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Зміст

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

Координатор проекту  
«Юридичні фірми 
для підприємств України – 2012» 
Дмитро ШКАРУПА

Вступне слово

Цей вислів найвідомішого історика стародавнього Риму Лівія як 
ніколи актуальний і зараз. У суті афоризма закладена одна з осно-
вних рушійних сил ефективної діяльності сучасного українського 
підприємця: висока професійність юриста – запорука успіху будь-
якої справи! Проте бізнесу досить 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 тиж-

день» другий рік поспіль беруть частину ваших проблем на себе, 
підготувавши для вітчизняного бізнесу каталог «Юридичні фірми 

для підприємств України – 2012».
Видання, що, як і Ви, тримають в руках керівники близько 8000 

найбільших вітчизняних підприємств, – це сплав необхідних знань 
та корисної ділової інформації. Ми рекомендуємо вам кращих пред-
ставників юридичного ринку України, які можуть як вирішити окре-
мі правові проблеми вашого бізнесу, так і надати йому повноцінний 
юридичний супровід. Окрім того, цьогоріч ми розширили каталог 
розділом «Нотаріуси України». Маємо надію, професійний нотаріус 
стане Вам у нагоді.

Також ми пропонуємо вашій увазі вже готові юридичні рішення у 
форматі кращих статей, які були підготовлені юристами спеці-
ально для цього видання.

Як колись зазначав американський письменник Уільям Ченнінг, ве-
ликі можливості приходять до всіх, але багато хто навіть не знає, 
що зустрівся з ними.

Ми щиро бажаємо вам зустріти великі можливості і розумно роз-
порядитися ними. А вдалий вибір юриста лише сприятиме цьому. 

Тож успіхів Вам та нових досягнень!

Ex parvis saepe magnarum 
rerum momenta pendent, 
тобто результат великих справ
часто залежить від дрібниць
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Основні клієнти фірми

  ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Group)          Банк «Форум»
  АТ «Райффайзен Банк Аваль»              Фірми банківського сектору

Юридична практика

«Іса Прайм Девелопментс» – 160 млн євро
Представництво інтересів ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Group) у реструктуризації боргу.

ВАТ «Дніпрошина» – 83 млн євро
Захист інтересів у процедурі банкрутства.

Чернігівський завод будівельних матеріалів – 53 млн євро
Представництво інтересів Укрсоцбанку в спорі про стягнення боргу.

«Агрофактор-Інвест» – 44 млн євро
Представництво інтересів банку «Форум» (Commerzbank Group) у стягненні боргу.

ТОВ «Спарта» – 42 млн євро
Представництво інтересів банку «Форум» у судовому стягненні боргів, яке призвело до 

неплатоспроможності боржника.

«Таврія» – 25 млн євро
Правова допомога банку «Форум» у судовому розгляді.

«XXI століття Миколаїв» – 22 млн євро
Представництво інтересів банку «Форум» у стягненні боргу.

«Білоцерківмаз» – 21 млн євро
Представництво інтересів банку «Форум» в судовому стягненні боргу.

«Союз» – 18 млн євро
Юридична допомога Укрсоцбанку у стягненні боргу.

Торгова компанія «Інтермаркет» – 14 млн євро
Представництво інтересів Укрсоцбанку у стягненні боргу. 

Страхова компанія «Провіта» – 11 млн євро
Представництво інтересів банку «Форум» в судовій справі по стягненню боргів.

ВАТ «Мостобуд» – 8 млн євро
Представництво інтересів Укрсоцбанку в судовому розгляді щодо повернення кредит-

ної заборгованості.

«Юридичні фірми     для підприємств України»

Робочі мови:

Адреса й контакти:

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Загальна кількість 

співробітників: 30

  Банківське і фінансове право
  Банкрутство і реструктуризація 

  заборгованості
  Інтелектуальна власність
  Конкурентне 

  і антимонопольне право
  Корпоративне право, M&A
  Нерухомість і земельне право
  Кримінальне право
  Судова практика
  Податкове право
  Трудове право

Українська, російська, англійська

БОЯРЧУКОВ 

Сергій Григорович

керуючий партнер

АЛЄКСЄЄВ 

Сергій Олегович

керуючий партнер

вул. Панаса Мирного, 7, оф. 5 
01011, м. Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 537 22 82, 
                    +38(044) 537 18 28  
web-site: www.abp.kiev.ua
e-mail: offi  ce@abp.kiev.ua

ЮК «Алєксєєв, 

Боярчуков та партнери»
Рік заснування:  2005
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Main clients of the fi rm
 

  Unicredit Group                           Commerzbank     
  Raiff eisen Bank Aval Public Joint Stock Company     Firms of bank sector

Law practice

ISA Prime Developments – EUR 160 million
Representing Ukrsotsbank (UniCredit Group) in a debt restructuring case. 

OJSC «Dniproshyna» – EUR 83 million
Participation in an insolvency procedure.

Chernigiv Construction Materials Plant – EUR 53 million
Guided Ukrsotsbank through the debt recovery dispute which resulted in gaining 

control over the debtors’ insolvency procedure.

The «AgrofactorInvest» case – EUR 44 million
Represented Bank Forum (Commerzbank Group) in a debt recovery litigation case.

LLC «Sparta» – EUR 42 million
Represented Bank Forum in a debt recovery litigation case which resulted in a debt-

or’s insolvency procedure.

The «Tavriya» case – EUR 25 million
Legal assistance to Bank Forum in an insolvency litigation case.

XXI Century Mykolaiv – EUR 22 million
Represented Bank Forum in a debt recovery dispute which resulted into control 

over the debtor’s bankruptcy.

The «Bilotserkivmaz» case – EUR 21 million
Representing Bank Forum in a debt recovery litigation. Successfully handled with 

the debt rearrangement memorandum.

The «Soyuz» case – EUR 18 million
Legal assistance to Ukrsotsbank in a debt recovery case.

Trading Company «Intermarket» – EUR 14 million
Representing Ukrsotsbank in a debt recovery case. Settled via concentrating corpo-

rate control over the debtor’s bankruptcy.

Insurance Company «Provita» – EUR 11 million
Representing Bank Forum in a debt recovery litigation case.

PJSC «Mostobud» – EUR 8 million
Representing Ukrsotsbank in the court proceeding regarding recovery of the credit 

indebtedness.

«Law Firms     For Ukrainian Business»

Ukrainian, Russian, English

  Banking and Finance
  Bankruptcy and Restructuring
  Intellectual Property
  Competition and Antitrust
  Corporate Law, M&A
  Real Estate and Land Law
  Criminal Law
  Litigation
  Taxation
  Labour and Employment

Panasa Myrnoho str., 7, offi  ce 5
01011, Kyiv, Ukraine
Tel./fax:  +38(044) 537 22 82, 
               +38(044) 537 18 28
web-site: www.abp.kiev.ua
e-mail: offi  ce@abp.kiev.ua

Languages:

Address and contacts:

Law fi rm 

specialization: 

Total 

employment: 30

Logo   |   Логотип

Sergiy ALEKSEEV

Managing partner 

Sergiy  BOYARCHUKOV

Managing partner

Law fi rm «Alekseev, 

Boyarchukov and partners» 
Foundation Year:  2005
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Робочі мови:

Адреса й контакти:

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Загальна кількість 

співробітників: 

Основні клієнти фірми

Юридична фірма «Антіка» надає повний спектр юридичних послуг українським, росій-
ським та міжнародним компаніям, що працюють в таких сферах індустрії, як телекомуніка-
ції, важка, хімічна, харчова промисловість, автопромисловість, комплексний девелопмент, 
нерухомість та будівництво, користування надрами, оптова та роздрібна торгівля, медіа та 
спорт, банківський сектор та ринок фінансових послуг.

Основні клієнти фірми: «АВТ Баварія», «ВіДі Груп», «Вімм-Білль-Данн», НАК «Надра України», 
«Насосенергомаш», «Росводоканал», «Ростелеком», «Стройтрансгаз», Dyckerhoff , Esan Eczacibasi 
Industrial Raw Materials, Ghelamco, Heitman International, Henkel, International Resources Group 
(проект USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні»), Panorama Group, VitrA.

Юридична практика

Юридична фірма «Антіка» надає повний спектр юридичних послуг українським та між-
народним компаніям, що ведуть бізнес в Україні та за її межами. 

Юристи фірми є кваліфікованими спеціалістами в різних сферах права і забезпечують 
професійне та ефективне вирішення поставлених клієнтом задач будь-якої складності. 

За результатами досліджень ринку юридичних послуг, проведених авторитетними між-
народними та українськими рейтинговими виданнями «Chambers Global 2012», «Chambers 
Europe 2012», «The Legal 500 EMEA 2012», «Ukrainian Law Firms 2012. A Handbook for Foreign 
Clients», «50 провідних юридичних фірм України 2011 року», фірма рекомендована в сфері 
вирішення спорів, антимонопольного, корпоративного права, злиттів та поглинань, неру-
хомості, землі та користування надрами. Фірма є лауреатом Юридичної премії 2012 р. в 
номінації «Юридична фірма – прорив року». 

Юристи фірми мають успішний досвід супроводу низки проектів та угод різного ступеня 
складності, включаючи проведення комплексного правового аудиту (legal due diligence) 
підприємств, що працюють в різних індустріях.

Крім того, фірма має успішний досвід представництва інтересів клієнтів в українських та 
міжнародних судових інстанціях у різних категоріях судових спорів.

Юристи фірми також мають досвід в сфері юридичного супроводу інвестицій та проек-
тного фінансування, включаючи впровадження в Україні проектів (в тому числі енергосер-
вісних), що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та іншими донорами 
(ЄБРР, програмами USAID, TACIS та ПРООН).

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)

  Американська торгова палата в Україні;
  Європейська Бізнес Асоціація;
  Міжнародний союз бізнесменів України та Туреччини.

Партнери фірми є членами:

  Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України;
  Громадської ради при Антимонопольному комітеті України;
  Некомерційного Партнерства «Сприяння розвитку конкуренції в країнах СНД»;
  Міжнародної асоціації юристів (IBA);
  Асоціації правників України.

  Антимонопольне право
  Судові спори та арбітраж
  Кримінально-правовий 

  захист бізнесу
  Нерухомість та будівництво
  Проектне фінансування
  Корпоративне право
  Злиття та поглинання
  Інтелектуальна власність
  Юридична експертиза

15

українська, російська, англійська

КУЗНЕЦОВ 

Андрій Володимирович

партнер

КОТ 

Олексій Олександрович

керуючий партнер, к.ю.н. 

вул. Хрещатик, 12, 2-й поверх 
01001, м. Київ, Україна
Тел./факс:  +38(044) 390 09 20,
        +38(044) 390 09 21
web-site: www.antikalaw.com.ua
e-mail: offi  ce@antikalaw.com.ua

Юридична фірма «Антіка»
Рік заснування:  2010
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Languages:

Address and contacts:

Law fi rm 

specialization: 

Total 

employment: 

Logo   |   Логотип

Main clients of the fi rm
 
Antika Law Firm serves Ukrainian, European and multinational companies doing 

business in such fi elds as telecommunications, heavy, chemical and food industries, 
automotive, complex development, construction and real estate, subsoil use, whole-
sale and retail, media and sports, banks and fi nancial services market.

The Firm’s main clients are: AWT Bavaria, Dyckerhoff , Esan Eczacıbaşı Industrial Raw 
Materials, Ghelamco, Henkel, Heitman International, International Resources Group 
(the USAID Municipal Heating Reform Project in Ukraine), Nadra Ukrayny, Nasosener-
gomash, Panorama Group, Rostelecom, Rosvodokanal, Stroytransgaz, ViDi Group, Vi-
trA, Wimm-Bill-Dann.

Law practice

Antika Law Firm provides a full legal service to Ukrainian and multinational companies 
doing business in Ukraine and other countries. 

Lawyers of the Firm are professionals with a wide experience and skills to provide 
comprehensive and creative solutions based upon a bespoke approach to every cli-
ent project.

Reputable international and Ukrainian guides to legal profession Chambers Global 
2012, Chambers Europe 2012, The Legal 500 EMEA 2012, Ukrainian Law Firms 2012, 
A Handbook for Foreign Clients, «50 Top Law Firms of Ukraine 2011» recommend the 
Firm in the area of Dispute resolution, Antitrust, Corporate Law, M&A, Real Estate, Land 
and Subsoil Use. The Firm received Legal Award 2012 in nomination «Law Firm – a 
Breakthrough of the Year».

The Firm has successful experience in supporting as a legal consultant a number 
of projects and deals of any level of complexity, including a comprehensive legal due 
diligence of companies operating in various industries.

In addition, the Firm has successful experience of representation the clients’ inter-
ests in the Ukrainian and international courts in diff erent categories of disputes.

Lawyers of the Firm are also experienced in the fi eld of investments and project fi -
nancing, including implementation of energy performance projects in Ukraine funded 
by international fi nancial organizations and other donors (the EBRD, UNDP, TACIS and 
USAID projects).

Membership in associations, unions  etc.

The Firm is a member of:

  the American Chamber of Commerce in Ukraine;
  the European Business Association;
  International Turkish Ukrainian Businessmen Association.

The partners of the Firm are members of:

  the Scientifi c and Advisory Council of the Higher Economic Court of Ukraine; 
  the Public Council of the Antimonopoly Committee of Ukraine; 
  the Managing Council (on behalf of Ukraine) for Supporting Competition in the CIS;
  the International Bar Association; 
  the Ukrainian Bar Association. 

  Antitrust
  Litigation and arbitration
  Criminal defense for business
  Real estate and construction 
  Project fi nance
  Corporate law
  Mergers and acquisitions
  Intellectual property
  Legal expertise

ukrainian, russian, english

Dr. Alexey KOT 
Managing partner

Andrey KUZNETSOV 
Partner

15

12, Khreschatyk Street, 2nd fl oor
01001, Kyiv, Ukraine
Tel./fax:  +38(044) 390 09 20, 
      +38(044) 390 09 21
web-site: www.antikalaw.com.ua
e-mail: offi  ce@antikalaw.com.ua

Antika Law Firm
Foundation Year:  2010



«Юридичні фірми     для підприємств України» 2012

8

Робочі мови:

Адреса й контакти:

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Загальна кількість 

співробітників: 

ЄВСТІГНЄЄВ 
Андрій Сергійович, 

партнер

Основні клієнти фірми
  ТОВ «РосУкрЕнерго»                ТОВ «L.I.T. Group»
  Група компаній «Компаньйон»         ТОВ «Норвік-Україна»
  Асоціація бізнес-футболу

Юридична практика
Серед чималої кількості судових справ, які супроводжувало Об’єднання і які завер-

шились позитивно, найпоказовішою є справа щодо захисту права орендаря на переваж-
не 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 вказано-
го права на відносини у сфері військового майна. Адвокатами Об’єднання було підго-
товлено 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 про-
типравному, «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, отриманий високопосадовцем, розмір якого є одним з най-
більших за всю історію незалежної України.

Адвокатська контора має партнерів і активно надає послуги клієнтам у Вінницькій, Черні-
вецькій та Хмельницькій областях.

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 право-
вої 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 діяль-
ність із викладанням на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка, є експертом 
з правових питань журналу «Автоцентр», автором понад 200 публікацій практичного та 
наукового спрямування у спеціалізованих юридичних та суспільно-політичних виданнях. 
У 2012 р. брав участь у якості експерта з земельного права у Спільному проекті Міністер-
ства юстиції України та Програмі розвитку ООН «Юридичне забезпечення прав і можли-
востей бідних».

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 роз-
робки проектів законів, зокрема, при Комітеті ВРУ з питань промислової, регуляторної по-
літики та підприємництва.

Адвокатська контора активно підтримує ряд наукових заходів та конференцій. Підписано 
договір про співпрацю з КУП НАНУ. 

Заснована партнерами контори ВГО «Ліга народних адвокатів» 10 вересня 2010 р. отри-
мала 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 р. фінансово і організаційно підтримується фут-
больний клуб «Евеліна», що в смт Ярмолинці (Хмельницька область).

ВАСИЛИК

Віталій Валентинович,
керуючий партнер 

  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

6

українська, російська, 
англійська, польська

вул. О.Гончара, 33, офіс 1  
01054, м. Київ, Україна
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

АО «Адвокатська контора 

«Василик і Євстігнєєв»
Рік заснування:  2007 
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Languages:

Address and contacts:

Law fi rm 

specialization: 

Total 

employment: 

Logo   |   Логотип

Main clients of the fi rm
  LLC «RosUkrEnergo»               Ltd. «L.I.T. Group»
  Group «Companion»              Ltd. «Norwick Ukraine»
  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 preemp-
tion 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 appli-
cable 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 offi  cial interpretation, confi rmed 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 il-
legal 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 offi  cial’s bribe, the amount of which is the highest in the history of indepen-
dent 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 affi  liated 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 scientifi c 
direction in the specialized legal and public-pollitical issues. In 2012, he participated as an 
expert of the land law of the Joint project of the The Ministry Of Justice Of Ukraine  and the 
UNO development Program «Legal support of the rights and opportunities of the poor»

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 affi  liated to VRU.

Attorney at law’s company supports range of scientifi c actions and conferences. The 
Agreement on collaboration with KUL affi  liated to NASU was signed. 

In its turns All-Ukrainian NGO «Liga narodnyh advokativ» founded by partners of company 
has obtained the Certifi cate 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 fi nancial and  organizational assistance to FC 
«Evelina» located in Yarmolyntsi in Khmelnyts’kyi district since 2010.

Оffi  ce 1, 33 Gonchara str., 
Kyiv, 01054, 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

  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

Ukrainian, Russian, 
English, Polish

Law company 

«Vasylyk & Yevstigneyev»
Foundation Year:  2007

6

Chief Executive Offi  cer: 
Vitaliy  VASYLYK

Partner:
Andriy YEVSTIGNEYEV



2012

10

«Юридичні фірми     для підприємств України»

Робочі мови:

Адреса й контакти:

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Загальна кількість 

співробітників: 

Основні клієнти фірми
Європейський банк Ceskoslovenska obchodni banka, ірландська компанія Donegal FRS, 

іта лій ська компанія Fracasso SA, британські компанії Marks & Spencer та Crim son fi eld Ltd., 
угорська компанія PSG-International a.s., ЗАО «Галспирт», Красилівська біоелектростанція, 
Zara, Red Bull, Aviareps AG.

Юридична практика
Фірма розробляє індивідуальні бізнес-рішення з широкого кола правових питань для на-

ціональних компаній та іноземних інвесторів. Досудове врегулювання та супровід у судах здій-
снюється з усіх видів спорів, у тому числі податкових, корпоративних, комерційних, трудових. 
Кримінальні справи, з яких надають правову допомогу адвокати фірми, здебільшого економіч-
ного характеру. За галузевими напрямками фірма має особливо сильні позиції у агросекторі, 
альтернативній енергетиці, нерухомості, у виробничій сфері, торгівлі та технологіях. 

Фірма має успішний досвід правового планування та забезпечення інвестиційних проек-
тів. Найбільш показові проекти останнього періоду – супровід запуску Красилівського біо-
енергетичного заводу у Хмельницькій області за участі ірландської компанії Donegal FRS, 
а також повномасштабне консультування італійської компанії Fracasso SA щодо введення 
в експлуатацію виробничих потужностей в Україні з випуску дорожньо-огороджувальних 
конструкцій. Юристи фірми також супроводжували придбання контрольного пакета акцій  
Сергіївського золоторудного родовища з боку покупця, потужної канадської золотовидо-
бувної компанії. За участі фірми було успішно вирішено декілька податкових спорів щодо 
неправильного нарахування ПДВ та застосування штрафних санкцій, зокрема, на користь 
компанії Marks & Spencer  в Україні та ЗАТ «Галспирт». Протягом 2011 р. фірма здійснила су-
провід крупних угод зі злиття та поглинання для десяти компаній на загальну суму близько 
100 млн доларів США, зокрема, в агросекторі та медичній галузі.

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Партнери фірми беруть активну участь у заходах та підтримують ініціативи Української 

асоціації адвокатів (ААУ) та Української асоціації правників (АПУ). Керуючий партнер Ва-

лентин Гвоздій, який є віце-президентом ААУ, приділяє багато уваги всебічному аудиту 
законодавства та бере участь як експерт-консультант в роботі державних органів над роз-
робкою та удосконаленням податкового законодавства.

Фірма бере участь у ініційованій ООН в Україні національній кампанії «Go Green», мета 
якої  створювати «зелені» офіси та робити бізнес енергоефективним.

Фірма є ексклюзивним членом від України MSI Global Alliance – міжнародної організації, що  
об’єднує провідні та найбільш авторитетні на своїх ринках юридичні та аудиторські компанії.

Завдяки стабільним показникам доходу та фінансової ефективності фірма займає впев-
нені позиції серед лідерів національного юридичного ринку, про що свідчать результати 
дослідження «50 провідних юридичних фірм України» спеціалізованого тижневика «Юри-
дична практика». Фірма та її фахівці також достойно представлені у таких авторитетних 
міжнародних рейтингах, як Legal 500 та Best Lawyers International.

Благодійна діяльність (pro bono)
Фірма безкоштовно надає правову допомогу благодійним фондам та приватним осо-

бам. Зокрема, спільно з міжнародною організацією було розпочато реєстрацію фонду, ме-
тою якого є допомога інвалідам в Україні – придбання транспортних засобів, візків та забез-
печення вільного доступу до місць громадського користування.

  Міжнародний комерційний
  арбітраж

  Кримінальне право
  Судова практика
  Корпоративне право, M&A

  Банківська та фінансове право
  Ринки капіталу та цінні папери
  Податкова практика
  Нерухомість та будівництво
  Антимонопольне (конкурентне)

  право
  Міжнародна торгова 

  та митна практика

20

українська, російська, 
англійська

ГВОЗДІЙ 

Валентин Анатолійович

керуючий партнер

ОБЕРКОВИЧ

Сергій Олексійович

cтарший партнер

вул. Інститутська, 19Б, офіс 26
01021, м. Київ, Україна 
Тел./факс: +38(044) 581 1220/21,
       +38(044) 581 1222
web-site: www.golaw.ua
e-mail: info@golaw.ua

ТОВ «Юридична фірма 

«Гвоздій та Оберкович»
Рік заснування:  2003
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Main clients of the fi rm
 Ceskoslovenska obchodni banka (CSOB), Donegal FRS (Ireland), Fracasso SA (Italy), 

Marks & Spencer Ukraine (UK), Crimsonfi eld Ltd (UK), PSG-International a.s. (Hungary), 
Galitsia Distillery (CJSC Galspirt, Ukraine) Krasilov Biopower Plant (Ukraine), Zara, Red 
Bull, Aviareps AG.

Law practice
 The fi rm provides targeted business solutions on a wide range of legal issues to for-

eign investors and local companies. The fi rm’s attorneys guide clients through pre-trial 
settlement of disputes of varied nature, including tax, corporate, commercial and labor 
disputes, and represent clients’ interest in court proceedings. Criminal cases handled 
by the fi rm are mostly economic crimes and white collar investigations. On industry 
side, the fi rm has developed particularly strong expertise in agrisector, alternative en-
ergy, real estate, food production, retail and IT. 

The fi rm is regularly engaged in full legal support of investments in Ukraine. As for 
recent investor-related projects, the fi rm counseled an Irish company Donegal FRS on 
implementation of the bio electricity facility of Krasilov Biopower Plant in Khmelnytsk 
Region; advised Fracasso SA, an Italian producer of metal construction materials and 
relevant equipment, on establishing presence in Ukraine through launch of production 
facility; supported a large Canadian gold exploration company in acquisition of up to 
a 90% interest in the Sergeevske Gold Deposit located in Eastern Ukraine. Highlighted 
tax disputes of 2011 included representation of Galitsia Distillery and Marks & Spencer 
Ukraine in challenging improper calculation of VAT and related penalties. In 2011 the 
fi rm handled M&A and corporate advisory for 10+ companies for a total value exceed-
ing USD 100 million, mainly in agrisector and medicine.

Membership in associations, unions  etc.
The fi rm’s partners actively participate and support initiatives of the professional 

organization – the Ukrainian Bar Association (UBA) and the Ukrainian Association of 
Attorneys (UAA). Managing Partner Valentyn Gvozdiy, acting Vice-president of the UAA, 
is involved in high-quality review of the applicable laws and regulations and their com-
prehensive due diligence.

The fi rm has joined the «Go Green» national campaign initiated by the UN in Ukraine 
and aimed at creating a healthy green offi  ce and making business more energy effi  cient. 

The fi rm is an exclusive legal member in Ukraine of MSI Global Alliance, one of the world’s 
leading international professional networks of independent legal and accounting fi rms.

The fi rm’s revenue and fi nancial effi  ciency annually resulted in top positions among law 
fi rms in Ukraine, as reported in the national legal market survey Top 50 Law Firms in Ukraine 
released by Yuridicheskaya Practika, a Ukrainian legal weekly. The fi rm also gained great 
exposure in the reputable international rankings Legal 500 and Best Lawyers International.

Charitable activities of the company (pro bono)
The fi rm provides a free of charge (pro bono) legal assistance to charitable founda-

tions and private individuals. In particular, fi rm jointly with an international organiza-
tion have initiated the registration process of charitable foundation aimed at purchas-
ing vehicles and powered wheelchairs to disabled people, as well as providing their 
equal access to public transport and places of cultural interest in Ukraine.

«Law Firms     For Ukrainian Business»

English, Ukrainian, Russian

  International commercial 
  arbitration

  Criminal law and proceedings
  Dispute resolution
  Corporate, M&A
  Banking and fi nance
  Capital markets and securities
  Tax law
  Real estate and construction
  Antitrust and competition
  International trade and customs

19B Instytutska str., suite 29
01021, Kyiv, Ukraine 
tel./fax:  +38(044) 581 1220/21, 
      +38(044) 581 1222 
web-site: www.golaw.ua
e-mail:  info@golaw.ua

Languages:

Address and contacts:

Law fi rm 

specialization: 

Total 

employment: 20

Logo   |   Логотип

Valentyn GVOZDIY

Managing partner

Sergiy OBERKOVYCH

Senior Partner 

Gvozdiy & Oberkovych 

Law Firm
Foundation Year:  2003 
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«Юридичні фірми     для підприємств України»

Робочі мови:

Загальна кількість 

співробітників: 

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Адреса й контакти:

Основні клієнти фірми
Адвокатська фірма «Грамацький і партнери» надає на постійній основі юридичні послу-

ги понад ста українським та іноземним компаніям. 
Серед клієнтів Фірми підприємства, що працюють у різних галузях промисловості, тран-

спорту, енергетики, телекомунікацій, а також виробничі та торгові корпорації; авіакомпанії; 
страхові, туристичні та охоронні агентства; учасники фондового ринку; офшорні компанії; 
засоби масової інформації. 

Юридична практика
Адвокатська фірма «Грамацький і партнери» пропонує своїм клієнтам широкий спектр 

юридичних послуг у різних галузях права, що регулюють суспільні відносини у сфері під-
приємницької діяльності.

Спеціалізацію Адвокатської фірми «Грамацький і партнери» складає переважна біль-
шість галузей вітчизняного та деякі сфери зарубіжного права. Це дозволяє підійти до 
вирішення будь-яких правових питань комплексно. Останнє нівелює імовірність виник-
нення 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 кон-
салтингових послуг.

Географія юридичних послуг, які надаються Адвокатською фірмою, охоплює не лише 
ряд регіонів України, але і деякі зарубіжні країни. За необхідності Адвокатська фірма має 
можливість залучати зарубіжних партнерів для здійснення представництва інтересів 
своїх клієнтів за межами України та для надання консультацій, пов’язаних із законодав-
ством зарубіжних країн. 

За підсумками рейтингових програм, що проводяться авторитетними юридичними ви-
даннями, 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 спе-

ціалісти, які виступають єдиною командою, а основним надбанням Фірми являються її 
клієнти; 

  враховуючи, що основна місія Фірми – захищати інтереси клієнтів і нести правову куль-
туру 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 від-
криття нових перспектив їх бізнесу. 

  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
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ГРАМАЦЬКИЙ 
Ернест Мірчевич,

президент

українська, російська, англійська, 
польська, італійська, чеська

вул. Михайлівська, 16, оф. 7
01001, м. Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 581-15-51 
web-site: www.gramatskiy.com 
e-mail: offi  ce@gramatskiy.com.ua

АО  «Адвокатська фірма 

«Грамацький і партнери»
Рік заснування:  1998
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«Law Firms     For Ukrainian Business»

Logo   |   Логотип

Languages:

Law fi rm 

specialization: 

Total 

employment: 

Address and contacts:

Main clients of the fi rm
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 off ers its clients a wide variety of legal services in most 

fi elds of national and some spheres of international law. The fi rm has a great experi-
ence in solving problems connected to entrepreneurial relations. This approach allows 
to resolve legal issues comprehensively and to avoid errors, omissions and fl aws. Gra-
matskiy 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 fi elds of civil, commercial, corporate law, foreign eco-
nomic 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 pro-
vides other legal services.

Because of its dedication and professionalism, according to the professional edi-
tions, 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, effi  ciency 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 confi dence in future and opens new prospects for their business.

Ukrainian, Russian, English, 
Polis, Italian and Check

  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

Offi  ce 7, 16 Mykhaylivska Str., 
Kyiv, 01001, Ukraine
Phone/Fax: +38(044) 581-15-51
web-site: www.gramatskiy.com
e-mail: offi  ce@gramatskiy.com.ua
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Gramatskiy and Partners, 

attorneys at law
Foundation Year:  1998

President: 
Ernest GRAMATSKIY
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Юридична практика

Юридичне бюро «Допомога» – юридична фірма, що активно працює на ринку юридич-
них послуг України вже 10 років. На підприємстві працюють досвідчені юристи, в тому чис-
лі ті, які мають свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю.

За характером діяльності, стратегії бізнесу та концепції кадрового розвитку – Юридичне 
бюро «Допомога» консалтингова фірма, яка займається професійним консалтингом, а саме 
надає консультаційні та представницькі послуги клієнтам за допомогою фахівців відповід-
ної кваліфікації.

ЮБ «Допомога» готове надати будь-яку юридичну допомогу юридичним та фізичним 
особам – від незначної юридичної консультації до представництва інтересів в суді по 
складних категоріях справ: витребування майна з чужого незаконного володіння, визна-
ння правочинів недійсними, спори щодо нерухомості та житла, визнання актів державних 
органів недійсними, захист у кримінальному процесі.

Розуміючи, що будь-яка проблема клієнта для нього найголовніша, ми не розставляє-
мо пріоритети в нашій роботі в залежності від значимості справи. Навпаки, маючи бага-
тий досвід роботи, наші юристи знають, що у більшості «прості» доручення можуть при-
ховувати в собі серйозні юридичні казуси і вилитися в протистояння інтересів багатьох 
зацікавлених осіб.

Принципи нашої роботи засновані на достатності наданої послуги та головному прави-
лі адвоката – «Не нашкодь». Тому ми завжди залишаємо право вибору за клієнтом. Якщо 
проведена юридична консультація є достатньою, ми не нав'язуємо необхідність укладання 
угоди з адвокатом на представництво інтересів, переслідуючи свої комерційні цілі.

Нерідко адвокату доводиться боротися зі свавіллям чиновників і державних службов-
ців. В окремих випадках, якщо це виправдано, ми залучаємо громадськість та ЗМІ, щоб з їх 
допомогою натиснути на свавільного «діяча» і надати справі суспільний резонанс.

З урахуванням міжнародної практики ми супроводжуємо арбітражні процеси, пред-
ставляючи інтереси та консультуючи клієнтів у комерційних спорах, спорах, пов'язаних з 
діяльністю спільних підприємств, страхуванням тощо. Значного досвіду фахівці фірми до-
сягли в супроводженні транспортних справ та в сприянні виконанню на території України 
рішень іноземних арбітражів.

Підготовка до вирішення міжнародних комерційних спорів починається задовго до 
того, як ділові відносини сформувалися і суперечка виникла. Ми допомагаємо скласти най-
більш правильне арбітражне застереження в комерційному контракті про врегулювання 
суперечок, які ще не виникли, але можуть виникнути в ході комерційної діяльності клієнта 
за даним контрактом з його контрагентами. У цьому випадку наші клієнти вже підготовле-
ні до цих спорів, вони знають, як і де спірна ситуація буде розв'язуватись, яка мова буде 
використовуватись, матеріальне право якої держави буде застосовуватись при вирішенні 
спору і які формальності повинні бути дотримані.

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)

Партнери Юридичного бюро «Допомога» Климчук А.В. та Коломієць А.П. мають 
ступінь магістрів права, є міжнародними арбітрами як Міжнародного комерційного ар-
бітражного суду при ТПП України, так і Литовської арбітражної асоціації (м. Вільнюс), є 
авторами публікацій з актуальних правових тем в газеті «Правовий тиждень» та інших 
українських та зарубіжних виданнях. Деякі матеріали проведених гучних справ фірми ви-
користані в телепрограмі «Гроші».

«Юридичні фірми     для підприємств України»

Робочі мови:

Адреса й контакти:

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Загальна кількість 

співробітників: 7

Українська, російська, 
англійська

  Міжнародний арбітраж 
  Міжнародне право
  Комерційне право
  Цивільне право
  Кримінальне право
  Адміністративне право
  Транспортне право
  Митне право
  Земельні спори та нерухомість
  Проведення автотоварознавчої

  експертизи, геодезичних 
  досліджень та оцінки землі

КОЛОМІЄЦЬ 

Андрій Петрович

партнер

КЛИМЧУК 

Андрій Валерійович

партнер 

вул. Бориса Гмирі, 2, офіс 17
02140, м. Київ, Україна 
Тел./факс: +38(044) 219 2717,
                    +38(044) 237 5959,
                    +38(067) 243 3939
web-site: www.dtp.biz.ua 
e-mail: advocata@gmail.com 

Юридичне бюро 

«Допомога»
Рік заснування:  2001
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«Law Firms     For Ukrainian Business»

Languages:

Address and contacts:

Law fi rm 

specialization: 

Total 

employment: 

Logo   |   Логотип

  International Arbitration
  International Law 
  Commercial Law 
  Civil Law, Criminal Law
  Administrative Law
  Transport Law
  Customs Law 
  Land Disputes and Real Estate
  The fi rm also provides services 

  for the Auto-Commodity Expertise,  
  Geodesic Survey and 
  Valuation of Land

Ukrainian, Russian,
English

2 B.Gmyri str., offi  ce 17, 
Kyiv 02140, Ukraine
Tel./fax:  +38(044) 219 2717,
               +38(044) 237 5959,
               +38 (067) 243 3939
web-site: www.dtp.biz.ua 
e-mail: advocata@gmail.com 

Andrii KLYMCHUK

Partner

Andrii KOLOMIYETS

Partner 

Law practice

 Law fi rm «Dopomoga» – is a law fi rm that has been actively working in the legal 
services market of Ukraine for already 10 years. The company employs experienced 
lawyers, including those who have a certifi cate to be engaged in advocacy.

By the nature of the activities, business strategy and human development con-
cept – Law fi rm «Dopomoga» is a consulting fi rm that deals with professional consult-
ing services, namely providing consulting and representation services to clients with 
the help of qualifi ed experts. 

Law fi rm «Dopomoga» is ready to provide any legal assistance to legal entities and 
individuals from common legal advice to representation of interests in courts in the 
cases of complex categories: reclamation of property from unlawful possession, invali-
dation of transactions, real estate and residential property related disputes, invalida-
tion of acts of state bodies, defense in criminal proceedings.

Realizing that any problem of the client is the most important for him, we don not 
set priorities in our work according to the signifi cance of the case. On the contrary, 
being wide-experienced specialists, our lawyers know that sometimes the "simplest" 
power of attorneys can hide serious legal aftergrowth and result in confl ict of interest 
of many parties involved.

The principles of our work are based on the suffi  ciency of the services provided and 
the main rule of a lawyer «do no harm». Therefore, we reserve the right to choose for 
the customer. If the legal advice provided is suffi  cient, we do not force the necessity 
upon the client of conclusion of the agreement with a lawyer to represent interests 
pursuing our commercial objectives.

Often the lawyer has to struggle against the outrageous actions of offi  cials and state 
offi  cers. In some cases, if justifi ed, we involve the public and media to use them to press 
on the outrageous "fi gure" and draw public attention to a case.

Taking into account the international practice, we accompany the arbitration pro-
cess, representing and advising clients in commercial disputes, disputes relating to the 
activities of joint ventures, insurance etc. The company’s specialists achieved a signifi -
cant experience in providing legal services in regard to traffi  c cases as well as assistance 
in the enforcement of foreign arbitral awards in the territory of Ukraine.

Preparation for settlement of international commercial disputes starts long before 
a business relationship was formed and the dispute arose. We help to draft the most 
correct arbitration clause in a commercial contract of settlement of disputes that had 
not yet arisen, but may occur during business activities between the client and the 
contracting parties under the contract. In this case, our clients are already prepared for 
such kind of disputes, they know how and where the controversial situation will be re-
solved, which language will be used, the substantive law of which state will be applied 
to the dispute resolution and which formalities shall be observed.

Membership in associations, unions  etc.

Partners of Law fi rm «Dopomoga» Andrii Klymchuk and Andrii Kolomiyets possess 
Master of Law degrees, are international arbitrators of the International Commercial Ar-
bitration Court at the Ukrainian CCI as well as of the Lithuanian Arbitration Association 
(LAA, Vilnius), are the authors of publications on actual legal issues in the newspaper 
«Legal Weekly» and in the other Ukrainian and foreign editions. Some materials of high 
profi le cases carried by the law fi rm have been used in the TV program «Money».

7

Law offi  ce 

«Dopomoga»
Foundation Year:  2001
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«Юридичні фірми     для підприємств України»

Адреса й контакти:

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Загальна кількість 

співробітників: 

Робочі мови:

Основні клієнти фірми

ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», ПАТ «Київстар», Kulczyk Holding SA, Yara International ASA, LLENTAB 
Group, Pipelife S.A., Сersanit S.A., Zepter International Ukraine, BARLINEK S.A., ArcelorMittal, PC, 
Marimpeks, LLC, Termisil Huta Szkla Wolomin SA, ТОВ «Голден Телеком», Державне підприєм-
ство «НАЕК «Енергоатом», Страхова  компанія «Універсальна», ПАТ «Укрінбанк», КиївЗНДІЕП, 
Концерн «ЕЛЕКТРОН», АЗК «КЛО», НВП «Гетьман», ЗАТ «Готель «Україна», Міжнародна кліні-
ка відновного лікування, Міжнародна агропромислова корпорація, Торговий дім «SOFI», 
ПП «Стандарт», ТОВ «Будімекс Автодор», ПП «Сігмабуд», ПП «МІК-ГРУП».

Юридична практика

ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг». Суть угоди (спору): Про визнання недійсними податко-
вих повідомлень-рішень на суму 26 165 343 доларів США. Паралельно оскарження постанови про 
порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Винесення судового рішення: Рішенням суду позовні вимоги клієнта задоволені, ви-
знано недійсними податкові повідомлення-рішення. Постанова про порушення кримі-
нальної справи скасована.

Дочірнє підприємство «Цептер Інтернаціональ Україна». Суть угоди (спору): Про 
заборону ввезення на територію України конструкцій (товарів) для вакуумного збе-
рігання товарів рослинного походження та стягнення компенсації у розмірі 2 625 000 
доларів США.

Винесення судового рішення: Рішенням першої інстанції в задоволенні позовних ви-
мог відмовлено. Судами апеляційної та касаційної інстанцій скарги прокурора відхилені, 
рішення першої інстанції залишено без змін.

ТОВ «Церзаніт Інвест». Суть угоди (спору): Про визнання недійсним податкового 
повідомлення-рішення та стягнення з державного бюджету суму бюджетного відшкоду-
вання по ПДВ у розмірі 1 750 783 доларів США.

Винесення судового рішення: Судом касаційної інстанції касаційна скарга клієнта за-
доволена, скасована постанова суду апеляційної інстанції, якою у позові було відмовлено.

ТОВ ВКФ «Коно». Суть угоди (спору): Договір між ТОВ ВКФ «Коно» і компанією «Пайплайф-
Норвегія» (PIPELIFE NORGE AS) про виробництво, поставку труб на загальну суму 6 000 000  
доларів США. Договір заключений з метою заміни колектора в Одесі.

Забезпечено повний юридичний супровід трансакції.

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)

МПЦ «EUCON» є членом:

- Українського Національного комітету Міжнародної торгівельної палати
- Польсько-Української господарчої палати
- Асоціації правників України
Керуючий партнер Ярослав Романчук є головою Громадської ради при Державній по-

датковій службі України, членом Ради підприємців при Кабінеті міністрів України,  віце-пре-
зи ден том з правових питань, оподаткування та земельних правовідносин Українського На-
ціонального комітету Міжнародної торгівельної палати.

  Податкове право
  Корпоративне право 
  Злиття та поглинання
  Антимонопольне/конкурентне   

  право
  Інтелектуальна власність
  Юридичний аудит
  Адміністративне право
  Кримінальне право 
  Земельне право
  Трудове право
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українська, російська, англійська, 
польська, німецька

Тетяна САМСІНА

старший партнер

Ярослав РОМАНЧУК

керуючий партнер

вул. Шовковична, 16-б, оф. 60
01024, м. Київ, Україна.
Алеї Єрусалимські, 117
м. Варшава, Польща. 
Тел./факс: +38(044) 238-09-44,                     
       +48 22 759-19-01 
web-site: www.eucon.ua
e-mail: offi  ce@eucon.ua

Міжнародний 

правовий центр «EUCON»
Рік заснування:  2006
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«Law Firms     For Ukrainian Business»

Ukrainian, Russian, English, 
Polish, German

  Tax Law
  Corporate Law 
  Mergers and Acquisitions 
  Competition Law 
  Intellectual Property 
  Due Diligence 
  Administrative Law 
  Criminal Law / Economic Crime 
  Land Law 
  Labour Law 

16b, Shovkovychna Str. Off . 60,
01024, Kyiv, Ukraine.
117 Al. Jerozolimskie str.,
Warsaw, Poland.
tel./fax:  +38(044) 238-09-44,                      
      +48 22 759-19-01
web-site: www.eucon.ua
e-mail: offi  ce@eucon.ua

Languages:

Address and contacts:

Law fi rm 

specialization: 

Total 

employment: 

Logo   |   Логотип

Yaroslav ROMANCHUK, 
Managing partner

Tatiana SAMSINA, 

Senior partner

Main clients of the fi rm

ТNK-BP Commerce LLC, JSC Kyivstar, Kulczyk Holding SA, Yara International ASA, LLENT-
AB Group, Pipelife S.A., Сersanit S.A., Zepter International Ukraine, BARLINEK S.A., Arcelor-
Mittal, PC, Marimpeks, LLC, Termisil Huta Szkla Wolomin SA, Golden Telecom, LLC, State 
Enterprise NAEC Energoatom, PJSC Insurance company Universalna, PJSC Ukrinbank, JSC 
Kyiv ZNDIEP (State architectural research institute), Concern ELECTRON, Petrol fi lling station 
KLO, NVP Hetman, LLC, Closed JSC Hotel complex Ukraine, International Clinic of Rehabilita-
tion, International Agroindustrial Corporation, Trading House SOFI, Private Enterprise Stan-
dard, Budimeks Avtodor, LLC, Private Enterprise Sigmabud, Private Enterprise MIK-Group

Law practice

PJSC ArcelorMittal Kryvyi Rih. The essence of the agreement (dispute): Invalidation 
of the tax decisions notice in the amount of 26,165,343 USD. At the same time an appeal 
from the decree on the initiation of criminal case for the crime under Part 3 of Art. 212 of 
Criminal Code of Ukraine.

Adjudgement: Stated claims of the client were satisfi ed by the court decision. Tax 
decisions notice were invalidated. A decree to initiate criminal case was annulled.

Subsidiary company Zepter International Ukraine. The essence of the agreement 
(dis pute): On prohibition of imports of structures (products) for vacuum storage of goods of 
vegetable origin into the territory of Ukraine and recovery of compensation in the amount 
of 2,625,000 USD.

Adjudgement: The claim was dismissed by the decision of fi rst instance. Com-
plaints of the prosecutor were dismissed by the court of appeal and court of cassation; 
the decision of the court of fi rst instance.

Сersanit Invest, LLC. The essence of the agreement (dispute): Invalidation of the tax deci-
sion notice and receiving from the State budget a VAT refund in the amount of 1,750,783 USD.

Adjudgement: The cassation complaint of the client was satisfi ed by the court of 
cassation; the decree of the court of appeal which rejected the claim was overturned.

Production Commercial Firm Kono, LLC. The essence of the agreement (dispute): An 
agreement between Production Commercial Firm Kono, LLC and PIPELIFE NORGE AS on the 
manufacturing and delivery of pipes in an aggregate amount of 6 000 000 USD. The agree-
ment was concluded in order to replace the collector in Odessa.

A full legal support of transaction was provided.

Membership in associations, unions  etc.

ILC EUCON is a member of:

- IСС Ukraine
- Polish-Ukrainian Chamber of Commerce
- Ukrainian Bar Association
Managing partner Yaroslav Romanchuk is a head of the Social Council under the 

State Tax Service of Ukraine, member of the Council of Entrepreneurs under the Cabi-
net of Ministers of Ukraine, Vice - President of the IСC Ukraine on legal issues, taxation 
and land relations. 
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International 

Legal Center «EUCON»
Foundation Year:  2006
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Основні клієнти фірми
Адвокатська компанія IMG Partners має багаторічний успішний досвід юридичного супро-

воду низки вітчизняних та зарубіжних підприємств аграрного сектора, транспортної й буді-
вельної галузей, банківських установ, інвестиційних фондів та девелоперських компаній.   

Юридична практика
Серед основних напрямків діяльності компанії – земельне та податкове право, судова 

практика, банківське право, міжнародне та європейське право. Найбільш показовими на-
шими проектами є:

• Захист інтересів крупного агрохолдингу у справі про стягнення заборгованості перед 
українським банком за кредитними договорами.

• Придбання цілісного майнового комплексу (цукрового заводу) в інтересах великого 
українського агрохолдингу. 

• Захист інтересів одного з найбільших українських банків у справі про шахрайські дії 
при отриманні кредиту мережею ресторанів.

• Банкрутство великого заводу із переробки сої з реструктуризацією заборгованості.
• Ведення судових справ в інтересах одного з найбільших агрохолдингів проти податко-

вих органів щодо оскарження  мнимих податкових зобов’язань клієнта.
• Юридичний супровід входження іноземного інвестиційного фонду на український ринок.
• Представництво та захист інтересів в Європейському Суді з прав людини.

Наші принципи
  Ми надаємо якісні юридичні послуги. 
  Ми всебічно сприяємо реалізації планів наших клієнтів, забезпечуючи захист їхніх за-

конних прав та бізнес-інтересів.
  Ми усвідомлюємо свою відповідальність у справі підвищення рівня правової культу-

ри в нашій державі.
  Ми виступаємо за ведення бізнесу згідно з європейськими нормами і стандартами.
  Ми динамічно розвиваємося задля відкриття нових перспектив та можливостей. 

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
АК IMG Partners є членом Європейської Бізнес Асоціації, Українсько-іракської, Україн-

сько-киргизької, Українсько-пакистанської ділових рад. Юристи компанії є членами Асоці-
ації правників України, Української асоціації європейських студій та Асоціації випускників 
Української школи політичних студій. Ми співпрацюємо з ТПП України, Міжнародною спіл-
кою бізнесменів України та Туреччини тощо.

Публікації в пресі
Партнери та юристи фірми є авторами багатьох публікацій та коментарів у юридичних 

та ділових виданнях. Зокрема, ґрунтовними  матеріалами  є  стаття керуючого партне-
ра І. Мельника та партнера В. Трюхана «Зона вільної торгівлі між ЄС та Україною: мож-
ливості чи виклики?», розміщена у виданні «Ukrainian Law Firms 2012»; стаття партнера 
В. Трюхана та юриста Р. Стасів «Усі дороги ведуть в … Європейський союз», розміщена  в 
«Юридичному  журналі» №1.

Благодійна діяльність (pro bono)
IMG Partners неодноразово виступала в якості спонсора низки профільних заходів. Ми були 

юридичним партнером Форуму громадянського суспільства «Саміт Україна – ЄС 2011: громад-
ський вимір». Окрім того, наша компанія є спонсором регіонального футбольного чемпіонату 
(Волинська область) та постійним учасником благодійної акції «Пробіг під каштанами». 

«Юридичні фірми     для підприємств України»

Робочі мови:

Загальна кількість 

співробітників: 

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Адреса й контакти:

  Аграрне право
  Земельне право
  Судова практика
  Оподаткування 
  Банкрутство та реструктуризація
  Нерухомість та будівництво
  Антимонопольне 

  та конкурентне право
  Ринок цінних паперів
  Міжнародне та європейське  

  право
  Злиття та поглинання
  Корпоративне 

  та комерційне право
  Трудове право
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Українська, російська, англійська, 
французька, угорська, хорватська

МЕЛЬНИК 
Ігор Олександрович

керуючий партнер 

вул. Ігорівська, 1/8
04070, м. Київ, Україна 
Тел./факс: +38(044) 201-10-66   
web-site: www.imgpartners.com.ua
e-mail: offi  ce@imgpartners.com.ua
 

Адвокатська компанія 

IMG Partners
Рік заснування:  2000
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Main clients of the fi rm
 IMG Partners Attorneys at Law has a signifi cant successful experience in providing 

legal support to a range of national and foreign companies in agriculture, transport, 
construction, banking, fi nance, investment and development.  

Law practice
Land and tax law, litigation, banking, international and European law are the main 

areas of the company’s activity. The most signifi cant our projects are:
• Protection of interests of a large agricultural holding in case on debt collection to 

a Ukrainian bank under the credit contracts.
• Acquisition of an integral property complex (sugar mill) for the benefi t of giant 

Ukrainian agricultural holding. 
• Protection of interests of one of the top Ukrainian banks against fraudulent opera-

tions while raising a credit by the restaurant network. 
• Bankruptcy of a huge soybean processing factory with debts restructuring.    
• Litigation support in the interest of one of the biggest agricultural holdings against 

tax authorities on the groundless tax commitments of our client.
• Legal support of a foreign investment fund entering the Ukrainian market. 
• Representation and protection of interests of individuals and legal entities at the 

European Court of human rights. 

Our principles
  We provide high-quality legal services. 
  We provide a comprehensive support in realization of our clients’ plans by pro-

tecting their legal rights and business interests.
  We are aware about our responsibility in regard to improvement the legal culture 

in our country.
  We conduct business according to European norms and standards.
  We keep dynamic development for the sake of new perspectives and opportunities.  

Membership in associations, unions  etc.
IMG Partners Attorneys at Law is a member of the European Business Association 

(EBA), Ukrainian-Iraqi, Ukrainian-Kyrgyzstan, Ukrainian-Pakistan business councils. 
Lawyers of our company are the members of Ukrainian Bar Association (UBA), Ukraini-
an Association of the European studios and Alumni Association of the Ukrainian school 
of political studies. We also cooperate with Ukrainian Chamber of Commerce and In-
dustry, International business Union of Ukraine and Turkey etc.

Publications in media
Our partners and lawyers are the authors of numerous articles and comments in le-

gal and business periodicals. Among them there is a thorough article «EU-Ukraine Free-
trade area: opportunities or challengers?» by managing partner I. Melnyk and partner 
V. Trukhan in «Ukrainian law fi rms» business edition and article «All roads lead to ... the 
European Court» by partner V. Trukhan and lawyer R. Stasiv in «Yurydychnyi Journal» №1.

Charitable activities of the company (pro bono)
IMG Partners regularly supports a range of core events. For instance, we were a legal 

partner of Civil Society Forum «Ukraine-EU Summit 2011: public dimension». 
Besides, our company sponsors regional football championship (Volyn region) and 

is a regular participant of the charitable project «Run under chestnuts».

«Law Firms     For Ukrainian Business»

Ukrainian, Russian, English, 
French, Hungarian, Croatian

  Agrarian Law
  Land Law
  Litigation
  Taxation
  Bankruptcy and Restructuring
  Real Estate and Construction
  Antitrust and Competition Law
  Securities and Stock Markets
  International and European Law
  M&A
  Corporate and Commercial Law
  Labor Law

1/8, Ihorivska str., 
04070, Kyiv, Ukraine
Tel./fax: +38(044) 201 10 66                    
web-site: www.imgpartners.com.ua 
e-mail: offi  ce@imgpartners.com.ua

Languages:

Address and contacts:

Law fi rm 

specialization: 

Total 

employment: 16

Logo   |   Логотип

Ihor MELNYK

Managing partner

IMG Partners 

Attorneys at Law
Foundation Year:  2000
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«Юридичні фірми     для підприємств України»

Робочі мови:

Адреса й контакти:

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Загальна кількість 

співробітників: 

ПАВЛОВА  

Олена  Михайлівна  
адвокат, керуючий партнер

  Медіа право 
  та телекомунікаційне право

  Захист бізнесу 
  від протиправних поглинань

  Цивільне та господарське право
  Корпоративне право 
  Податкове право
  Земельне право
  Конкурентне 

  та антимонопольне право
  Cудовий процес та арбітраж
  Захист у кримінальному процесі
  Cупроводження діяльності 

  громадських організацій

5

Українська, російська, 
французька

Основні клієнти фірми

Адвокатська компанія «Павлова і Партнери»  надає юридичні послуги у сфері захисту  
бізнесу та приватних осіб, що пов'язані із питаннями судового захисту та арбітражу, про-
типравного поглинання (рейдерства), позасудового врегулювання спорів,  врегулювання 
трудових відносин на підприємствах тощо.

Серед клієнтів компанії – підприємства  різних галузей економіки: будівництва, телеко-
мунікацій, аграрного сектора, торгівлі, готельного бізнесу.

Юридична практика

Актуальним напрямком  роботи компанії є розробка стратегії та схем захисту прав укра-
їнського бізнесу від протиправних корпоративних поглинань.

Професіоналізм та фаховість членів команди базуються на багаторічному  практичному 
досвіді, що напрацьований адвокатами під час ведення  складних судових процесів із за-
хисту інтересів великих державних  компаній у галузі авіаційного сектора, розробки схем 
функціонування бізнесу для національних  та   приватних телекомунікаційних холдингів.

Компанія спеціалізується на:
  розробленні правової моделі захисту бізнесу у спорах з  регуляторними  органами,  

органами виконавчої влади;
  здійсненні захисту власників бізнесу, керівників і співробітників компаній від кри-

мінального переслідування, забезпечення безпеки бізнесу у податкових та економічних 
відносинах;

  правовому супроводу підприємств  АПК у спорах про відшкодування матеріальної 
шкоди;

  консультуванні підприємств  АПК з питань управління ризиками;
  представництві інтересів суб'єктів господарювання у спорах із державними контро-

люючими органами з питань, що пов’язані із сертифікацією, стандартизацією та технічним 
регламентом.

  
Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)

  Асоціація адвокатів України;
  Асоціація правників України;
  партнер фірми Павлова О.М. є членом правління Асоціації адвокатів України;  голо-

вою комітету приватного та публічного права  Асоціації адвокатів України.

вул.  Стрілецька, 7/6, оф. 55
01034, м. Київ, Україна 
Тел./факс:  +38(044) 360-28-66, 
                     +38(094) 924-98-66
web-site: www.kievlex.org
e-mail: info@kievlex.org

ТОВ «Адвокатська компанія 

«Павлова  і Партнери»
Рік заснування:  2011
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Main clients of the fi rm
 
«Legal fi rm «Pavlova, and Partners» Ltd renders legal services in business and private 

persons protection in connection with  judicial and arbitrary relief in court, illegal ac-
quisition (raiding), extrajudicial disputes resolution,  adjustment of employer-employ-
ee relationship at enterprises, etc.

Firm clients number consists of enterprises operating in various branches of industry: 
construction, telecommunication, agrarian sector, trade companies, hotel businesses.

Law practice

Current work area of the fi rm is development of strategy and schemes to protect 
Ukrainian business rights against illegal corporate acquisition «raiding".

Team members professionalism and expertise are based on long-term practical 
experience matured by  attorneys at law in the course of complicated  judicial trials 
to protect interests of the large  state aviation enterprises, development of business 
schemes for national and private telecommunications holding companies.  

The fi rm specializes in the following:
  development of legal model of business protection in disputes with regulatory 

executive agencies;
  business owners, companies offi  cers and employees defense from criminal pur-

suit, business safety assurance with regards to taxation and economic relations;
  legal support of agricultural enterprises in disputes relating to compensation of 

material damage;
  conducting risk management consulting for enterprises of agrarian-industrial 

complex; 
  business entities’ interests representation in disputes with state  regulatory 

agencies in the matters connected with certifi cation, standardization and technical 
regulations.

Membership in associations, unions  etc.

  Bar Association of Ukraine;
  Association of Lawyers of Ukraine;
  Firm Partner Pavlova O.M. is a member of the Board of Bar Association of Ukraine;  

Head of Private and Public Law Committee of Bar Association of Ukraine .

«Law Firms     For Ukrainian Business»

Ukrainian, Russian, 
French 

  Media and 
  Telecommunication Law

  Business Protection 
  Against Illegal Acquisition 

  Civil and Economic Law
  Corporate Law, Securities Laws
  Tax Law
  Land law
  Competition Law
  Merger and Acquisition 
  Legal Proceedings 

  and Arbitration
  Defense in Criminal Proceedings
  Public Organizations’ Activity 

7/6 Srilets’ka, offi  ce 55
01034, Kyiv, Ukraine
Tel./fax:  +38(044) 360-28-66,
               +38(094) 924-98-66
web-site: www.kievlex.org
e-mail: info@kievlex.org

Languages:

Address and contacts:

Law fi rm 

specialization: 

Total 

employment: 5

Logo   |   Логотип

Olena PAVLOVA 

Lawyer, Managing Partner

«Legal fi rm «Pavlova 

and Partners» Ltd 
Foundation Year:  2011 
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«Юридичні фірми     для підприємств України»

Робочі мови:

Адреса й контакти:

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Загальна кількість 

співробітників: 

Керівник Адвокатського об'єднання

Бойко Петро Анатолійович, Заслужений юрист України, віце-президент Спілки адво катів 
України, член дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури з 1993 р.

Історія фірми 

Адвокатське об’єднання розпочало свою діяльність у далекому 1993 р. під назвою 
«Юридична консультація «Захист». Стрімкий розвиток фірми і розширення її діяльності 
став об’єктивним витоком для заснування у 2005 р. Адвокатської фірми «Петро Бойко та 
Партнери». 

Засновниками фірми виступили відомі та досвідчені адвокати Петро Бойко та Воло-

димир Качан. Для забезпечення креативного та сучасного підходу в діяльності Адвокат-
ської фірми, поточне управління покладено на молодого та діяльного адвоката Ольгу 
Демидюк – третього засновника та партнера.

Свідченням ефективної організації діяльності фірми є міцний та незмінний колектив 
адвокатів, який було сформовано в результаті прискіпливого кадрового відбору. 

Внаслідок гармонійного поєднання досвіду та молодості, поміркованого консерватиз-
му та інноваційних ідей, Адвокатська фірма «Петро Бойко та Партнери» здатна запропо-
нувати своїм клієнтам ефективні та дієві шляхи вирішення їх питань. 

Послуги у сфері підприємництва

Адвокатська фірма «Петро Бойко та Партнери» тривалий час здійснює правове обслу-
говування різноманітних форм підприємницької діяльності, а тому має високий фаховий 
рівень з надання правової допомоги з питань нормативного забезпечення та регулюван-
ня економічної діяльності, створення та закриття суб’єктів господарювання, а також з 
питань оподаткування та обігу цінних паперів. 

Також фірмою надається правова допомога в галузях сімейного, трудового, адміні-
стративного, цивільного та господарського права. Політика фірми ґрунтується на тому, 
що питання клієнта необхідно вирішувати комплексно, а тому у фірмі працюють адвока-
ти, які спеціалізуються в різних галузях права.

Особливістю фірми є те, що за тривалий час роботи в непростих умовах, за відсутності 
належних елементів правової держави, Адвокатська фірма постійно здійснює ефектив-
ний захист посадових осіб суб’єктів підприємницької діяльності від кримінального пере-
слідування і здобула в цій галузі права позитивну та надійну репутацію. 

Результати діяльності

Значна кількість виграних господарських, цивільних, кримінальних та адміністратив-
них справ у судах України, Російської Федерації, Великобританії та інших країн. Десятки 
виправдувальних вироків в умовах катастрофічно низького відсотку таких в Україні. Ді-
єве відстоювання інтересів громадян та підприємств у справах замовного характеру. За-
побігання та відбиття рейдерських нападів на заводи, фабрики та організації. Ефективне 
представництво інтересів клієнтів у відносинах з контролюючими, правоохоронними та 
іншими органами державної влади і місцевого самоврядування.

  Кримінальне право 
  Цивільне право
  Господарське право
  Земельне право
  Сімейне право
  Трудове право
  Адміністративне право

6

Українська, Російська, 
Англійська

ДЕМИДЮК 

Ольга Борисівна

керуючий партнер

БОЙКО 
Петро Анатолійович  

старший партнер

вул. Волоська, 50/38, оф.26
04070, м. Київ, Україна
Тел./факс:  +38(044) 425-51-99,                     
        +38(044) 425-52-99 

e-mail: info@petroboyko.com

АО «Адвокатська фірма 

«Петро Бойко та Партнери»
Рік заснування:  2005
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50/38, Volos`ka Str. off . 26,
04070, Kyiv, Ukraine
Tel./fax:  +38(044) 425-51-99,                 
      +38(044) 425-52-99

e-mail: info@petroboyko.com

Petro BOYKO 
Senior partner

Olga DEMYDYUK 
Managing partner

Ukrainian, Russian, 
English

6

  Criminal Law 
  Civil Law
  Economic Crime 
  Land Law 
  Family Law
  Labour Law
  Administrative Law

Head of the lawyers’ Association
 
 Petro Boyko, Honoured lawyer of Ukraine, vice-president of Union of advocates of 

Ukraine, member of disciplinary chamber of the Kyiv regional qualifi catory-disciplinary 
commission of advocacy from 1993 and for this time.

History of the Law fi rm

An advocate association started the activity back in 1993, under the name «Le-
gal counseling «Defence». Swift development of fi rm and expansion of her activity 
became an objective source for founding in 2005 of the Advocate fi rm «Petro Boyko 
and Partners».

 As founders of fi rm the known and experience advocates came forward Boyko 

Petro and Kachan Volodymyr. To provide creative and modern approach to in the 
activities of the law fi rm, the current management entrusted to a young active lawyer 
Demydyuk Olga – third founder and Partner.

 Evidence of eff ective organization of the company's activities is a strong and un-
changing team of lawyers, which was formed as a result of strict staff  selection

 Due to the harmonic combination of experience and youth, moderate conserva-
tism and innovative ideas, Law fi rm "Petro Boyko and Partners» is able to off er its clients 
effi  cient and eff ective ways to solve their questions issues.

The services in the sphere of entrepreneurship

Law fi rm «Petro Boyko and Partners» carries out legal support of various forms of 
entrepreneurial activity for a long time, and therefore has a high professional level of 
legal assistance on the issues of regulatory support and regulation of economic activi-
ties, creation and closing of business entities, as well as on the issues of taxation and 
circulation of securities

 Also the company are entitled to legal assistance in the areas of family, labor, admin-
istrative, civil and economic law. The fi rm's policy is based on the fact that the question 
of a client need to be solved complex, and that is why the company employs lawyers 
specializing in diff erent branches of law.

 The peculiarity of the company is the fact that for a long time work in diffi  cult condi-
tions, in the absence of appropriate elements of the legal state, Law fi rm constantly carries 
out the eff ective protection of offi  cials of the subjects of the entrepreneurial activities of a 
criminal prosecution, and received positive and reliable reputation in this branch of law.

The results of the activities 

This is a signifi cant amount of won economic, civil, criminal and administrative cases in 
courts of Ukraine, the Russian Federation, the United Kingdom and other countries. Tens 
of acquittals in the conditions of a very low percentage of such in Ukraine. Eff ective de-
fending the interests of the citizens and companies for the proceedings customized char-
acter. There are prevention and removing of the raider attacking plants, factories and or-
ganizations. An eff ective representative offi  ce of interests of clients is in relationships with 
supervisory, law-enforcement and otherpublic and local self-government authorities.

The lawyers’ Association 

«Law Firm «Petro Boyko & Partners»
Foundation Year:  2005
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Робочі мови:

Адреса й контакти:

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Загальна кількість 

співробітників: 

Основні клієнти фірми

Транспортні, металургійні, нафтогазові, енергетичні компанії, банки та фінансові уста-
нови, великі торгові компанії.

Юридична практика

«Салком» – це одна з провідних юридичних фірм України, яка спеціалізується на комп-
лексному супроводі бізнесу усіх форм підприємництва. Фірма є однією з найстаріших 
юридичних фірм України, що працює на юридичному ринку з 1990 р. і надає широкий 
спектр правових послуг для великих компаній, підприємств малого та середнього бізнесу. 
Юристи фірми мають фундаментальну підготовку в різних галузях права, досвід практич-
ної юридичної діяльності, а консультанти та експерти – відомі юристи в Україні та за кор-
доном. Співробітники фірми володіють іноземними мовами, що дозволяє ефективніше 
працювати з закордонними клієнтами.

Партнери та провідні юристи фірми є консультантами великих бізнес-проектів. Юрис-
ти фірми «Салком» мають значний досвід ведення найрізноманітніших судових справ в 
українських судах, а також в іноземних та міжнародних юрисдикціях. 

За більш ніж 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, за-
хист інтересів державного підприємства «Зоря-Машпроект» у судовій справі, виграній у 
Федеральному суді США).

Членство фірми в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)

Юридична фірма «Салком» є учасником представлених в Україні міжнародних орга-
нізацій, 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 беруть активну участь у конференціях, круглих столах та семінарах як в Украї-
ні, так і за кордоном.  У складі фірми з 1992 р. діє Науково-аналітичний центр, до яко-
го входять провідні українські вчені, експерти, консультанти. Центр періодично готує 
та видає фундаментальні наукові роботи з актуальних питань юридичної практики, за-
лучаючи 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. 

  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

українська, російська, 
англійська

57

КУБКО 

Євген Борисович,
президент, старший партнер

ЛУКОМСЬКИЙ 

Валерій Станіславович, 
генеральний директор, 

старший партнер

вул. Хрещатик, 12
01001, м. Київ, Україна
Тел.:  +38(044) 591-31-00/01,
          +38(044) 591-31-06
Факс: +38(044) 591-31-15
web-site: www.salkom.ua 
e-mail: salkom@salkom.kiev.ua

ТОВ «Юридична фірма 

«Салком»
Рік заснування:  1990
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Main clients of the fi rm

Transport, steel, oil and gas, and energy companies, banks and fi nancial institutions, 
major retail and wholesale companies 

Law practice

The Salkom Law Firm is one of the top law fi rms in Ukraine that specialises in pro-
viding complex and comprehensive legal advice and assistance to a diverse range of 
business clients. Salkom is one of the oldest national fi rms that has been providing top-
quality legal advice to its clients, from large corporations to privately owned compa-
nies, since 1990. The Firm’s lawyers have received thorough and comprehensive train-
ing 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 
fl uent in foreign languages and this allows them to communicate easily and eff ectively 
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 interna-
tional companies, and has built up an impeccable professional reputation.

For more then 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 Mash-
proekt 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 Cham-
ber 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 fi rm’s employees. The fi rm’s lawyers 
regularly attend conferences, seminars and round-table discussions, both in Ukraine 
and worldwide. Since 1992, the Scientifi c 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 scientifi c 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 fi rm’s lawyers are 

published annually in professional legal and business magazines.

  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

Ukrainian, Russian, 
English

President, Senior Partner: 
Evgen KUBKO

Director General, Senior Partner: 
Valeriy LUKOMSKIY

12 Khreshchatyk Str.
01001, Kyiv, Ukraine
Phone: +38(044) 591-31-00/01,
           +38(044) 591-31-06 
Fax:    +38(044) 591-31-15
web-site: www.salkom.ua 
e-mail: salkom@salkom.kiev.ua
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Salkom Law Firm LLC
Foundation Year:  1990
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Робочі мови:

Адреса й контакти:

Основні галузі права, 

в яких спеціалізується фірма: 

Загальна кількість 

співробітників: 

Основні клієнти компанії

Юридична компанія «Чернобай та Партнери» надає повний спектр юридичних послуг 
українським та міжнародним компаніям, що ведуть бізнес в Україні та за кордоном, має 
успішний досвід юридичного супроводу різноманітних провідних іноземних та вітчизня-
них компаній, зокрема гірничо-переробні компанії, підприємства нафтогазової промисло-
вості, а також надає консультації та представляє інтереси деяких фізичних осіб.

Юридична практика

Юридична компанія «Чернобай та Партнери» має досвід відстоювання інтересів клієнтів 
в  складних податкових спорах та спорах з питань інтелектуальної власності.

Членство компанії в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)

Юридична компанія «Чернобай та Партнери» є членом Київської торгово-про ми-
слової палати.

Керуючий партнер компанії Олег Чернобай є членом правління, а також головою Київ-
ського міського відділення Асоціації адвокатів України, членом Асоціації правників України 
та Союзу юристів. За його ініціативою створено Клуб майбутніх адвокатів Асоціації адвока-
тів України. 

Він також є активним учасником семінарів, конференцій та форумів, завершив курс на-
вчання в Українському центрі Медіації kmbs по програмі «Базові навички медіатора».

Серед останніх цікавих форумів, 

в яких брали участь працівники компанії:

• I Щорічний форум ААУ «Адвокатура України. Київські дзвони»; 
• І Східноукраїнський форум права інтелектуальної власності в м. Донецьку;
• І Щорічний форум ААУ з кримінального права; 
• І Всеукраїнський цивілістичний форум «Київська весна»
• Щорічна фахова конференція медіаюристів України «Медіаправо».

Публікації в пресі

Щорічно публікуються статті працівників компанії та коментарі на юридичну тематику в 
спеціальних юридичних та бізнес-виданнях, таких як: «Вісник податкової служби України», 
«Діловий вісник – журнал ТПП України», «Технологии Инновации – научно-аналитическое 
издание», «ВиноГрад – журнал», Бюлетень Асоціації адвокаті України.

  Інтелектуальна власність
  Цивільні господарські 

  та адміністративні спори
  Корпоративне право
  АВС (альтернативне вирішення

  спорів). Медіація 
  Податки
  Нерухомість і будівництво
  Банкрутство

4

українська, російська, англійська 

ЧЕРНОБАЙ 

Олег Валерійович

керуючий партнер, адвокат 

вул. Червоноармійська, 74 
03680, м. Київ, Україна 
Тел./факс: +38(044) 225 32 95
       
web-site: www.chtplaw.com
e-mail: chtp@chtplaw.com

Юридична компанія 

«Чернобай та Партнери»
Рік заснування:  2010
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Main clients of the company
 
Law Company «Chernobay & Partners» provides full range of legal services to Ukrai-

nian and international companies doing business in Ukraine and abroad. Our company 
has successful experience in legal support of various leading foreign and local compa-
nies, among which are mining and processing companies and enterprises of oil and gas 
industry, also advises and represents interests of some natural persons.

Law practice

Law Company «Chernobay & Partners» has positive experience in defending client’s 
interests in diffi  cult tax disputes and disputes on intellectual property.

Membership in associations, unions  etc.

Law Company «Chernobay & Partners» is a member of the Kyiv Chamber of Com-
merce & Industry. 

Company’s leading partner, Oleg Chernobay, is a member of the board and а chair-
man of the Kyiv branch of the Association of attorneys of Ukraine.  Also he is a member 
of the Association of lawyers of Ukraine. 

Oleg Chernobay is an active participant of diff erent seminars, conferences and fo-
rums. Also he has successfully completed the Basic Mediator’s Skills course in the Ukrai-
nian Mediation Center.

Among the latest interesting forums, 

in which the employees of the company took part, such as: 

• I AAU’s Annual Forum «Ukrainian Bar. Kyiv bells».
• I East Ukrainian intellectual property law forum in Donetsk city.
• I AAU’s Annual criminal law Forum.
• I Ukrainian civil law forum «Kyiv spring».
• Аnnual expert conference Media Lawyers of Ukraine – «Media Law».

Publications in media

Articles and comments on legal articles of company’s employees are annually pub-
lishing in the specialized legal and business periodicals, such as: «Bulletin of the Tax 
Service of Ukraine», «Business Journal - the magazine of the Chamber of Commerce & 
Industry of Ukraine», «Grape – the magazine», «Technologies and Innovations - scien-
tifi c and analytical edition», Bulletin of the Association of Advocates of Ukraine.

  Intellectual Property
  Civil, commercial and 

  administrative disputes, litigation
  Corporate Law
  ADR (alternative dispute 

  resolution). Mediation
  Taxes
  Real estate and construction
  Bankruptcy

4

Ukrainian, Russian, English

Oleg CHERNOBAY

Managing partner

74, Chervonoarmiyska Str.,
03680, Kyiv, Ukraine 
tel./fax:  +38(044) 225 32 95
      
web-site: www.chtplaw.com
e-mail: chtp@chtplaw.com

Law company 

«Chernobay & Partners»
Foundation Year:  2010

ю р и д и ч н а  к о м п а н і я
Чернобай та Партнери
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Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 
№ 8013

           
Послуги

«Від засвідчення вірності копії до оформлення спадщини».
Нотаріальна контора пропонує увесь спектр вчинення нотаріальних дій та послуг.

Освіта
Вища юридична. Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Вчені ступені, членство в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України».

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 
№ 7393

           
Послуги

Надання безкоштовних консультацій, увага до кожного клієнта.

Освіта
Вища юридична та вища економічна освіта.

ВАЛІГУРА 
Ганна Валеріївна

ВЕРПОВСЬКА 
Олена Володимирівна
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

Контактні дані
01001, Україна, м. Київ, 
вул. Прорізна 10, оф. 60 
Тел./факс: (044) 278-44-77 
Тел.: (044) 278-74-12 
Моб. тел.: (096) 264-51-11 

e-mail: 

valigura-notary@i.ua

Контактні дані
Україна, м. Київ, 
вул. Кіквідзе №1/2, 
приміщення №1

Тел.: (044) 360-87-95 

e-mail: vernot@ukr.net



Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 
№ 6585

           
Послуги

Повний спектр нотаріальних послуг.
 

Освіта
Вища юридична, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого».

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 
№ 8005

           
Послуги

Кваліфікована правова допомога з нотаріальних питань, щодо власності фізичних або 
юридичних осіб (у тому числі іпотека, лізинг), сімейних та майнових стосунків, корпоратив-
них і спадкових правовідносин. 

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Вчені ступені, членство в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Член Української нотаріальної палати.

ЖЕЛТУХІН 
Анатолій Анатолійович

КЛИМЕНКО 
Світлана Юріївна
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

Контактні дані
98600, Україна, АРК, 
м. Ялта, вул. Чехова, 2, 

Тел.:  +38(050) 505-0503, 
    +38 (0654) 26-2222 

e-mail: geltyhin@ukr.net
site: www.geltyhin.com 

Контактні дані
01021, Україна, Київ, 
вул. Інститутська, буд. 11-А, оф. 6
Тел.:  (044) 592-75-31, 
    (044) 253-79-02, 
    (067) 500-68-65 
Тел./факс: (044) 253-81-09
e-mail: 

notarius.klm@gmail.com
site: www.notarklm.com.ua, 
www.notarius-klm.com
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Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 
№ 8380 від 13.01.2011 р.

           
Послуги

  вчинення нотаріальних дій; 
  консультативні послуги правового характеру. 

 

Освіта
Вища юридична.

МІХНІЧ 
Тетяна Іванівна
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

Контактні дані
01601, Україна, м. Київ, 
бульвар Лесі Українки, 34 
офіс 303
Тел./факс: (044)285-25-75 
Моб. тел.: (095)068-99-04

e-mail: 

tmikhnich@yahoo.com

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 
Свідоцтво № 6218 від 30.06.2006 р..

           
Послуги

Засвідчення справжності підписів в банківських картках, вірності копій документів, по-
свідчення договорів оренди майна (нерухомого та рухомого), договорів відчуження неру-
хомого та рухомого майна, ведення спадкових справ та вчинення іншіх нотаріальних дій, 
передбачених ЗУ «Про нотаріат».

Освіта
Вища юридична.

Вчені ступені, членство в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Член Дніпропетровського обласного відділення Української нотаріальної палати.

ЛИТВИНЕНКО 
Тамара Володимирівна

Контактні дані
95043, Україна, АРК, 
м. Сімферополь, 
вул. Київська, буд. 100, 
кв. 110 
Тел./факс: (0652)22-68-89 
Тел.: (0652) 51-55-99 
Моб.тел.: (050) 996-93-72 
e-mail:  
litvinenkoTV@yandex.ru
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Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 
№ 8198 від 22.04.2010 р.

           
Послуги

  Надання послуг юридичним та фізичним особам;
  Оформлення спадщини;
  Всі види нотаріальних дій відповідно до Закону України «Про нотаріат».

 

Освіта
Вища юридична.

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 
№ 3351 від 25.03.1999 р.
           

Послуги
  вчинення нотаріальних дій, передбачених законодавством України; 
  надання консультацій правового характеру фізичним та юридичним особам; 
  можливість вчинення нотаріальних дій поза приміщенням, яке є робочим

  місцем нотаріуса.

Освіта
Вища юридична.

Вчені ступені, членство в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Член Дніпропетровського обласного відділення Української 
нотаріальної палати.

ОРЛОВСЬКА 
Валентина Георгіївна
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу

НІКІТЮК 
Галина Миколаївна
Приватний нотаріус Дніпропетровського міського 
нотаріального округу

Контактні дані
61001, Україна, м. Харків, 
пр. Московський, 64-А, 
Тел.:  (057) 731-96-04, 
    (050) 981-47-17 
Тел./факс: (057)731-96-03

e-mail: 

notar.ovg@ukr.net

Контактні дані
49000, Україна, 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Словацького Юліуша, 
буд. 10, прим. 103
Тел./факс:  (0562) 34-01-26,   
        (067)739-88-79
e-mail: 

nikituk-dnepr@yandex.ru
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Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 
№ 3292 від 28.01.1999 р.

           
Послуги

  робота з юридичними і фізичними особами;
  посвідчення, засвідчення нотаріальних дій, 

що передбачені Законом України «Про нотаріат». 

Освіта
Вища юридична.

Вчені ступені, членство в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Голова Асоціації нотаріусів Рівненської області, заступник Голови Рівненського обласно-

го відділення Української нотаріальної палати, член Асоціації правників України.

ПОПОВ 
Володимир Васильович
приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу

Контактні дані
Україна, м. Рівне, 
вул. С. Бандери, 
будинок № 65,
Тел.: 067 682-81-19, 
e-mail: 
notarius_rivne@ukr.net.
Адреса для поштової 
кореспонденції: 
33028, А/С-22 місто Рівне

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 
№ 5371 від 29.10.2004 р.
           

Послуги
Всі види нотаріальних дій.
Вчинення дій поза межами офісу.
Графік роботи:

Понеділок-п'ятниця - 09:00-18:30
Без перерви на обід.
У вихідні дні – за домовленістю.

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, спе-

ціальність «Правознавство».

Вчені ступені, членство в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Член Української нотаріальної палати.

ОСТАПЧУК 
Неля Вікторівна
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

Контактні дані
01034, Україна, м. Київ, 
вул. Олеся Гончара, 24-Б, оф.12
Факс: (044) 234-97- 98
Тел.: (044) 234-98-98
Моб. тел.: (067) 465-50-09
e-mail: 

offi  ce@notary-ostapchuk.com.ua 
(notary_on@ukr.net)
site: 
www.notary-ostapchuk.com.ua
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Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 
№ 7913

           
Послуги

  всі види нотаріальних послуг;
  безкоштовні нотаріальні консультації. 

Освіта
Вища юридична. Донецький національний університет. 

Вчені ступені, членство в асоціаціях (спілках, об’єднаннях)
Член Української нотаріальної палати.

          
Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 

№ 2915

Послуги
Юридичні консультації та вчинення нотаріальних дій. 

Освіта
Вища, спеціальність – правознавство, Національний університет імені Тараса Шевченка. 

ТАТАРОВА  
Юлія Володимирівна

ШЕЛУДЬКО 
Валентина Петрівна
приватний нотаріус Жашківського районного 

нотаріального округу

Контактні дані
98500, Україна, АРК,
м. Алушта, пл. Советська, 1 
( будівля Алуштинської міської 
ради, 1-ий поверх).
Моб. тел.: (095) 257-99-99 
Тел. /Факс: (06560) 257-99
e-mail: 

tatarova.notar@mail.ru

Контактні дані
19200, Україна, 
Черкаська обл., м. Жашків, 
вул. Леніна, 27/3

Тел.:  +38(04747) 6-14-76, 
    +38(050) 547-39-00, 

e-mail: lorivp@bigmir.net
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статті
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статті

«Юридичні фірми для підприємств України – 2012»



Спроба фрагментарно запровадити 
ін  ститут непрямого позову була тимчасо-
во реалізована законодавцем у ч. 2 ст.  72 
Закону «Про акціонерні товариства». Про-
те Законом «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про акціонерні товариства» 
щодо вдосконалення механізму діяльності 
акціонерних товариств» від 03.02.2011 р. 
№ 2994-VI (2994-17) вказана стаття була 
викладена в новій редакції, що скасувала 
елементи інституту непрямого позову. Так 
було зроблено крок назад на шляху захис-
ту прав та законних інтересів учасників 
корпоративних відносин. 

На нашу думку, непрямому позову при-
таманні такі основні ознаки:

  позивачем є акціонер без спеціаль-
ного на те уповноваження АТ, в силу прямої 
вказівки закону. В цьому контексті необхід-

но чітко розмежовувати інститут представ-
ництва та інститут непрямого позову;

  позивач повинен бути акціонером 
саме АТ, в інтересах якого подається позо-
вом, на момент як звернення до суду, так і 
винесення судового рішення;

  позивачем може бути лише один ак-
ціонер (який водночас опосередковано за-
хищає інтереси інших учасників), оскільки 
чинне господарсько-процесуальне за ко-
нодавство не передбачає інституту мно-
жинності на стороні позивача. В цьому 
контексті необхідно розмежовувати не-
прямий і груповий позови;

  акціонер має діяти з метою захисту 
в першу чергу загального корпоративного 
інтересу (хоча ця точка зору є доволі диску-
сійною в господарсько-правовій доктрині), 
що опосередковано порушує індивідуаль-
ний корпоративний інтерес акціонера, про-
те з процесуального погляду акціонер діє в 
інтересах АТ, оскільки присудження в цій ка-
тегорії справ здійснюється на користь юри-
дичної особи, а не її учасника. Порушення 
загального корпоративного інтересу поля-
гає у протиправному зменшенні балансової 
вартості чистих активів АТ внаслідок неза-
конного відчуження свого майна. Водночас 
корпоративний майновий інтерес акціоне-
ра опосередковано порушується, оскільки 
обмежується номінальною вартістю акцій, 
розміром виплачуваних дивідендів, а також 
ліквідаційної квоти, тобто перебуває у пря-
мій пропорційній залежності від загально-
го корпоративного інтересу;

  акціонер звертається від свого влас-
ного імені, проте в інтересах АТ;

  предметом непрямого позову є ви-
мога про визнання недійсним договору, 
укладеного АТ з іншим контрагентом, та 
відшкодування збитків (моральної шкоди), 
завданих таким договором інтересам АТ;

  право на непрямий позов реалізуєть-
ся акціонером, якщо уповноважені законом 
та (або) статутом органи АТ не реалізували 
право на захист прав та інтересів АТ;

  відповідачами в цій категорії справ 
виступають посадові особи АТ (як прави-

ло, виконавчий орган), що діяв від імені 
АТ при укладенні договору, та (або) власне 
контрагенти за договором;

  при легалізації цього інституту в чин-
ному акціонерному законодавстві з метою 
уникнення зловживання міноритаріями 
своїми корпоративними правами необхід-
но передбачити можливість подання по-
зову акціонером, що є власником більше 
ніж 10% простих акцій АТ.

Цікаву позицію у вирішенні проблеми 
розмежування інтересів АТ та акціонера за-
ймає судова практика, насамперед Рішен-
ня Конституційного Суду № 18-рп/2004. У 
мотивувальній частині Рішення акценто-
вано увагу на тому, що порядок судового 
захисту порушених будь-ким, у тому числі 
й третіми особами, прав та охоронюва-
них законом інтересів АТ, які не можуть 
вважатися тотожними простій сукупності 
індивідуальних охоронюваних законом 
інтересів його акціонерів, визначається 
законом. Проте оскільки законами України 
не передбачено можливості звернення з 
непрямим позовом, акціонер може звер-
татися до суду з позовом в інтересах АТ 
лише на основі відносин представництва. 

Таким чином, непрямий позов – це не-
традиційний механізм захисту порушено-
го корпоративного права чи інтересу АТ і 
власне індивідуального опосередковано-
го корпоративного майнового інтересу ак-
ціонера, що у звичайній ситуації не упов-
новажений виступати від імені юридичної 
особи, яка звертається до суду в силу пря-
мої вказівки закону з позовом про вирі-
шення спору про право.

Вважаємо необхідним поступово ле-
галізувати елементи інституту непрямого 
позову в чинному законодавстві шляхом 
доповнення ст. 72 Закону «Про АТ» ч. 3 та-
кого змісту: «Акціонер, який є власником 
більше ніж 10% простих акцій товариства, 
має право вимагати в судовому порядку 
визнання правочину, укладеного з пору-
шенням вимог ст. 71 цього Закону, недій-
сним і відшкодування збитків та (або) мо-
ральної шкоди, завданих товариству».
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Непрямий позов 
як нетрадиційний механізм 
захисту прав акціонерів

Марина БОГУШ

партнер АО «Нацина Рачук»

В Україні стає дедалі більше внут-

рішніх корпоративних конфліктів, 

що пов’язані з відчуженням майна 

акціонерного товариства (далі – АТ), 

наслідком якого є значне зменшення 

балансової вартості чистих активів 

останнього. Отже, необхідно запро-

вадити діє вий механізм захисту як 

загального корпоративного інтересу, 

так і індивідуального корпоративного 

інтересу акціонера, що можна зроби-

ти шляхом легалізації інституту не-

прямого позову.



Основні галузі права, в яких спеціалізується фірма:

1. Судова практика
2. Захист в кримінальному процесі
3. Податкове право
4. Господарське право
5. Медичне право
6. Корпоративне право
7. Сімейне та спадкове право
8. Нерухомість та будівництво/узаконення самовільного будівництва

Про нас
Об’єднання адвокатів та правників «Нацина Рачук» є сплавом професіоналізму та досвіду при 

наданні послуг правового характеру.
Нестандартне розв’язання поставлених задач в поєднанні з унікальною практикою наших 

фахівців забезпечить надання своєчасної, якісної та ексклюзивної правової допомоги.
ОАП «Нацина Рачук» успішно захищає інтереси своїх клієнтів в судах різних юрисдикцій та 

інстанцій з питань стягнення заборгованості, визнання договорів недійсними, скасування подат-
кових повідомлень-рішень, визнання права власності 
та інше; здійснює захист в кримінальних справах (за об-
винуваченнями в контрабанді, службовому підроблені, 
порушенні податкового законодавства, шахрайстві).

Адвокати та правники об’єднання здійснюють юри-
дичне обслуговування підприємств, що займаються 
перевезенням, наданням медичних послуг, будівництвом, тощо.

Суттю та стрижнем ОАП «Нацина Рачук» є:

1) надання особам юридичних консультацій з різних питань («respondere»);
2) написання різного роду ділових документів («cavere»);
3) судовий захист («аgere»).

Громадська діяльність
Адвокати та правники ОАП «Нацина Рачук» є членами та беруть активну участь в ді-

яльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» та Всеукра-
їнської громадської організації «Асоціація адвокатів України». За сприяння ОАП «Нацина 
Рачук» Київським міським відділенням ВГО «Асоціація адвокатів» було проведено круглий 
стіл «Експертизи в судовій практиці» та низка інших заходів. Ми ділимося своїм досвідом з 
молодими правниками та беремо участь в діяльності Клубу майбутніх адвокатів ВГО «Асо-
ціація адвокатів України».

Співробітники ОАП «Нацина Рачук» постійно підвищують свій професійний рівень, від-
відуючи семінари, круглі столи та конференції, присвячені актуальним правовим питанням 
сьогодення.

Об’єднання адвокатів та правників «Нацина Рачук» підтримує талановитих, неординар-
них й самобутніх студентів старших курсів та випускників провідних юридичних факульте-
тів України, надаючи їм можливість пройти стажування та отримати неоціненний перший 
юридичний досвід.

Об’єднання адвокатів та правників 

«Нацина Рачук»

Адреса та контакти:
вул. Шота Руставелі, 24, оф. 12, 01033, м. Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 331-12-24; Факс: +38 (044) 331-24-24
Web-site: www.natsynarachuk.com
e-mail: offi  ce@natsynarachuk.com

Рік заснування: 2012
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Загальна кількість співробітників: 7

Рачук Олег Олександрович 
партнер, адвокат

Нацина Оксана Олександрівна 
партнер, адвокат



ЕСКО – це спеціалізовані проектні 
компанії, що забезпечують фінансування, 
інжиніринг, управління фінансовими і тех-
нічними ризиками, пов’язаними із впро-
вадженням проектів з енергозбереження. 
ЕСКО надають певні гарантії окупності ін-
вестицій завдяки досягненню енергозбе-
реження, забезпечують економію в про-
цесі виробництва або споживання енергії, 
мають достатній досвід та інструменти 
для залучення до фінансування проектів 
приватних інвесторів. У класичному ви-
гляді ЕСКО забезпечують не тільки реалі-
зацію проектів з енергоефективності, але 
й належне функціонування та обслугову-
вання їхніх результатів протягом усього 
терміну співробітництва із замовником, 
але в будь-якому разі не менше ніж протя-
гом строку окупності проекту за рахунок 
енергозбереження. Основним джерелом 
формування доходів ЕСКО є розподіл ко-
штів, зекономлених замовником у резуль-
таті співпраці.

Перші ЕСКО виникли майже століття 
тому у Франції. Основною сферою їхньої 
діяльності було ефективне забезпечення 
теплом приватних та адміністративних 
будівель. Основним джерелом доходу 
були поставки тепла за більш конку-
рентними цінами. Згодом практика по-
ширилась у Європі та Північній Америці. 
Світова енергетична криза вплинула на 
діяльність та розвиток ЕСКО: багато з них 
збанкрутували, але водночас кризові 
явища спонукали ЕСКО до розширення 
спектру та ринків послуг, розробки та 
впровадження нових проектів і механіз-
мів отримання доходів.

Справжнє збільшення обсягу послуг 
та формування конкурентного ринку по-
чалося на рубежі 80–90-х років минуло-
го століття. У багатьох країнах Північної 
Європи наявні консолідовані та насичені 
ринки Energy Performance Contract, тобто 
контрактів з енергоефективності (ЕПК), 
показники яких останнім часом 
не змінюються (наприклад, 
у Німеччині, Франції, 
Нор вегії). В інших кра-
їнах рівень ЕСКО-
актив ності нижчий, 
що пояснюється 
іс нуванням інших 
конкурентних спо-
собів досягнення 
енергоефективно-
сті, наприклад обо -
в’язковим регулю ван-
ням попиту, гра н  тами 
тощо (у Нідер ландах, 
Данії, Швейцарії).

З формуванням конку рент -
ного ринку почалися фор мування і 
стан дартизація процедур, механізмів та 
інструментів впровадження проектів з 
енергоефективності, у тому числі й роз-
робка примірних договорів і типових 
умов для впровадження енергозберіга-
ючих проектів.

Відносини між ЕСКО та замовником 
регулюються на підставі договору або 
декількох договорів. Як правило, вони 
укладаються на тривалий термін (більше 

трьох років), що пов’язано з термінами 
окупності проектів за рахунок енергозбе-
реження. Найпоширенішим різновидом 
договору між ЕСКО та замовником є ЕПК. 

На практиці не існує єдиної моделі 
ЕПК. Залежно від видів послуг, що на-
даються ЕСКО, чи потреб замовника 
умови ЕПК можуть суттєво відрізнятися. 
При цьому незмінними є мета договору 
(енергозбереження) та спосіб отриман-
ня доходу ЕСКО (дохід від економії).

Згадаємо декілька різновидів ЕПК ви-
ходячи зі способів забезпечення та розпо-
ділу економії: контракт з розподілом дохо-
ду (Shared Savings Contract) – передбачає 
розподіл доходів від економії, отриманої 
в результаті модернізації, реконструкції 
чи технічного переоснащення підприєм-
ства, окремого структурного підрозділу 
чи окремого обладнання замовника, по-
чинаючи з моменту досягнення економіч-
ного ефекту; контракт на реалізацію про-

екту з розподілом доходу після 
оплати (FirstOutContract) 

– передбачає отримання 
доходу ЕСКО в розмі-

рі 100% від економії 
протягом строку 
окупності проекту; 
розподіл доходу 
починається лише 
після повернен-
ня інвестиції. За-

звичай результати 
впровад ження про-

екту залишаються у 
власності ЕСКО на весь 

строк дії ЕПК, але в будь-
якому разі до моменту повної 

окупності проекту та отримання рів-
ня доходу, узгод женого замовником та 
ЕСКО на етапі укладення контракту.

В Україні не існує законодавчого ви-
значення ЕСКО та ЕПК, а сам ринок роз-
вивається скоріше всупереч, ніж завдяки 
державній політиці. Відсутність законо-
давчого регулювання створює особливі 
проблеми саме в тих сферах, які найбіль-
ше зацікавлені в послугах ЕСКО, – в бюд-
жетній та комунальній.

ЕНЕРГЕТИКА ЮФ «Антіка» 2012
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Енергосервісні компанії – 
запорука енергозбереження 

Олександр БУРТОВИЙ

партнер ЮФ «Антіка»

У зв’язку з підвищенням цін на енер-

гію та енергоносії питання про енер-

гозбереження і механізми підвищення 

енергоефективності споживання та 

виробництва енергії стають все ак-

туальнішими. У світовій практиці 

поширений механізм впровадження 

проектів з енергоефективності че-

рез енергосервісні компанії – ЕСКО. 









Due to the development of Ukraine’s 

renewable energy market within the re-

cent years, especially solar power market 

segment, we have decided to share in brief 

some key aspects to be taken into consider-

ation by a foreign investor while undergo-

ing photovoltaic (PV) or other RES (renew-

able energy sources) project in Ukraine. 

The recommendations outlined herein are 

majorly based on practical experience of 

PETERKA & PARTNERS Law Firm in legal 

consulting throughout PV, WPP (wind pow-

er plant) and biomass projects implementa-

tion in the Ukrainian energy market. 

Generally, the roadmap of any PV project 
includes the following milestones: 

1. Setting up a company / Acquisition 

of an existing company. Should it 
be decided to set up a new project compa-
ny (future owner of PV plant), such form of 
legal presence in Ukraine as limited liability 
company is preferable in majority of cases. 
In case of acquisition of an existing proj-
ect company, it is highly recommendable 
to perform complex due diligence of such 
company and the project itself. Due dili-
gence should cover, among others, licenses 
and permitting documents, land rights, eli-
gibility for «green» tariff , etc.; further, com-
pliance with Ukrainian regulatory restric-
tions should be checked (AMCU clearance, 
NBU license, investment registration, etc.). 

2. Execution of documentation for 

power plants construction (docu-

ments on the use of land plots, project docu-

mentation, commissioning, etc.). It is highly 
recommendable to verify title to the land plot 
under the PV plant as well as existence of any 
other proprietary rights to such land plot, 
e.g., in the course of legal due diligence it 
should be checked if any encumbrances and/
or limitations for land plot exist. It is advisable 
also to verify at the early stage of PV project 
implementation if there are any servitudes 
(easements) or land lease agreements con-
cluded with the owners of the neighboring 
land plots, which would enable unimpeded 
connection of a PV plant to the grid.

The Law No. 4570-VI dated 22 March 2012 
has introduced the exemption from payment 
of so called «participation fee» for developers 
performing construction of energy objects, 
meaning cancellation of a «participation fee» 
for developers of RES projects. Earlier a devel-
oper who planned to perform construction 
works within a population area (city, town 
or village) was obliged to participate in es-
tablishment and development of engineer-
ing, transport and social infrastructure of 
the respective population center. Such «par-
ticipation» consisted of a payment to a local 
budget in the amount calculated as a certain 
percent out of a project cost estimation (de-
fi ned as per local construction standards) on 

the basis of a contract between a developer 
and a local council. Percentage and the order 
of payment were subject to approval by lo-
cal council. Despite only the upper margin 
was envisaged by law (10% of project cost 
estimation), local councils usually insisted on 
this high percentage to be paid, not less.

3. Connection to the grid. In order to 
speed up the process of grid con-

nection, we would recommend to prepare 
documents, among which are the following: 
technical specifi cations for connection to 
the grid, estimates and design documenta-
tions, act on delimitation of balance sheet 
attribution and operational responsibility 
of parties or a draft thereof, information on 
installed and assembled electricity meter-
ing devices, transfer and acceptance act 
between the construction and assembly 
organization and the customer, copies of 
as-built drawings and acts of inaccessible 
works on engineer support facilities and 
some others.

Connection to the grid and obtaining 
technical specifi cation for connection to the 
grid may be deemed as the least transpar-
ent stage in the whole sequence of steps 
related to «green» tariff  as the regulators 
have no standard rules for setting up such 
requirements and calculation of the cost 
of connection. NEK «Ukrenergo» or Oblen-
ergos (distribution companies) must reim-
burse to the investor for the cost of connec-
tion to main grids. However, the procedure 
of payout of compensation is not envisaged 
so far. Therefore, it could be advisable to 
include provision into the agreement on 
connection to the grid that the company 
(energy producer) shall retain ownership to 
the facilities until the reimbursement proce-
dure is fully regulated and may be followed 
as per legislation.

4. Obtaining of the electricity pro-

ducer license; approval of «green» 

tariff . It is noticeable that one of the major 
concerns of investors in PV projects as well as 
in other RES projects in Ukraine is that the leg-
islation does not guarantee that «green»tariff  
will be granted before the PV plant is put into 
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operation. Obtaining of the «green» tariff  rate 
is conditional upon commissioning of the 
PV plant, obtaining the energy generation 
license (license may be required by banks 
and fi nancing institutions, although it may 
be obtained only after PV plant is commis-
sioned); obtaining the technical conditions 
for PV plant and compliance with the local 
component requirement (LCR) as further 
outlined in more details. The license to pro-
duce electricity is a precondition for obtain-
ing the «green» tariff  and sale of electricity 
at this tariff  because the licensing is manda-
tory for electricity producers intending to sell 
electricity in the Wholesale Electricity Market 
of Ukraine (WEM).

LCR was introduced in 2009 along with 
the «green» tariff  system to ensure that pro-
duction and sale of electricity produced from 
renewable energy sources under the pref-
erential price is also benefi cial for national 
manufacturers of goods, equipment and var-
ious service providers. The LCR makes pro-
ducers of electricity from renewable energy 
sources eligible for the «green»tariff  only if a 
certain share of materials, works and/or ser-
vices of Ukrainian origin is used to construct 
a power plant. The LCR is applicable only to 
those power plants, construction of which is 
or will be commenced after 1st January 2012. 
The LCR rates are as follows:  

• at least 15% for power plants commis-
sioned before 1 January 2013;

• at least 30% for power plants commis-
sioned after 1 January 2013 but before 1 
January 2014; and

• at least 50% for power plants commis-
sioned after 1 January 2014.

In addition to the above LCR provisions, 
solar power plants commissioned after 1 
January 2013 and 1 January 2014 will enjoy 
the «green» tariff  only if, respectively, 30% 
and 50% of raw and other materials used in 
the solar modules installed at such plants are 
of Ukrainian origin. The procedure for calcu-
lation of the share of raw and other materi-
als, works and/or services of Ukrainian ori-
gin has been elaborated by National Energy 
Regulation Committee (NERC), though not 
yet approved, which causes certain diffi  cul-
ties and uncertainty of the investor.

5. Participation in WEM.  Conclusion 

of agreement for sales of electric-

ity at the «green» tariff  with State Enterprise 

«Energorynok». The WEM represented by 
State Enterprise «Energorynok» is obliged to 

purchase the electricity at the «green» tariff . 
In theory, the electricity may be sold at the 
«green» tariff  directly to customers, however, 
the eff ective legislation does not provide for 
feasible incentives for customers to moti-
vate them to purchase the electricity at the 
«green» tariff , moreover, the current legisla-
tion even contains certain obstacles for such 
electricity sale-purchase transactions. Result-
ing from this, State Enterprise «Energorynok» 
is, practically, the sole and real purchaser of 
the electricity at the «green» tariff  in Ukraine.

A producer of electricity at «green» tariff  
must conclude an agreement to sell electricity 
to State Enterprise «Energorynok» on the ba-
sis of model contract adopted by the NERC. 

* * *

Based on our extensive expertise and re-
cent RES projects (of foreign investors from 

the Central European countries), legally su-
pervised by PETERKA & PARTNERS offi  ces in 
Bulgaria, Romania and Ukraine, we conclude 
that except for overall obstacles for doing 
business in Ukraine, the investor should be 
aware also of those that cause specifi c im-
pact on renewable energy market, in partic-
ular: non-transparent energy market, pref-
erential treatment of certain stakeholders, 
uncertainty in LCR calculations and some 
others. Nevertheless, we would say that de-
spite of the existing obstacles and diffi  cul-
ties to overcome, the RES, and solar energy 
market in particular, seems to be the prom-
ising market in Ukraine; in our opinion this is 
due to high indicator of DNI (Direct Normal 
Irradiance), relatively high «green»tariff  and 
favorable tax and customs exemption provi-
sions, etc. 
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Оскільки Закон щодо посилення відпо-
відальності за порушення законодавства 
про захист персональних даних набрав 
чинності 1 липня 2012 р., Міністерство юс-
тиції України, щоб полегшити притяг нення 
винних до відповідальності за від повідні 
порушення, 22 червня 2012 р. затвердило 
Порядок здійснення Державною службою 
України з питань захисту персональних да-
них (далі – Служба) державного контролю 
за додержанням законодавства про захист 
персональних даних (далі – Порядок). Цей 
документ детально регулює процедуру 
здійснення Службою перевірок фізичних 
та юридичних осіб усіх форм власності, що 

є володільцями та/або розпорядниками 
баз персональних даних. 

Порядком визначено, що контроль за 
додержанням фізичними та юридичними 
особами законодавства про захист пер-
сональних даних здійснюється Службою 
шляхом проведення планових, позапла-
нових, виїзних та безвиїзних перевірок. 
Перевірка здійснюється комісією Служби, 
до складу якої повинні входити не менше 
трьох посадових осіб Служби. Крім того, 
до роботи комісії можуть залучатись в 
установленому законодавством поряд-
ку працівники інших органів державної 
влади, в тому числі органів державного 
управління, органів виконавчої влади та 
правоохоронних органів, а також фахівці 
(експерти) за згодою.

Підставою для проведення планової 
перевірки щодо дотримання вимог зако-
нодавства у сфері захисту персональних 
даних є включення суб'єкта до плану про-
ведення перевірок.

Позапланові перевірки можуть прово-
дитись за наявності однієї з таких підстав:

  подання суб'єктом перевірки до 
Служ би письмової заяви про здійснення 
заходу державного нагляду та контролю 
за дотриманням законодавства про захист 
персональних даних за його бажанням;

  звернення фізичних та юридичних 
осіб про порушення суб'єктом перевірки 
вимог законодавства про захист персо-
нальних даних;

  неподання у встановлений строк 
суб' єктом перевірки документів (відомо-
стей, даних) на письмовий запит Служби 
щодо здійснення безвиїзної перевірки, 
а також письмових пояснень про при-
чини, які перешкоджали поданню таких 
документів;

  виявлення та підтвердження недо-
стовірності у відомостях (даних), наданих 
суб'єктом перевірки на письмовий запит 
Служби щодо здійснення безвиїзної пере-

вірки, та/або якщо такі відомості (дані) не 
дозволяють оцінити виконання суб'єктом 
перевірки вимог законодавства про за-
хист персональних даних;

  перевірка виконання суб'єктом пе-
ревірки приписів щодо усунення пору-
шень вимог законодавства про захист пер-
сональних даних, виданих за результатами 
проведення планових перевірок Служби.

Під суб’єктом перевірки розуміють фі-
зичних осіб, фізичних осіб – підприємців, 
підприємства, установи й організації усіх 
форм власності, органи державної влади, 
що є володільцями та/або розпорядника-
ми баз персональних даних. 

Планові перевірки здійснюються від-
повідно до річних або квартальних планів, 
які затверджуються Службою до 1 грудня 
року, що передує плановому, або до 25-
го числа останнього місяця кварталу, що 
передує плановому. План проведення 
перевірок після його затвердження роз-
міщується на офіційному веб-сайті Служ-
би. Служба здійснює планові перевірки 
суб'єкта перевірки щодо дотримання ви-
мог законодавства у сфері захисту персо-
нальних даних із періодичністю не часті-
ше одного разу на п'ять років. Інформація 
про проведення позапланової перевірки 
також розміщується на офіційному веб-
сайті Служби за десять календарних днів 
до початку її проведення.

За результатами здійснення планової 
або позапланової перевірки складається 
акт перевірки у двох примірниках за фор-
мою, встановленою згідно з Порядком. На 
підставі акта перевірки, під час якої ви-
явлено порушення вимог законодавства 
про захист персональних даних, скла-
дається припис про усунення порушень 
вимог законодавства у сфері захисту пер-
сональних даних, виявлених під час пере-
вірки. Припис також складається у двох 
примірниках і не передбачає застосуван-
ня санкцій щодо суб'єкта перевірки.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Національна правова палата 2012
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Питання захисту 
персональних даних: 
ситуація на сьогодні

Надія РИБАЛЬЧЕНКО 
юрисконсульт Національної правової палати

Більш ніж півтора роки минуло від-

тоді, як набрав чинності Закон України 

«Про захист персональних даних» (далі 
– Закон). На перший погляд здається, що 

за такий тривалий строк законотворці 

мали розробити та запровадити ефек-

тивний механізм його реалізації. Але 

наразі крім посилення відповідальності 

за виконання вимог цього документа, 

визначення порядку ведення Держав-

ного реєстру баз персональних даних і 

затвердження Міністерством юстиції 

України у грудні 2011 р. Роз’яснень дея-

ких питань практичного застосування 

Закону жодних інших заходів, що полег-

шили б його виконання та розуміння, 

органи державної влади не здійснили



Суб'єкт перевірки має протягом визна-
ченого у приписі строку (не менше ніж 30 
календарних днів) вжити заходів для усу-
нення порушень, зазначених у приписі, 
та письмово поінформувати Службу про 
усунення порушень, надавши копії доку-
ментів, що це підтверджують.

У разі виявлення під час перевірки 
вчинення суб'єктом перевірки адміністра-
тивного правопорушення комісія Служби 
складає протокол про адміністративне 
правопорушення, а в разі виявлення по-
рушення у сфері захисту персональних 
даних Служба направляє необхідні мате-
ріали до правоохоронних органів.

Якщо зважити на зазначений Порядок, 
виникає доволі цікава ситуація: на офіцій-
ному сайті Служби розміщена інформація 
про те, що сьогодні Служба обробляє за-
яви про реєстрацію баз персональних 
даних початку грудня 2011 р. Пригадуючи 
грудень 2011 р. та масовість подання заяв 

протягом цього місяця, можна дійти ви-
сновку, що Службі знадобиться принай-
мні ще півроку, щоб обробити їх усі. 

І навіть після реєстрації бази персо-
нальних даних у встановленому порядку 
виникає безліч питань. Зокрема, чи необ-
хідно розробити Положення про обробку 
баз персональних даних і як зробити це 
правильно, як визначити відповідальних 
за їх зберігання, як захистити приміщен-
ня, у яких зберігаються ці дані, від не-
санкціонованого доступу, як бути з тими 
особами, які не бажають давати згоду на 
обробку їхніх персональних даних, тощо? 
Адже ці питання досі не врегульовані на 
законодавчому рівні. 

У Верховної Ради України своя думка 
щодо механізму реалізації Закону. Так, 28 
травня 2012 р. у парламенті було зареє-
стровано законопроект «Про внесення 
змін до Закону України «Про захист пер-
сональних даних» №10472-1, підготов-

лений Кабінетом міністрів України, яким 
пропонується внести до Закону суттєві 
зміни. 6 червня 2012 р. у ВРУ був зареє-
стрований законопроект №10570, яким 
пропонується знову відстрочити Закон 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо посилення відпо-
відальності за порушення законодавства 
про захист персональних даних», що пе-
редбачає впровадження адміністратив-
ної та кримінальної відповідальності, до 1 
лютого 2013 р. 

Отже, беручи до уваги офіційну неви-
значеність щодо норм Закону, органам 
державної влади слід приділити більше 
уваги недолікам цього документа та спри-
яти їх усуненню. Адже здійснити перевір-
ку та примусити винних сплатити штраф, 
щоб наповнити державний бюджет, мож-
на завжди, але як та навіщо виконувати 
Закон, який містить лише загальні термі-
ни і суцільні вимоги? 
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У транзакціях з придбання акцій або 
активів компанії за англійським правом 
застосовується презумпція обізнаності 
покупця (caveat emptor), відповідно до 
якої покупець придбаває акції компанії 
або її активи разом з усіма існуючими 
ризиками щодо них. У зв’язку з цим від-
повідні транзакційні документи містять 
значний перелік гарантій (warranties) 

від продавця, що покривають такі ризи-
ки. Межі дії гарантій можливо обмежити 
шляхом включення до транзакційних до-
кументів положень стосовно обмеження 
обсягу відповідальності продавця. 

Одним із стандартних способів обме-
ження відповідальності продавця є вклю-
чення положення про обмеження такої 
відповідальності обізнаністю покупця що-
до фактів та подій, які стосуються об’єкта 
продажу. Така обізнаність може включати 
(і) фактичне знання (actual knowledge); 
(іі) конструктивне знання (constructive 

knowledge), тобто факти та події, які обач-

ний та розумний покупець має знати, в 
тому числі інформацію, розкриту в рам-
ках юридичної перевірки (due diligence) 
та переговорів сторін; а також презюмо-
ване знання (imputed knowledge), тобто 
знання професійних радників та агентів 
покупця. 

Транзакційні документи можуть також 
містити положення щодо обмеження від-
повідальності продавця у часі. У випадку 
придбання українського бізнесу (акти-
вів), загальний строк відповідальності 
продав ця за транзакційними докумен-
тами становить, як правило, не довше 
ніж три роки (стосовно вимог антимо-
нопольного законодавства – п’ять ро-
ків). Продавець також може наполягати 
на встановленні окремого строку для 
пред’явлення покупцем у арбітражному 
або судовому порядку вимоги про відшко-
дування збитків, завданих порушенням 
гарантій. Мета такого застереження – по-
передження ситуації, коли вимога покупця 
залишається чинною протягом невизначе-
ного терміну.

Відповідальність продавця можна об-
межити, встановивши грошові ліміти. З 
метою виключення незначних вимог з за-
гального обсягу відповідальності продав-
ця транзакційні документи передбачають 
мінімальний розмір вимоги (de minimis), 
стосовно якої продавець нестиме відпо-
відальність. Як правило, покупець напо-
лягатиме на тому, щоб до транзакційних 
документів було включене положення 
про те, що однорідні та пов’язані між со-
бою незначні вимоги мають розглядати-
ся у су купності як одна загальна вимога. 
Продавець може передбачити додаткове 
вартісне обмеження, згідно з яким, для 
того щоб стало можливим пред’явлення 
до продавця вимог, розмір яких переви-
щує мінімально встановлений поріг (de 

minimis), їх загальна сума повинна пере-
вищити встановлений мінімум (так звана 

корзина (basket)). Крім того, можливо 
встановити максимальний розмір відпо-
відальності продавця за всіма гарантіями, 
який, як правило, не може перевищувати 
розмір винагороди, яку продавець отри-
мав в результаті транзакції.

Важливим є положення, відповідно 
до якого покупцю заборонено врегульо-
вувати спір з третьою особою стосовно 
питання, щодо якого продавець надав га-
рантії, без інформування продавця та без 
залучення його до участі в спорі. Прода-
вець та покупець можуть домовитись, що 
у випадку виникнення спору продавцю 
надається право висловлювати свою дум-
ку стосовно процедури та стратегії вирі-
шення спору, але за покупцем закріплю-
ється право приймати остаточне рішення 
щодо такого спору.

Якщо продавцями виступають декіль-
ка юридичних або фізичних осіб, постає 
питання  розмежування між ними відпо-
відальності за гарантіями. Як правило, 
прийнятним для продавців (особливо 
якщо вони пов’язані між собою) є ва-
ріант, коли покупець має можливість 
пред’явити свою вимогу до будь-якого з 
продавців (тобто продавці будуть нести 
солідарну відповідальність), але відпо-
відальність кожно го продавця обмежена 
пропорцій но до розміру винагороди, яку 
він отримав внаслідок транзакції. Іноді, 
коли покупець має сильнішу позицію в пе-
реговорах, ніж продавці, останні можуть 
погодитись на солідарну відповідальність 
без обмежень щодо розміру винагороди.

Підсумовуючи, слід ще раз наголосити, 
що положення транзакційних документів 
стосовно гарантій є дуже важливими для 
обох сторін та для транзакції в цілому, але 
юристам слід приділяти не меншу увагу 
положенням, що стосуються обмеження 
відповідальності продавця, оскільки саме 
ці положення визначають межі застосу-
вання гарантій.

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЮФ Avellum Partners 2012
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Обмеження 
відповідальності продавця 
у транзакціях злиття 
та поглинання

Микола СТЕЦЕНКО

керуючий партнер ЮФ Avellum Partners

Переважна більшість значних тран-

закцій з придбання українського бізнесу 

структурується за англійським правом, 

оскільки англійське право надає гнучкі, 

ефективні та практичні механізми для 

оформлення та реалізації комерційної 

домовленості сторін за транзакційни-

ми документами (договір купівлі-про-

дажу або договір підписки на акції)





Останнім часом в Україні актив-

но розвивається ІТ-бізнес. На жаль, 

більшість компаній реєструється за 

кордоном, а послуги вітчизняних про-

грамістів замовляють переважно іно-

земні інвестори.   

Така ситуація є зрозумілою, оскільки 
податкова політика України не сприяє 
розвитку цієї сфери. Проблем багато, про-
те є і приємні новини. Серед них – останні 
ініціативи уряду щодо розробки концеп-
ції розвитку ІТ-сфери. Зупинимося на де-
яких аспектах охорони інтелектуальної 
власності на комп’ютерні програми. 

Звернімося до історії розвитку питан-
ня про охорону інтелектуальних прав у 
сфері інформаційних технологій. Пер-
шим кроком у цьому напрямку стало 
на  дан ня комп’ютерним програмам ста-
ту су літературного твору. Так, після три-
валих спроб встановити належний захист 
комп’ютерних програм були розроблені 
міжнародні правила їх охорони, закріплені 
в Угоді про тор говельні аспекти прав інте-
лектуальної власності, а також у Договорі 
Всесвітньої ор ганізації інтелектуальної 
власності (1996). Цими документами всіх 
країн-учас ниць було зобов’язано «охоро-
няти комп’ютерні програми, надані у ви-
гляді початкового або об’єктивного коду 
в якості літературного твору відповідно 
до Бернської конвенції (1971)». Також було 

зазначено, що «охорона має розповсю-
джуватись на всі програми незалежно від 
способу і форми їх вираження». 

Україна пішла світовим шляхом і в 1993 р. 
закріпила статус комп’ютерної програми 
як літературного твору Законом «Про ав-
торські і суміжні права». Цей нормативно-
правовий акт визначає комп’ютерну про-
граму як набір інструкцій у вигляді слів, 
цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому 
іншому вигляді, виражених у формі, при-
датній для зчитування комп’ютером, які 
приводять його у дію для досягнення пев-
ної мети або результату (це поняття охо-
плює як операційну систему, так і приклад-
ну програму, виражені у вихідному або 
об’єктному кодах). Комп’ютерні програми 
є об’єктом авторського права і охороня-
ються законом. Законом встановлюється, 
що авторські права належать розробнику 
комп’ютерної програми. Автор програм-
ного продукту може зареєструвати автор-
ське право у Державній службі інтелекту-
альної власності, проте охорона надається 
і без такої реєстрації. За загальним прави-
лом авторське право діє все життя автора 
та 70 років після його смерті. 

Однак захист не є досконалим, ос кіль ки, 
змінивши, наприклад, коди ком п’ютерної 
програми, інші особи отримають нібито 
новий програмний продукт, який по суті 
може бути аналогічним первісному, а отже, 
і авторські права на нього, що також охо-
ронятимуться законом. Авторське право 
не надає охорони алгоритму, який лежить 
в основі програми. Закон «Про авторські і 
суміжні права» визначає, що правова охо-
рона поширюється тільки на форму вира-
ження твору і не поширюється на будь-які 
ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, 
процеси, системи, способи, концепції, від-
криття, навіть якщо вони виражені, описа-
ні, пояснені, проілюстровані у творі.

Щоб підвищити рівень захисту прав інте-
лектуальної власності в першу чергу для 
роз роб ників, треба захистити саму ідею. 
Та ку кон  цепцію можна реалізувати шляхом 
роз  робки спеціального законодавства, яке 

дозволило б отримувати патент на ви нахід. 
Зараз в Україні не передбачено патентуван-
ня комп’ютерних програм загалом. Зако-
ном «Про винахід та корисну модель» ком-
п’ютерна програма віднесена до об’єктів, що 
не можуть одержувати правову охорону. 

Світова практика в цьому питанні йде 
різними шляхами. Основні проблеми патен-
тування програмних продуктів пов’язані з 
тим, що комп’ютерна програма не є мате-
ріальним об’єктом. Міжнародна патентна 
класифікація передбачає можливість па-
тентування способів розпізнавання, від-
творення та представлення, покладених в 
основу програмного продукту, обробки 
та генерації даних зображення, обробки 
цифрових даних. У США та Японії створені 
найширші можливості для патентування 
комп’ютерних програм, адже під винахо-
дом розуміється технічна ідея, створена 
шляхом використання природних законів. 
Головне при поданні заявки на отримання 
патенту – детально розкрити можливість 
створеного програмного продукту забез-
печити технічний ефект. В Європі за загаль-
ним правилом комп’ютерна програма не 
підлягає патентуванню, проте якщо вона 
має характер технічного рішення, можли-
вість патентної охорони існує.

В Україні, незважаючи на неможливість 
запатентувати програму загалом, з метою 
підвищення рівня захисту можна, напри-
клад, отримати патент на технологічне вирі-
шення, яке відповідає характеристикам ви-
находу. Відповідно до Закону «Про винахід і 
корисну модель» винахід – це технологічне 
(технічне) вирішення, що відповідає умовам 
патентоздатності (новизні, винахідниць-
кому рівню і промисловій при датності). 
Об’єк   тами винаходу можуть бути: продукт 
(при  стрій, речовина, штам мікроорганізму, 
культура клітин рослин і тварин тощо), спо-
сіб, застосування раніше відомого продукту 
чи способу за новим призначенням. 

Спори тривають, і пошук оптимально-
го способу захисту інтелектуальних прав 
у сфері інформаційних технологій наразі 
продовжується.
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Орган, який здійснюватиме

державну реєстрацію 

З 1 січня 2013 р. функції держреєстрації 
речових прав на нерухоме майно, у тому 
числі на земельні ділянки, переходять до 
спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань держав-
ної реєстрації прав – Міністерства юстиції 
та його територіальних управлінь юстиції. 

Від імені Міністерства юстиції ці функції 
виконуватимуть Державна реєстраційна 
служба України (далі – Укрдержреєстр) та 
її структурні територіальні підрозділи. Дер-
жавна реєстрація речових прав здійсню-
ватиметься шляхом внесення записів до 
Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно. Укрдержреєстр уже створе-
ний на підставі Указу Президента України 
від 06.04.2011 р. № 401/2011 (адреса сай-
ту – www.derzhreestr.gov.ua) і не тільки від-
повідає за реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно, але й одночасно є головним 
органом у системі центральних органів ви-
конавчої влади з питань реалізації держав-
ної політики у сферах державної реєстрації 
актів цивільного стану, державної реєстра-
ції юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців, реєстрації (легалізації) об’єднань 
громадян, інших громадських формувань, 
статутів фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, 
якщо їх реєстрація передбачена законами, 
статуту територіальної громади м. Києва, 
друкованих засобів масової інформації та 
інформаційних агентств як суб’єктів інфор-
маційної діяльності. 

Речові права, що підлягатимуть 

державній реєстрації

Згідно зі ст. 4 Закону обов’язковій дер-
жавній реєстрації підлягають речові пра-
ва та обтяження на нерухоме майно, роз-

міщене на території України, що належить 
фізичним та юридичним особам, державі 
в особі органів, уповноважених управляти 
державним майном, іноземцям та особам 
без громадянства, іноземним юридичним 
особам, міжнародним організаціям, іно-
земним державам, а також територіаль-
ним громадам в особі органів місцевого 
самоврядування, а саме: 

• право власності на нерухоме майно; 
• право володіння; право користування 

(сервітут); право користування земель-
ною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб (емфітевзис); право забудови зе-
мельної ділянки (суперфіцій); право гос-
подарського відання; право оперативного 
управління; право постійного користуван-
ня та право оренди земельної ділянки; 
право користування (найму, оренди) бу-
дівлею або іншими капітальними споруда-
ми, їх окремими частинами; іпотека; довір-
че управління майном; 

• інші речові права відповідно до закону; 
• податкова застава, предметом якої є 

нерухоме майно, та інші обтяження.

Строки державної реєстрації 

та інформація з Державного

реєстру 

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону держав-
на реєстрація речових прав на нерухоме 
майно проводитиметься в строк, що не 
перевищує 14 робочих днів з моменту над-
ходження до органу державної реєстрації 
прав заяви про таку реєстрацію та доку-
ментів, необхідних для її проведення.

Детально процедура проведення дер-
жавної реєстрації прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень регулюється Порядком 
державної реєстрації прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, затвердженим по-
становою Кабінету міністрів України від 
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22.06.2011 р. № 703 (далі – Порядок). Цей 
документ набрав чинності 1 січня 2012 р., 
однак слід очікувати, що дата набрання 
чинності Порядком буде перенесена, від-
повідно, на 1 січня 2013 р. 

Відповідно до ст. 28 Закону інформа-
ція з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень про 
державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
надається у формі витягу, інформаційної 
довідки та виписки. 

Відповідно до п. 5 Порядку витяг містить 
відомості про державну реєстрацію права 
власності та інших речових прав на нерухо-
ме майно, обтяження таких прав. Відповід-
но до ч. 2 ст. 28 Закону витяг надається за 
заявою: 1) власника (власників) нерухомого 
майна або їх уповноважених осіб; 2) спадко-
ємців (правонаступників – для юридичних 
осіб) або їх уповноважених осіб; 3) особи 
(осіб), в інтересах якої (яких) встановлено 
обтяження, або їх уповноважених осіб.

Виписка з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно відповідно 
до ч. 5 ст. 28 Закону надається за заявою 
власника або правоволодільця та містить 
інформацію про осіб, які отримали відо-
мості про права та обтяження прав на не-
рухоме майно, що йому належить.

Інформаційну довідку з Державного 
реєстру прав на підставі письмового за-
питу мають право отримувати суд, органи 
місцевого самоврядування, внутрішніх 
справ, прокуратури, Державної податко-
вої служби, Служби безпеки України та 
інші органи державної влади (посадові 
особи), якщо запит зроблено у зв’язку зі 

здійсненням ними повноважень, визна-
чених законом (ч. 3 ст. 28 Закону).

Крім того, нова редакція Закону встано-
вила перелік випадків видачі уповноваже-
ним органом свідоцтв про право власності 
на нерухоме майно (наприклад, фізичним 
та юридичним особам – на новозбудовані, 
реконструйовані об’єкти нерухомого май-
на, юридичним особам – у разі внесення 
до статутного капіталу об’єктів нерухомо-
го майна їх засновниками, у разі видален-
ня окремого об’єкта нерухомого майна зі 
складу об’єкта нерухомого майна, що скла-
дається із двох або більше об’єктів, тощо). 

Момент державної реєстрації 

Відповідно до ч. 11 ст. 15 Закону датою 
і часом державної реєстрації прав та їх об-
тяжень вважаються дата і час реєстрації 
відповідної заяви в органі державної реє-
страції прав. Слід зазначити, що ч. 1 ст. 15 
Закону встановлено, що реєстрація заяви 
і прийняття рішення про реєстрацію прав 
є окремими етапами процедури реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно та їх 
обмежень. Прийняттю рішення про прове-
дення державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень передує 
встановлення факту відсутності підстав 
для відмови в державній реєстрації, зупи-
нення розгляду заяви про державну реє-
страцію. Таким чином, момент державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і момент державної реєстрації 
заяви про проведення такої реєстрації 
співпадають за умови, що відсутні перед-
бачені законодавством підстави для від-

мови у проведенні державної реєстрації 
права власності на нерухоме майно.

Позитивною зміною є не тільки при-
в’язка моменту реєстрації речових прав 
до моменту подачі відповідної заяви, але 
й встановлення єдиного підходу до реє-
страції прав та правочинів, на підставі яких 
вони виникають, переходять чи припиня-
ються. Так, починаючи з 1 січня 2013 р. За-
кон скасовує необхідність реєстрації пра-
вочинів (договорів) поряд із реєстрацією 
права. Відповідні зміни будуть внесені до 
Цивільного кодексу України та Закону «Про 
оренду землі». Реєстрація ж права та пра-
вочину, які існують на даний час, вносить 
невизначеність у питання про момент ви-
никнення (переходу) права, встановлення 
якого є важливим як для набувача, так і для 
третіх осіб. 

Таким чином, Закон встановлює єди-
ний момент реєстрації, яким є реєстрація 
відповідної заяви. А з моментом реєстра-
ції ч. 3 ст. 3 Закону пов’язує безпосередньо 
момент виникнення відповідних прав. 

Висновок

Зміни в порядку та системі державної 
реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень передбачають ство-
рення єдиного реєстру таких прав і пере-
дачу функцій та повноважень щодо його 
ведення єдиному органу – Укрдержреє-
стру. Закон запроваджує також єдині під-
ходи до визначення моменту виникнення 
речових прав та усуває подвійність реє-
страції, яка існує у зв’язку з необхідністю 
реєстрації відповідних правочинів.
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Однією з новацій Податкового кодексу 
стало автоматичне відшкодування ПДВ. 
Його перевагами є скорочення термінів 
отримання обігових коштів платниками 
податку та підвищення їх платоспро-
можності. Безумовно, це прогресивний 
напрямок, у якому необхідно рухатись і 
надалі, використовуючи досвід європей-
ських країн, що запровадили в себе такі 
механізми. Однак кількість і жорсткість 
критеріїв, встановлених для підприємств 
Податковим кодексом, яким необхідно 
відповідати одночасно, послаблює опти-
містичний настрій. 

Так, право на автоматичне відшкоду-
вання ПДВ мають суб’єкти підприємниць-
кої діяльності, що здійснюють операції, 
до яких застосовується нульова ставка 
ПДВ за останні 12 податкових періодів 
(місяців) і питома вага яких становить не 
менше 40% загального обсягу поставок. 
Необхідно сказати, що цей показник був 
знижений минулорічними змінами до 
Податкового кодексу, а до цього стано-
вив 50%. Загальна сума розбіжностей 
між податковим кредитом, сформова-
ним платником податку, та податковими 
зобов’язаннями його контрагентів, не 
має перевищувати 10% суми заявлено-
го бюджетного відшкодування. Середня 

заробітна плата по підприємству має не 
менше ніж у 2,5 рази перевищувати мі-
німальну, встановлену законодавством, 
причому в кожному з останніх чотирьох 
звітних кварталів. Також необхідно від-
повідати одному з наступних критеріїв: 
чисельність працівників платника по-
датку, які перебувають з ним у трудових 
відносинах протягом останніх чотирьох 
кварталів, має перевищувати 20 осіб або 
залишкова балансова вартість основних 
фондів на звітну дату, за даними податко-
вого обліку, має перевищувати суму по-
датку, заявлену до відшкодування за по-
передній рік, або відношення сплаченого 
податку на прибуток до обсягу отриманих 
доходів має бути вищим за середнє у галу-

зі. Звичайно, не можна мати податковий 
борг і бути банкрутом. Необхідно вчасно 
підтверджувати відомості, що подаються 
до Єдиного державного реєстру, та бути 
присутнім за вказаним місцезнаходжен-
ням. Розраховувати на скасування зазна-
чених критеріїв суб’єктам підприємниць-
кої діяльності не слід, оскільки, судячи з 
виступів керівництва Державної податко-
вої служби України, вони підлягають лише 
деякому вдосконаленню.

У разі відповідності платника податків 
цим критеріям у нього з’являється право 

на автоматичне бюджетне відшкодування 
ПДВ. На підставі відповідної заяви, по-
даної до органу Державної податкової 
служби, здійснюється камеральна пере-
вірка, яка проводиться протягом 20 ка-
лендарних днів, наступних за граничним 
терміном отримання податкової деклара-
ції. Протягом трьох днів після закінчення 
перевірки орган державної податкової 
служби надає висновок із зазначенням 
суми, що підлягає автоматичному відшко-
дуванню з бюджету. 

У разі прийняття рішення про невід-
повідність зазначеним критеріям плат-
ни ка податків та, як наслідок, відсутності 
в нього права на автоматичне бюд жетне 
відшкодування контролюючий орган зо-
бо в’язаний повідомити такого платника 
про відповідне рішення та надати йому 
детальні пояснення і розрахунки за кри-
теріями, які не було дотримано. Це рішен-
ня платник податків може оскаржити у 
встановленому порядку. З 2014 р. терміни 
проведення камеральних перевірок для 
платників податку з позитивною податко-
вої історією планують зменшити до п’яти 
календарних днів.

Перелічені нововведення, звичайно, 
лише частково вирішують проблеми від-
шкодування ПДВ. Механізми автоматич-
ного відшкодування поки не знайшли 
широкого розповсюдження, кількість під-
приємств, які ними користуються, недо-
статньо велика. Нещодавно оприлюднена 
інформація, згідно з якою за підсумками 
січня 2012 р. зафіксовано найвищі показ-
ники відшкодування ПДВ в автоматичному 
режимі серед підприємств-експортерів. 
Що ж, сподіватимемось, що вдосконален-
ня процедури відшкодування, скорочен-
ня його строків підвищить конкуренто-
спроможність українських товарів на 
зов нішньому ринку.
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Податкові новації. 
Відшкодування ПДВ

Лариса ВРУБЛЕВСЬКА

керуючий партнер Міжнародного 
аудиторського союзу, заступник голови 

постійно діючої комісії Громадської 
ради при ДПСУ з питань реформування 

податкового законодавства, методології 
оподаткування та адміністрування податків

Податкова реформа в Україні мала на меті вдосконалення податкової системи 

та створення сприятливих умов для ведення бізнесу шляхом послаблення фіскаль-

ного тиску на нього. Серед проблем, які необхідно було вирішити в першу чергу, – 

відшкодування податку на додану вартість. Ця процедура в Україні завжди була 

недосконалою і насамперед непрозорою



Найменування Розмір, pixels Описання
Вартість на тиждень, 

100% показів (грн.)

Вартість на місяць, 

100% показів (грн.)

Топ-банер (Хедер) 722*80
Це банер, розміщений у шапці сайту. Даний вид банеру 
має максимальну клікабельність, а відповідно - найбільш 
ефективний.

250,00 800,00

Бокові верхні банера 240*80 Можуть розміщуватись як у всіх розділах так і в окремих; 
проглядаються без необхідності прокрутки сторінки. 150,00 500,00

Бокові нижні банери 240*350 Можуть розміщуватись як у всіх розділах так і в окремих; 
проглядаються при першій прокрутці сторінки. 150,00 500,00

Бокові нижні банери 240*150 Можуть розміщуватись як у всіх розділах так і в окремих; 
проглядаються при першій прокрутці сторінки. 100,00 350,00

Логотип компанії 240*100
Логотип компанії розміщується на головній сторінці в 
рубриці «Юридичні фірми України»  з посиланням на сайт 
компанії.

--- 100,00

* Мінімальний термін розміщення банерної реклами – 1 тиждень
** При узгодженні з менеджером Ви маєте можливість вибрати будь-яке інше місце розташування Вашого банеру.

Знижки:
•  10% - замовникам при замовленні рекламної кампанії строком більш ніж 2 місяці

•  10-20% - рекламним агентствам
•  знижки сумуються

Вартість розміщення банерної реклами 
на юридичному порталі 

www.legalweekly.com.ua

З питань бронювання площі та замовлення реклами на Legalweekly.com.ua звертайтесь до Шкарупи Дмитра  

e-mail: dima@legalweekly.com.ua       |       тел. +38 044 219-2717



За формою розрізняють добровільне 
та обов'язкове страхування.

Добровільне передбачає, що всі істот-
ні положення договору страхування ви-
значаються виключно за згодою сторін. 
В обов'язковому страхуванні відносини 
ви никають згідно із законом, а страхуван-
ня здійснюється на підставі відповідних 
законодавчих актів. Страхування життя є 
різновидом як добровільного, так і обо-
в'язкового страхування .

Сьогодні в Україні практикують три 
основні програми страхування життя:

  ризикове страхування життя, тобто 
страхування на випадок смерті, страху-
вання від нещасних випадків, захворю-
вань та інвалідності;

  змішане страхування життя: накопи-
чувальне страхування з одночасним стра-
ховим захистом на випадок смерті, з ме-
тою забезпечити певний капітал до певної 
дати або події (наприклад, для придбання 
будинку, навчання у ВНЗ, весілля тощо);

  пенсійне страхування: накопичуваль-
не страхування для забезпечення додатко-
вого періодичного (наприклад, щомісяч-
ного) доходу протягом певного терміну чи 

довічно після виходу на пенсію або досяг-
нення певного віку.

Договори змішаного страхування жит-
тя укладаються з громадянами 16-75 років 
строком на 5, 10, 15 або 20 років. Розмір 
страхової суми визначає страхувальник.

При страхуванні на дожиття до закін-
чення договору страхування страхуваль-
ник отримує повну страхову суму, на яку 
було укладено договір, незалежно від того, 
отримував він страхові виплати у зв'язку з 
нещасними випадками впродовж дії дого-
вору чи ні. У разі смерті застрахованого в 
період дії страхового договору страхова 
сума в розмірі 100% виплачується право-
наступнику, зазначеному в договорі стра-
хування. 

Ринок добровільного страхування жит-
тя має потенціал в Україні. Це пов’язано з 
тим, що сьогодні цей ринок майже нероз-
винений. Багато великих компаній стра-
хують своїх працівників, забезпечуючи їм 
соціальний пакет, що є додатковою пере-
вагою при виборі роботодавця. 

Які податкові переваги дає роботодав-
цю – платнику податку на прибуток меха-
нізм страхування життя? Насамперед це 
можливість включати до витрат підпри-
ємства – платника податку суму коштів, 
що спрямовується на страхування життя 
найманих працівників згідно з договором 
довгострокового страхування життя чи 
пенсійного страхування.

Згідно з п. 142.2 ст. 142 Податкового 
ко дексу якщо відповідно до договору 
дов гострокового страхування жит тя або 
будь-якого виду недержавного пенсійно-
го забезпечення платник цього податку 
зобов'язаний сплачувати за власний раху-
нок добровільні внески на страхування (не-
державне пенсійне забезпечення) найманої 
ним фізичної особи, такий платник податку 
має право включити до складу витрат кож-
ного звітного податкового періоду (наро-
стаючим підсумком) суму таких внесків, 
загальний обсяг яких не перевищує 25% за-
робітної плати, нарахованої такій найманій 
особі протягом податкового року, на який 
припадають такі податкові періоди. 

Згідно із Законом «Про страхування» та 
Положенням про порядок, умови видачі 
та розміри кредитів страхувальникам, які 
уклали договори страхування життя, стра-
хові компанії, що надають послуги зі страху-
вання життя, мають право здійснювати кре-
дитування страхувальників–громадян, які 
уклали договори страху вання життя. Ця по-
слуга може бути за стосована виключно до 
договорів стра хування, які містять ризики 
дожиття за страхованої особи до закінчення 
строку дії договору або досягнення застра-
хованою особою визначеного договором 
страхування віку. Кредит надається страху-
вальнику (застрахованій особі) у межах ви-
купної суми за договором.

Зазначена опція в договорах страху-
вання, зокрема в корпоративних догово-
рах довгострокового страхування життя, 
може стати більш фінансово привабли-
вою альтернативою для громадян, що ма-
ють необхідність у залученні додаткових 
коштів для вирішення певних побутових 
завдань (придбання побутової техніки, 
плата за навчання тощо). 

Окремо зазначимо, що на ринку стра-
хування крім нормального, «класичного» 
страхування існує «схемне» страхування, 
яке допомагає виводити грошові кошти 
з України. Так, найрозповсюдженішою є 
схема виводу грошових коштів через до-
говори перестрахування та виплату комі-
сійних винагород.

Регулятор, Нацфінпослуг, постійно впро-
ваджує нові методи боротьби з такими 
схемами, однак, на жаль, вони не дають зна-
чного ефекту. Неможливість створити дієву 
систему перешкод такій діяльності зумов-
лена не стільки неефективністю методів, 
скільки економічними реаліями в Україні.

Тривала економічна криза в Україні 
призвела до різкого зниження рівня жит-
тя більшості населення. У людей практич-
но немає вільних коштів для того, щоб 
скористатися послугами страхових ком-
паній, які здійснюють страхування життя. 
Але страхування життя за рахунок робо-
тодавця є надзвичайно вигідним як для 
нього самого, так і для працівника.
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Страхування життя 
в Україні

Тетяна ТИМЧЕНКО 

президент СК «Лемма-Vite», адвокат

Страхування життя є універсаль-

ним інструментом вирішення багатьох 

соціальних завдань. Виплати за довго-

строковими договорами страхування 

складають основу доходу громадян пен-

сійного віку.





Приклад розгляду справи стосовно 

можливості позбавлення платника по-

датку права на відшкодування з ПДВ, а 

також шляху, яким іде судова практика 

при формуванні податкового кредиту. 

Справа № 21-737во10. Дата ухвален-

ня Рішення – 27 березня 2012 р.

1. Колегія суддів Судової палати в ад-
міністративних справах ВСУ розглянула 
справу про скасування податкового по ві-
домлення-рішення та здійснення відшко-
дування з податку на додану вартість. 
За результатами розгляду цієї справи 
ок руж ний адміністративний суд позов 
задо вольнив, скасував податкове повідо-
млення та стягнув з Державного бюджету 
України суму бюджетного відшкодування 
з ПДВ. Ухвалою апеляційного адміністра-
тивного суду цю постанову залишено без 
змін. Із зазначеними рішеннями погодив-
ся і Вищий адміністративний суд України. 
Не погоджуючись із постановою касацій-
ного суду, Державна податкова інспекція 
звернулася до ВСУ зі скаргою про її пе-
регляд за винятковими обставинами. На 
обґрунтування скарги додано копії ухвал 
ВАСУ, які, на її думку, підтверджують нео-
днакове правозастосування. 

Перевіривши матеріали справи, ВСУ ді-
йшов висновку про наявність підстав для 
задоволення скарги. Відповідно до п/п 
7.4.1 п. 7.4 Закону України «Про податок 
на додану вартість» податковий кредит 

звітного періоду складається із сум по-
датків, сплачених (нарахованих) платни-
ком податку у звітному періоді у зв'язку з 
придбанням товарів (робіт, послуг), вар-
тість яких відноситься до складу валових 
витрат виробництва (обігу) та основних 
фондів чи нематеріальних активів, що 
під лягають амортизації. Згідно з п/п 7.4.5 
цього пункту не дозволяється включати 
до податкового кредиту будь-які витрати 
зі сплати податку, не підтверджені подат-
ковими накладними чи митними деклара-
ціями, а при імпорті робіт (послуг) – актом 
прийняття робіт (послуг) чи банківським 
документом, який засвідчує перерахуван-
ня коштів в оплату вартості таких робіт 
(послуг).

Вирішуючи спір, суд першої інстанції, 
з думкою якого погодилися апеляційний 
і касаційний суди, виходив із того, що не-
ви конання продавцями товарів (робіт, 
по слуг) зобов'язань зі сплати ПДВ до бю-
джету тягне відповідальність та негативні 
наслідки саме щодо них і не є підставою 
для позбавлення платника податку пра-
ва на відшкодування ПДВ у разі, якщо 
останній виконав усі передбачені зако-
нодавством умови отримання такого від-
шкодування та має всі документальні під-
твердження розміру свого податкового 
кредиту. Під час здійснення перевірки по-
зивач на підтвердження виконання умов 
договору надав ДПІ податкові накладні, 

специфікації товару, що поставлявся, акти 
приймання-передачі товару, видаткові 
накладні, вантажні митні декларації та 
міжнародні товарно-транспортні наклад-
ні. Вирішуючи спір, суди виходили з того, 
що ці документи повністю підтверджують 
факт здійснення господарських операцій. 
Крім того, суди зазначили, що ДПІ не вста-
новила порушень позивача щодо відо-
браження в податкових деклараціях сум 
податкових зобов'язань, а недотримання 
контрагентами позивача податкового за-
конодавства не є підставою для висновку 
про порушення саме позивачем вимог 
п/п 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону.

На думку колегії суддів Судової плати 
в адміністративних справах ВСУ, надання 
податковому органу належним чином 
оформлених документів, передбачених 
законодавством про податки та збори, 
з метою одержання податкової вигоди є 
підставою для її одержання, якщо подат-
ковий орган не встановив та не довів, що 
відомості, які містять ці документи, непо-
вні, недостовірні та (або) суперечливі, є 
наслідком укладення нікчемних право-
чинів або ґрунтуються на інших докумен-
тах, недійсність даних у яких установлена 
судом. Таким чином, докази, на які посла-
лися суди на обґрунтування своїх рішень, 
є обов'язковими, але не вичерпними, 
оскільки предмет доказування у справі, 
що розглядається, становлять обставини, 
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Верховний Суд України є найвищою судовою інстанцією в Україні, і його осно-

вним завданням є уніфікувати судову практику, переглядаючи рішення з ме-

тою однакового застосування норм права в тих чи інших категоріях спорів. 

Нерідко під час здійснення правосуддя суди припускаються помилок у застосу-

ванні норм законодавства до конкретних випадків, які виникають на практи-

ці. Ми можемо спостерігати це під час руху справ від судів першої інстанції до 

апеляційної чи навіть касаційної інстанції. Суди різних інстанцій дуже часто 

розглядають одну й ту саму справу по-різному. Відповідно, одне з головних за-

вдань ВСУ – узагальнення судової практики з метою забезпечення правильного, 

однозначного й остаточного застосування рішень судами нижчих інстанцій. 

Проаналізуємо кілька рішень ВСУ з приводу застосування судами податкового 

законодавства.
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що підтверджують або спростовують ре-
альність здійснення самої господарської 
операції (поставки товару), а відтак, і об-
ґрунтованість визначення податкового 
кредиту позивача.

Оскільки суди всіх інстанцій допус-
тили порушення норм процесуального 
права, постановлені ними судові рішення 
підлягають скасуванню з направленням 
справи на новий розгляд до суду першої 
інстанції.

Рішення, яке відповідає на запитан-

ня, в якому порядку і коли потрібно 

перейти на загальну систему оподат-

кування в разі перевищення доходу в 

розмірі 500 тис. грн.

Справа № 21-95а12. Дата ухвалення 

Рішення – 15 травня 2012 р.

2. Особа звернулася до суду з позовом, 
у якому просила скасувати повністю по-
даткові повідомлення-рішення, якими їй 
визначено податкове зобов'язання з по-
датку з доходів фізичних осіб. На обґрун-
тування позову послалася на те, що вона 
у четвертому кварталі 2007 р. перебувала 
на спрощеній системі оподаткування, а 
отже, не є платником загального податку 
в зазначеному періоді. 

Харківський окружний адміністра-
тивний суд постановою, залишеною без 
змін ухвалою Харківського апеляційного 
адміністративного суду, позов задоволь-
нив. ВАСУ ухвалою залишив зазначені 
судові рішення без змін. У заяві про пе-
регляд судових рішень ВСУ ДПІ просить 
скасувати ухвалені у справі судові рішен-
ня та прийняти нове – про відмову в по-
зові. Аналіз наведених судових рішень 
суду касаційної інстанції дає підстави 
вважати, що він неоднаково застосу-
вав одні й ті самі норми матеріального 
права. Указом Президента України «Про 
спрощену систему оподаткування, облі-
ку та звітності суб'єктів малого підпри-
ємництва» запроваджено спеціальний 
режим оподаткування, обліку та звітнос-
ті, спрямований на підтримку суб'єктів 
малого підприємництва. 

Згідно зі ст. 1 зазначеного Указу єди-
ний податок сплачується виключно з до-
ходів, одержаних фізичною особою, якщо 
виручка платника єдиного податку за 
рік не перевищує 500 тис. грн. У разі по-
рушення вимог, установлених ст. 1 цього 
Указу, платник єдиного податку повинен 

перейти на загальну систему оподатку-
вання, обліку та звітності починаючи з 
наступного звітного періоду (кварталу). 
За таких обставин оподаткування дохо-
дів, отриманих платником єдиного по-
датку з порушенням умов перебування 
на спрощеній системі оподаткування, має 
здійснюватися із застосуванням правил 
загальної системи оподаткування, врегу-
льованих, зокрема, Законом України «Про 
податок з доходів фізичних осіб». 

У справі, про яку йдеться, суди попе-
редніх інстанцій помилково обмежилися 
застосуванням до спірних відносин норм 
лише Указу і не застосували приписи Зако-
ну «Про податок з доходів фізичних осіб». 
Отже, ВАСУ у справі, що розглядалася, не-
правильно застосував норми матеріаль-
ного права, а тому ухвала ВАСУ підлягає 
скасуванню з направленням справи на 
новий касаційний розгляд.

Приклад правильного формування 

податкового кредиту для особи, яка за-

ймається імпортом товарів на митну 

територію України, а також докумен-

тів, які можна використовувати для 

формування податкового кредиту.

Справа № 21-126а12. Дата ухвален-

ня Рішення – 3 липня 2012 р.

3. Особа звернулася до суду з позо-
вом, у якому просила визнати недійсним 
податкове повідомлення-рішення про 
визначення податкових зобов'язань з 
ПДВ та відповідних штрафних санкцій 
у зв'язку з неврахуванням податково-
го кредиту, сформованого на підставі 
податку, сплаченого за вантажними-
митними деклараціями (далі – ВМД). На 
обґрунтування позову послалася на те, 
що на момент оформлення зазначених 
ВМД фізична особа була зареєстрова-
на підприємцем і платником ПДВ, товар 
придбавався для підприємницької мети 
та був використаний у господарській 
діяльності, а отже, суми сплаченого до 
бюджету ПДВ за зазначеними ВМД об-
ґрунтовано включені нею до складу по-
даткового кредиту. 

Харківський окружний адміністратив-
ний суд своєю постановою задовольнив 
позов частково: скасував рішення ДПІ. 
Харківський апеляційний адміністратив-
ний суд постановою, залишеною без змін 
ухвалою ВАСУ, рішення суду першої ін-
станції скасував, у позові відмовив. Судо-

ве рішення мотивоване тим, що ПДВ, спла-
чений за згадуваними ВМД, які оформлені 
на фізичну особу, не може включатися 
до податкового кредиту. Суд касаційної 
інстанції, постановляючи ухвалу та зали-
шаючи в силі рішення суду апеляційної 
інстанції, виходив із того, що первинними 
документами підтверджено використан-
ня особою імпортованого товару в опо-
даткованих операціях у межах господар-
ської діяльності як платником ПДВ. Тому, 
на думку цього суду, придбання товарів, 
враховуючи положення п/п «в» п. 2.1 ст. 2, 
п/п 7.2.7 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про 
податок на додану вартість», можна від-
нести до такого, що пов'язане з господар-
ською діяльністю. Декларації, оформлені 
на фізичну особу, яка є суб'єктом підпри-
ємницької діяльності, в розумінні зазна-
ченого Закону є митними деклараціями, 
які дають суб'єкту господарювання право 
на податковий кредит. 

В іншій справі касаційний суд, залиша-
ючи без змін рішення судів попередніх 
інстанцій, виходив із того, що зазначен-
ня у ВМД одержувачем товару особи без 
конкретизації її статусу як суб'єкта під-
приємницької діяльності жодним чином 
не спростовує придбання товару для ви-
користання в господарській діяльності 
підприємця, у зв'язку з чим визначення 
позивачу податкового зобов'язання з ура-
хуванням штрафних (фінансових) санкцій 
спірними податковими повідомленнями-
рішеннями є неправомірним. 

Усуваючи суперечність у застосуванні 
норм матеріального права, колегія суд-
дів Судової палати в адміністративних 
справах ВСУ виходить із такого. Відпо-
відно до п/п 7.2.7 п. 7.2 ст. 7 Закону Укра-
їни «Про податок на додану вартість» у 
разі імпорту товарів на митну територію 
України документом, що посвідчує право 
на отримання податкового кредиту, вва-
жається ВМД, оформлена відповідно до 
вимог законодавства, яка підтверджує 
сплату ПДВ, або погашений податковий 
вексель. На думку колегії суддів Судової 
палати в адміністративних справах ВСУ, 
касаційний суд, перевіряючи судові рі-
шення у справі, що розглядається, як і суд 
апеляційної інстанції, не надав значення 
неврахуванню ДПІ всіх обставин, що мали 
значення для прийняття рішення. ВСУ по-
становив, що ухвала ВАСУ підлягає скасу-
ванню з направленням справи на новий 
касаційний розгляд.



Згідно з вимогами ст. 93 Господарсь-
кого процесуального кодексу України 
апеляційна скарга на рішення місцевого 
господарського суду подається протягом 
десяти днів, а на ухвалу місцевого госпо-
дарського суду – п'яти днів з дня їх оголо-
шення місцевим господарським судом. 
Якщо в судовому засіданні було оголоше-
но лише вступну та резолютивну частини 
рішення, зазначений строк обчислюється 
з дня підписання рішення, оформленого 
відповідно до ст. 84 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 84 ГПКУ рішення 
господарського суду ухвалюється іменем 
України і складається з вступної, описової, 
мотивувальної і резолютивної частин. Тоб-
то згідно з диспозиціями наведених норм 
строк на апеляційне оскарження має об-
числюватися з дня підписання повного 
рішення (вступна, описова, мотивувальна 
і резолютивна частини) господарського 
суду, яке, якщо в судовому засіданні було 
оголошено лише вступну та резолютив-
ну частини рішення, має бути складено 

у строк не більше п'яти днів із дня прого-
лошення вступної і резолютивної частин 
рішення (ст. 85 ГПКУ).

Однак у судовій практиці є чимало 
випадків, коли повне рішення господар-
ського суду складається поза вказаним 
п’ятиденним строком. Через це сторона, 
зацікавлена в оскарженні відповідного 
рішення господарського суду до апеля-
ції, може отримати повне рішення в най-
кращому разі наприкінці десятиденного 
строку на оскарження, в гіршому – поза 
десятиденним строком, що з формального 
погляду позбавляє таку особу можливості 
оскаржити відповідне рішення до суду. 

Законодавець нібито вирішує це пи-
тання шляхом надання зацікавленій осо-
бі права подавати до апеляційної скарги 
заяву про поновлення строку на подання 
апеляційної скарги (ч. 2 ст. 93 ГПКУ). Але 
це право є дуже хистким, бо відповідно 
до положень тієї ж статті апеляційний гос-
подарський суд постановляє ухвалу про 
повернення апеляційної скарги у випад-
ках, якщо вона подана після закінчення 
строків, установлених цією статтею, і суд 
за заявою особи, яка її подала, не знайде 
підстав для поновлення строку (!). Тобто 
якщо особа й отримає повне рішення гос-
подарського суду поза межами встанов-
леного процесуальним законом строку 
(десять днів із моменту оголошення та 
п’ять днів на складання повного тексту 
за законом), то все одно її право на апе-
ляційне оскарження (яке гарантоване 
Конституцією України та базовим Зако-
ном «Про судоустрій і статус суддів») фор-
мально залежатиме від волі суду. А якщо 
особа в цьому разі звернеться з апеляцій-
ною скаргою без відповідної заяви про 
поновлення пропущеного строку на апе-
ляційне оскарження, то ймовірність по-
вернення апеляції судом другої інстанції 
значно зросте. 

Але є й добра новина. Враховуючи вка-
зані прогалини у судовій практиці, Вищий 
господарський суд України у Постанові 

«Про судове рішення» від 23.03.2012 р. № 6 
передбачив, зокрема, у п. 11, що з огляду на 
приписи ст. 85 ГПКУ щодо строку складан-
ня повного рішення та моменту набрання 
ним чинності і положення ст. 93 ГПКУ щодо 
строків подання апеляційної скарги важ-
ливе значення має не лише дата оголо-
шення рішення, але й дата складання (під-
писання) повного рішення (оформленого 
відповідно до ст. 84 ГПКУ). Отже, якщо в су-
довому засіданні проголошувалися лише 
вступна та резолютивна частини рішення, 
то в повному рішенні неодмінно має зазна-
чатися дата його складання (підписання). 

Відповідна позначка має міститися в 
тексті рішення до підпису судді (підписів 
суддів) і мати такий вигляд: «Повне рішен-
ня складено (дата)». При цьому згідно з ч. 
3 ст. 50 ГПКУ саме з дня, наступного після 
такої дати, обчислюється строк надси-
лання рішення, передбачений ст. 87 ГПКУ, 
а також ч. 4 ст. 105 та ч. 4 ст. 11111 цього 
Кодексу.

Слід зазначити, що згідно зі ст. 36 Зако-
ну «Про судоустрій і статус суддів» Пленум 
вищого спеціалізованого суду діє у складі 
всіх суддів вищого спеціалізованого суду 
для вирішення питань, пов'язаних із за-
безпеченням єдності судової практики у 
справах відповідної судової юрисдикції, 
та інших питань, віднесених до його по-
вноважень цим Законом.

Тобто приписи Пленуму ВГСУ для гос-
подарських судів є орієнтиром і не мають 
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сили закону, і, як свідчить судова практи-
ка, не всі судді чітко дотримуються поста-
нов пленумів ВГСУ. 

Залишається відкритим і питання про 
порядок отримання повного тексту рі-
шення господарського суду, якщо в су-
довому засіданні було оголошено лише 
вступну та резолютивну частини рішення. 
З одного боку, законодавець у ч. 2 ст. 85 
ГПКУ передбачив, що в разі проголошен-
ня в судовому засіданні тільки вступної та 
резолютивної частин рішення господар-
ський суд повідомляє, коли буде складе-
но повне рішення.

З іншого боку, у судовій практиці тра-
пляються ситуації, коли суд не тільки не 
повідомляє учасників судового розгляду, 
коли буде складено повне рішення, але 
й не додержується п’ятиденного строку 
на складання повного рішення, чим сут-
тєво скорочує час на належну підготовку 
апеляційних скарг зацікавлених осіб і по-
рушує гарантоване Конституцією та зако-
ном право на забезпечення апеляційного 
оскарження рішення суду. 

Більш вдало законодавець передба-
чив гарантії на апеляційне оскарження в 

Кодексі адміністративного судочинства 
України, відповідно до якого апеляційна 
скарга на постанову суду першої інстан-
ції подається протягом десяти днів із 
дня її проголошення. У разі застосування 
судом ч. 3 ст. 160 цього Кодексу (оголо-
шення вступної та резолютивної частин 
постанови), а також прийняття постанови 
в письмовому провадженні апеляційна 
скарга подається протягом десяти днів із 
дня отримання копії постанови. Аналогіч-
на норма передбачена й ст. 294 ЦПКУ.

Таким чином, строк на апеляційне ос-
кар ження рішення суду першої інстанції 
в разі оголошення у судовому засіданні 
лише вступної та резолютивної частин 
рішення законодавець в адміністратив-
ному та цивільному процесі пов’язує з мо-
ментом отримання зацікавленою особою 
повного тексту судового рішення. Така 
конструкція приписів процесуального за-
кону є вдалішою щодо гарантій апеляцій-
ного оскарження. 

Отже, враховуючи проблеми правоза-
стосовної діяльності стосовно апеляцій-
ного оскарження рішень господарських 
судів, у разі оголошення в судовому засі-

данні лише вступної та резолютивної час-
тин рішення господарського суду радимо:

  ставити суду запитання, коли буде 
складено повний текст рішення, та фіксу-
вати їх технічними засобами, а також звер-
тати увагу секретарів судового засідання 
на відображення таких запитань і відпові-
дей суду у протоколі судового засідання;

  якщо у призначений час повного 
рішення ще не складено, обов’язково по-
давати через канцелярію суду клопотан-
ня про повідомлення вас, коли буде скла-
дено повне рішення, із зазначенням своїх 
контактних даних;

  якщо все ж таки отримаєте повне 
рішення поза строком, встановленим 
процесуальним законом на апеляційне 
оскарження, обов’язково подавайте до 
апеляції відповідну заяву про поновлен-
ня строку апеляційного оскарження та 
визнання причини пропуску поважною. 
У цьому разі радимо додавати й копію 
пош тового конверта, в разі отримання 
пош тою повного рішення господарського 
суду, або копії відповідних клопотань до 
суду із проханням повідомити вас, коли 
буде складено повне рішення. 



В Україні цей термін активно застосо-
вується вже 10-15 років та вживається пе-
реважно при придбанні/продажі певного 
об’єкта інвестування (частки/пакета акцій 
в статутному капіталі юридичної особи, 
нерухомого майна тощо). 

Варто зазначити, що донедавна осно-
вними замовниками Due diligence були 
здебільшого іноземні компанії, що плану-
вали придбати певні активи на території 
України. Однак зараз, до цієї категорії ін-
весторів все частіше приєднуються також 
національні юридичні та фізичні особи. 

В сучасних умовах діагностика бізнесу 
потенційних об’єктів інвестування стає 
невід’ємною частиною підготовчих дій в 
рамках процедури структурування май-
бутньої угоди.

Щодо змістовного наповнення Due 
diligence, то воно здебільшого залежить 
від задач, цілей та інформації, що цікав-
лять клієнта в кожному конкретному ви-
падку, а також від практики, що склалась 
в тій чи іншій юридичній чи аудиторській 
фірмі, яка займається його підготовкою. 

Основною метою Due diligence є на-
дання можливості інвестору сформувати 
об’єктивне уявлення щодо об’єкта інвесту-
вання. Разом з тим вказаної цілі можна до-
сягти тільки завдяки високій професійній 
підготовці спеціалістів, які беруть участь у 
підготовці Due diligence. Враховуючи, що, 
як правило, клієнтом перед виконавцем 
Due diligence зазвичай ставляться стис-
лі строки, дії команди спеціалістів мають 
бути зваженими та злагодженими. 

Якщо глобально давати оцінку пози-
тивним та негативним аспектам від прове-
дення Due diligence, то вбачається мож  ли-
вим відмітити таке.

Основними позитивними аспектами 
від проведення Due diligence для інвесто-
ра (покупця) є:

- можливість максимально об’єктивно 
оцінити ризики, що можуть настати в ре-
зультаті проведення певної комерційної 
операції, та прийняти зважене рішення 
щодо доцільності інвестування у відпо-
відний об’єкт;

- отримання максимальної та об’єк-
тив ної інформації щодо економічного та 
правового стану об’єкта інвестування та 
сфери його діяльності;

- можливість використання отриманої 
за результатами Due diligence інформації 
в переговорах з продавцем при структу-
руванні майбутньої угоди з метою фіксації 
оптимальної та прийнятної ціни, встанов-
лення об’єктивного розподілу ризиків 
між сторонами угоди;

- забезпечення можливості для інвес-
тора (покупця) вимагати від продавця 
усунення певних недоліків в діяльності 

об’єкта інвестування, що були виявлені 
в ході проведення Due diligence, до укла-
дення відповідного договору купівлі-
продажу.

Безумовно, в процесі проведення Due 
diligence необхідно враховувати також 
негативні аспекти, які, як правило, мати-
муть місце:

– умисне приховування з боку довіре-
них осіб продавця об’єкта інвестування 
достовірної інформації щодо діяльності 
юридичної особи, що підлягає перевірці;

– затягування строків проведення пра-
вового аналізу через несвоєчасне надан-
ня необхідних документів та інформації;

– ігнорування з боку менеджменту та/
або власників підприємства, що підлягає 
перевірці, запитів щодо надання додат-

кових документів або надання неповного 
обсягу документів. 

З метою уникнення настання зазначе-
них вище негативних аспектів, покупець 
та продавець ще на стадії переговорного 
процесу перед підготовкою Due diligence 
мають досягти домовленостей щодо на-
дання повної та об’єктивної інформації 
в ході проведення правового аудиту. 
Тільки за таких обставин результати Due 
diligence зможуть стати вагомим інстру-
ментом в руках інвестора.

Крім того, суттєві ризики, виявлені в 
процесі проведення Due diligence, змо-
жуть вплинути не тільки на остаточну ціну 
угоди, на її структуру, але й на рішення 
щодо економічної та стратегічної доціль-
ності укладення такої угоди.
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У світовій практиці під терміном 

«Due diligence» (англ. due diligence – на-

лежна сумлінність) розуміють по-

глиблене дослідження діяльності під-

приємства (компанії), аналіз його 

фі нансового стану та положення на 

відповідному ринку. Іншими словами, 

Due diligence – це всебічне та макси-

мально об’єктивне тестування від-

повідного об’єкта дослідження. При 

цьому цілі проведення юридичного 

аудиту можуть бути різними: від 

необхідності прийняття покупцем 

рішення щодо доцільності вкладення 

інвестицій у певний об’єкт до здій-

снення власником бізнесу глобального 

контролю над менеджментом відпо-

відної бізнес-структури або з метою 

виходу компанії на IPO






