance failure and bankruptcy, entrepreneurship, securities and stock market legislation. On occasion, the Firm has
partners stationed abroad for representation outside Ukraine and consultation on
foreign legislation. In addition to these services, the company represents clients in
public authorities and courts in civil, commercial, administrative and criminal cases;
performs comprehensive legal services; supports external economic contracts and
investment projects; and provides other legal services.
Because of its dedication and professionalism, according to the professional editions, Gramatskiy and Partners is among the top-twenty, state-rated law companies
in Ukraine.

The main principles and approaches of Gramatskiy and Partners
attorneys at law
Understanding the great responsibility to every client and to the society as
a whole;
Adhering to the high standards of the legal career and attorney ethics;
Realizing the noble mission of lawyers in the society;
Acknowledging attorneys, the high-class professionals acting as a team as the
main advantage and merit of the company, and its clients as the most valuable asset;
Taking into account the major mission of law company – to defend client’s interests
and introduce legal culture to the society, striving for the supremacy of law in Ukraine
Gramatskiy and Partners attorneys at law proclaims its high principles:
professionalism, responsibility, efficiency and integrity while working with
a client;
all-round (comprehensive) and constant development and improvement
of the Firm’s professionals for the purpose of steady rise of quality and spectrum
spreading of legal services;
high level of legal service aimed at comprehensive resolution of client’s tasks that
increases his or her confidence in future and opens new prospects for their business.

17

President:
Ernest GRAMATSKIY

Languages:
Ukrainian, Russian, English,
Polis, Italian and Check
Total
employment:

41

Law firm
specialization:
Civil and Commercial Law
Corporate Law
Tax Law
Merger & Acquisition
Business Restructuring
Competition
and Antitrust Law
Restore Solvency & Bankruptcy
International Private Law
Land Law
Real Estate and Constructing
Due Diligence
Media Law
Labor & Employment
Litigation
Address and contacts:
Office 7, 16 Mykhaylivska Str.,
Kyiv, 01001, Ukraine
Phone/Fax: +38(044) 581-15-51
web-site: www.gramatskiy.com
e-mail: office@gramatskiy.com.ua

«Юридичні фірми для підприємств України»

Юридична і патентна фірма
«Грищенко та партнери»
Рік заснування: 1992
Основні клієнти фірми
Міністерство юстиції України, Європейський банк реконструкції та розвитку, ДП НАЕК
«Енергоатом», Черноморський банк реконструкції та розвитку, Procter & Gamble, PPF
Group, Ferrari S.P.A., Bayer, Novomatic, Mary Key.

Юридична практика
ЮПФ «Грищенко та партнери» визнана лідером на ринку України в практиці вирішення
спорів в міжнародних арбітражних органах. Юристи фірми виступали радниками України у справах в ICSID, Стокгольмському арбітражі (Jozeph Lemire vs. Ukraine, Generation
Ukraine vs. Ukraine, Western NIS Enterprise Fund vs. Ukraine, Tokios Tokeles vs. Ukraine, AMTO
vs. Ukraine). Жодна з цих справ не була програна Україною, що стало одним із найкращих
світових показників ефективного юридичного супроводження.

ГРИЩЕНКО
Дмитро Іванович,
керуючий партнер

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Робочі мови:
українська, російська, англійська,
французька, болгарська
Загальна кількість
співробітників:

50

Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Міжнародне право
Антимонопольне право
Фінансове право
Податкове право
Інтелектуальне право
Ліцензування
Патентування
Інвестиційне право
Законодавство про цінні папери
Телекомунікаційне право
Енергетичне право
Корпоративне право
Банківське право
Трудове право

Американська торговельна палата (Chamber of Commerce in Ukraine), Європейська Бізнес Асоціація (EBA), International Bar Association (IBA), Асоціація правників України (АПУ),
OASIS (Міжнародний юридичний клуб).

Нагороди
За версією міжнародного рейтингу Legal 500, ЮПФ «Грищенко та партнери» зайняла
лідируючі позиції в таких практиках: вирішення спорів, інтелектуальна власність, банківське право, ринки капіталу, корпоративне право, злиття та поглинання.
Американський рейтинг Best Lawyers назвав кращих українських юристів 2010
року. Керуючий партнер Дмитро Грищенко став одним з кращих в практиках Banking
and Finance Law та Investment. Партнер фірми Сергій Войтович визнаний лідером в
4 напрямках юридичної практики: Arbitration and Mediation, Banking and Finance Law,
Corporate, Litigation. Також цей рейтинг визнав партнера фірми Ніколая Атанасова одним з провідних українських спеціалістів в практиці Intellectual Property.

Адреса й контакти:
м. Київ, 04053,
вул. Артема, 37-41, 3-й поверх
Тел.: +38(044) 490-37-07
Факс: +38(044) 490-37-09
web-site: www.gp.ua
e-mail: adm@gp.ua
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Law and Patent Offices
«Grischenko & Partners»
Foundation Year: 1992

Logo | Логотип

Main clients of the firm
The Ministry of Justice of Ukraine, European Bank for Reconstruction and Development, SE NNEGC «Energoatom», Black Sea Bank for Reconstruction and Development,
Procter & Gamble, PPF Group, Ferrari S.P.A., Bayer, Novomatic, Mary Key.

Law practice
Grischenko & Partners has proved to be the Ukrainian market leader in the practice
of resolving disputes in international arbitration institutions. Our lawyers have acted as
counsels for Ukraine in the ICSID and the Stockholm arbitration cases (Jozeph Lemire vs.
Ukraine, Generation Ukraine vs. Ukraine, Western NIS Enterprise Fund vs. Ukraine, Tokios
Tokeles vs. Ukraine, AMTO vs. Ukraine). Neither of these cases has been lost by Ukraine,
which has become one of the world best indices of effective legal support.

Managing partner:
Dmitri GRISCHENKO

Membership in associations, unions etc.
American Chamber of Commerce (Chamber of Commerce in Ukraine), European
Business Association (EBA), International Bar Association (IBA), Association of
Lawyers of Ukraine (ACU), OASIS (International Law Club).

Languages:
Ukrainian, Russian, English,
French, Bulgarian
Total
employment:

Awards
According to the international rating Legal 500, Grischenko & Partners has taken
a leading position in the following practice areas: dispute resolution, intellectual
property, banking, capital markets, corporate law, mergers and acquisitions.
American rating Best Lawyers named the best Ukrainian Lawyers 2010. The Managing Partner D. Grishchenko was named as one of the best practitioners in Banking
and Finance Law and Investment. A Partner of the firm S. Voitovich was recognized a
leader in 4 areas of legal practice: Arbitration and Mediation, Banking and Finance Law,
Corporate law, Litigation. Best Lawyers also rated another partner of the firm N. Atanasov, as one of the leading Ukrainian specialists in the practice of Intellectual Property.

Law firm
specialization:
International Law
Anti-Trust Law
Financial Law
Tax Law
Intellectual Property
Licensing
Patents
Investment
Securities Law
Telecommunications Law
Energy Law
Corporate Law
Banking Law
Labour Law
Address and contacts:
04053, Kyiv,
Artema Street, 37-41, 3rd Floor
Phone: +38(044) 490-37-07
Fax: +38(044) 490-37-09
web-site: www.gp.ua
e-mail: adm@gp.ua
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«Юридичні фірми для підприємств України»

«Кліффорд Чанс»
Рік заснування: 2008

Основні клієнти фірми
Не розголошується.

Юридична практика

Джаред ГРАББ,
керуючий партнер

Робочі мови:
англійська, українська,
російська, польська
Загальна кількість
співробітників:

30

Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Банківське та фінансове право
Ринки капіталу
Реструктуризація
заборгованості
Корпоративне право
Злиття та поглинання
Нерухомість
Податкове право

«Кліффорд Чанс» є однією з провідних юридичних компаній у світі, що допомагає клієнтам досягти своєї мети шляхом використання найвищих глобальних стандартів в поєднанні із досвідом роботи на місцевих ринках.
Компанія спеціалізується в таких ключових галузях права, як ринки капіталу, корпоративне право, злиття та поглинання, банківське та фінансове право, нерухомість, податкове право, пенсії та трудове законодавство, судова практика та вирішення спорів.
«Кліффорд Чанс» має 33 офісів в 23 країнах світу, в яких працюють близько 3200 юридичних консультантів. Компанія також діє на основі угоди про співпрацю з юридичною
фірмою Al-Jadaan & Partners в Саудівській Аравії.
Надаючи юридичні консультації місцевим та міжнародним клієнтам в Україні з 1990-х
років, «Кліффорд Чанс» має унікальний досвід для консультування з фінансових питань,
інвестування, стратегій та трансакцій у поточних ринкових умовах.
Наприкінці 2008 року з відкриттям Київського офісу, компанія «Кліффорд Чанс» встановила свою присутність на ринку у той час, коли клієнти цього потребували найбільше. Як
перша британська юридична компанія «магічного кола» в Україні, «Кліффорд Чанс» пропонує неперевершений масштаб та широту юридичних ресурсів на чотирьох стратегічних
ринках – в Америці, Азії, Європі та на Близькому Сході.
Київський офіс тісно співпрацює з нашими командами у Франкфурті, Лондоні, Москві
та Варшаві, що дозволяє обмінюватися найкращими практиками через кордони, ділитися
досвідом та надавати клієнтам юридичні консультації найвищої якості.
Провідні юристи та практики «Кліффорд Чанс» визнані світовими юридичними довідниками, зокрема, «Chambers», «Legal 500» та «IFLR 1000».
Сьогодні «Кліффорд Чанс» є однією з провідних юридичних компаній в Україні. Партнери та юристи Київського офісу надають юридичні послуги на основі українського та
англійського права та мають значний досвід представлення інтересів клієнтів в різних
галузях, включаючи нерухомість, реструктуризацію боргів, корпоративне право, злиття та
поглинання, банківське та фінансове право, а також регулятивне право.

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Член Американської торговельної палати, Міжнародної торгової палати та Європейської Бізнес Ассоціації, Американсько-української ділової ради та Британсько-української
торгової палати.

Законодавчі ініціативи
З 2009 року Олексій Сошенко, голова практики банківського та фінансового права,
працює у складі робочої групи під егідою фонду «Ефективне управління», яка розробляє
нову редакцію Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом».

Адреса й контакти:

Благодійна діяльність (pro bono)

м. Київ, 01032, вул. Жилянська, 75
Teл.: +38(044) 390-58-85
Факс: +38(044) 390-58-86
web-site: www.cliffordchance.com
e-mail: ukraine@cliffordchance.com

Київський офіс «Кліффорд Чанс» надає фінансову та професійну волонтерську підтримку у формі юридичних послуг та консультацій різним благодійним організаціям, фондам,
медичним закладам, школам, дитячим будинкам. Майже 80% співробітників компанії залучені до благодійних ініціатив.
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Clifford Chance
Foundation Year: 2008
Logo | Логотип

Main clients of the firm
Would not disclose

Law practice
Clifford Chance is one of the world’s leading law firms, helping clients to achieve
their goals by combining the highest global standards with local expertise. The Firm
focuses on the core areas of commercial activity: capital markets; corporate and
M&A; finance and banking; real estate; tax; pensions and employment; litigation
and dispute resolution.
Clifford Chance has 33 offices in 23 countries with some 3200 legal advisers.
The Firm al so has a co-operation agreement with Al-Jadaan & Partners Law Firm
in Saudi Arabia.
Having advised local and international clients in Ukraine since the 1990s,
Clifford Chance is uniquely positioned to advise clients in connection with finance,
investment, strategy and operations under current market conditions.
With the opening of the Kyiv office in late 2008, Clifford Chance established a
presence in the market at a time when clients needed our services most. As the first
UK «magic circle» law firm in Ukraine, Clifford Chance offers unparalleled depth of
resources spanning the Americas, Asia, Europe and the Middle East.
The Kyiv office also works closely with our teams in Frankfurt, London, Moscow
and Warsaw in order to share best practices across borders, deliver constant legal
innovation and provide clients with the highest quality advice.
Our practice areas and individual lawyers are recognized by the global legal
directories such as Chambers, Legal 500 and IFLR 1000.
Today Clifford Chance is one of the leading law firms in Ukraine. The office is
comprised of partners and lawyers qualified in Ukrainian and English law, who
have extensive experience advising on all core areas of commercial activity,
including real estate, debt restructurings, corporate/M&A, banking and finance
and regulatory.

Managing Partner:
Jared GRUBB
Partner:
Nick FLETCHER
Counsel:
Olexiy SOSHENKO

Languages:
English, Ukrainian,
Russian, Polish
Total
employment:

Membership in associations, unions etc.
Member of the American Chamber of Commerce, the International Chamber of
Commerce and the European Business Association, U.S.-Ukraine Business Council,
and the British Ukrainian Chamber of Commerce.

Legislative initiatives
Since 2009 Olexiy Soshenko, Head of the Banking and Finance Department,
has been working as a member of the working group under the auspices of
The Foundation for Effective Governance, involved in drafting the new law «On
Restoration of Solvency of the Obligor or Declaration it Bankrupt».

Eleemosynary activity (pro bono)
Kyiv office of Clifford Chance offers financial and professional volunteer support
by providing legal services and consultations to different charity organizations,
funds, medical institutions, and orphanages. Almost 80% of employees are taking
part in charity events.
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Law firm
specialization:
Banking and
Finance
Capital Market
Debt Restructuring
Corporate
M&A
Real Estate
Taxation
Address and contacts:
01032 Kyiv, 75 Zhylyanska Str.
Phone: +380 44 390 5885
Fax: +380 44 390 5886
web-site: www.cliffordchance.com
e-mail: ukraine@cliffordchance.com

«Юридичні фірми для підприємств України»

ТОВ «КМ Партнери»
Рік заснування: 1999
Основні клієнти фірми
Підприємства, що входять до складу транснаціональних компаній.

Юридична практика
Особливістю фірми є спеціалізація та особливо успішна практика з питань податкового
та митного права. Це дозволяє надавати клієнтам комплексні консультації з будь-яких правових питань з одночасною оптимізацією податкових та митних аспектів.
МІНІН
Олександр,
старший партнер

Податкові питання. За рейтингами багатьох вітчизняних та міжнародних фахових
видань, з 2005 року фірма є визнаним лідером податкової практики в Україні.
Судова практика. Створення прецедентів. Особливо успішна практика у спорах з податковими та митними органами, а також у земельних спорах, включаючи справи, ініційовані прокуратурою. Представництво сторін в міжнародному комерційному арбітражі.
Виконання рішень іноземних арбітражів в Україні.
Митне право. Глибоке розуміння економічної сторони справи; юридична підтримка
на стадії перевірки, що часто дозволяє уникнути непомірних донарахувань та санкцій;
успішна судова практика, особливо з питань визначення митної вартості та класифікації
товарів за УКТ ЗЕД.

Робочі мови:

Будівництво, нерухомість. Робота як зі звичними проектами нерухомості (логістичні
парки, бізнес-центри та житло), так і спеціалізованими: портові термінали, залізничні гілки, кар’єри.

українська, російська,
англійська
Загальна кількість
співробітників:

36

Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Податкові питання
Судова практика
Митне право
Будівництво, нерухомість
Земельні питання
Інвестиції та ЗЕД
Торгівля і дистрибуція
Корпоративне право
Інтелектуальна власність
Антимонопольне
законодавство
Трудове право
Адреса й контакти:
м. Київ, 01033,
вул. Паньківська, 5
Тел.: +38(044) 490-71-97
Факс: +38(044) 492-88-59
web-site: www.km-partners.com

Земельні питання. Напрацьована успішна практика роботи зі складними та проблемними питаннями земельного законодавства, в тому числі в судовому порядку.
Інвестиції та ЗЕД. Комплексне супроводження проектів різного рівня – до найскладніших. Розробка стратегій інвестування з урахуванням особливостей української системи
оподаткування.
Торгівля і дистрибуція. Великий досвід успішної роботи з провідними учасниками
ринку в різних галузях економіки, як-от: торгівля нафтопродуктами, сільгосппродукцією,
роздрібні мережі тощо.
Корпоративне право. Супроводження діяльності будь-яких суб’єктів корпоративного
права: від звичних ТОВ до асоціацій та великих акціонерних товариств.
Інтелектуальна власність. Консультації з питань, які одночасно стосуються податкових та митних аспектів, пов’язаних з інтелектуальною власністю. Оптимальне структурування міжнародних угод, пов’язаних з передачею об’єктів інтелектуальної власності та
наданням прав на них, у тому числі з точки зору податкового планування.
Антимонопольне законодавство. Успішна робота з великими проектами, питання недобросовісної конкуренції (реклами).
Трудове право. Комплексний підхід до структурування трудових відносин, у тому числі максимально вигідний з точки зору оподаткування.
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KM Partners
Foundation Year: 1999
Logo | Логотип

Main clients of the firm
Сompanies affiliated to transnational companies.

Law practice
Special feature of KM Partners is specialization and especially successful practice on
tax and customs law. That provides an opportunity to give complex consultations on
any legal questions with optimization of customs and tax aspects at the same time.
Tax issues. According to many ratings of national and international professional editions KM Partners has been recognized as a leader of tax practice in Ukraine since 2005.
Court practice. Setting of precedents. Notably successful practice of disputes
with tax and customs authorities, as well as land disputes including court cases initiated by prosecutor’ office. Representation of parties in international commercial
arbitration. Enforcement of foreign arbitration decisions in Ukraine.
Customs law. Deep understanding of economic grounds of the case; legal support on the inspection stage, which helps to avoid excessive extra charging and
sanctions; successful court practice, especially as for the issues concerning customs
valuation and classification.
Construction and real estate. Working both with common real estate projects
(logistic parks, business centers and residential real estate) and also with specialized
projects, such as port terminals, railway branches, quarries.
Land issues. Successful practice of handling complex challenging issues of land
laws, including in court.
Investments and Foreign economic activity. Complex support of varying difficulty projects, up to the most complicated. Elaboration of investment strategies
taking into consideration peculiarities of Ukrainian taxation.
Trade and Distribution. Considerable experience of successful work with leading market participants within various sectors of economy, such as petroleum trading, agriculture trading, retail, etc.
Corporate law. Support of any corporate subjects, ranging from usual LLC to associations and major joint-stock companies.
Intellectual property. Advising on intellectual property issues relating to tax
and customs aspects in the same time. Optimal structuring of international agreements on transfer of intellectual property objects and provision of rights in respect
on them, including tax planning aspects.
Antitrust legislation. Successful work with major projects, issues regarding unfair competition (advertising)
Labour law. Complex approach to labour relations structuring with maximum
advantageous for taxation.
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Senior partner:
Alexander MININ
Partner:
Maxim OLEKSIYUK
Partner:
Alexander SHEMIATKIN

Languages:
Ukrainian, Russian,
English
Total
employment:

36

Law firm
specialization:
Taxation
Litigation
Customs
Construction, Real estate
Land
Investment and Foreign-economic
activity
Trade and Distribution
Corporate law
Intellectual property
Antitrust laws
Labour law
Address and contacts:
01033, Kyiv, Ukraine
5, Pankivska Str.
Phone: +38(044) 490-71-97
Fax: +38(044) 492-88-59
web-site: www.km-partners.com

«Юридичні фірми для підприємств України»

«Консалтингова група «Легіс»
Рік заснування: 1991

Основні клієнти фірми
ДП «НАЕК «Енергоатом», НАК «Нафтогаз України», ДК «Укртрансгаз», ДП «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова», ЗАТ «ГЦБ
Центросталь-Бидгощ» (Польща), ВАТ «Українська гірничо-металургійна компанія»,
«Radisson Blu Hotel Kiev», ТОВ «НПК «Алвіго-КС», ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» та інші.

Олександр ЧАЛИЙ,
президент

Юридична практика

Інна НОВАК,
керуючий партнер

Робочі мови:
українська, російська,
англійська
Загальна кількість
співробітників:
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Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Міжнародне право
Цивільне право
Комерційне право
Корпоративне право
Інвестиційне право
Енергетичне право
Банківське право
Судовий процес та арбітраж
Валютно-фінансове регулювання
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Адреса й контакти:
м. Київ, 01004,
вул. Терещенківська, 11-а
Тел./факс: +38(044) 4619721,
+38(044) 4619720
web-site: www.legis.ua
e-mail: info@legis.ua

Після реорганізації у 2006 році Консалтингова група «Легіс» спеціалізується на підготовці комплексних консалтингово-правових рішень, особливо в нестандартних ситуаціях, для
підприємств великого та середнього бізнесу. Компанія забезпечує підтримку господарської
діяльності клієнтів як на території України, так і за її межами у таких галузях, як:
- нафтогазова;
- енергетика;
- металургійна;
- аерокосмічна;
- готельний бізнес;
- телекомунікації;
- інвестиції;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- розподіл продукції;
- будівництво.
У своїй діяльності Консалтингова група «Легіс» керується професійними стандартами
та використовує міжнародний досвід, набутий в результаті тісної багаторічної співпраці із
провідними міжнародними консультаційними, аудиторськими та юридичними компаніями, такими як Ernst & Young, Tebodin B.V., Vinge K.B., White & Case LLP та інші.
Фахівці компанії ґрунтовно обізнані в існуючій міжнародній практиці, що дозволяє забезпечити найефективніший захист прав та інтересів наших клієнтів в умовах світової глобалізації.
Протягом останнього часу наша компанія, зокрема:
- здійснювала представництво українських суб’єктів господарювання у двох масштабних (на декілька сотень мільйонів доларів США) спорах в арбітражному провадженні при
Торговій палаті Стокгольму (Швеція);
- представляла інтереси в господарських судах України, Молдови, Королівських судах
правосуддя в Англії (Високий суд правосуддя, Апеляційний суд);
- здійснювала юридичний супровід інвестицій українських підприємств до країн Близького Сходу (Єгипет, ОАЕ, Ірак) та заснування в таких країнах спільних підприємств;
- надавала юридичний супровід при придбанні українськими резидентами нерухомості в Монако, Італії, Німеччині та інших країнах;
- супроводжувала придбання однієї з найбільших металургійно-дистрибюторських мереж в Польщі та подальшу реструктуризацію придбаної мережі;
- розробила проект реформування (реструктуризації) та розвитку найбільшого українського підприємства аерокосмічної галузі;
- бере участь у проектах, що реалізуються під егідою Європейського Союзу.

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Незалежний учасник глобальної мережі незалежних професійних компаній Geneva
Group International ( GGI ).
GGI згідно з провідними світовими рейтингами входить до першої «десятки» міжнародних мереж та об‘єднань компаній у сфері права, консалтингових послуг та аудиту.
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«Law Firms For Ukrainian Business»

Consulting Group Legis
Foundation Year: 1991
Logo | Логотип

Main clients of the firm
SE «NNEGC «Energoatom», National JSC Naftogaz of Ukraine, SC Ukrtransgas,
State Enterprise Production Association Yuzhny Machine-Building Plant named after
A. Makarov, GCB Centrostal Bydgoszcz S.A. (Poland), OJSC Ukrayinska girnycho-metalurgiyna kompaniya, Radisson Blu Hotel Kiev, LLC «SPC Alvigo-KS, OJSC Alchevsk
Iron and Steel Works and others.

Law practice
Consulting Group Legis, since 2006, after its reorganization, specializes in providing comprehensive consulting and legal solutions, in particular in unconventional
situations, for enterprises from large-scale and medium-scale business. The company provides support to commercial activities of the Clients both in Ukraine and
outside in the following spheres:
- oil and gas;
- energy production;
- metallurgic sector;
- airspace sector;
- hotel business;
- telecommunications;
- investments;
- foreign economic activities;
- production sharing;
- construction.
In its activities Consulting Group Legis LLC follows professional standards and
makes use of its international experience acquired from close and long-term cooperation with leading international consulting, auditing and law companies including
Ernst&Young, Tebodin B.V., Vinge K.B., White&Case LLP and others.
Specialists of the company have profound experience in the existing international practice which allows providing the most efficient protection of our Clients’ rights
and interests in the fast-changing age of the world globalization.
In particular, recently our company:
- represented Ukrainian entrepreneurs in two large-scale (amounting to several hundreds of millions USD) disputes in the Stockholm Chamber of Commerce (Sweden);
- represented interests in the commercial courts of Ukraine, Moldova, Royal Courts
of Justice in England (High Court of Justice, Court of Appeal);
- conducted legal support to investments of Ukrainian entrepreneurs in the Middle
East countries (Egypt, UAE, Iraq) and to establishing joint ventures in these countries;
- provided legal support to the acquisition of real estate by Ukrainian residents in
Monaco, Italy, Germany and other countries;
- supported acquisition of one of the largest metallurgic production distribution
networks in Poland and further restructuring of the acquired network;
- elaborated the plan of reforming (restructuring) and development of the biggest Ukrainian enterprise in the airspace sector;
- participates in projects which are being implemented under the auspices of the EU.

Membership in associations, unions etc.
Independent member of global network of independent professional organisations Geneva Group International ( GGI ).
GGI, according to the world’s leading ratings, is in the top «ten» of international networks and association of companies in sphere of law, consulting services and audit.
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President:
Oleksandr CHALYI
Managing partner:
Inna NOVAK

Languages:
Ukrainian, Russian,
English
Total
employment:

21

Law firm
specialization:
International Law
Civil Law
Commercial Law
Corporate Law
Investment Law
Energy Law
Banking Law
Litigation and Arbitration
Monetary and Financial Regulation
Regulation of Foreign
Economic Activity
Address and contacts:
Tereschenkivska str. 11-А
Kyiv, Ukraine, 01004
Phone: +38(044) 4619721,
+38(044) 4619720
web-site: www.legis.ua
e-mail: info@legis.ua

«Юридичні фірми для підприємств України»

Правова група
«Павленко і Побережнюк»
Рік заснування: 2008
Основні клієнти фірми
ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «ТАС», Сергій Тігіпко, кандидат в Президенти України 2010 р. (сьогодні – віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики, лідер
політичної партії «Сильна Україна»), ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Виробнича
компанія «Диспомед», ПАТ «Комерційний банк «Даніель», Авіакомпанія «Сибір» S7 (Росія),
ТОВ «Астеліт», ПАТ «АБ «Укргазбанк», ВАТ «Промсвязьбанк» (Росія), швейцарська компанія
Tubex Commodities AG, ВАТ «Одесагаз», ПАТ «Банк «Камбіо», ВАТ «Корпорація «Веда» та ін.

ПАВЛЕНКО
Олександра Сергіївна,
партнер

Юридична практика
Захист честі, гідності та ділової репутації політика Олександри Кужель у справі проти
Михайла Бродського. Представництво інтересів авіакомпанії «Сибір» у справі проти Міністерства оборони України про відшкодування коштів за заподіяний збиток внаслідок влучення ракети в літак ТУ-154 над Чорним морем. Захист інтересів політичної партії «Сильна Україна» під час місцевих виборів 2010 р. Захист інтересів ЗАТ «Київський завод шампанських
вин «Столичний» у справі проти Територіального управління ДКЦПФР в м. Києві і Київській
області щодо накладення санкцій на ЗАТ «КЗШВ «Столичний» за правопорушення на ринку
цінних паперів. Захист інтересів Сергія Тігіпка під час виборів Президента України 2010 р.
Юридичний супровід процесу рекапіталізації ПАТ «АБ «Укргазбанк». Захист інтересів виробничої компанії «Диспомед» (сектор фармацевтики та медичної продукції) у справі проти
Київської регіональної митниці щодо порушення митних правил тощо.

ПОБЕРЕЖНЮК
Лариса Леонтіївна,
партнер

Робочі мови:

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)

українська, російська,
англійська, польська
Загальна кількість
штатних співробітників:

10

Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Судова практика
Арбітраж та медіація
Корпоративні конфлікти та захист
від «недружніх» поглинань
Фондовий ринок та цінні папери
Корпоративне право
Виборче право та політична
адвокатура
Міжнародний арбітраж
та медіація
Земельні спори та нерухомість
Адреса й контакти:
м. Київ, 01135,
вул. Золотоустівська, 23 А
Тел./факс: +38(044) 281-06-00,
Тел.:
+38(044) 281-06-01
web-site: www.p-p.org.ua,
e-mail: office@p-p.org.ua

Правова група «Павленко і Побережнюк»:
член Alliott Group – міжнародного альянсу незалежних аудиторських, юридичних і
консалтингових фірм;
партнер Европейської арбітражної палати;
генеральний юридичний партнер Українського центру медіації;
юридичний партнер Інституту професійних фінансових менеджерів;
юристи компанії є членами Асоціації юристів України;
член Европейської Бізнес Асоціації;
член міжнародного клубу Eurolawyer Club;
юридичний радник однієї з політичних партій в Україні;
юридичний радник Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку;
юридичний радник парламентського комітету з питань фінансів та банківської
діяльності.

Благодійна діяльність (pro bono)
Партнери Правової групи «Павленко і Побережнюк» Олександра Павленко і Лариса
Побережнюк є одними з меценатів 8-го міжнародного дитячого конкурсу ім. П.І. Чайковського. Засновниками фундації є художник та дизайнер Зінаїда Ліхачова та Вікторія Зубенко, яка представляє проект «Culture for Community».
Правова група «Павленко і Побережнюк» здійснює підтримку молодих українських
музикантів, які визнані у всьому світі та про яких недостатньо обізнана Україна. У травні
2010 р. в готелі Hyatt Regency Kiev за підтримки Правової групи відбувся концерт «Шедеври класичної музики трьох сторіч. Від Баха до Прокоф’єва». У концерті взяли участь
скрипаль Михайло Казінік та український піаніст Олексій Ботвінов.
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«Law Firms For Ukrainian Business»

Pavlenko & Poberezhnyuk
Law group
Foundation Year: 2008
Main clients of the firm

Logo | Логотип

«Investment and financing group «ТАC», Sergiy Tigipko, candidate to the President of Ukraine 2010 (today – Vice-prime minister of Ukraine, minister of social
policy, leader of political party «Strong Ukraine»), JSC «Pharmaceutical company
«Darnitsa», Manufacturing company Dispomed, Commercial bank «Daniel», «Sibir»
Airlines (group of companies S7, Russia), «Astelit» Ltd (trade mark – Life :)), JSB «Ukrgasbank», Promsvyazbank (Russia), Swiss company Tubex Commodities AG, OJSC
«Odessagaz», JSC «Bank «Cambio», JSC «Corporation «Veda» and others.

Law practice
Defense of honor, dignity and business reputation of politician Oleksandra Kuzhel’
in case against Mykhailo Brodskyi. Representation of Sibir Airlines (S7) in the case
against the Ministry of Defence of Ukraine on reimbursement of funds for the caused
damage due to hitting an airplane TU-154 by the rocket over the Black sea. Protection
of interests of political party «Strong Ukraine» during the local elections 2010. Protection of interests of JSC «Kyiv factory of sparkling wines «Stolychnyi» in the case against
Territorial department of the Securities and Stock Market State Commission (SSMSC) in
Kyiv and Kyiv district on application of sanctions against Kyiv Factory of Sparkling Wines
«Stolichniy» CJSC for violations on the securities market. Protection of interests of Sergiy
Tigipko during presidential elections of Ukraine 2010. Legal assistance to recapitalization process of OJSC «UkrGasBank». Protection of interests of Manufacturing company
Dyspomed (sector of pharmaceutics and medical products) in the case against the Kyiv
regional customs for violation of customs regulations, and others.

Membership in associations, unions etc.
Pavlenko & Poberezhnyuk Law Group:
a Member of Alliot Group, International alliance of independent accounting,
law and consulting firms;
a Partner of the European Arbitration Chamber;
a General Legal Partner of the Ukrainian Mediation Centre;
a Legal Partner of the Institute of Professional Financial Managers;
lawyers of the Law group are members of the Ukrainian Bar Association;
a Member of the European Business Association;
a Member of international club «Eurolawyer Club»;
a Legal Counselor of one of political parties in Ukraine;
a Legal Counselor of Parliamentary Committee on Banking and Finance.

Charitable activities of the company (pro bono)
Partners with Pavlenko&Poberezhnyuk Law group Oleksandra Pavlenko and Larysa
Poberezhnyuk are amongst the patrons of the 8th P.I. Tchaikovsky International Children
Competition. The founders of the Foundation are an artist and designer Zinaida Likhacheva and Victoria Zubenko, who represents the project «Culture for Community».
Pavlenko&Poberezhnyuk Law Group supports young Ukrainian musicians who
are well-known worldwide and insufficiently recognized in Ukraine. In May 2010 in
Hyatt Regency Kiev Hotel with support of Law group was held a concert «Classical
music masterpieces of three centuries. From Bach to Prokofiev». In concert participated violinist Mykhailo Kazinik and Ukrainian pianist Oleksiy Botvinov.
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Аttorney-at-law, partner:
Oleksandra PAVLENKO
Partner:
Larysa POBEREZHNYUK

Languages:
Ukrainian, Russian,
English, Polish
Total
employment:

10

Law firm
specialization:
Litigation
Arbitration and Nediation
Corporate Conflicts and Protection
From Hostile Takeovers
Litigation on Securities Market
Corporate law
Electoral Law and Political Advocacy
International Arbitration
and Mediation
Land Disputes Resolution
and Real Rstate
Address and contacts:
23 A, Zolotoustivska Str.
Kyiv, 01135, Ukraine
Phone/Fax: +38(044) 281-06-00,
Phone:
+38(044) 281-06-01
web-site: www.p-p.org.ua,
e-mail: office@p-p.org.ua

«Юридичні фірми для підприємств України»

Юридична фірма
«Потапенко та партнери»
Рік заснування: 2005
Основні клієнти фірми
«Деснагрейн» (підприємство французьскої компанії «Шампань Сереаль»), Група компаній
«Мультимедіа» (Україна), AgroGeneration Group (Франція), «Універсал-Спецтехніка» (Україна),
НВФ «БелоцерковМАЗ» (Україна), SPV Company Ltd (Україна), Pantech Co (Республіка Корея),
Pantos Logistics (Республіка Корея), «Фуршет» (Україна), «Ашан» (Франція).

ПОТАПЕНКО
Володимир Григорович,
керуючий партнер

Юридична практика
Серед основних напрямків діяльності – допомога міжнародним компаніям у започаткуванні бізнесу в Україні, їх підтримка, юридичний супровід вітчизняних та іноземних клієнтів
в їх повсякденній діяльності, M&A (злиття та поглинання), супровід бізнес-проектів клієнтів, судове представництво, адже юристи компанії мають достатній досвід ведення судових
справ у господарських судах (місцеві, апеляційні, Вищий господарський суд України), а також у судах загальної юрисдикції (місцеві суди, апеляційні суди, Верховний Суд України) у
цивільних та адміністративних справах.
ПЕТРОЩУК
Артем Васильович,
партнер

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Юристи нашої компанії є членами Асоціації правників України та Торгово-промислової
палати України.

Робочі мови:
українська, російська, англійська
Загальна кількість
співробітників:

8

Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Корпоративне право
M&A (злиття та поглинання)
Супровід бізнесу
Інвестиції
Транспортне право
Податкове право
Іноземні юрисдикції
Гральний бізнес
Цивільне право
Адвокатські послуги
Інтелектуальна власність
Трудове право

Участь у семінарах, конференціях, тренінгах
Юристи Юридичної фірми «Потапенко та партнери» беруть активну участь в різноманітних семінарах, конференціях, тренінгах на професійну тематику.
Всі юристи компанії мають вищу професійну освіту у відповідній галузі (господарське,
підприємницьке право). Деякі з них мають свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю. Співробітники фірми є випускниками провідних ВНЗ України: Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Міжрегіональної академії управління персоналом
тощо. Більшість з них закінчили навчання з «червоними» дипломами.

Публікації в пресі
Кількість публікацій в пресі співробітників фірми – близько 100 .

Адреса й контакти:
м.Київ, 04060, вул. Житкова 3, оф.1
Тел.: +38(044) 453-19-99,
+38(044) 453-79-53
Тел./факс: +38(044) 453-99-00
web-site: www.pplf.com.ua
e-mail: info@pplf.com.ua
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«Law Firms For Ukrainian Business»

Potapenko and Partners,
Ltd, Law Firm
Foundation Year: 2005

Logo | Логотип

Main clients of the firm:
Desnagrain is Enterprise frantsuzskoyi of Champagne Sereal; Group of companies
«Multimedia», Ukraine; AgroGeneration Group, France; «Universal-Special», Ukraine,
NVF «BelotserkovMAZ», Ukraine; SPV Company Ltd, Ukraine; Pantech Co, Republic of
Korea; Pantos Logistics, Republic of Korea; Furshet , Ukraine; Auchan, France.

Law practice
Among the main areas of activity is assistance to international companies in establishing business in Ukraine, their support, legal support for domestic and foreign clients in their daily activities, M & A (mergers and acquisitions), business projects support
for clients; legal representation, as we have sufficient experience in conduct of cases
in commercial courts (local courts, appellate courts, the Supreme Economic Court of
Ukraine) and also we have experience in courts of general jurisdiction (district courts,
appellate courts, the Supreme Court of Ukraine) in civil and administrative cases.

Managing Partner:
Vladimir POTAPENKO
Senior Partner:
Artem PETROSCHUK

Membership in associations, unions etc.
Our lawyers are members of the Bar Association of Ukraine and the Chamber of
Commerce of Ukraine.

Languages:
Ukrainian, Russian, English

Participation in seminars, conferences, training
Lawyers of Potapenko and Partners Law Firm take an active part in various seminars, conferences and workshops on professional topics.
All lawyers of the company have higher professional education in the specific
sector (economic, business law). Some of them have certificate of right to engage
in advocacy. Employees of the company are graduates of leading universities of
Ukraine: Taras Shevchenko Kyiv National University, the Interregional Academy of
Personnel Management, etc. Most of them have degrees with distinction.

Publications in the media
About 100 publications.

Total
employment:

8

Law firm
specialization:
Corporate Law
M & A (mergers and acquisitions)
Support of Business
Investments
Transport Law
Tax Law
Foreign Jurisdiction
Gambling Business
Civil Law
Law Services
Intellectual Property
Law of Employment
Address and contacts:
3 Zhytkova Str., of.1, Kiev, 04060, Ukraine
Phone:
+38(044) 453-19-99,
+38(044) 453-79-53
Phone/Fax: +38(044) 453-99-00
web-site: www.pplf.com.ua
e-mail: info@pplf.com.ua
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«Юридичні фірми для підприємств України»

ТОВ «Юридична фірма
«Салком»
Рік заснування: 1990
Основні клієнти фірми
Транспортні, металургійні, нафтогазові, енергетичні компанії, банки та фінансові установи, великі торгові компанії.

КУБКО
Євген Борисович,
президент, старший партнер

Юридична практика
«Салком» – це одна з провідних юридичних фірм України, яка спеціалізується на комплексному супроводі бізнесу усіх форм підприємництва. Фірма є однією з найстаріших юридичних фірм України, що працює на юридичному ринку починаючи з 1990 року, надаючи
широкий спектр правових послуг для великих компаній, підприємств малого та середнього бізнесу. Юристи фірми мають фундаментальну підготовку в різних галузях права, досвід
практичної юридичної діяльності, а консультанти та експерти – відомі юристи в Україні
та за кордоном. Співробітники фірми володіють іноземними мовами, що дозволяє більш
ефективно працювати з закордонними клієнтами.
Партнери та провідні юристи фірми є консультантами великих бізнес-проектів. Юристи фірми «Салком» мають значний досвід ведення найрізноманітніших судових справ в
українських судах, а також в іноземних та міжнародних юрисдикціях.
За 20 років було успішно реалізовано велику кількість судових справ, а деякі з них
стали не лише здобутком юридичної практики, але й увійшли до підручників (справа
«Совтрансавто-Холдинг» проти України в Європейському суді з прав людини, захист інтересів державного підприємства «Зоря-Машпроект» у судовій справі, виграній у федеральному суді США).

ЛУКОМСЬКИЙ
Валерій Станіславович,
генеральний директор,
старший партнер

Робочі мови:
українська, російська,
англійська
Загальна кількість
співробітників:

57

Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Банківське та фінансове право
Вирішення спорів
Енергетика та природні ресурси
Конкурентне право
Інтелектуальна власність
Контрактне право
Корпоративне право. М&A
Нерухомість і будівництво
Податкове та митне право
Трудове право
Цінні папери та фондовий ринок
Адреса й контакти:
м. Київ, 01001, вул. Хрещатик, 12
Тел.: +38(044) 537-39-40/41,
+38(044) 537-39-43,
Факс: +38(044) 537-39-55,
+38(044) 537-39-47
web-site: www.salkom.ua
e-mail: salkom@salkom.kiev.ua

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Юридична фірма «Салком» є учасником представлених в Україні міжнародних організацій, таких як Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА), Американська торговельна палата
в Україні (АСС), Британсько-українська торговельна палата (BUCC). Крім того, партнери
юридичної фірми «Салком» є членами Міжнародної адвокатської асоціації (IBA), а також
Асоціації правників України (АПУ).

Участь у семінарах, конференціях, тренінгах
Серед співробітників фірми – професори та кандидати юридичних наук. Юристи
фірми активно беруть участь у конференціях, круглих столах та семінарах як в Україні,
так і за кордоном. У складі фірми з 1992 року діє Науково-аналітичний центр, до якого входять провідні українські вчені, експерти, консультанти. Центр періодично готує
та видає фундаментальні наукові роботи з актуальних питань юридичної практики, залучаючи для публікацій відомих українських та зарубіжних учених, а також практиків,
політичних та державних діячів. Центр регулярно проводить семінари, конференції,
круглі столи.

Публікації в пресі
Щорічно публікується близько 100 статей та коментарів співробітників у юридичних та
бізнес-виданнях.
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Salkom Law Firm LLC
Foundation Year: 1990
Logo | Логотип

Main clients of the firm
Transport, steel, oil and gas, and energy companies, banks and financial institutions, major retail and wholesale companies

Law practice
The Salkom Law Firm is one of the top law firms in Ukraine that specialises in providing complex and comprehensive legal advice and assistance to a diverse range
of business clients. Salkom is one of the oldest national firms that has been providing top-quality legal advice to its clients, from large corporations to privately owned
companies, since 1990. The Firm’s lawyers have received thorough and comprehensive training and enjoy extensive expertise in various areas of law, and the Firm’s
consultants and experts include renowned Ukrainian and foreign lawyers. Salkom’s
employees are fluent in foreign languages and this allows them to communicate
easily and effectively with international clients.
Partners and leading lawyers provide cutting-edge legal advice to major business
projects. The Firm renders top-quality legal assistance to global national and international companies, and has built up an impeccable professional reputation.
For 20 years we have successfully acted for clients in courts, and some of the cases
not only represent a solid achievement but are also included in law texbooks (e.g.
Sovtransavto Holding vs. Uraine (European Court of Human Rights), Zarya Mashproekt case adjudicated by US federal court)

Membership in associations, unions etc.
The Salkom Law Firm is a member of international organisations carrying outtheir activity in Ukraine, such as the European Business Association (EBA), American
Chamber of Commerce (ACC), and British-Ukrainian Chamber of Commerce (BUCC).
Partners in the Firm are also members of the International Bar Association (IBA),
Ukrainian Bar Association (UBA).

Participation in seminars, conferences, training
Professors and juris doctors are among the firm’s employees. The firm’s lawyers
regularly attend conferences, seminars and round-table discussions, both in Ukraine
and worldwide. Since 1992, the Scientific and Analytical Centre consisting of renowned Ukrainian scientists, experts, and practitioners has been acting under the
auspices of the Firm. The Centre has been regularly publishing scientific works dedicated to the most pressing issues of the practice of law written by famous Ukrainian
and foreign scientist, practitioners, politicians and statesman. The Centre is also responsible for organising seminars, conferences and round-table discussions.

Publications in the media
On average, about 100 articles and commentaries written by the firm’s lawyers
are published annually in professional legal and business magazines.
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President, Senior Partner:
Evgen KUBKO
Director General, Senior Partner:
Valeriy LUKOMSKIY

Languages:
Ukrainian, Russian,
English
Total
employment:

57

Law firm
specialization:
Antitrust Law
Banking and Finance
Contract Law
Corporate Law. М&A
Energy and Natural Resources
Intellectual Property
Labour and Employment
Litigation and Dispute Resolution
Real Estate and Construction
Securities and Capital Markets
Tax and Customs Law
Address and contacts:
12 Khreshchatyk Str., Kyiv 01001, Ukraine
Phone: +38(044) 537-39-40/41,
+38(044) 537-39-43,
Fax:
+38(044) 537-39-55,
+38(044) 537-39-47
web-site: www.salkom.ua
e-mail: salkom@salkom.kiev.ua

«Юридичні фірми для підприємств України»

Адвокатське об’єднання
«С.Т. Партнерс»
Рік заснування: 2007
Основні клієнти фірми
Адвокатське об’єднання «С.Т. Партнерс» має успішний досвід юридичного супроводу
різноманітних бізнес-процесів провідних іноземних та вітчизняних компаній, зокрема,
банків та фінустанов, приватних інвесторів, підприємств аграрного сектору, спортивних
федерацій та благодійних фондів, а також надає консультації та представляє інтереси
фізичних осіб.

ТРОФИМЧУК
Світлана Анатоліївна,
партнер

Юридична практика
Серед справ, які супроводжувало АО «С.Т. Партнерс», можна окремо відзначити такі:
купівля-продаж великого бізнесу – фінансової кредитної установи з мережею філій
по Україні;
успішний захист інтересів одного з провідних банків України у спорах з його багатомільйонними боржниками;
захист великого торговельно-офісного центру від рейдерських посягань;
правовий супровід створення повнометражних художніх фільмів загальним бюджетом у 10 млн дол. США;
виділення часток подружжя при розподілі об’єктів нерухомості на суму близько
10 млн дол. США.

ТЮРІН
Сергій Григорович,
партнер

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Робочі мови:
українська, російська, англійська
Загальна кількість
співробітників:

11

Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Корпоративне право, M&A
Нерухомість та будівництво
Оподаткування
Трудове право
Інтелектуальна власність
Сімейне та спадкове право
Діяльність у галузі спорту
Конституційне право
та виборчий процес
Судова практика
Злочини у сфері службової
та господарської діяльності
Адреса й контакти:
м. Київ, 01032,
вул. Саксаганського, 135/13, оф. 23
Тел.: +38(044) 234-40-97,
Тел./факс: +38(044) 289-98-50
web-site: www.stpartners.com.ua
e-mail: info@stpartners.com.ua

Партнери компанії провадять активну громадську та соціально відповідальну діяльність.
Так, Сергій Тюрін є членом правління Асоціації правників України, упродовж двох скликань
очолював комітет АПУ з корпоративного права, а також є членом Асоціації адвокатів України. Світлана Трофимчук очолює комітет з сімейного та спадкового права в Асоціації правників України, є заступником голови відділення м. Києва в Українському юридичному товаристві, членом Асоціації адвокатів України, а також до 2010 року очолювала Міжнародну
благодійну організацію «Територія дитинства».
У своїй роботі команда АО «С.Т. Партнерс» керується прагненням зберегти найкращі
традиції адвокатури, підтримати інтелігентність професії та відродити повагу до закону.

Колектив
Сергій Тюрін відомий як один з провідних фахівців України у сфері корпоративного права. Неодноразово був зарахований до 100 рекомендованих юристів в Україні за
підсумками юридичного довідника «LexQuorum». Був визнаний одним з п’яти провідних юристів у сфері корпоративного права за версією англомовного довідника «The
Ukrainian Law Firms 2008».
Світлана Трофимчук є знаним фахівцем у галузі сімейного права. Визнана одним
з лідерів у сфері сімейного права за версією дослідження «Вибір клієнта-2010. Топ 100
найкращих юристів України», проведеного всеукраїнським професійним виданням
«Юридична газета».
Окремі проекти супроводжують радники компанії:
- з питань оподаткування – експерт Київського НДІ судових експертиз, викладач Міжнародного інституту менеджменту, доктор економічних наук Ірина Педь;
- з питань земельного права – завідуючий кафедри землевпорядного проектування
Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук Андрій Мартин;
- з питань конституційного права та виборчого процесу – голова громадської організації «Українське юридичне товариство», адвокат Олег Березюк.
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S.T. Partners
Attorneys at Law
Foundation Year: 2007

Logo | Логотип

Main clients of the firm
S.T. Partners Attorneys at Law has successful experience in providing legal support
in business transactions to a number of leading Ukrainian and foreign companies
such as banks and financial institutions, private investors, agricultural enterprises,
sports federations and charity foundations. S.T. Partners also offers consulting and
representation services to individuals.

Law practice
S.T. Partners Attorneys at Law supported the following cases::
sale and purchase of a large business – a financial institution with a large network of branches in Ukraine;
successful support of one of the leading Ukrainian banks in the dispute with
the debtors owing millions;
protection of a large shopping and office center from hostile takeovers by a
corporate raider;
legal support in the production of full-length feature films with the total budget of $ 10 000 000;
an action for partitioning of the spouses’ shares in dividing the property of $
10 000 000 in value.

Partners:
Svitlana TROFYMCHUK,
Serhiy TYURIN
Executive director:
Yevgeniya RUZHENTSEVA

Membership in associations, unions etc.
S.T. Partners Attorneys at Law partners are actively engaged in social and public
activities. Serhiy Tyurin is a board member of the Ukrainian Bar Association where he
headed UBA Corporate Law Committee during 2 consecutive terms. Mr. Tyurin is a
member of the Ukrainian Association of Advocates. Svitlana Trofymchuk is the head of
UBA Family and Inheritance Law Committee, deputy head of Kyiv Branch of Ukrainian
Law Society, a member of the Ukrainian Association of Advocates. Mrs. Trofymchuk
headed the International Charity Foundation «Childhood Territory» till 2010.
With our activities we aim to keep the best advocacy traditions, to support the
intelligence of this profession, as well as to renew respect to the law.

The team
Serhiy Tyurin is known as one of the leading experts in the sphere of corporate
practice in Ukraine. Mr. Tyurin was consistently ranked in the top 100 best lawyers
of Ukraine according to LexQuorum guide. He is recognized by «The Ukrainian Law
Firms 2008. A Handbook for Foreign Clients» as one of the best among five leading
lawyers in corporate sphere.
Svitlana Trofymchuk is well-known expert in family practice. Mrs. Trofymchuk
is recognized as one of the leading lawyers in family law according to «Customer
Choice for 2010. Top 00 Best Lawyers in Ukraine» research conducted by «Yuridychna
Gazeta», the Ukrainian professional newspaper.
Some projects are supported by the counsels:
- tax law – an expert of the Kiev Institute of Judicial Expertise, the lecturer of the
International Institute of Management, Doctor of Economics Irina Ped;
- land practice – Head of the Land Management Design Department of the
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ph.D. in Economics
Andriy Martin;
- constitutional law and the electoral process - Head of the Ukrainian Law Society,
attorney Oleg Berezyuk.
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Languages:
Ukrainian, Russian, English
Total
employment:

11

Law firm
specialization:
Corporate Law,
Mergers and Acquisitions
Real Estate and Construction
Tax Law
Labo u r Law
Intellectual Property
Family and Inheritance Law
Activities in the Field of Sports
Constitutional Law
and the Electoral Process
Litigation
Office Abuse and Economic Crimes
Address and contacts:
135/13 Saksaganskogo Street, Office 23,
Kyiv 01032, Ukraine
Phone: +38(044) 234-40-97,
Phone/Fax: +38(044) 289-98-50
web-site: www.stpartners.com.ua
e-mail: info@stpartners.com.ua

«Юридичні фірми для підприємств України»

Київський офіс Юридичної Фірми
«Халас і Партнери»
Рік заснування: 2009
Основні клієнти фірми
Bella Trade, Bolix, Cellfast, Ceramika Paradyz, Fota Poland, Germaflex, Intercars Ukraine,
Kazphosphate, Laufen, Paramedica Poland, Parker Hannifin Poland, Polish Tourist Organization,
Polish Security Printing Works, PZU Ukraine, Salus International, Тоtal Україна, Atlantic Ukraine,
Zelmer Ukraine.

Ярослав ХАЛАС,
керуючий партнер

Рената СЛЮСАРЕНКО,
голова Київського офісу ЮФ
«Халас і Партнери« в Україні

Робочі мови:
українська, російська,
англійська, польська
Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Корпоративне право
Право нерухомості
Злиття і поглинання
Договірне право
Податкове право
Трудове право
Митне право
Право державних закупівель
Стягнення заборгованості
Представництво клієнта у судах
всіх рівнів та спеціалізацій,
а також перед органами
державної влади
Адреса й контакти:
м. Київ, 01004,
вул. Горького (Антоновича) 15, офіс 4
Тел.: +38(044) 289-35-26
Факс: +38(044) 287-65-19
web-site: www.chwp.com.ua
e-mail: kyiv@chwp.com.ua

Юридична практика
Протягом своєї діяльності Юридична фірма «Халас і Партнери» представляла інтереси
великих польських і іноземних компаній, супроводжувала якнайскладніші процеси приватизації ключових державних підприємств, так і численні процеси злиття та поглинань.
Серед клієнтів Київського офісу – холдингові структури і фінансові групи, які фірма
представляла у спорах y всіх судових інстанціях, здійснювала юридичний аудит та супровід угод, пов’язаних з набуттям права власності на об’єкти нерухомого майна (об’єкти
комерційного призначення), представляла інтереси іноземних інвесторів та українських
компаній по стягненню заборгованості на території України, а також на території Республіки Польща, проводила в інтересах клієнтів юридичний супровід угод M&A на суми до
60 млн грн., а також проводила юридичний аудит та повний супровід угод пов’язаних з
купівлею торговельних мереж, девелоперських компаній, готельних комплексів.

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Юридична фірма «Халас і Партнери» є членом багатьох престижних організацій – міжнародних торгово-промислових палат, комерційних організацій та союзів працедавців,
серед яких: Товариство Baltic Business Forum, Міжнародне товариство польських підприємців в Україні, Польсько-українська торгово-промислова палата, Київська та Українська
торгово-промислові палати тощо.

Законодавчі ініціативи
Юридична фірма «Халас і Партнери» проводить активну діяльність з питань зміни положень у законодавстві, що порушують права та інтереси підприємців, – ми є співавторами проекту закону, що стосується відповідальності урядовців за шкоди, які завдаються
фірмам і громадянам внаслідок прийняття рішень, що суперечать законодавству тощо.

Нагороди
У складі експертів фірми працюють висококваліфіковані та досвідчені юристи. Ведеться також постійне співробітництво з провідними теле- та радіостанціями, а публікації за
авторством працівників фірми регулярно з’являються у найважливіших періодичних та
галузевих виданнях. Позиція лідера підтверджується високими місцями в рейтингах та
численними нагородами, такими як:
Dobra Firma 2009
Лідер Підприємництва 2010 року
Quality International –
Європейська Медаль 2010, 2009
Форум Якості 2009
III місце в рейтингу юридичних фірм
Рекомендація Legal 500
Book of Lists 2010
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Kiev branch office
of Chałas & Partners Law Firm Ltd.
Foundation Year: 2009

Logo | Логотип

Main clients of the firm
Bella Trade, Bolix, Cellfast, Ceramika Paradyz, Fota Poland, Germaflex, Intercars
Ukraine, Kazphosphate, Laufen, Paramedica Poland, Parker Hannifin Poland, Polish
Tourist Organization, Polish Security Printing Works, PZU Ukraine, Salus International, Тоtal Ukraine, Atlantic Ukraine, Zelmer Ukraine.

Law practice
Chałas & Partners Law Firm has represented largest Polish and foreign companies,
advised in numerous complex mergers and acquisitions and in the most complicated
privatization processes of key state enterprises.
Among clients of the Kyiv office are great holdings and capital groups, which our
Law Firm represents before courts and advises in negotiation processes. Expertise
of Chałas & Partners covers conducting due diligence, concluding agreements on
property rights acquisition and trading networks purchases, representing foreign
investors and Ukrainian companies in debt recovery proceedings both in Ukraine
and Poland, legal support in M&A transactions amounting up to UAH 60 mln. Chałas
& Partners Law Firm also offers legal support in preparing development strategies
for companies, hotel complexes and many others.

Membership in associations, unions etc.
Chałas & Partners Law Firm is a member of many prestigious organizations –
international chambers of commerce, trade unions and employers organizations,
such as: Baltic Business Forum, International Union of Polish Entrepreneurs in
Ukraine, Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, Kyiv Chamber of Commerce and
Industry, Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and many more.

Legislative initiatives
Chałas & Partners Law Firm plays an active role in lobbying changes of legal
provisions that infringe rights and interests of entrepreneurs. We are also co-authors
of the bill on liability of government officials for damages suffered as a result of
unlawful decisions.

Awards
The team of Chałas & Partners consists of highly qualified experts specializing
in many different areas of law. Opinion of our specialists is frequently quoted in
leading television programs, radio stations and press. The leadership position of
Chałas & Partners is constantly confirmed by high places in international rankings
and numerous awards such as:
Enterprise Leader 2010
Dobra Firma 2009
European Medal 2010, 2009
Quality International –
III place in law offices ranking
Forum of Quality 2009
of Book of Lists 2010
Recommendation Legal 500

35

Head of the Kiev office of Chałas & Partners
Law Firm Ltd.:
Renata SLIUSARENKO
Managing Partner of Chalas and Partners
Law Firm Ltd.:
Jarosław CHAŁAS

Languages:
Ukrainian, Russian,
English, Polish

Law firm
specialization:
Сorporate Law
Real Estate
M&A
Contract Law
Tax Law
labour Law
Customs Law
Public Procurement Law
Competition Law
Representation Before Courts
and State Institutions
Address and contacts:
15 Gorkogo (Antonovycha) Str.,oficce 4
01004 Kiev, Ukraine
Phone: +38(044) 289-35-26
Fax: +38(044) 287-65-19
web-site: www.chwp.com.ua
e-mail: kyiv@chwp.com.ua

«Юридичні фірми для підприємств України»

Представництво
«Чадборн енд Парк ЛЛП»
Рік заснування: 1993
Основні клієнти фірми
Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Корпорація зарубіжних приватних інвестицій (OPIC), Банк Кіпру, «Ексім Банк», «Марфін Банк»,
«Туркселл», «Інтерпайп», «Хортиця», «Візз Ейр Україна».

Юридична практика
ДЖОНСОН
Ярослава,
керуючий партнер

Робочі мови:
українська, російська, англійська
Загальна кількість
співробітників:
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Основні галузі права,
в яких спеціалізується фірма:
Корпоративне право
Злиття та поглинання
Банківське і фінансове право
Ринок цінних паперів
Вирішення судових спорів
Реструктуризація заборгованості
Нерухомість
Оподаткування
Страхування
Інтелектуальна власність
Антимонопольне законодавство
Енергетика
Адреса й контакти:
м. Київ, 04070,
вул. Сагайдачного, 25-б, 3-й поверх
Тел.: +38(044) 461-75-75
Факс: +38(044) 461-75-76
web-site: www.chadbourne.com
e-mail: kyiv@chadbourne.com

Як юридичний радник багатьох міжнародних компаній в Україні, Київський офіс «Чадборн енд Парк ЛЛП» має великий досвід у наданні юридичних послуг. Нижче наведений
перелік деяких справ в Україні.
Консультування групи міжнародних кредиторів у зв’язку з реструктуризацією боргу
ПАТ «Кредитпромбанк» на суму більше 400 млн доларів США.
Представництво Корпорації зарубіжних приватних інвестицій (OPIC) у вирішенні
довготривалого фінансового спору з урядом України.
Представництво Міжнародної фінансової корпорації у зв’язку з фінансуванням ПАТ «Мегабанк» на суму 20 млн доларів США шляхом випуску нових акцій та надання кредиту.
Консультування Європейського банку реконструкції та розвитку у зв’язку з незабезпеченим кредитом АТ «Укрексімбанк» на суму 50 млн доларів США та АТ «OTП Банк» на
суму 50 млн доларів США відповідно до Української програми підвищення енергоефективності (UKEEP).
Консультування групи Wizz Air у зв’язку зі створенням компанії та започаткуванням
діяльності зі здійснення авіаперевезень в Україні, а також у зв’язку зі збільшенням парку
повітряних суден компанії в Україні.
Консультування Gruma International Foods S.L., найбільшого в світі виробника кукурудзяного борошна, у зв’язку з придбанням ТОВ «Альтера» і ТОВ «Альтера-2» в Україні.
Консультування ПАТ «Банк Кіпру» щодо придбання приблизно 95% акціонерного
капіталу ЗАТ «АвтоЗАЗБанк».
Консультування групи «Інтерпайп» у зв’язку з фінансуванням та спорудженням сучасного сталеплавильного комплексу на основі дугової електропечі (EFSC) в м. Дніпропетровську.
Консультування банківського синдикату стосовно фінансування у розмірі 60 млн
євро спорудження та розгортання діяльності торгового центру «Рів’єра» в м. Одеса.

Нагороди
Міжнародна юридична фірма «Чадборн енд Парк ЛЛП» заснована в 1902 році в НьюЙорку, надає всі види юридичних послуг і має понад 450 юристів, які працюють у 12 офісах, розташованих у різних країнах світу, зокрема в США, Великій Британії, країнах Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Латинської Америки.
На українському ринку наша компанія успішно працює вже більше 18 років та є визнаним лідером у сфері супроводу проектів щодо злиття та поглинань компаній і банків, а також міжнародних фінансових проектів. Наше лідерство визнане такими юридичними довідниками, як «The Chambers Global», «PLC Which Lawyer?», «Legal 500 EMEA», «IFLR 1000».
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Kyiv office of
Chadbourne & Parke LLP
Foundation Year: 1993
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Main clients of the firm
European Bank for Reconstruction and Development, International Finance
Corporation, OPIC, Bank of Cyprus, ExIm Bank, Marfin Bank, Turkcell, Interpipe,
Khortytsa, Wizz Air Ukraine.

Law practice
As legal counsel to numerous international companies in Ukraine, the Kyiv
office of Chadbourne & Parke LLP has an extensive experience advising clients in all
industry sectors. Set out below are our recent transactions in Ukraine:
Represented a group of lenders in a debt restructuring of Kreditprombank.
Value of the transaction is over US$400 million.
Assisted OPIC in the resolution of its long-standing financial dispute with the
Government of Ukraine.
Represented IFC in connection with US$20 million debt and equity financing
of Megabank.
Advised EBRD in connection with US$50 million unsecured loan to Ukreximbank
and $50 million unsecured loan to OTP Bank under the Ukrainian Energy Efficiency
Programme (UKEEP).
Acted as legal counsel to Wizz Air Group on setting up its flight operations and
doubling its fleet size in Ukraine.
Advised Gruma International Foods S.L, the largest manufacturer of corn flour
in the world on the acquisition of Altera LLC and Altera -2 LLC in Ukraine.
Advised Bank of Cyprus on acquisition of 95% of share capital of Ukrainian
bank AvtoZAZBank.
Advised Interpipe Group in connection with the financing and construction
of a state-of-the-art electric-arc furnace steel smelting complex (EFSC) in Dnipropetrovsk.
Advised a syndicate of banks on a €60 million financing of the construction
and development of the Riviera shopping centre in Odessa.

Awards
Chadbourne & Parke LLP, founded in 1902 in New York, is a full-service, international
law firm with 12 offices in the United States, United Kingdom, Central and Eastern
Europe, Near East and Latin America and has over 450 lawyers worldwide.
Chadbourne & Parke LLP has one of the leading Ukrainian law practices. We have a
very strong group of Ukrainian and expatriate lawyers and we have worked together
as a unified team for 18 years. Chadbourne’s Kyiv office is recognized by legal
directories including The Chambers Global, PLC Which Lawyer?, Legal 500 EMEA,
IFLR 1000 as a leading law firm in Ukraine, particularly in the areas of corporate/
commercial and banking and finance.
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Managing Partner:
Jaroslawa JOHNSON
International Partners:
Sergiy ONISHCHENKO, Oleg MAZUR

Languages:
Ukrainian, Russian, English
Total
employment:
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Law firm
specialization:
Corporate Law
Mergers and Acquisitions
Banking & Finance
Capital Markets
Dispute Resolution
Debt Restructuring
Real Estate
Tax
Insurance
Intellectual Property
Competition/Antitrust Law
Energy
Address and contacts:
25B Sahaydachnoho Street,
3 Floor, Kyiv 04070
Phone: +38(044) 461-75-75
Fax: +38(044) 461-75-76
web-site: www.chadbourne.com
e-mail: kyiv@chadbourne.com
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Акціонерні
товариства

Акціонерні товариства
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Деякі аспекти
застосування Закону
«Про акціонерні товариства»

Євген КУБКО,
президент ЮФ «Салком»,
доктор юридичних наук
Говорячи про правове регулювання
статусу та діяльності акціонерних товариств в Україні в контексті положень
Закону «Про акціонерні товариства»,
слід зазначити наступне.
30 квітня 2009 р. вступив у силу Закон «Про акціонерні товариства» від
17.09.2008 р. № 514-VI (далі – Закон).
Його прийняття стало знаковою подією для вітчизняної економіки і бізнесу,
значний сегмент якого складають саме
акціонерні товариства (далі – АТ).
На сьогоднішній день приблизно три
чверті промислового потенціалу України
функціонує у вигляді акціонерної форми
власності, яка у всьому світі також є домінуючою і найпривабливішою з точки
зору економічної ефективності та інвестування. Майже 18 мільйонів юридичних і фізичних осіб є акціонерами близько 35 тисяч акціонерних товариств. При
цьому з усього масиву АТ приблизно 12
тисяч існують у вигляді відкритих і 23 тисячі – у вигляді закритих.
Законом «Про акціонерні товариства» встановлюється значна кількість
новел у правовому регулюванні акціонерних товариств. Основною з них є
введення двох типів АТ: приватні та
публічні.
Ключові відмінності між зазначеними типами полягають у наступному:
публічне акціонерне товариство
може здійснювати як приватне, так і
публічне розміщення акцій, приват-

не ж АТ має право здійснювати тільки
приватне розміщення акцій;
публічне акціонерне товариство
зобов’язане пройти процедуру лістингу і залишатися в біржовому реєстрі
хоча б однієї фондової біржі;
акціонери публічного акціонерного товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших
акціонерів та самого товариства; в
приватному акціонерному товаристві
акціонери володіють переважним правом на придбання відчужуваних акцій;
у приватних акціонерних товариствах максимальна кількість акціонерів не може перевищувати 100 осіб;
для акціонерних товариств публічного
типу обмеження за кількістю акціонерів відсутні.
Як свідчить аналіз положень Закону,
по суті, акціонерні товариства публічного типу відповідають нині діючим
відкритим АТ, акціонерні товариства
приватного типу – закритим АТ.
У зв’язку з прийняттям Закону для
вже існуючих закритих і відкритих
акціонерних товариств встановлено
дворічний «перехідний» період, протягом якого, згідно з Перехідними і
прикінцевими положеннями Закону,
статути та інші внутрішні положення
таких АТ підлягають обов’язковому
приведенню у відповідність до норм
цього Закону.
Таким чином, на сьогоднішній день
перед кожним українським АТ постала
проблема вибору формату подальшого
існування в новому правовому полі.
При цьому необхідно враховувати,
що універсального рішення для всіх акціонерних товариств апріорі бути не
може. У кожному конкретному випадку,
при визначенні подальших дій, спрямованих на адаптацію акціонерних товариств до новел, які містяться у Законі, необхідно враховувати такі ключові
показники:
умови створення і державної реєстрації акціонерного товариства (ство-

рення в процесі приватизації, реорганізації тощо);
кількісний склад акціонерів;
структуру складу акціонерів (у тому
числі наявність серед акціонерів тих, з
якими втрачено зв’язок, і їх кількість);
розмір консолідованого пакета
акцій;
реєстрацію на фондовій біржі
тощо.
У сформованих умовах можливі декілька варіантів розвитку подій. У першу
чергу стратегічного вирішення вимагає
питання доцільності продовження господарської діяльності у формі АТ з урахуванням всіх можливих проблемних
аспектів. «Бути чи не бути?» – головне
питання, на яке необхідно відповісти.
Для правильної відповіді на це питання
необхідні як ефективні дії власників і органів управління АТ, так і кваліфіковані
поради фахівців, у тому числі юристів.
Крім того, необхідно враховувати ту
обставину, що, станом на сьогоднішній
день, положення Закону потребують
розвитку та додаткової регламентації як
на рівні внесення змін і доповнень безпосередньо до Закону, так і на рівні підзаконних нормативно-правових актів.
Провідну, можна сказати, ключову,
роль у цьому процесі відіграє Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка є державним регулятором
відносин у цій сфері. Головним завданням Комісії є їх нормативне забезпечення, роз’яснення окремих положень
акціонерного законодавства, підготовка методичних рекомендацій, а також
розробка примірних і типових документів для акціонерних товариств.
Також варто зазначити, що практична реалізація норм Закону здебільшого
буде залежати від того, яким чином ці
норми відображені у внутрішніх документах самого акціонерного товариства.
Тому при розробці нової редакції статуту
та локальних актів необхідно приділити
належну увагу новим механізмам та процедурам, які були впроваджені Законом.
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Конкурентне
право

Конкурентне право
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«Оманлива» реклама:
проблеми застосування
конкурентного законодавства

Олексій КОТ,
керуючий партнер ЮФ «Антіка»,
кандидат юридичних наук
Однією з найсуттєвіших змін, внесених в Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» ще в грудні
2008 р., стало визначення нового виду
недобросовісної конкуренції у вигляді
поширення інформації, що вводить в
оману. Ця норма спрямована на захист
не тільки суб’єктів господарювання,
але й частково прав споживачів.
В 2010-2011 рр. кількість справ,
пов’язаних саме із поширенням недостовірної інформації, суттєво збільшилась.
В структурі АМКУ було створено
відділ, діяльність якого спрямована на
виявлення порушень і розгляд рекламних матеріалів, які потенційно несуть в
собі інформацію, що вводить в оману.
Завдяки цьому кількість справ, які були
порушені за власною ініціативою Комітету, значно збільшилась, що, безумовно, позначилось на підходах компаній
до створення рекламних матеріалів.
Водночас слід зазначити, що наразі
залишаються невирішеними проблеми, які виникли у зв’язку з дією нової
норми.
Зокрема, проблема, пов’язана з подвійною відповідальністю за порушення ст. 151 Закону України «Про захист
від недобросовісної конкуренції», через недостатнє розмежування сфери
компетенції Держспоживстандарту та
АМКУ згідно з Законом України «Про
рекламу» досі продовжує ігноруватись

обома органами. На практиці це призводить до того, що нерідко за одну
дію суб’єкт господарювання притягається до відповідальності двічі, що
суперечить одному з основних принципів права, закріплених у ст. 61 Конституції України, а саме: ніхто не може
бути двічі притягнутий до юридичної
відповідальності за одне й те саме порушення.
Іншим важливим питанням є відсутність можливості суб’єктів ознайомитись із практикою Комітету в справах
про поширення інформації, що вводить в оману. При цьому, враховуючи
суб’єктивні формулювання та можливість їх широкого тлумачення, а також
активну роботу Комітету щодо самостійного виявлення порушень, необхідність знати практику в цій сфері стає
надзвичайно важливою для суб’єктів
при створенні ними рекламних та інформаційних матеріалів.
Разом з тим, Комітет не публікує також свої рішення у справах щодо поширення інформації, що вводить в оману,
а мотивувальна частина в самих рішеннях зазвичай викладена дуже стисло,
що не завжди дає змогу зрозуміти мотиви та підстави відповідних висновків
АМКУ. Врешті складається ситуація,
коли суб’єкти господарювання, з одного боку, мають створити яскравий та
привабливий рекламний матеріал, що
привертає увагу споживачів, а з іншого – миритися з потенційним ризиком
притягнення їх до відповідальності.
Комітет розуміє проблеми суб’єктів
господарювання та намагається певною мірою їх вирішити. Так, Законом
України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо удосконалення
правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції» від
15.07.2011 р. були внесені зміни до Закону України «Про захист економічної
конкуренції», згідно з якими компанії
мають право звертатись до АМКУ за наданням рекомендаційних роз’яснень

щодо відповідності вчинюваних ними
дій нормі про поширення інформації,
що вводить в оману.
Аналогічне право вже давно існує
щодо узгоджених дій суб’єктів господарювання, і заявники широко ним
користуються, адже в рекомендаційних роз’ясненнях Комітет, як правило,
окрім інформації про відповідність
чи невідповідність запланованих дій
законодавству, ще й зазначає, які заходи має вжити заявник і що змінити
в запланованих діях, щоб вони відповідали законодавству. Можна очікувати, що така практика надання розширених роз’яснень буде поширена і
на роз’яснення, що будуть надаватись
щодо норми про поширення інформації, що вводить в оману. Таким чином,
суб’єкт, який планує рекламну кампанію, може попередньо звернутись до
АМКУ із заявою про надання рекомендаційних роз’яснень і таким чином
гарантувати відповідність запланованих рекламних заходів законодавству
про захист від недобросовісної конкуренції.
Тим не менше, незважаючи на зазначені позитивні зрушення, проблема необізнаності суб’єктів із практикою АМКУ залишається невирішеною.
Адже важко очікувати, що компанії будуть звертатись до Комітету за роз’ясненнями з приводу кожної розміщеної реклами. Саме тому надзвичайно
важливим є оприлюднення практики
АМКУ по застосуванню ст. 151 Закону
України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
Безумовно, оприлюднення повного тексту рішень Комітету дуже часто є
неможливим з точки зору захисту конфіденційної інформації, яка була надана суб’єктами господарювання. Проте
немає жодних перешкод, які б заважали АМКУ видавати узагальнення своєї
практики чи огляди найпоказовіших
справ на зразок листів, які видаються
вищими судовими органами України.
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Підвідомчість справ
за участю органів АМКУ
Розглянемо сучасну практику визначення підвідомчості таких справ і деякі
практичні аспекти звернення з позовом
до адміністративного суду.
Вищий адміністративний суд листом
від 27.01.2009 р. № 105/13/13-09 доводить до відома апеляційних адміністративних судів постанови Верховного Суду
від 16.09.2008 р. у справах № 08/174 та
№ 08/204, у яких викладено правові
позиції щодо поширення компетенції
адміністративних судів на спори про
оскарження рішень органів АМКУ.
У цих постановах ВСУ, зокрема, зазначено: «Статтею 60 Закону № 2210-III (Закон
«Про захист економічної конкуренції»)
встановлено, що заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів АМКУ повністю або частково
до господарського суду у двомісячний
строк з дня одержання рішення. Проте
цей Закон не є процесуальним і після набрання чинності КАСУ не може визначати
підсудність справ із публічно-правових
спорів за участю органів АМКУ. З огляду
на викладене юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічноправові спори фізичних чи юридичних
осіб з органами АМКУ як суб’єктами владних повноважень щодо оскарження їхніх
рішень, дій чи бездіяльності».
Проте Вищий господарський суд в п. 1
рекомендацій президії «Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства» від 29.10.2008 р.
№ 04-5/247 (зі змінами від 01.07.2009 р.)
зазначає: «Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону «Про захист економічної конкуренції»
заявник, відповідач, третя особа мають
право оскаржити рішення органів АМКУ
повністю або частково до господарського суду. З огляду на зміст наведеної норми ст. 4 КАСУ, згідно з якою юрисдикція
адміністративних судів поширюється на
всі публічно-правові спори, крім спорів,
для яких законом встановлений інший
порядок судового вирішення, справи зі
спорів про оскарження рішень (розпоряджень) органів АМКУ підвідомчі господарським судам і підлягають розглядові за правилами ГПК України».
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ВСУ на роздоріжжі
Єдиного підходу до розмежування
компетенції між адміністративними та
господарськими судами немає навіть
у ВСУ. Так, зазначений лист ВАСУ посилається на постанови Судової палати в
адміністративних справах ВСУ. Однак
Судова палата у господарських справах
ВСУ в постанові від 01.09.2009 р. у справі
№ 38/350-18/101, також посилаючись на
ч. 1 ст. 60 Закону «Про захист економічної
конкуренції», зазначила, що ВГСУ, припинивши провадження у справі, дійшов
безпідставного висновку про непідвідомчість справи про скасування рішення
АМКУ господарському суду. Отже, ВАСУ,
ВГСУ, Судова палата у господарських
справах та Судова палата в адміністративних справах ВСУ під час тлумачення
одних і тих самих правових норм доходять різних висновків щодо підвідомчості справ за участю органів АМКУ.
Водночас, незважаючи на неоднозначність застосування зазначених положень законів, Конституційний Суд
ухвалою від 6.04.2010 р. № 16-у/2010
відмовив у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним зверненням державного підприємства «Козлівський спиртозавод» щодо
офіційного тлумачення положень ст. 4
КАСУ, п. 3 ч. 1 ст. 12 ГПКУ, ст. 60 Закону
«Про захист економічної конкуренції».
Суб’єкт права на конституційне звернення стверджував, що господарські
суди не мають повноважень для розгляду справ за позовом органу АМКУ
про стягнення штрафу. Відмовляючи у
відкритті провадження, КСУ зазначив,
що автор звернення не навів обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні норм права, вказаних у конституційному зверненні.

Ви звернулися до амінсуду…
Якщо суб’єкт господарювання прийняв рішення про звернення до адміністративного суду, необхідно мати на
увазі таке. Відповідно до позиції органів
АМКУ та практики ВГСУ, яка, зокрема,
викладена у постанові від 16.11.2010 р.

Конкурентне право
Як відомо, Кодекс адміністративного
судочинства України, який визначає юрисдикцію адміністративних
судів щодо розгляду справ за участю
суб’єктів владних повноважень, набрав
чинності ще 1 вересня 2005 р. Однак з
того часу проблема підвідомчості справ
за участю органів АМКУ не була остаточно вирішена ані законодавцем, ані
судовою практикою. Більше того, у цьому питанні виникло багато протиріч,
які створюють труднощі для суб’єктів
господарювання під час захисту прав у
судовому порядку.
у справі № 14/311, звернення до адміністративного суду з позовом про визнання недійсним рішення органів АМКУ
про накладення штрафу не зупиняє виконання цього рішення та нарахування
пені за несвоєчасну сплату штрафу. В зазначеній постанові ВГСУ з посиланням
на ч. 5 ст. 56, ч. 3, 4 ст. 60 Закону «Про захист економічної конкуренції» вказано,
що виконання рішення органів АМКУ
про стягнення штрафу та нарахування
пені зупиняється тільки у разі звернення до господарського суду з позовом
про визнання недійсним рішення про
накладення штрафу.
Отже, у разі несплати штрафу протягом передбаченого законом строку, незважаючи на звернення суб’єкта господарювання до адміністративного суду з
позовом про визнання недійсним рішення про накладення штрафу, орган АМКУ
може звернутися до господарського суду
з позовом про стягнення штрафу та пені.
У цьому разі правомірність прийняття
органом АМКУ рішення про накладення штрафу одночасно стає предметом
розгляду господарського та адміністративного судів, що ускладнює процедуру
судового оскарження рішення.
З метою недопущення стягнення
штрафу до моменту завершення розгляду справи адміністративним судом
та недопущення нарахування пені рекомендуємо одночасно з позовом подавати клопотання про забезпечення
адміністративного позову. А в клопотанні відповідно до ч. 3, 4 ст. 117 КАСУ
просити суд забезпечити позов шляхом
зупинення дії (виконання) рішення органу АМКУ про накладення штрафу.
Дмитро НІКУЛЬНИКОВ,
адвокат, АФ «Головань і Партнери»

Конкурентне право
Активна діяльність Антимонопольного
комітету України (далі – АМКУ) в останні
роки засвідчує все більший вплив цієї
інституції на регулювання відносин із
захисту економічної конкуренції. Отримання дозволу АМКУ на концентрацію
супроводжує практично всі значні угоди
в сфері злиття та поглинання.
Водночас, вітчизняне законодавство не
завжди встигає за розвитком суспільних
відносин у цій сфері, що зумовлює складнощі при застосуванні окремих норм
антимонопольного законодавства.
На одній з таких проблем – отриманні
дозволу на концентрацію при здійсненні
операцій з цілісними майновими комплексами (далі – ЦМК) – хотілося б зупинити свою увагу у цій статті.
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Концентрація
при здійсненні операцій з ЦМК
або сукупного обсягу реалізації товарів
учасників концентрації.
Закон не містить визначення ЦМК.
Різні варіанти дефініції поняття ЦМК
закріплюються у Цивільному та Господарському кодексах, Законах «Про приватизацію державного майна», «Про
оренду державного та комунального
майна», низці підзаконних актів.
АМКУ у своїй діяльності керується
п. 1.2.11 Положення про порядок подання заяв до АМКУ про попереднє
отримання дозволу на концентрацію
суб’єктів господарювання (Положення
про концентрацію), згідно з яким термін
ЦМК використовується в його значенні
відповідно до ст. 4 Закону «Про оренду
державного та комунального майна».
Визначення ЦМК, що дається у
вказаному Законі, закріплює такі елементи цього явища: завершений цикл

виробництва продукції (робіт, послуг);
наявність земельної ділянки, на якій
розміщено ЦМК; наявність автономних
інженерних комунікацій; наявність системи енергопостачання.
АМКУ має широке поле для тлумачення сутності ЦМК, внаслідок чого
укладення будь-яких угод щодо нерухомого майна, яке забезпечує можливість
здійснювати певний вид господарської
діяльності, без дозволу АМКУ на концентрацію, становить ризик для суб’єкта
господарювання.
7 червня 2011 р. на сайті АМКУ було
оприлюднено Проект розпорядження
про затвердження змін до Положення
про концентрацію, яким передбачається
його доповнення таким визначенням:
«1.2.14. Цілісний майновий комплекс
суб’єкта господарювання – усе майно
чи частина майна суб’єкта господарювання, користування яким
забезпечує можливість
його власнику чи корисСукупний обсяг реалізації товарів
учасників концентрації, з урахуванням
тувачу діяти на відповідвідносин контролю, за останній
ному ринку або протягом
фінансовий рік, у тому числі за кордоном,
перевищує суму, еквівалентну 12
1-2 років вступити на відмільйонам євро, визначену за
офіційним валютним курсом НБУ, що
повідний ринок».
діяв в останній день фінансового року
Таке формулювання
поняття ЦМК є надзвичайно широким та у випадку
Обсяг (сукупний обсяг) реалізації
ухвалення вказаних змін
товарів, у тому числі за кордоном, не
менш як у двох учасників концентрації, з
дозволить АМКУ підвести
урахуванням відносин контролю ,
перевищує суму, еквівалентну 1
під поняття ЦМК пракмільйону євро, визначену за курсом
НБУ, що діяв в останній день
тично будь-яке нерухоме
фінансового року у кожного
майно. Концентрація без
отримання відповідного
дозволу органів АМКУ, у
разі якщо наявність такоОбсяг (сукупний обсяг) реалізації
товарів в Україні хоча б одного учасника
го дозволу необхідна, тягконцентрації, з урахуванням відносин
контролю, перевищує суму,
не накладення штрафу у
еквівалентну 1 мільйону євро,
визначену за курсом НБУ, що діяв в
розмірі до п’яти відсотків
останній день фінансового року
доходу (виручки) суб’єкта
господарювання від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за останній
Сукупна частка учасників концентрації
на певному ринку товару , з
звітний рік.
урахуванням відносин контролю ,

Відповідно до пп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 22
Закону «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) концентрацією визнається набуття безпосередньо або
через інших осіб контролю одним або
кількома суб’єктами господарювання
над одним або кількома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктів
господарювання, зокрема,
Випадок 1
шляхом безпосереднього
або опосередкованого приСукупна вартість активів учасників
концентрації, з урахуванням відносин
дбання, набуття у власність
контролю, за останній фінансовий рік, у
тому числі за кордоном, перевищує суму,
іншим способом активів у
АБО
еквівалентну 12 мільйонам євро,
визначену за офіційним валютним
вигляді ЦМК або структуркурсом НБУ, що діяв в останній день
ного підрозділу суб’єкта госфінансового року
подарювання, одержання в
управління, оренду, лізинг,
концесію чи набуття в інший
Вартість (сукупна вартість ) активів, у
спосіб права користування
тому числі за кордоном, не менш як у
двох учасників концентрації, з
активами у вигляді ЦМК або
урахуванням відносин контролю ,
АБО
перевищує суму, еквівалентну 1
структурного
підрозділу
мільйону євро, визначену за курсом
НБУ, що діяв в останній день
суб’єкта господарювання, в
фінансового року у кожного
тому числі придбання активів суб’єкта господарювання, що ліквідується.
Таким чином, укладення
Вартість (сукупна вартість) активів
хоча б одного учасника концентрації, з
практично будь-якої угоди
урахуванням відносин контролю ,
перевищує суму, еквівалентну 1
АБО
щодо ЦМК за своєю сутнісмільйону євро, визначену за курсом
НБУ, що діяв в останній день
тю є концентрацією.
фінансового року
Стаття 24 Закону встановлює випадки, в яких
Випадок 2
вимагається отримання дозволу на концентрацію при
Частка на певному ринку товару будьякого учасника концентрації , з
здійсненні операцій з ЦМК
АБО
урахуванням відносин контролю ,
перевищує 35 відсотків
(див. таблиці).
Дозвіл на концентрацію у Випадку 2 необхідно
Концентрація відбувається на цьому чи
отримувати незалежно від
суміжному з ним ринку товару
сукупної вартості активів

+
+

+

перевищує 35 відсотків

Юрій ЛЕОНОВ
партнер, ЮФ «Салком»
Едуард ТРЕГУБОВ
юрист , ЮФ «Салком»
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Міжнародний
арбітражний суд:
продовження традицій

Микола СЕЛІВОН:
«Взаємодія державних судів
та міжнародного арбітражу,
третейських судів є дуже важливою
для розвитку альтернативних
способів вирішення спорів»
Ще минулого літа Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП
України отримав нового очільника. Ігоря Побірченка, батька-засновника та
багаторічного голову цього суду, на посаді замінив к.ю.н., Заслужений юрист
України, академік НАПрН України, член
Постійної палати Третейського суду в
Гаазі від України, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Казахстані, суддя
Конституційного Суду у відставці Микола СЕЛІВОН. Микола Федосович люб’язно
погодився розповісти про перший рік роботи на посаді, а також про реалії і перспективи МКАС при ТПП України.
– Пане Миколо, вже минуло більше
року з моменту вашого призначення
головою Міжнародного комерційного арбітражного суду та головою
Морської арбітражної комісії при ТПП
України. Що зроблено за цей час?
– Хочу передусім підкреслити, що моє
«входження в посаду» було достатньо
легким. І не тому, що я маю певний професійний досвід, в тому числі з 1994 р.
виконую функції арбітра МКАС. Головне,
що у спадок я отримав ефективно діючі, авторитетні і знані у світі арбітражні
інститути, організація діяльності яких
відповідає міжнародним стандартам. І

в цьому чимала заслуга академіка Побірченка – творця цих арбітражних інституцій і незмінного їх керівника з дня
утворення і до недавнього часу. Взагалі
Ігор Гаврилович зробив видатний внесок у становлення і розвиток міжнародного арбітражу – і не лише в Україні, але і
на всьому постсоціалістичному просторі
Європи і Азії.
Він є арбітром багатьох арбітражних
інститутів, зокрема, Стокгольму, Відня,
Москви, Праги, Братислави, Белграда,
Варшави. Президія Торгово-промислової
палати України, задовольняючи у серпні
ц.р. клопотання Ігоря Гавриловича про
звільнення з посад за станом здоров’я,
цілком заслужено присвоїла йому звання «Почесний президент Міжнародного
арбітражного суду при ТПП України».
Враховуючи сказане, моїм основним завданням є продовження великої справи
нашого корифея, підтримання високого
іміджу, які мають МКАС і МАК у бізнесовому і професійному середовищі.
Повертаючись до вашого запитання,
зауважу таке. Коли підприємець звертається до нас з проханням про арбітраж,
то крім оперативного розгляду спору він
хоче отримати об’єктивне і кваліфіковане
рішення, яке має бути виконано. Багато в
чому ефективність стадії виконання залежить від взаємодії арбітражних і державних судів, розуміння останніми особливостей арбітражу та арбітражних рішень.
Тому була проаналізована практика оспорювання рішень МКАС у Шевченківському районному суді м. Києва та практика
судів України та Німеччини щодо примусового виконання наших рішень. Більше
того, керівництво МКАС провело зустріч
з головою та суддями Шевченківського
районного суду м. Києва.
– І які результати?
– Як відомо, і це є одною з переваг
міжнародного арбітражу, його рішення є остаточним і по суті не може бути
переглянуте жодним національним
державним судом. Як винятковий засіб
контролю з боку держави, рішення МКАС

та МАК при ТПП України може бути оскаржене шляхом подання скарги до Шевченківського районного суду м. Києва за місцезнаходженням МКАС і МАК, який може
скасувати рішення лише з процесуальних підстав, чітко вказаних у п. 1 ч. 2 ст. 34
Закону «Про міжнародний комерційний
арбітраж», або ж коли суд визначить, що
об’єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду за законодавством
України, або арбітражне рішення суперечить публічному порядку України. Лише
з таких підстав суд загальної юрисдикції
за місцем знаходження боржника може
не прийняти до примусового виконання
арбітражне рішення.
За нашою інформацією, у 2009 р. було
скасовано лише одне рішення МКАС
з 446 прийнятих за рік, а в минулому –
одне повністю і одне – частково. Гадаю,
це – хороший результат.
Однак певні правові позиції державних судів викликають запитання. Зокрема, суд нещодавно скасував наше
рішення в частині покладення на сторону, проти якої винесене рішення, відшкодування витрат протилежної сторони на оплату послуг адвокатів із захисту
його інтересів в арбітражі на тій підставі,
що МКАС вийшов за межі арбітражної
угоди. На нашу думку, покладення таких
витрат на протилежну сторону є загальновизнаною міжнародною практикою,
базується на нашому Положенні про арбітражні збори та витрати. Врешті-решт
витрати на захист своїх інтересів в МКАС
є збитками, які понесла сторона у зв’язку
з невиконанням зобов’язань іншою стороною. Також є питання щодо широкого
тлумачення окремими судами категорії
«публічний порядок».
За результатами такого аналізу, виходячи з правових позицій державних судів, зроблені відповідні коригування при
прийомі секретаріатом позовних заяв та
відображенні окремих процесуальних
нюансів в арбітражних рішеннях.
– Миколо Федосовичу, за кількістю
справ, що надходять на розгляд, МКАС
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при ТПП України посідає перше місце в
Європі. Тільки у 2009 р. суд розглянув
651 справу, що на одну справу більше,
ніж за два попередні роки разом узяті.
Із чим ви пов’язуєте значне збільшення кількості справ? І яка ситуація з
цим показником цього року?
– Хоча ми глибоко не аналізували таке
збільшення, але воно пов’язане, на мою
думку, з фінансово-економічною кризою
і намаганням суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – позивачів, більшість з
яких є підприємцями України, повернути
кошти і поліпшити своє фінансове становище. У минулому 2010 р. прийнято
до провадження 379 справ. За останні 5
років МКАС приймає в рік у середньому
370-330 справ, за винятком згаданого
вами 2009 р.
Щодо місця в Європі, то за цим показником воно достойне. Тим більше
що абсолютна більшість міжнародних
арбітражних судів, крім України, Російської Федерації та Румунії, розглядають
не лише зовнішньоекономічні, але й внутрішні спори.
– Чим саме, на вашу думку, зумовлена популярність українського арбітражу? Лише демократичним арбітражним збором чи є й інші переваги?
– Скоріше, тут діє комплекс факторів, який умовно можна назвати «високий імідж суду», натомість названа
вами підстава серед них не є основною.
Передусім популярності суду сприяє колектив висококваліфікованих арбітрів,
які за своїми професійними та особистими якостями здатні неупереджено,
відповідно до обставин справи винести
об’єктивне рішення. Зокрема, до складу
рекомендаційного списку арбітрів МКАС
входять 75 висококласних спеціалістів – науковці, викладачі ВНЗ, досвідчені
практики, з яких більшість (41) – іноземні
арбітри з 24 країн світу. Свідченням визнання суду і довіри до нього я назвав би
те, що іноземні сторони при укладанні
угоди зазначають наш суд. Проілюструю
свої слова ще одним прикладом. Нещодавно до суду прийшов лист від сторони – відповідача з Німеччини, в якому
останній зазначає, що рішення нашого
суду бездоганне, але виконати він його
не може через фінансові обставини, а
тому просить відстрочку.
Далі – злагоджена, професійна робота секретаріату суду з прийняття ним позовних матеріалів та інших документів,
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надання консультацій, підготовки матеріалів справи до слухання, листування
зі сторонами та арбітрами тощо. Велике
значення має активна роль суду та його
секретаріату в забезпеченні оперативного розгляду справи. Наведу цифри,
які говорять самі за себе. У 2009 р. з 446
розглянутих справ у 78% справ рішення
було прийнято протягом півроку. Подібні результати і за 2010 рік. Зважаючи на
практику інших судів, це вражаючий результат. І досягнуто це в умовах негативної тенденції, яка проявляється останнім
часом, – зростаючого спротиву сторони,
до якої пред’явлено позов.
І ще один фактор. Нещодавно у приватній розмові зі мною керівник однієї з
юридичних фірм – молода, професійна
людина – висловив тезу, що серед юридичного загалу існує впевненість у тому,
що у МКАС і МАК при ТПП України рішення за домовленістю не приймаються. І це
дійсно так. За 16 років співпраці в якості
арбітра я знаю лише два випадки, коли
арбітри упереджено повелися щодо однієї зі сторін під час розгляду справи, і
вони обидва одразу були виключені з
рекомендаційного списку арбітрів. Один
з них іноземець.
І останнє. Україна є учасницею всіх
основних міжнародних договорів з міжнародного комерційного арбітражу,
зокрема Нью-Йоркської конвенції про
визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, яку наша держава ратифікувала ще 22 серпня 1960 р. Тому
згідно цієї Конвенції рішення МКАС і МАК
при ТПП України мають виконуватись і
виконуються на території 144 країн світу – учасниць Конвенції. Зазначу, що такого ефективного механізму виконання
рішень, який є обов’язковим для практично всіх держав, з якими Україна має
зовнішньоекономічні стосунки, не існує
стосовно інших органів, в тому числі й
державних судів.
– До компетенції багатьох арбітражів, зокрема Стокгольмського суду,
Казахстанського міжнародного арбітражу, належить розгляд не лише
міжнародних, але й внутрішніх спорів. Якими, на вашу думку, є переваги
та недоліки такого розширення компетенції арбітражних судів?
– Як показує досвід, автоматичне перенесення на український ґрунт положень
законодавства чи політичних інститутів
інших країн, за загальним правилом, при-
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водить до негативних результатів. Майже 5 років знадобилось, щоб привести у
русло законності діяльність третейських
судів, яких «демократичні реформатори»
наділили надто широкою компетенцією,
зокрема, щодо розгляду спорів стосовно
нерухомого майна, включаючи земельні
ділянки, з трудових відносин тощо. Зараз
в Україні досить успішно функціонують
відповідно до чинних законів дві підсистеми третейського судочинства: міжнародний комерційний арбітраж, який вирішує лише зовнішньоекономічні спори,
та третейські суди для розв’язання внутрішніх спорів. Кожна з цих підсистем, з
урахуванням компетенції судів, спеціалізується на певних категоріях справ, має
відповідної кваліфікації арбітрів, напрацьований певний досвід. Тому ламати
те, що вже діє, змінювати законодавство,
щоб було «як у них», вбачається не лише
недоцільним, але й неправильним. До
речі, звернення міжнародних арбітражів до внутрішніх спорів обумовлене,
по великому рахунку, не якимось теоретичним обґрунтуванням чи іншими вагомими аргументами, а чисто прозаїчною
причиною: малою кількістю справ з іноземним елементом.
– Як ви оцінюєте рівень законодавства, що регулює діяльність комерційного арбітражу в Україні? Які зміни
до нього слід запровадити найближчим часом?
– Із задоволенням констатую: в Україні в одній із перших на пострадянському
просторі був законодавчо закріплений
статус і правові основи діяльності міжнародного арбітражу в трьох його основних
організаційних формах: МКАС і МАК при
ТПП України як постійно діючі арбітражні інститути та арбітражні суди, створені
для розгляду окремих зовнішньоекономічних спорів (ad hoc). Оскільки Закон
України «Про міжнародний комерційний
арбітраж», Положення про МКАС і МАК,
їх Регламенти, Положення про арбітражні збори та витрати повністю базуються
на міжнародних договорах, ратифікованих Україною, документах ЮНСІТРАЛ, то,
на мою думку, головне завдання полягає
не у створенні чогось абсолютно нового, а у вдосконаленні правозастосовної
практики та законодавства, яке стосується окремих стадій арбітражного розгляду та взаємодії з державними судами.
Продовження на стор. 48

Міжнародний арбітраж
Закінчення. Початок на стор. 46-47

У цьому контексті треба вітати прийняття Верховною Радою за давно очікуваного Закону № 2981-VI, яким, шляхом
внесення змін до ЦПК і ГПК України, врегульовано порядок оскарження та виконання рішень третейських судів. Закон
містить важливі новели і щодо рішень
міжнародного арбітражу. Передусім,
слід відмітити, що цим законом чітко розмежовано компетенцію господарських
судів та судів загальної юрисдикції щодо
примусового виконання рішень міжнародного арбітражу. Перші розглядають
лише справи про оскарження та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів,
утворених відповідно до Закону «Про
третейські суди». Нагадую, що третейські
суди розглядають лише внутрішні спори. Суди ж загальної юрисдикції розглядають як ці категорії справ, так і справи
про оспорювання та про визнання та
надання дозволу на виконання рішення
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міжнародного арбітражу. В імперативній
формі повторено положення: рішення
міжнародного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України (зокрема, це рішення МКАС і МАК
при ТПП України), може бути оскаржено
сторонами до суду загальної юрисдикції
відповідно до міжнародного договору
України та/або Закону «Про міжнародний комерційний арбітраж». І нарешті,
заповнено прогалину, яка існувала в
законодавстві, щодо регламентації розгляду справ про примусове виконання
рішень арбітражу. Якщо місце арбітражу знаходиться на території України,
встановлено, що надання дозволу на
примусове виконання такого рішення
здійснюється у порядку, передбаченому
ст. 391-398 ЦПК України. До речі, в такому ж порядку примусово виконуються
на території України рішення іноземних
судів та міжнародних арбітражів.
Можна сказати, що ми маємо нормативно-правову базу, яка, в принципі,

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ И
ИНТЕРЕСОВ
КЛИЕНТОВ

відповідає сучасним вимогам, і потрібно
лише «настроювати» існуючі законодавчі
положення відповідно до світових тенденцій та ліквідовувати окремі проблеми, які виникають у правозастосуванні.
– Представники яких країн найчастіше зверталися до МКАС при ТПП
України минулого року?
– У минулому році сторонами у справах, що зареєстровані у МКАС, були
представники з 57 країн, в тому числі
із 45 країн далекого зарубіжжя, 9 країн
СНД, а також з Грузії та України. До речі,
у 2009 р. сторони були з 61 країни світу.
Серед країн далекого зарубіжжя сторонами були представники Польщі – у 22
справах, Німеччини – 16, Белізу – 8, Великобританії – 13, Фінляндії, Ліхтенштейну –
12, Болгарії, Італії, Китаю та Словаччини –
5, Австрії, США, Туреччини, Угорщини та
Чехії – у 4 справах. Серед країн СНД: Російської Федерації – 89, Республіки Бєларусь – 29, Казахстану – 19, Узбекистану –
17, Молдови – у 15 справах.

• Разрешение судебных споров
• Международный арбитраж
• Корпоративное право
• Слияния и поглощения
• Банковское и финансовое право
• Банкротство
• Реструктуризация
• Интеллектуальная собственность

Адрес: ул. Воровского, 4,
г. Киев, 04053, Украина
тел.: +38 044 498 73 80 (81-89)
e-mail: office@engarde-attorneys.com
www.engarde-attorneys.com
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International arbitration

Law firms for Ukrainian Business

What national court
has jurisdiction?
Despite the existence of distinctive features of international arbitration as being
the «alternative to the national courts» and
a «private mechanism for dispute resolution», it still faces interactions with national
courts on the various stages of arbitral proceedings. Involvement of Ukrainian courts
in international arbitration is envisaged by
international conventions, national laws
and rules of procedure for civil and commercial courts. Often the reference is made
to the «appropriate» court without naming
such a body or defining it more clearly.
The present article will endeavor to
point to the authority to be approached
for the assistance in the matters connected with international arbitration taking
place outside Ukraine, such as application
of the Articles of 8, 9, 35 and 36 of the Law
of Ukraine «On International Commercial
Arbitration» of February 24, 1994 (hereinafter – the «Law on Arbitration») and
whether Ukrainian courts might take the
pro-arbitration approach.

There is a possibility for a party to request the Ukrainian court’s assistance and
obtain an interim measure of protection.
According to Article 9 of the Law on Arbitration, it is feasible for a party to «… request, before or during the arbitration proceedings interim measures of protection
and for a court to grant such measure».
Despite, there is little practice in granting
by the Ukrainian court the interim measure for a party to arbitration taking place
abroad, the legislation provides for this opportunity. This became reality in the Russian Federation recently. Bearing in mind
the similarity of our legislation, one would
assume that there will be practical application of this article in Ukraine in the future.

Arbitration Agreement
and the Court

Court to Enforce
the Arbitral Award

In a situation when a party files a
claim, which was previously agreed to be
resolved in arbitration, to the Ukrainian
court, the latter would be the court of first
instance defined under the general rule
of location of the debtor or respondent. It
will be this commercial or civil court of first
instance to decide, if the party so requests,
whether the dispute shall be referred to
arbitration and if so whether the arbitral
agreement is not null and void, inoperative or incapable of being performed. The
Higher Commercial Court of Ukraine issued the guidance for the commercial
courts «On Certain Practical Issues for
Considering the Cases Involving a Foreign
Enterprise or Organization», explaining
the right of the party to enter into arbitration agreement and its main defects that
can lead to no arbitration. It should be
stressed that the document contains explanation of only one possible defect, the
impossibility of being performed, and refers to wrong naming of the arbitral institution or naming of non-existing body as

Under Article III of the New York Convention on Recognition and Enforcement
of Foreign Arbitral Awards of June 10, 1958,
«Each Contracting State shall recognize
the arbitral awards as binding and enforce
them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is
relied upon…». The Law on Arbitration in
its Article 35 provides for the «competent
court” to recognize and enforce the arbitral
award. At the same time, there is no direct
indication as to the court having competence in this regard and one has to consult
the national procedural legislation.
The Law of Ukraine «On Enforcement
Proceedings» indicates that the procedure for recognition and enforcement of
arbitral awards shall be determined in the
international treaties and Ukrainian laws.
Section VIII, Chapter 1 of the Code of Civil
Procedure of Ukraine sets out the procedural rules for recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral
awards. In addition, the Supreme Court
of Ukraine provides guidance on proce-
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an example. To know more on this subject
one should consult professional literature
on internationalcommercial arbitration in
English, since Ukrainian legislation and
court practice provides little guidance.

Request for Interim Measures

Oksana MATUSHEVSKA,
legal councel of Cottyn Law Firm
dure of considering such cases to the civil
courts. Therefore, the courts of civil jurisdiction are to deal with the applications
for recognition and enforcement of arbitral awards in Ukraine. The court will be
determined under the general rule of the
place of location of the debtor.
At the same time, in the Instruction «On
Implementation of Enforcement Actions»
approved by the Ministry of Justice on
December 15, 1999 there is a reference to
commercial courts being competent in the
matters of recognition and enforcement of
an arbitral award. Some practitioners criticize this provision as being incorrect and
not in line with current legislation. However, the possibility of civil court to refer the
case to the commercial court remains and
one must be cognizant of this peculiarity.

Conclusion
There is a possibility for a party to international arbitration taking place outside
Ukraine to turn to Ukrainian national courts
for assistance before, during or after arbitration. The national legislation, however, contains vague explanation of the name of the
court to address these issues. One needs to
be aware of various legislative acts, which
might be the guidance and lie in the basis
for certain court’s decision. Therefore, it is
advisable to consult and solicit assistance
of local legal counsels in order to mitigate
the risks of negative decision on the application for court assistance.
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Податки

Податки
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Оскарження рішень
податкових органів за ПКУ

Юрій ЛЕОНОВ,
партнер ЮФ «Салком»
Як відомо, 1 січня 2011 р. набрав чинності Податковий кодекс України (далі –
ПК), у зв’язку з чим з цієї дати втратила
чинність переважна більшість законів з
питань оподаткування та адміністрування податків, у тому числі й такий базовий
закон, як Закон «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими
фондами» (далі – Закон №2181). З огляду
на вказані обставини, з 1 січня 2011 р.,
відповідно, змінилися й раніше діючі механізми адміністрування податків, зборів
(обов’язкових платежів). Одним із таких
механізмів є механізм апеляційного оскарження рішень контролюючих органів. З метою з’ясування питання, що ж
змінилось у цій сфері у зв’язку з прийняттям ПК, проаналізуємо діючий механізм
оскарження рішень податкових органів
(далі – ПО) та механізм, що втратив силу
разом із Законом №2181.

Як це було
До моменту набрання чинності ПК
порядок оскарження рішень контролюючих органів було визначено в
п.п. 5.2.2 – 5.2.6 п. 5.2 ст. 5 «Порядок
узгодження сум податкових зобов’язань, оскарження рішень контролюючих органів та визначення податкового боргу» Закону №2181.
Згідно зазначених положень Закону №2181 платник податків, у разі коли
він вважав, що ПО неправильно визначив суму податкового зобов’язання або

прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування чи виходить за межі його
компетенції, мав право звернутися до
ПО, який прийняв оскаржуване рішення
зі скаргою про перегляд цього рішення.
Така скарга повинна була бути оформлена та подана у письмовій формі з доданням, у разі наявності та необхідності, доказів неправомірності прийняття
оскаржуваного рішення.
Строк подання скарги становив 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового
повідомлення або іншого рішення податкового органу, що оскаржується.
Після отримання скарги платника
податків, ПО повинен був розглянути її
протягом 20 календарних днів і скласти
за результатами її розгляду вмотивоване
рішення, яке, в межах цього 20-денного
строку, повинно було бути надіслано
платнику податків поштою з повідомленням про вручення або надано йому під
розписку. В окремих випадках, за рішенням керівника ПО або його заступника,
строк розгляду скарги платника податків
міг бути продовжений додатково ще на
строк до 60 календарних днів, про що
платник податків мав бути письмово повідомлений до закінчення первісного
20-денного строку розгляду скарги.
При цьому якщо вмотивоване рішення за скаргою не надсилалось платнику
податків протягом 20-денного строку
розгляду скарги, така скарга вважалась
повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга
також вважалась повністю задоволеною
на користь платника податків і у випадку,
якщо в межах 20-денного строку розгляду скарги платнику податків не надсилалось рішення керівника ПО (або його
заступника) про продовження строків
розгляду такої скарги.
У разі якщо за результатами розгляду
скарги платника податків приймалось
рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий платник
податків мав право звернутися протя-

гом 10 календарних днів, наступних за
днем отримання відповіді, з повторною
скаргою до ПО вищого рівня, а при повторному незадоволенні скарги – до
Державної податкової адміністрації України із дотриманням зазначеного 10денного строку для кожного випадку
оскарження.
Усього, враховуючи положення Закону №2181 та встановлену Законом «Про
державну податкову службу в Україні»
структуру органів державної податкової
служби, рішення ПО могло бути оскаржено шляхом подання скарг до 3 різних
інстанцій, а саме: до районної, міської,
районної у місті державної податкової
інспекції; до державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі; та
до ДПА України. Остаточним у процедурі адміністративного оскарження було
рішення ДПА України, яке не підлягало
подальшому адміністративному оскарженню і могло бути оскаржене лише у
судовому порядку.
В окремих випадках, якщо ПО самостійно визначав податкове зобов’язання
платника податків за причинами, що не
були пов’язані із порушеннями податкового законодавства, платник податків
мав право на адміністративне оскарження рішень ПО вже протягом 30 календарних днів від дня отримання податкового
повідомлення або відповіді ПО на скаргу, замість визначеного вище 10-денного
строку. При цьому, враховуючи п.п. 5.2.3
п. 5.2 ст. 5 Закону №2181, подання скарги
із дотриманням строків зупиняло виконання платником податків визначених
податкових зобов’язань на строк до дня
закінчення процедури адміністративного оскарження.

Як зараз
Після втрати чинності Законом
№2181 порядок оскарження рішень
контролюючих органів визначено в розділі ІІ «Адміністрування податків, зборів
(обов’язкових платежів)» ПК. Цьому питанню присвячена окрема ст. 56 «Оскарження рішень контролюючих органів».
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Згідно зазначеної статті на вибір платника податків рішення ПО може бути
оскаржене в адміністративному або судовому порядку. Зважаючи на це, у випадку, якщо платник податків прийме
рішення щодо оскарження рішення ПО
в адміністративному порядку, вважаючи, що ПО неправильно визначив суму
грошового зобов’язання або прийняв
будь-яке інше рішення, що суперечить
законодавству або виходить за межі повноважень ПО, він має право звернутися
до ПО вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення (п. 56.2 ст. 56).
Скарга має бути викладена в письмовій формі та подана ПО вищого рівня протягом 10 календарних днів з дня
отримання платником податків рішення,
що оскаржується. При цьому, враховуючи п. 56.16 ст. 56 ПК, днем подання
скарги буде вважатись день фактичного
отримання скарги ПО, а в разі надсилання скарги поштою – дата отримання
відділенням поштового зв’язку від платника податків поштового відправлення
зі скаргою, яка зазначена відділенням
поштового зв’язку в повідомленні про
вручення поштового відправлення або
на конверті.
Подана платником податків скарга
має бути розглянута ПО протягом 20
календарних днів, наступних за днем
отримання скарги. За результатами такого розгляду ПО в межах зазначеного
вище 20-денного строку має прийняти
та направити (поштою з повідомленням
про вручення або вручити під розписку)
платнику податків вмотивоване рішення (п. 56.8). У випадку необхідності, як і
раніше, керівник відповідного ПО (або
його заступник) може прийняти рішення про продовження строку розгляду
скарги платника податків на строк, що
не перевищує 60 календарних днів, і
письмово повідомити про це платника
податків до закінчення первісного 20денного строку розгляду скарги. При
цьому якщо вмотивоване рішення за
скаргою не буде надіслано платнику податків протягом 20-денного строку або
протягом строку, продовженого за рішенням керівника (або його заступника) ПО, така скарга вважається повністю
задоволеною на користь платника податків. Скарга платника податків також
вважається повністю задоволеною і у
тому випадку, якщо рішення керівника
ПО (або його заступника) про продо-
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вження строків її розгляду не буде надіслано платнику податків в межах встановленого п. 56.9 ст. 56 ПК 20-денного
строку.
При розгляді адміністративної скарги
платника податків, обов’язок доведення
того, що будь-яке нарахування, здійснене ПО у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення ПО є
правомірним, покладається саме на ПО.
Якщо за результатами розгляду скарги ПО прийме рішення про повне або
часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків
має право протягом 10 календарних
днів, наступних за днем отримання
рішення про результати розгляду
скарги, звернутися зі скаргою вже до
ПО вищого рівня, тобто до ДПА України. Ураховуючи положення п. 56.3
ст. 56 ПК, з моменту набрання чинності
ПК скарги на рішення ПО тепер подаються: на рішення державних податкових
інспекцій – до ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, а на рішення ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі – до ДПА України.
Прийняте за результатами розгляду скарги платника податків, рішення ДПА України є остаточним і не підлягає подальшому адміноскарженню, проте може бути
оскаржене в судовому порядку.
У разі ж якщо ПО самостійно визначає
грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства,
платник податків має право на адміністративне оскарження рішень податкового органу протягом 30 календарних
днів, що настають за днем надходження
податкового повідомлення-рішення (рішення) податкового органу.
Подана платником податків скарга
зупиняє виконання грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні, на строк до дня закінчення процедури адміноскарження.
У межах цього строку платнику податків
не надсилаються податкові вимоги, а
сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

Що ж змінилось
Проаналізувавши положення ст. 56 ПК
та порівнявши її із пп. 5.2.1 – 5.2.6 Закону
№2181, на перший погляд, можна дійти
висновку, що із прийняттям ПК проце-

Податки
дура адміністративного оскарження рішень контролюючих органів практично
не змінилась, а внесені зміни є незначними. Однак це не так.
Найважливішою зміною в ПК, на нашу
думку, є скорочення кількості стадій адміністративного оскарження, шляхом
виключення із системи органів, які розглядали скарги платників податків тих
органів державної податкової служби,
які приймали оскаржувані рішення, тобто районні, міські, районні у містах державні податкові інспекції (п. 56.3). Вказане нововведення з нашої точки зору є
досить логічним та позитивним, враховуючи те, що на практиці ПО, які приймали оскаржувані рішенні навряд чи могли
об’єктивно та неупереджено розглядати
скарги платників податків.
Іншою зміною є надання чіткого визначення, який же день вважається днем
подання скарги (п. 56.16). Введення цього визначення в ПК є позитивним моментом для платників податків, зважаючи
на той факт, що ще відносно нещодавно
ПО займали позицію, відповідно до якої
днем подання скарги до ПО вважався
саме день надходження скарги платника податків до ПО. Задля справедливості слід зазначити, що судова практика, а
через деякий час і податкові органи визнали помилковість цієї позиції, проте до
введення чіткого законодавчого визначення це не могло бути гарантією того,
що в подальшому вказана позиція ПО не
зміниться на протилежну.
Третім нововведенням, на яке слід
звернути увагу є положення п. 56.4
ст. 56 ПК, відповідно до якого під час процедури адміністративного оскарження
обов’язок доведення того, що будь-яке
нарахування, здійснене контролюючим
органом у випадках, визначених цим
Кодексом, або будь-яке інше рішення
контролюючого органу є правомірним,
покладається на контролюючий орган.

Висновки
Відтак, підсумовуючи викладене, слід
зазначити, що в цілому порядок оскарження рішень контролюючих (податкових) органів не зазнав принципових змін.
Разом з тим внесені зміни, хоч їх і небагато, є позитивними для платників податків
і мають сприяти захисту прав та інтересів
платників податків в межах процедур
оскарження рішень контролюючих (податкових) органів.
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Операції з об’єктами ІВ
за Податковим кодексом
патенту чи свідоцтва на такі об’єкти, що
не є тотожним «використанню», з приводу чого виникало чимало спорів з
фіскальним органом).

Оподаткування ПДВ

Станіслав КОНОНЕНКО,
старший юрист
ЮФ «Гвоздій та Оберкович»
Податковий кодекс України (далі
– ПК) вступив в силу 1 січня 2011 р. та
вніс певні корективи в порядок оподаткування операцій з відчуження об’єктів
авторського права та суміжних прав,
права промислової власності, а також,
головним чином, операцій з виплати
винагороди (роялті) за використання
таких об’єктів за ліцензійними договорами. Як вбачається з тексту самого
Кодексу, головною метою законодавця
під час розробки та прийняття таких
змін є зменшення можливих шляхів виводу грошових коштів за межі території України за численними договорами
про виплату роялті на користь нерезидентів, в тому числі тих, що зареєстровані в офшорних зонах. В чому ж полягають основні новели законодавства
з питань оподаткування операцій з вищевказаними об’єктами?

Визначення роялті
На відміну від старого визначення
терміна «роялті», наведеного п. 1.30
ст. 1 ЗУ «Про оподаткування прибутку
підприємств», нове (п. 14.1.225 Кодексу)
відносить до роялті платежі, отримані
як винагорода за використання об’єктів
суміжних прав, а також використання
об’єктів права промислової власності,
щодо яких отримано патент, а також
знаків для товарів та послуг, щодо яких
отримано свідоцтво (старе визначення
використовувало термін «придбання»

В ПК збережено пільгу, передбачену
ЗУ «Про ПДВ» (п. 3.2.7 ст.3) щодо виключення з переліку об’єктів оподаткування
вказаним податком операцій з виплати
роялті в грошовій формі (ст. 196.1 Кодексу). Щоб користуватися вказаною
пільгою суб’єкти господарювання мають
пересвідчитися, що визначення предмета відповідних ліцензійних договорів відповідатимуть в подальшому визначенню
роялті за п. 14.1.225 Кодексу.

Оподаткування податком
на прибуток підприємств
Необхідно також пам’ятати, що для цілей оподаткування вказаним податком
дата нарахування ліцензійних платежів
(в тому числі роялті) за користування
об’єктами інтелектуальної власності, що
встановлена відповідно до умов укладених договорів, є датою отримання таких
доходів. До цього часу законодавство не
виокремлювало ліцензійні платежі за користування такими об’єктами для цілей
збільшення валових доходів, а виходило
з загального правила «першої події», передбаченого п. 11.3.1 ст. 11 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств».
Кодексом (ст. 140.1.2), які і раніше
Законом (п. 5.4.2 ст. 5), витрати з нарахування (виплати) роялті та придбання
нематеріальних активів (крім тих, що
підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності віднесено до витрат подвійного призначення.
Різниця в термінах («виплата» в Законі та
«нарахування» в Кодексі) обумовлена,
вочевидь, змінами в порядку віднесення
таких виплат до складу валових доходів,
зазначеними вище.
Водночас Кодексом передбачено цілий перелік випадків виплати роялті, за
яких платник податку не матиме права
включити такі платежі до складу витрат.
До таких випадків відносять нарахування на користь:

(1) нерезидента – в обсязі, що перевищує 4% доходу від реалізації продукції (товарів робіт послуг) за рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо
виконується будь-яка з умов:
(а) нерезидент – отримувач роялті
має офшорний статус, тобто розташований на території офшорних зон та не
надав платнику податків виписку із правоустановчих документів, легалізовану
відповідною консульською установою
України, що свідчила б про звичайний
статус такого нерезидента;
(б) особа, на користь якої платник
нараховує роялті за укладеним контрактом не є їх бенефіциарним (фактичним) отримувачем (власником), за виключенням випадків, коли бенефіціар
(фактичний власник) надав такому
отримувачу право отримувати таку винагороду;
(в) роялті виплачуються щодо використання об’єктів інтелектуальної власності, права щодо яких вперше виникли
у резидента України (наприклад, твір
створено автором-резидентом, свідоцтво України на знак для товарів та послуг або патент отримано заявникомрезидентом тощо);
(г) отримувач роялті не підлягає оподаткуванню щодо роялті у державі його
резидентства (наприклад, роялті не
включаються до складу оподаткованого
доходу в такій країні).
Словосполучення «..а також у випадках, якщо..», наведене у п. (1), на
нашу думку, слід розуміти як «..за умови, якщо..», оскільки підпункти (а)-(г), по
суті, деталізують умови, наведені в п. (1).
З метою уникнення ризиків платникам
доцільно отримувати податкову консультацію в порядку, передбаченому
ст. 52 Кодексу;
(2) юридичної особи, звільненої відповідно до ст. 154 Кодексу від сплати податку на прибуток чи такої, що сплачує
його за ставкою, відмінною від 16 %, що
встановлена ст.151.1 Кодексу;
(3) особи, яка сплачує податок на прибуток у складі інших податків, крім фізичних осіб, що оподатковуються в порядку,
встановленому розділом IV Кодексу.
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Судова
практика

Судова практика
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Спори із БТІ
щодо зобов’язання провести
реєстрацію права власності

Андрій ЄВСТІГНЄЄВ,
адвокат, партнер
АО «Адвокатська контора
«Василик і Євстигнєєв», к.ю.н.
Проблеми розмежування компетенції між адміністративними та господарськими судами «переслідують» юристів
та суддів, мабуть, з часів набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАСУ). Зазначена
проблематика загострилась із початком
роботи системи адміністративних судів,
що не в останню чергу обумовлено різними підходами до розуміння правової
природи одних і тих же відносин представниками адміністративної та господарської судових спеціалізацій, а також
Верховного Суду України.
Складність визначення юрисдикцій
передусім пов’язана із неоднозначністю положень насамперед КАСУ, а також
Господарського процесуального кодексу (далі – ГПК) щодо підвідомчості
справ, які містять аж занадто оціночних понять, які не є усталеними у правозастосовній сфері, а тому по-різному
сприймаються і розуміються.
Одним із таких понять є «суб’єкт владних повноважень – інший суб’єкт при
здійсненні ним владних управлінських
функцій на основі законодавства». Однозначної відповіді на питання, які ж функції є владними управлінськими, КАСУ, які
і інші нормативно-правові акти, не містить. І в цій ситуації норму права часто
заміняє так звана судова практика, яка,
на жаль, якнайчастіше є непослідовною
і суперечливою.

Так, відповідно до положень ч. 1
ст. 2 КАСУ завданням адміністративного судочинства є захист прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічноправових відносин. В силу положень
п. 1 ч. 1 ст. 17 КАСУ компетенція адміністративних судів поширюється на спори юридичних осіб із суб’єктом владних
повноважень щодо оскарження його
рішень, дій чи бездіяльності. Отже, в порядку адміністративного судочинства
може розглядатись виключно спір, що
виникає із публічно-правових відносин,
до того ж відповідачем якнайчастіше
має бути суб’єкт владних повноважень.
Останнім часом судова практика нерідко схиляється до того, що спори із
комунальними підприємствами – бюро
технічної інвентаризації (далі – БТІ) щодо
оскарження відмови останніх у проведенні реєстрації права власності на
об’єкти нерухомого майна є публічноправовими, а БТІ в них виступає саме в
якості суб’єкта владних повноважень,
адже виконує владні управлінські функції на основі чинного законодавства
(див. наприклад, ухвали Господарського суду м. Києва від 23.10.2009 р. №056-36/765 та від 15.02.2010 р. №36/33).
Спробуємо проаналізувати, наскільки
такий підхід є правильним.

Підстави виникнення спірних
правовідносин
Аналіз особливостей правовідносин власника нерухомості із БТІ щодо
реєстрації його права свідчить про їх
первинну приватноправову природу.
Як свідчить практика, відносини щодо
проведення реєстрації права власності за своїм характером є насамперед
договірними. Так, власники сплачують
рахунки за послуги або роботи з реєстрації, а також підписують із БТІ акти
їх приймання-передачі. Отже, мова йде
про договірні відносини – приватноправові, і аж ніяк не публічно-правові,
на які поширюється компетенція адміністративних судів.

Так, певну неоднозначність у визначення правової природи відповідних
відносин вносить наявність нормативно-правового їх регулювання на рівні
Закону «Про державну реєстрацію прав
на нерухоме майно та їх обмежень»
(далі – Закон) та Тимчасового положення
про порядок реєстрації прав власності
на нерухоме майно (далі – Положення).
Саме наявність Закону та Положення
є основним аргументом прибічників
публічно-правового характеру аналізованих відносин, адже названі акти нібито
і є законодавчим підґрунтям здійснення
БТІ держреєстрації права власності як
владної управлінської функції. Однак,
все далеко не так однозначно. По-перше, Положення не містить жодної прямої вказівки на те, що врегульовані ним
відносини є публічно-правовими. Подруге, відповідно до п. 1.1. Положення
його мета – забезпечення визнання та
захисту права власності на нерухоме
майно в Україні – цивільного права, що
вказує на акцентованість норм Положення саме на сферу приватноправових
відносин. Більш того, Положення можна
порівняти, наприклад, із нормативними
актами – правилами торгівлі в різних
сферах та різними товарами, наявність
яких та регламентація ними відповідних
відносин аж ніяк не позбавляє такі відносини приватноправового характеру.
Також сумнівним видається однозначне віднесення відносин БТІ та власників майна щодо реєстрації права на
нього до публічно-правових на підставі
норм Закону. Зазвичай на підтвердження обґрунтованості зазначеного віднесення суди посилаються на норми ст. 1
та п. 5 Прикінцевих положень Закону.
Зокрема, основний акцент робиться
на наведеному у ст. 1 Закону визначенні поняття «державна реєстрація
речових прав на нерухоме майно та їх
обмежень», яке, з позицій суду, однозначно вказує на публічно-правовий
характер відносин щодо такої реєстрації. По-перше, наведене визначення не
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містить будь-якої вказівки на публічноправоий характер пов’язаних із проведенням відповідної реєстрації відносин. По-друге, така позиція суперечить
п. 5 Прикінцевих положень Закону, в
якому вказано, що до створення єдиної системи органів реєстрації прав,
а також до формування Державного
реєстру прав у складі державного земельного кадастру реєстрація об’єктів
нерухомості проводиться комунальними підприємствами бюро технічної
інвентаризації.
Вочевидь, поняття «державна реєстрація речових прав на нерухоме
майно та їх обмежень», зазначене у
ст. 1, та поняття «реєстрація об’єктів
нерухомості», наведене у п. 5 Прикінцевих положень, не є тотожними, визначення поняття «реєстрація об’єктів
нерухомості» у вищевказаному Законі
взагалі не наводиться, процедура такої
реєстрації не регламентована Законом,
а тому відповідні аргументи видаються
відверто недостатніми, адже на даний
час БТІ не здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обмежень, а лише проводить реєстрацію об’єктів нерухомості.
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Мета звернення до суду
та особливості
порушеного права
Другим аргументом на користь приватноправового характеру відносин між
БТІ та власником нерухомого майна вважаю мету звернення до суду із вимогою
про зобов’язання провести реєстрацію
права власності, яка, на мою думку, вказує на приватноправовий характер відповідних відносин.
Позовні вимоги щодо зобов’язання
БТІ провести реєстрацію права власності не заявляються заради самих себе, а
спрямовані на захист права власності
відповідного позивача, який не може
повноцінно його реалізовувати з огляду
на непроведення БТІ вказаної реєстрації. Відсутність реєстрації права власності зумовлює ситуацію, за якої власник не може, наприклад, здійснювати
право розпорядження своїм нерухомим майном, адже при нотаріальному
посвідченні угод про його відчуження
обов’язково вимагається підтвердження про реєстрацію права власності в
реєстрі, яке здійснює БТІ. Зазначене вказує на те, що вимоги власника до БТІ не
стосуються захисту його прав, свобод та

Судова практика
інтересів у сфері публічно-правових відносин, а стосуються захисту цивільного
права власності на об’єкт нерухомості –
права, що виникає, реалізовується і підлягає захисту у сфері приватноправових
відносин, а тому розгляд таких справ
повинен здійснюватись саме в порядку
господарського судочинства.
Вимога щодо зобов’язання БТІ провести реєстрацію права власності цілковито
відповідає такому способу його захисту
із числа передбачених ст. 16 Цивільного кодексу, як примусове виконання
обов’язку в натурі (обов’язку БТІ по проведенню реєстрації, який випливає насамперед із договору між власником та
БТІ). Більш того, позиція ВСУ, яка простежується в рішеннях по окремих справах,
подібна до висвітленої в цій статті – якщо
метою заявлення певних вимог та звернення до суду є захист цивільного права
– відповідний спір не підлягає розгляду в
порядку адміністративного судочинства.
Однак для однозначного вирішення питання підвідомчості спорів із БТІ,
вочевидь, потрібні відповідні зміни до
КАСУ чи ГПК, які б однозначно встановили необхідність розгляду таких спорів
саме в межах господарського процесу.
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Статус прокурора
у конкурсному процесі

Віталій ВАСИЛИК,
керуючий партнер АО «Адвокатська
контора «Василик і Євстігнєєв»,
адвокат, арбітражний керуючий
Беручи участь у конкурсному процесі,
важливо оцінити можливості, особливо
процесуальні, усіх «гравців». Проаналізуємо правовий, а по суті «універсальний»,
статус прокурора у справах про банкрутство. Загальне правове регулювання вітчизняного інституту неспроможності,
здійснюється симбіозом двох нормативних актів – ГПК та ЗУ «Про банкрутство».
Про суперечність, неоднозначність у застосуванні судами, лише процесуальних
норм, згаданих актів написано немало
і адвокатами, і науковцями та й самими
суддями. Деякі з останніх видають «нагора» досить значний масив, своїх роздумів, як в періодичних фахових виданнях,
так і в окремих «науково-практичних
виданнях». Однак такий матеріал досить
часто не відповідає, або взагалі є діаметрально протилежним, конкретним судовим рішенням.
Відповідно до ч. 4 ст. 36-1 ЗУ «Про
прокуратуру» прокурор самостійно визначає підстави для представництва в
судах, форму його здійснення і може
здійснювати таке представництво у будьякій стадії судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом.
Згідно ч. 3 ст. 29 ГПК про свою участь
у вже порушеній справі прокурор повідомляє господарський суд письмово, а
у судовому засіданні також й усно.
Одним з перших етапів роз’яснення
процесуального статусу прокурора,

було Рішення КСУ від 8 квітня 1999 р.
№3–рп/99 (справа про представництво прокуратурою України інтересів
держави в арбітражному суді). Рішення
задало певний імпульс судовій практиці щодо участі прокурорів у господарському процесі. Оскільки КСУ вказав,
що «інтереси держави» є оціночним
поняттям, що прокурор або його заступник самостійно визначає і обґрунтовує в позовній заяві, в чому полягає
порушення інтересів держави чи в
чому існує загроза інтересам держави.
Відповідно до ч. 2 п. 3 резолютивної
частини Рішення законодавець дає
прокурору право реалізовувати свої
повноваження щодо участі в господарських справах саме в тих випадках,
коли це необхідно для захисту інтересів держави.
Деякі правові позиції висловлені
ВГСУ у Роз’ясненнях Президії ВГСУ від
22 травня 2002 р. №04-5/570 «Про деякі питання участі прокурора у розгляді
справ, підвідомчих господарським судам». У п. 3 Роз’яснень зазначено, що
господарський суд повинен оцінювати
правильність визначення прокурором
органу, на який державою покладено
обов’язок щодо здійснення конкретних
функцій у правовідносинах, пов’язаних
із захистом інтересів держави. У випадках неправильного визначення прокурором (його заступником) позивача,
тобто органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у
спірних правовідносинах, господарський суд на підставі п. 1 ч. 1 ст. 63 ГПК
повертає таку позовну заяву і додані до
неї документи без розгляду. Логічним є
висновок, що подібний підхід має бути і
в процесуальній діяльності суду, під час
намагання вступу прокурором у справу
про банкрутство, в якій відсутній державний інтерес.
Безумовною є необхідність оцінювання господарським судом правильності вступу прокурора у справу, а не
констатація такої участі у справі. Відповідно до вже згаданого Роз’яснення
ВГСУ прокурор може взяти участь у вже
порушеній справі про банкрутство і

представляти інтереси держави як кредитора у зв’язку зі стягненням заборгованості за обов’язковими платежами
до бюджетів. Цим же Роз’ясненням
ВГСУ абсолютно правильно зазначає,
що відповідно до визначеної законом
компетенції прокурор має право внести апеляційне, касаційне подання
лише у справах зі спорів про захист інтересів держави або у справах про банкрутство, де кредитором є держава в
особі уповноваженого органу державної влади. У разі внесення прокурором
відповідного подання у справах інших
категорій господарський суд повинен
відмовити у його прийнятті і винести з
цього приводу ухвалу.
Особливості статусу прокурора полягають в тому, що він, виконуючи завдання, покладені на систему органів
прокуратури Конституцією та ЗУ «Про
прокуратуру», має право ініціювати свій
вступ у справу у будь-якій формі та у
будь-який спосіб.
Особливе питання – строки. Відповідно до ст. 50 ГПК процесуальні дії
вчинюються у строки, встановленні Кодексом, за умови причини поважності
пропуску суд за власною ініціативою,
сторона, прокурор можуть просити про
поновлення цих строків. Отже, поважна причина пропуску знову «оціночна
категорія» для суду. Однак поновлення
строків прокурору, не має бути з преференціями, на противагу звичайній
стороні у процесі. Наказом Генерального прокурора України від 29 листопада
2006 р. №6гн «Про організацію представництва прокурором в суді інтересів
громадянина або держави та їх захисту
при виконанні судових рішень» зі змінами і доповненнями (п. 3), Генеральний
прокурор зобов’язує здійснювати представницькі функції, зокрема, шляхом
ініціювання перегляду незаконних судових рішень, хоча в процесуальному
кодексі про це – ні слова.
Отже, прокурор може брати участь
у справах, обґрунтовано довівши, що
розгляд конкретної справи вплине на
державний інтерес, а не просто задекларує це усно чи письмово.
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Фінанси
і цінні папери

Фінанси і ЦП
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Акції та облігації у складі
активів недержавних
пенсійних фондів

Павло ЛУКОМСЬКИЙ,
директор департаменту
ЮФ «Салком»
Питання пенсійного забезпечення – одне з найактуальніших для
українського суспільства. Звісно,
основним предметом обговорення
є система загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування, проте не меншої уваги заслуговує система накопичувального
страхування, а саме її складова частина – система недержавного пенсійного забезпечення

Склад пенсійних активів
На жаль, в Україні така система ще не
досягла потрібного рівня розвитку, однак
світовий досвід доводить, що саме вона
може зняти соціальну напругу в цій сфері. Якщо така система запрацює на повну
потужність і отримає довіру громадян, то
система загальнообов‘язкового пенсійного страхування поступово може втратити своє значення. Одним із механізмів
досягнення цієї мети є встановлення
правових обмежень відносно активів
недержавного пенсійного фонду, в тому
числі відносно цінних паперів.
Відповідно до ч. 1 ст. 47 Закону «Про
недержавне пенсійне забезпечення»
(далі – Закон) до складу активів пенсійного фонду належать: активи в грошових коштах, активи в цінних паперах та
інші активи згідно із законодавством.
Найбільший інтерес викликають саме цінні папери, оскільки український
фондовий ринок наповнений акціями

та облігаціями, які є неліквідними та не
приносять жодних прибутків, що суперечить цілям діяльності пенсійних фондів. Саме із цих міркувань у ч. 2 ст. 47
Закону визначені додаткові вимоги до
цінних паперів, які можуть включатися
до активів пенсійного фонду. Так, пенсійні активи можуть складатися з:
акцій та облігацій українських
емітентів, що відповідно до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі (така
біржа має відповідати встановленим вимогам);
цінних паперів, погашення та
отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом міністрів України, Радою
Міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими радами;
цінних паперів, погашення та
отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав;
облігацій іноземних емітентів з
інвестиційним рейтингом, рівень якого
встановлений Державною комісією з
цінних паперів і фондового ринку;
акцій іноземних емітентів, що
перебувають в обігу на організованих
фондових ринках та пройшли лістинг
на одній з таких фондових бірж, як
Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська,
Франкфуртська, або у торговельноінформаційній системі NASDAQ.
Розглянемо акції та облігації українських емітентів, оскільки, на відміну від
цих інструментів, за іншими цінними
паперами дохід є гарантованим і тому
вони відповідають цілям діяльності пенсійних фондів.

Акції та облігації
Розуміючи, що використання неліквідних акцій та облігацій може призвести
до зловживань, законодавець встановив
вимогу щодо проходженнями такими акціями та облігаціями процедури лістингу
на одній з українських фондових бірж. З
одного боку, це не дозволяє інвестувати
залучені кошти в цінні папери, оскільки

відповідно до встановлених вимог процедуру лістингу можуть пройти акції та
облігації лише крупних емітентів. З іншого боку, ця вимога збільшує ліквідність
українських цінних паперів на фондових
біржах, оскільки пенсійні фонди зацікавлені у їх придбанні.
Проте використане в Законі формулювання припускає неоднозначне трактування, особливо з урахуванням чинного регулювання процедури лістингу
на фондових біржах. Насамперед виникає питання, чи є порушенням п. 2 ч. 3
ст. 47 Закону «Про недержавне пенсійне
забезпечення» перебування в активах
недержавного пенсійного фонду цінних
паперів, які знаходяться в обігу на фондових біржах як позалістингові цінні
папери і які на момент їх придбання до
складу активів пенсійного фонду перебували в лістингу організатора торгівлі?
Пунктом 2 ч. 2 ст. 47 Закону встановлено, що пенсійні активи серед іншого
складаються з акцій та облігацій українських емітентів, що відповідно до норм
законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі. У
цій частині Закон чітко встановлює критерії віднесення акцій та облігацій українських емітентів до пенсійних активів.
Зокрема, такими критеріями є: проходження лістингу на фондовій біржі та
перебування в обігу на фондовій біржі.

Лістинг та делістинг
Відповідно до ст. 1 Закону «Про цінні
папери та фондовий ринок» під лістингом розуміється сукупність процедур
із включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних
паперів і емітента умовам та вимогам,
установленим у правилах організатора
торгівлі. Тобто одним із критеріїв віднесення акцій та облігацій українських
емітентів до пенсійних активів є проходження ними процедури включення до
реєстру організатора торгівлі та відповідність емітента умовам і вимогам ор-
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ганізатора торгівлі. Водночас слід зазначити, що ст. 1 Закону «Про цінні папери
та фондовий ринок» містить також поняття делістингу, під яким розуміється
процедура виключення цінних паперів
з реєстру організатора торгівлі, якщо
вони не відповідають правилам організатора торгівлі, з наступним припиненням їх обігу на організаторі торгівлі або
переведенням в категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення
до реєстру організатора торгівлі.
Відповідно до п. 4 Розділу 3 Положення про функціонування фондових
бірж, затвердженого рішенням ДКЦПФР
від 19 грудня 2006 р. №1542, допуск
цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до
біржового списку. Згідно з п. 1 Розділу
1 вказаного Положення біржовим списком є документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів
та інших фінансових інструментів, які в
конкретний момент часу на відповідну
дату допущені до торгівлі на фондовій
біржі за категорією лістингових цінних
паперів або за категорією позалістингових цінних паперів та інших фінансових
інструментів. Цим же пунктом встановлено, що біржовий реєстр – це складова
біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів.
Тобто положення чинного законодавства України розмежовують поняття «лістинг» та «обіг на фондовій біржі»
і передбачають наявність двох різних
категорій акцій та облігацій, які знаходяться в обігу на фондових біржах, а
саме: лістингові акції та облігації та позалістингові акції та облігації. При цьому
слід звернути увагу на те, що п. 2 ч. 2
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ст. 47 Закону «Про недержавне пенсійне
забезпечення» при встановленні критеріїв віднесення акцій та облігацій українських емітентів до пенсійних активів
висуває вимоги щодо перебування в
обігу на фондовій біржі, а також проходження процедури лістингу.
Оскільки лістинг означає процедуру
включення саме до біржового реєстру,
а не до біржового списку, а також відповідність емітента умовам та вимогам
фондової біржі, здійснення відносно
цінних паперів процедури делістингу
(тобто виключення з біржового реєстру
та засвідчення того факту, що емітент не
відповідає вимогам фондової біржі), навіть якщо цінні папери залишатимуться
в обігу на фондовій біржі, означатиме,
що відповідні цінні папери не пройшли
процедуру лістингу.
Внаслідок цього такі цінні папери
втратять статус пенсійних активів та
отримають статус активів пенсійного
фонду як такі, що належать пенсійному
фонду, проте не відповідають вимогам
п. 2 ч. 2 ст. 47 Закону. Проходження такими цінними паперами процедури лістингу в минулому (на момент придбання
до складу пенсійних активів) не може
бути підставою для залишення цінних
паперів у складі пенсійних активів,
оскільки лістинг – це не одноразова дія,
а процедура внесення цінних паперів до
біржового реєстру та процедура контролю за їх відповідністю вимогам біржі.
Якщо ці процедури припиняються (шляхом делістингу), цінні папери набувають
статусу таких, що не пройшли лістинг.

Висновки
У разі виключення з біржового реєстру акцій чи облігацій українських
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емітентів, які були включені до пенсійних активів недержавного пенсійного
фонду, фактично матиме місце невідповідність складу та структури активів
фонду вимогам, встановленим законодавством. Відтак, особа, яка проводить діяльність з управління активами
пенсійного фонду, буде зобов’язана в
строки, встановленні Положенням про
вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами
недержавних пенсійних фондів щодо
складу та структури зазначених активів, затвердженим рішенням ДКЦПФР
від 10 грудня 2003 р. №560, привести
склад та структуру активів пенсійного
фонду у відповідність до вимог законодавства.
Невчинення вказаних дій означатиме порушення п. 2 ч. 3 ст. 47 Закону, яке
встановлює, що пенсійні активи пенсійного фонду в цінних паперах не можуть
включати цінні папери, які не пройшли
лістинг фондової біржі або торговельноінформаційної системи, що зареєстровані у встановленому порядку.
Проте наведене обґрунтування є
лише одним із можливих тлумачень
правових норм. Існують й інші позиції,
відповідно до яких до складу активів
пенсійних фондів включають акції та
облігації, які знаходяться в обігу на фондових біржах як позалістингові. Тобто
доти, доки окреслена проблема не буде
вирішена шляхом зміни формулювання
в Законі або за допомогою відповідного
роз’яснення ДКЦПФР, існуватимуть можливості для зловживань, які зводитимуть
нанівець усі спроби зробити інститут
недержавного пенсійного страхування,
визнаний у розвинутих країнах, привабливим для громадян України.
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«Юридичні фірми для підприємств України»

Банківська гарантія:
особливості розгляду спорів

Андрій КУЗНЕЦОВ,
партнер ЮФ «Антіка»
Гарантія належить до способів забезпечення виконання зобов’язань боржника перед кредитором, а тому їй притаманні як загальні риси такого правового
інституту, так і певні особливості. Здебільшого саме ці особливості зумовлюють
різне застосування суб’єктами цивільних
правовідносин положень законодавства,
яке регулює банківську гарантію, а відтак,
формують судову практику при вирішенні цієї категорії спорів.
До особливостей гарантії відноситься суб’єктний склад осіб, які можуть
виступати гарантами виконання боржником своїх зобов’язань перед кредитором. Із правового аналізу ст. 560 ЦК
України вбачається, що гарантом може
виступити не будь-яка особа, а лише
банк, інша фінансова установа або страхова організація. Разом з тим трапляються випадки, коли гарантія видається
особою, яка не має статусу фінансової
установи чи страхової організації, що в
подальшому зумовлює визнання судом
такого правочину недійсним.
Слід зазначити, що згідно норм Закону «Про банки і банківську діяльність»,
«Положення про порядок здійснення
банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах», затвердженого постановою Правління НБУ
від 15 грудня 2004 р. №639, банківська
гарантія відноситься до кредитних операцій, що визначає особливості прийняття гарантом і принципалом рішень,
пов’язаних з її видачею (отриманням).

Річ у тому, що у більшості випадків внутрішніми нормативними актами банків
та юридичних осіб – боржників передбачено те, що рішення про видачу
(отримання) кредитів повинно прийматись колегіальним органом юрособи
(кредитним комітетом, спостережною
радою, правлінням тощо). Разом з тим
інколи вказані рішення приймаються
посадовими особами гаранта чи принципала одноособово з перевищенням
наданої їм компетенції. Вказану невідповідність гарантії законодавству суди
усувають шляхом визнання таких правочинів недійсними.
Серед іншого, особливістю гарантії є її автономність від основного зобов’язання. Така самостійність проявляється в тому, що зобов’язання гаранта
перед кредитором не залежить від основного зобов’язання (його припинення
або недійсності), зокрема і тоді, коли в
гарантії міститься посилання на основне зобов’язання (ст. 562 ЦК). Тобто у разі
визнання недійсним договору, виконання якого було забезпечене гарантією,
дійсність останньої не припиняється,
хоча за загальним правилом недійсність
основного зобов’язання спричиняє недійсність правочину щодо його забезпечення (ч. 2 ст. 548 ЦК України).
Автономність гарантії означає також
те, що для отримання коштів за гарантією бенефіціару необхідно і достатньо
надати гаранту лише той перелік документів, який визначений умовами гарантії. Отримавши від бенефіціара передбачену гарантією вимогу, гарант не має
права вимагати від бенефіціара будь-які
інші документи, пов’язані із відносинами принципала із бенефіціаром, в тому
числі щодо підтвердження дійсності
основного зобов’язання, обставин порушення основного зобов’язання, отримання від принципала підтвердження
порушення ним свого зобов’язання та
неможливості виконати свій обов’язок
абощо (якщо подання цих документів
не передбачено умовами гарантії – ч. 2
ст. 563 ЦК).
Самостійність гарантії полягає також
у тому, що гарант зобов’язаний викона-

ти пред’явлену до нього вимогу навіть
тоді, коли гаранту відомо про відсутність порушення принципалом своїх
зобов’язань, якщо вимога бенефіціара
містить усі необхідні формальності.
Після виплати коштів бенефіціару банк
у регресному порядку має право стягнути з принципала усі понесені ним
витрати по виконанню гарантії. Після
стягнення банком із боржника коштів,
останній може пред’явити вимогу бенефіціару про відшкодування завданих
боржнику збитків, якщо пред’явлення
бенефіціаром вимоги гаранту було
безпідставним. Такий висновок вбачається правильним з огляду на норми
ч. 3 ст. 565 ЦК, а також враховуючи
принцип безумовності гарантії. Разом з
тим у деяких випадках під час розгляду
судами спорів, пов’язаних з відмовою
гаранта виконати свої зобов’язання
перед бенефіціаром, суди виходять
за рамки предмета доказування і досліджують відносини між боржником
і кредитором у той час, коли умовами
задоволення гарантії не передбачено надання гаранту інших документів,
крім вимоги бенефіціара. При цьому
якщо під час дослідження усіх обставин справи буде встановлено відсутність порушення боржником свого
зобов’язання перед кредитором, деякі
суди відмовляють у задоволенні позову бенефіціара до гаранта.
Вказаний підхід до вирішення спорів
щодо виконання умов гарантії нівелює
даний спосіб забезпечення виконання
зобов’язання і призводить до перетворення гарантії на банальну поруку, що є
недопустимим.
На нашу думку, окреслені вище питання застосування законодавства про
гарантію повинні стати предметом узагальнення вищими судовими інстанціями практики застосування судами цього
законодавства. Можна також очікувати,
що після перегляду відповідних судових
рішень касаційних інстанцій у даній категорії справ Верховний Суд висловить
правову позицію, що уніфікує судову
практику та дасть правові орієнтири у
правозастосуванні.
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