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СЛОВО РЕДАКТОРА

Бізнес потребує захисту в усі часи. Але такі 
потрясіння, які відбуваються вже більше 
року через пандемію коронавірусу, є безпре-

цедентними. Паралельно в Україні продовжуються 
процеси перманентного реформування, зокрема й 
сфери підприємництва, внесення неоднозначних 
змін до податкового та іншого законодавства. Нові 
правила, нові виклики, нові рішення.

Як зараз вдається виживати бізнесу в Україні – усі 
ми бачимо, співчуваємо, дивуємось, і все ж віримо 
в краще.

Безумовно, найчастіше варто сподіватися лише на 
власні сили, але існують ситуації, коли «самозахисту» 

замало, потрібна допомога фахових спеціалістів, а у 
критичних ситуаціях важливу роль мала би відігра-
вати і державна підтримка.

Головним захисником бізнесу найчастіше виступає 
юрист. Супер-людина, що завжди прилетить на допо-
могу, дасть корисну пораду, допоможе практичними 
діями.

У цьому номері журналу юристи розповідають 
про різноманітні аспекти захисту бізнесу та надають 
корисні рекомендації.

т.в.о. Головного редактора
Н.О. Вороницька-Гайдак 

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
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– Тиск на бізнес з боку правоохо-
ронців для України – буденність. 
Чому так відбувається та які сфери 
бізнесу в зоні особливого ризику?

– Найчастіше з перешкодами 
при здійсненні господарської ді-
яльності стикаються підприємства 
та організації, для діяльності яких 
необхідним є отримання певних 
ліцензій, дозволів. В поле зору пра-
воохоронців потрапляє переважно 
великий та середній бізнес. 

Під пильним оком правоохо-
ронних органів перебувають та-
кож підприємства, діяльність 
яких здійснюється із залученням 
інвестицій. Здебільшого мова йде 
про будівельний бізнес, ІТ-сферу, 
торгівлю тощо. Не залишаються 
без уваги також аграрії та фермери.

Все це відбувається у зв’язку із не-
досконалістю чинного законодав-
ства, зокрема, наявністю процесу-
альної можливості у широкого кола 
правоохоронних органів впливати 
на суб’єкт господарювання шляхом 
кримінального переслідування.

– Які саме органи здійснюють 
найбільший тиск на бізнес?

– Зазвичай під тиском на бізнес 
розуміється як вплив контролю-
ючих органів в сфері податкової 
політики, так і прямий тиск пра-
воохоронних органів.

Найближче до бізнесу в Україні – 
Державна фіскальна служба. Саме 
цей орган найбільше контактує з 
суб’єктами господарювання, а тому 

і найбільше непорозумінь та кон-
фліктів виникає саме з ДФС. 

Водночас, органи прокуратури, 
Національної поліції, Служби без-
пеки, Державне бюро розслідувань 
також здійснюють достатній вплив 
на бізнес.

Найбільшу кількість слідчих у 
своєму складі має Міністерство 
внутрішніх справ України. Слідчі 

національної поліції розслідують 
також найбільшу кількість кримі-
нальних проваджень, зокрема, у 
злочинах, які можна віднести до 
категорії «економічних».

Згідно із Конституцією України, 
«Міністр внутрішніх справ у складі 
членів Кабінету Міністрів України 
призначається Верховною Радою 
України за поданням Прем’єр-мі-
ністра України». Важливо, що 
граничного терміну перебування 
на вказаній посаді чинне законо-
давство не передбачає.

Служба безпеки України має 
в складі значно меншу кількість 
слідчих, проте її матеріально-тех-
нічне, а також організаційне забез-
печення, мабуть, найкраще з усіх 
правоохоронних органів України. 
Конституція визначає, що «Пре-

зидент вносить до Верховної Ради 
України подання про призначення 
на посаду та звільнення з посади 
Голови Служби безпеки України».

Каменем спотикання до цього часу 
залишалось одне із завдань СБУ – 
це припинення та розкриття кримі-
нальних правопорушень, корупції та 
організованої злочинної діяльності 
у сфері управління й економіки та 

інших протиправних дій, які безпо-
середньо створюють загрозу життєво 
важливим інтересам України. Із за-
провадженням БЕБ ці повноваження 
будуть передані саме цій структурі.

Державне бюро розслідувань 
перебуває під керівництвом ви-
конувача обов’язків директора. 
Спеціальним законом передбаче-
но, що директора ДБР призначає 
Президент за поданням комісії з 
проведення конкурсу.

Цікаво, що слідчим цієї структу-
ри підслідні розслідування злочи-
нів стосовно членів КМУ, АМКУ, 
ЦВК, ФДМУ, Генерального проку-
рора, голови НБУ, голови НАБУ, 
НАЗК та керівників інших цен-
тральних органів влади чи поса-
довців, окрім випадків підслідності 
детективам НАБУ. ▶

ЩОБ МАКСИМАЛЬНО 
УБЕЗПЕЧИТИ БІЗНЕС
ВІД ТИСКУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ – 

ВАРТО БУТИ ЗАВЖДИ ДО ЦЬОГО ГОТОВИМ

«Служба безпеки України має в складі 
значно меншу кількість слідчих, проте її матеріально-технічне, а 

також організаційне забезпечення, мабуть, найкраще 
з усіх правоохоронних органів України» 
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▶Уперше на території України слідчі 
функції почали виконувати детек-
тиви саме в складі НАБУ – спеці-
ального правоохоронного органу з 
розкриття та розслідування коруп-
ційних правопорушень.

Наразі положення відповідного 
закону про надання Президенту 
України повноважень призначати 
на посаду та звільняти з посади 
директора НАБУ визнано таким, 
що не відповідає Конституції Укра-
їни. Проте це не зупиняє слідство 
в значній кількості резонансних 
проваджень.

До речі, Президент України 
призначає на посаду та звільняє з 
посади за згодою Верховної Ради 
України Генерального прокурора. 
Це також важливо.

Виходить, що Президент Украї-
ни має безпосереднє відношення 
до призначення керівників СБУ, 
НАБУ, ДБР, а також Генерального 
прокурора. За Прем’єр-міністром 
залишається Міністр внутрішніх 
справ у складі КМУ, склад якого 
затверджує Верховна Рада.

– Будівельна галузь в Україні 
прибуткова, законодавство тут 
має безліч прогалин та нюансів, 
тож тому цей бізнес часто зазнає 
тиску з боку правоохоронців? 
Які претензії у правоохоронних 
органів до будівельного бізнесу?

– Здійснення господарської діяль-
ності в сфері будівництва об’єктів на-
разі є досить прибутковою галуззю, 
якою цікавляться не лише інвестори, 
а також і правоохоронні органи. 

В першу чергу, це пов’язано з 
наступним. Для здійснення будів-
ництва необхідно отримати ряд доз-
вільних документів, які дозволяють 

здійснювати діяльність. Зокрема, це 
містобудівні умови та обмеження, 
дозвіл на виконання будівельних 
робіт, експертний звіт проектної 
документації, технічні умови тощо. 
Крім того, суб’єкту господарюван-
ня, який буде безпосередньої здійс-
нювати будівельні роботи, тобто 
Генеральному підряднику, необхід-
на наявність ліцензії на здійснення 
будівельних робіт.

Зазначимо, що отримати всі ці 
документи досить не просто та не 
швидко, а також їх отримання за-
лежить від проходження бюрокра-

тичної процедури у відповідному 
державному органі.

Будівельна галузь для правоохо-
ронних органів цікава у всіх її аспек-
тах, адже включає в себе широкий 
спектр здійснення контролю різ-
ними як державними органами, які 
видають дозвільні документи, так і 
правоохоронними органами, в тому 
числі й фіскальними.

Наразі існує багато колізій чинно-
го законодавства у будівельній сфері 
щодо видачі дозвільної документації, 
погодженні проектної документації 
тощо, які можуть слугувати підста-
вою для здійснення кримінального 
переслідування суб’єктів господарю-
вання правоохоронними органами.

Як приклад можна навести на-
ступну ситуацію. Згідно із п.14 ч.2 
ст. 5 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» Міністер-
ство культури та інформаційної 
політики погоджує програми та 
проекти містобудівних, архітектур-
них та ландшафтних перетворень, 
меліоративних, шляхових, земляних 
робіт на пам’ятках національного 
значення, їх територіях, в істори-

ко-культурних заповідниках, на 
історико-культурних заповідних 
територіях, у зонах охорони, на охо-
ронюваних археологічних територі-
ях, в історичних ареалах населених 
місць, а також програм і проектів, 
реалізація яких може позначитися 
на об’єктах культурної спадщини.

Порядок визначення меж та ре-
жимів використання історичних 
ареалів населених місць, обмеження 
господарської діяльності на тери-
торії історичних ареалів населених 
місць затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 
13.03.2002 № 318.

Зазначена постанова передбачає, 
що відповідальними за визначен-
ня меж та режимів використання 
історичних ареалів є в тому числі 
Міністерство культури України (п. 4 
Порядку № 318).

В той же час межі та режими ви-
користання історичних ареалів у м. 
Києві не затверджені у встановлено-
му законом порядку, а саме відпо-
відно до статті 32 Закону України 
№ 1805, Порядку № 318 та іншо-
го відповідного законодавства, а 
тому забудовники не зобов’язані 
отримувати від Міністерства куль-
тури України будь-які дозволи або 
погодження, пов’язані із здійснен-
ням капітального будівництва (по-
годжувати проектну документацію, 
отримувати дозвіл на земляні ро-
боти тощо) у випадку відсутності 
належним чином затверджених меж 
історичних ареалів. До такого вис-
новку прийшов і Верховний Суд в 
своїх численних постановах.

При цьому, на практиці правоохо-
ронні органи продовжують переслі-
дувати та «тиснути» на суб’єктів 
господарювання за невиконання 
вказаної норми законодавства.

Крім того, цікавим для досліджен-
ня правоохоронним органам є схема, 
за якою забудовник здійснює реалі-
зацію об’єктів нерухомого майна або 
майнових прав на них. Тут органу 
досудового розслідування завжди 

«Законодавцю варто було б замислитись та передбачити 
хоча б мінімальний механізм захисту інвесторів як від 

недобросовісних дій самих забудовників, так і від негативних 
наслідків, які настають у випадку кримінального переслідування 

забудовника правоохоронними органами» 
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є з чим прийти, зокрема, що стосу-
ється нарахування та сплати того чи 
іншого податку суб’єктом господа-
рювання.

Можна наводити чимало прикла-
дів, чим саме привабливий будівель-
ний бізнес для органів досудового 
розслідування. Однак, варто відмі-
тити, що саме максимальне врегу-
лювання та усунення колізій в чин-
ному законодавстві, що стосується 
будівництва, дозволить мінімізувати 
вплив правоохоронців на суб’єктів 
господарювання.

– Чи подумала держава про 
захист інвесторів у будівельній 
галузі?

– На вказане питання можна 
відповісти однозначно – держава 

жодним чином не захищає права 
інвесторів в будівельній галузі. 

Кримінальне переслідування забу-
довника може тривати дуже довгий 
час. При цьому, не кожен суб’єкт 
господарювання в будівельній галузі 
може одночасно здійснювати гос-
подарську діяльність та захищатись 
від правоохоронців без будь-яких 
негативних наслідків для інвесторів.

 Зокрема, наслідком здійснен-
ня кримінального переслідування 
правоохоронними органами є, в 
кращому випадку, сповільнення бу-
дівництва, а в гіршому – зупинення 
будівельних робіт на об’єкті. В резуль-
таті – чергова недобудова. І в першу 
чергу потерпають особи, які інвесту-
вали грошові кошти в будівництво.

Ані Закон України «Про фінансо-
во-кредитні механізми і управління 
майном при будівництві житла та 
операціях з нерухомістю», ані За-
кон України «Про інститути спіль-
ного інвестування», ані будь-який 
інший законодавчий акт не перед-
бачає захисту інвестора у випадку 
недобудови об’єкту.

При цьому, досить частими є ви-
падки, при яких орган досудового 
розслідування залучає інвесторів 
до своєї «гри» із забудовником, 
зокрема, проводить різні слідчі дії 
за їх участю.

Відтак, законодавцю варто було 
б замислитись та передбачити хоча 
б мінімальний механізм захисту 
інвесторів як від недобросовісних 
дій самих забудовників, так і від не-
гативних наслідків, які настають у 
випадку кримінального пересліду-
вання забудовника правоохоронни-
ми органами.

– Можливо, для поліпшення 
ситуації потрібні певні зміни в 
законодавстві?

– З метою імплементації норм 
Закону України «Про Бюро еко-
номічної безпеки України» 3 лю-
того 2021 року Верховною Радою 
України прийнято в першому 
читанні за основу законопроект 
№ 3959-1 «Про внесення змін до 
адміністративного і кримінального 
законодавства щодо впровадження 
діяльності Бюро економічної безпе-
ки України».

Законопроект передбачає вста-
новлення кримінальної відпові-
дальності за шахрайство з ПДВ 
(ст. 2221 КК України), посилення 
кримінальної відповідальності за 
ухилення від сплати податків, збо-
рів, платежів (ст. 212 КК України), 
що супроводжується додатковою 
криміналізацією правопорушень у 
сфері оподаткування та посиленням 
кримінально-правового впливу на 
платника податків, що не відповідає 
концепції запровадження ризик-о-
рієнтованого підходу Бюро. ▶
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▶Описовий характер диспозиції 
ст. 2221 КК України містить ознаки, 
що можуть привести до різного їх 
тлумачення (зокрема, щодо відпо-
відальності за подання заяви про 
повернення суми бюджетного від-
шкодування, подання завідомо не-
правдивих відомостей, в тому числі 
в результаті використання завідомо 
підробленого документа), а також 
впровадження з 1 січня 2021 року 
так званої «концепції вини», яку 
встановлюють податкові органи 
за результатами податкових пере-
вірок за власними суб’єктивними 
судженнями.

Запропонована законопроектом 
редакція підвищує ризики пору-
шення прав сумлінних платників 
податків, вносить суттєвий дисба-
ланс у взаємовідносини між держа-
вою та бізнесом.

Викликають занепокоєння мож-
ливість інших правоохоронних ор-
ганів розслідувати злочини, підслідні 
БЕБ, а також збереження ризиків  
втручання в роботу бізнесу через 
розслідування інших злочинів у сфе-
рі господарювання, що не підслідні 
Бюро. Відповідно до задекларованої 
мети, а також передвиборчих обі-
цянок Президента України, Бюро 
створювалось як єдиний правоохо-
ронний орган, який покликаний 
протидіяти кримінальним право-
порушенням у сфері економіки.

Необхідно передбачити положен-
ня, які б закріплювали виключне 
право детективів Бюро здійснювати 
досудове розслідування криміналь-
них правопорушень, віднесених до 
його підслідності.

Доцільним є також доповнення 
норм Кримінального процесуаль-

ного кодексу України положеннями, 
які в разі внесення відомостей про 
злочини до ЄРДР зобов’язували б 
прокурорів визначати підслідність з 
урахуванням пріоритетності Бюро.

Ще одним з недоліків є те, що вка-
заний законопроект фактично не 
змінює систему досудового розслі-
дування, яка більш за все викликає 
незадоволення у бізнес-спільноти, 
зокрема ще й тому, що він не перед-
бачає запровадження системи ри-
зик-орієнтованого підходу в межах 
досудового розслідування, а саме: 
імплементації системи управління 
ризиками у кримінальний процес; 
запровадження системи оцінки ри-
зиків щодо початку або закриття 
кримінальних проваджень (про-
ведення слідчих розшукових дій 
(НСРД); запровадження підходів 
щодо визначення пріоритетності 
розслідування кримінальних про-
ваджень тощо.

Зокрема, саме на вказані недолі-
ки звернули увагу представники 
Бізнес-асоціації Української Ради 
Бізнесу.

– Діючі повноваження право-
охоронних відомств по боротьбі з 
економічними злочинами призво-
дять до того, що з перевірками до 
бізнесу приходять представники 
усіх правоохоронних органів. Чи 
усуває цю проблему створення 
Бюро економічної безпеки?

– На даний час повноваження 
правоохоронних відомств по бо-
ротьбі з економічними злочинами 
призводять до того, що з перевірка-
ми до бізнесу приходять представ-
ники усіх без виключення право-
охоронних органів. Крім того, під 
приводом перевірки навіть одних 
і тих же операцій, одного і того ж 
суб’єкта господарювання, відкри-
ваються кримінальні провадження 
одночасно в різних правоохорон-
них відомствах. Усунення такого 
дублювання щодо їх можливості 
втручання в бізнес-процеси є одні-
єю з головних цілей створення БЕБ.
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Однак, аналізуючи законопроект 
№ 3959-1 можна дійти до висновку, 
що в такій версії новостворене БЕБ 
не буде єдиним органом, відпові-
дальним за боротьбу з економіч-
ними злочинами, бо даний зако-
нопроект не містить щодо цього 
будь-яких запобіжників.

У зв’язку з цим необхідно внести 
зміни до двох статей Кримінально-
го процесуального кодексу України, 
а саме:
– внести до ст. 216 КПК України 

положення, відповідно до яких у 
випадку порушення іншим орга-
ном розслідування кримінального 
провадження за кримінальним пра-
вопорушення, віднесеним до ви-
ключної підслідності слідчих Бюро 
економічної безпеки України, таке 
кримінальне провадження має про-
тягом десяти днів бути передано до 
слідчих Бюро економічної безпеки 
України. Іншими словами, усунути 

на практиці дублювання функцій 
правоохоронних органів;

– виключити зі ст. 41 КПК України 
положення, за якими слідчими 
органів Бюро економічної без-
пеки України можуть надаватися 
окремі доручення оперативним 
працівникам інших правоохорон-
них органів, крім оперативних 
працівників Бюро економічної 
безпеки України. Адже інакше 
існують ризики втягнення слід-
чих Бюро економічної безпеки 
в неправомірний тиск на бізнес 
працівниками інших правоохо-
ронних органів.
– Які перспективи роботи БЕБ?
– Бюро повинно стати єдиним 

економічним правоохоронним ор-
ганом, його створюють насамперед 
як аналітичний орган – щоб його 

працівники не ходили зі зброєю по 
підприємствах, а вивчали злочинні 
«схеми» та запобігали їм.

«Новий орган буде аналітичним і 
виявлятиме системні злочини, пра-
цюючи з базами даних, а не займа-
тиметься оперативно-розшуковими 
заходами чи проведенням обшуків 
в офісах», – заявляв один із «бать-
ків» закону, очільник податкового 
та фінансового Комітету ВР Данило 
Гетманцев.

А в уряді кажуть, що робота БЕБ 
сприятиме «запровадженню нових 
аналітичних підходів протидії фі-
нансовим злочинам, запобіганню 
цим злочинам та мінімізації недо-
бросовісної конкуренції».

Відповідно до закону, БЕБ є цен-
тральним органом виконавчої вла-
ди, на який покладаються завдання 
щодо протидії правопорушенням, 
які посягають на функціонування 
економіки держави. Його діяльність 

спрямовує та координує Кабмін. 
До повноважень Бюро економічної 
безпеки входять:
–	виявлення зон ризиків у сфері 

економіки шляхом аналізу струк-
турованих і неструктурованих 
даних;

–	оцінювання ризиків і загроз 
економічній безпеці держави, 
напрацювання способів їхньої 
мінімізації та усунення;

–	надання пропозицій щодо вне-
сення змін до нормативно-пра-
вових актів з питань усунення 
передумов для створення схем 
протиправної діяльності у сфері 
економіки;

–	забезпечення економічної безпе-
ки держави шляхом запобігання, 
виявлення, припинення, розслі-
дування кримінальних правопо-

рушень, що посягають на функ-
ціонування економіки держави;

–	збирання та аналіз інформації 
про правопорушення, що впли-
вають на економічну безпеку 
держави, та визначення способів 
запобігання їхньому виникнен-
ню в майбутньому;

–	планування заходів у сфері про-
тидії кримінальним правопору-
шенням, віднесеним законом до 
його підслідності;

–	виявлення та розслідування 
правопорушень, пов’язаних з 
отриманням та використанням 
міжнародної технічної допомоги;

–	складання аналітичних висновків і 
рекомендацій для державних орга-
нів з метою підвищення ефектив-
ності ухвалення ними управлін-
ських рішень щодо регулювання 
відносин у сфері економіки.
Насправді поки все «вилами по 

воді писане». Хтось, як наприклад 
Гетманцев, вважає Закон про БЕБ 
дуже позитивним. Водночас, Мі-
ністр фінансів Сергій Марченко 
називає це створенням «чергового 
монстра».

Але фактом є те, що Бюро еко-
номічної безпеки не буде лише 
аналітичним органом: це право-
охоронний орган, який має опера-
тивно-розшукові функції та, відпо-
відно, зброю. Закон передбачає, що 
існуватимуть аналітики та детекти-
ви. Останні повинні мати спеціаль-
ні звання, як і в поліцейських.

Той же Данило Гетманцев пояс-
нює, що порушення завжди можли-
ві, якщо посадові особи виходять за 
межі своїх повноважень.

– Чи існує аналог БЕБ в інших 
країнах?

– У Сполучених Штатах Америки 
схожу функцію виконує Міністер-
ство фінансів, одним з завдань якого 
є боротьба з фінансовими злочинами, 
що в принципі відповідає існуючій в 
Україні системі, в якій ДФС (подат-
кова міліція) знаходиться в вертикалі 
Міністерства фінансів України. ▶

«Новий орган буде аналітичним 
і виявлятиме системні злочини, працюючи з базами даних, 

а не займатиметься оперативно-розшуковими заходами 
чи проведенням обшуків в офісах» 
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▶У структурі Мінфіну США діє 
Служба внутрішніх доходів, що 
займається виявленням та розслі-
дуванням фінансових злочинів, а 
також Служба по боротьбі з те-
роризмом і фінансової розвідки, 
якій підпорядковується FinCEN– 
орган, що відповідає за боротьбу 
з відмиванням коштів та іншими 
фінансовими операціями, шляхом 
відстеження великих або підозрілих 
фінансових операцій. 

З іншого боку існує Федеральне 
бюро розслідувань, що підпорядко-
вується Міністерству юстиції США 
та займається справами пов’язани-
ми з фінансовим шахрайством, не-
законним гральним бізнесом, хоча і 
не має спеціалізованого підрозділу 
по боротьбі з фінансовими та еко-
номічними злочинами.

У Великобританії та Італії діють 
спеціалізовані правоохоронні орга-
ни з протидії сучасній організова-
ній злочинності, що за своїм функ-
ціоналом відповідають обов’язкам, 
які покладені на Бюро економічної 
безпеки України.

Так, у Великій Британії після 
реформи 2006 року, було виділено 
спеціалізований правоохоронний 
орган з функціями контролю за фі-
нансовими установами – Службу з 
протидії організованій злочинності, 
що має в своїй структурі підрозділ 
фінансової розвідки, який займа-
ється збором даних про сумнівні 
фінансові операції, аналізом цих 
даних та передачею їх оперативним 
підрозділам. В Італії, наприклад, 
цими обов’язками займається Фі-
нансова поліція.

– Як уберегти компанію від 
тиску з боку правоохоронних 
органів?

– Вберегти бізнес від тиску з боку 
правоохоронних органів, на жаль 
неможливо. Однак, щоб макси-
мально убезпечити свій бізнес від 
посягань правоохоронних органів, 
необхідно бути завжди до цього го-
товим. 

З цією метою варто виконати на-
ступні кроки:
–	заздалегідь підписати договір 

про надання правової допомоги 
з адвокатом або адвокатським 
об’єднанням;

–	розробити та впровадити інструк-
ції для всіх можливих учасників, 
аби кожен знав, що робити, якщо 
до офісів компанії завітають з об-
шуками правоохоронні органи;

–	організувати документообіг та 
подбати про збереження даних 
у випадку блокування діяльності 
чи вилучення техніки;

–	відпрацювати алгоритм дій пер-
соналу компанії під час обшуку 
або інших слідчих дій, підготу-
вати працівників за допомогою 
проведення відповідних тренінгів 
із залученням кваліфікованих ад-
вокатів;

–	залучити активістів, журналістів, 
громадський сектор у разі здійс-
нення тиску на бізнес з боку пра-
воохоронних органів.
– Чи існують кейси, коли право-

охоронці були покарані за непра-
вомірне втручання в господарську 
діяльність?

– В реаліях існування право-
охоронної та судової системи 
дуже складно притягнути винних 
правоохоронців до кримінальної 
відповідальності за неправомірне 
втручання в господарську діяль-
ність. Широке коло повноважень 
правоохоронців дає можливість 
уникати винним відповідальності.

Нами постійно застосовується 
такий механізм захисту клієнта, 
як подання заяв до Державного 
бюро розслідувань про вчинення 
кримінального правопорушення 
правоохоронцями. Проте навіть 
при реальних ознаках вчинення 
злочину ДБР намагається «відпи-
сатися» про нібито відсутність під-
став для відкриття кримінального 
провадження. Звісно, ми оскаржу-
ємо такі відмови у слідчого судді, 
та все ж таки зобов’язуємо слідчих 
внести відомості до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань. Все 
ж, це займає досить багато часу, від 
тижня до декількох місяців, що ніяк 
не свідчить про ефективний захист 
інтересів громадянина з боку дер-
жави.

– Які перспективи судового 
розгляду спорів щодо скарг під-
приємства на тиск з боку органів?

– Судовий розгляд скарг підпри-
ємців, як й інших громадян, триває 
роками. Такий підхід виснажує клі-
єнта, та не кожен здатний довести 
розпочатий судовий спір до логіч-
ного завершення. Причиною тому 
є й психологічний фактор, клієнт 
втрачає довіру до судів та банально 
втомлюється від постійних відкла-
день судових засідань, та економіч-
ний фактор, оскільки через певний 
проміжок часу клієнт розуміє, що 
витрати на професійних адвокатів 
вже перевищують завдану шкоду 
бізнесу та стають для нього фінан-
сово невигідними. F
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1.  Необхідно бути готовим до обшуку завчасно. 
Обшук часто проводиться для перешкоджання 

підприємницькій діяльності, отримання доступу 
до цінної інформації, залякування чи корупційної 
вигоди. Власників бізнесу це стосується першочер-
гово, тому ви маєте бути юридично обізнаними та 
готовими як до обшуку в офісі, так і житлі чи іншому 
володінні.

Передбачити проведення обшуку дуже важко, 
бо судові засідання про надання дозволу на обшук 
здійснюються без участі власника, а доступ до таких 
рішень обмежується.

Не чекаючи, коли до вас завітають правоохоронці, 
необхідно завчасно укласти договори про надання 
правової допомоги з адвокатом або адвокатським 
об’єднанням.

Крім того, варто попіклуватися про інформаційну 
та корпоративну безпеку: зберігати усю інформацію, 
яка стосується діяльності вашої компанії, лише на 
хмарному сховищі.

2.  Якщо у двері вже «ломляться» незвані гос-
ті – телефонуйте адвокату.

На жаль, відсутність адвоката не є перешкодою 
для проведення обшуку. Але необхідно відразу за-
телефонувати йому – поки ви будете знайомитися 
з ухвалою, у адвоката буде час на прибуття до місця 
проведення обшуку.

Обшук може проводитись із залученням підрозді-
лів особливого призначення. У такому разі, зазвичай, 
проведення обшуку характеризується раптовістю 
та неочікуваністю, а також супроводжується засто-
суванням фізичної сили, засобів індивідуального 
захисту, демонстрацією зброї, подоланням парканів 
і ламанням замків тощо.

У такому разі варто не чинити опір. Попросіть, 
щоб вам надали можливість самостійно зателефо-
нувати адвокатові, або щоб це зробив слідчий чи 
прокурор. Останні не мають права забороняти 
користуватися правовою допомогою адвоката чи 
представника.

3.  Ознайомтесь із ухвалою суду та перевірити 
повноваження осіб, які завітали з обшуком.

Проникнення до житла чи іншого володіння осо-
би, крім деяких винятків, можливе лише за добро-
вільною згодою або на підставі ухвали суду.

Перед початком проведення обшуку правоохорон-
ці повинні пред’явити ухвалу суду та надати її копію. 
Обшук може проводитися і за вашої відсутності – 
в такому разі рішення суду має бути залишено на 
видному місці.

Якщо адвокат ще не приїхав, вам необхідно уважно 
прочитати ухвалу та звернути увагу на певні моменти. 
Інколи трапляється, що в її резолютивній частині 
зазначена інша адреса чи помилково прописаний 
інший номер або літера будинку. Вкажіть про це 
правоохоронцям, які мають намір провести обшук, 
та пред’явіть документи, що підтверджують дійсну 
адресу.

Також необхідно звернути увагу на те, кому саме в 
ухвалі надано дозвіл на проведення обшуку. Попро-
сіть відповідну особу пред’явити службове посвідчен-
ня, яке б підтверджувало його особу. Особа, яка не 
зазначена в ухвалі, не має права проводити обшук.

Досить часто трапляються випадки, коли прово-
дять обшук поза строками, які надав суд. У зв’язку з 
цим необхідно перевірити строк дії ухвали, який не 
може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

4.  Слідкуйте за проведенням обшуку. 
Уважно слідкуйте за ходом проведення обшуку, у 

прямому сенсі — за пересуванням осіб, які прово-
дять обшук.

Пам’ятайте, що обшук може проводитися ви-
ключно слідчим або прокурором. Тобто інші особи, 
наприклад, співробітники оперативних підрозді-
лів, можуть лише сприяти та допомагати слідчому, 
прокурору здійснювати обшук — пересувати та 
відкривати шафи, шухляди, тумбочки, здійснювати 
відеофіксацію тощо.

Зафіксуйте дані понятих, які були залучені при 
обшуку. ▶

ОБШУК 
  НА ПІДПРИЄМСТВІ – 
        ЯК ДІЯТИ?
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▶ Поцікавтесь, яким чином вони залучені, чи не 
мають вони певний інтерес у цьому кримінальному 
провадженні. Слідкуйте за тим, щоб усі дії прово-
дилися в їх присутності.

Зробіть зауваження на відеокамеру в разі, якщо 
обшук проводився одночасно у двох приміщеннях 
(кімнатах) або без присутності понятих, або коли 
останні були позбавлені можливості спостерігати за 
ходом проведення, або відволікатися на щось інше.

5.  Обов’язково фіксуйте, що саме слідчий чи 
прокурор вилучають або мають намір вилучити.

Під час проведення обшуку слідчий, прокурор 
можуть вилучати документи і речі, що мають зна-
чення для кримінального провадження та незалежно 
від їх відношення до кримінального провадження 
вилучені законом з обігу. Тобто фактично питання 
вилучати чи не вилучати ті чи інші речі та документи 
вирішується слідчим, прокурором на власний розсуд.

Необхідно ретельно вивчити перелік речей та 
документів, щодо яких в ухвалі суду надано дозвіл 
про їх вилучення. Пам’ятайте, що не зазначені у су-
довому рішенні речі й документи, які були вилучені 
під час обшуку, є тимчасово вилученим майном.

У практичному сенсі це означає, що вони або 
мають бути негайно повернуті особі, у якої вони 
вилучені, або слідчий за погодженням із прокуро-
ром має звернутися із клопотанням про їх арешт.

На практиці після завершення обшуку слідчим, 
прокурором не завжди у протоколі зазначається 
детальний опис майна, яке було вилучено. У зв’язку з 
чим надалі може виникнути ситуація, коли вилучене 
майно втрачене, знищене або існують проблеми з їх 
поверненням.

Тож у такому разі необхідно чітко зафіксувати (хоча 
б для себе у блокноті або безпосередньо у самому 
протоколі), які саме речі та документи були вилучені.

6.  Після закінчення слідчої дії уважно ознайом-
тесь із протоколом обшуку.

Завершальний етап будь-якого обшуку — скла-
дання протоколу його проведення. Саме в цьому 
документі фіксуються: час, місце та ким проведено 
обшук; які предмети оглянуті, які вилучені; хто був 
присутнім під час обшуку; зауваження учасників 
цієї слідчої дії тощо.

Перед підписанням протоколу уважно ознайомтесь 
із його змістом. Перевірте, чи правильно зазначені 
в ньому відомості щодо часу та місця проведення 
обшуку, чи зазначено усіх осіб, які були присутні. 

Про порушення варто зазначати одразу, вони 
мають бути описані в зауваженнях до протоколу. 
Це, насамперед, ті, які стосуються порушення ва-
шого права на захист (недопуск або несвоєчасний 
допуск адвоката); процесуальні порушення під час 
обшуку (проведення їх неуповноваженими особами, 
відсутність понятих або їх зацікавленість тощо); 
порушення під час вилучення та упакування речей 
і документів; застосування заходів фізичного або 
психологічного впливу тощо.

Після складання протоколу обшуку слідчий або 
прокурор може вручити вам повістки про виклик 
для проведення допиту. Така повістка про виклик 
має бути вручена особі не пізніше, ніж за 3 дні до 
допиту.

Тактика допиту — це окрема історія, що потребує 
проведення аналізу та вивчення усіх фактичних 
обставин кримінального провадження. 

Продумайте можливі питання, які вам може по-
ставити слідчий чи прокурор, та відповіді на них. 
І пам’ятайте, що у будь-який момент ви можете 
відмовитися від давання показань проти себе чи 
близьких осіб.

Обставини проведення обшуку є індивідуаль-
ними, а ситуації не схожі одна на одну. Тому немає 
єдиної правильної моделі поведінки під час його 
проведення.

Однак, у будь-якому випадку, з метою убезпе-
чення себе та свого бізнесу необхідно обов’язково 
скористатись правовою допомогою досвідченого 
адвоката. Також дієвим способом протидії тиску на 
бізнес з боку правоохоронних органів є звернення 
до Ради бізнес-омбудсмена.  F





Ігор СЛОБОДЯНИК
Адвокат, партнер АО 
«Слободяник та Слободяник»
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ПРАКТИКА ЗАХИСТУ

Більшість рекомендацій 
щодо підготовки підпри-
ємства до ймовірного об-

шуку зводяться до визначення 
порядку дій після його початку.

Проте, розпочинати підготовку 
до можливого обшуку з розроблен-
ня стратегії дій під час його про-
ведення – це немов планувати, як 
лікувати нежить, коли необхідно 
остерігатися тяжкого вірусного за-
хворювання. 

Крім того, алгоритми дій на ви-
падок початку проведення обшуку 
(якщо це дійсно дієві заходи)  сут-
тєво ускладнюють та уповільню-
ють бізнес-процеси, тримають в 
постійній напрузі працівників та 
не враховують всіх ризиків, які несе 
в собі зазначена слідча дія. 

Чи будуть дотримуватися ваші 
працівники всіх запроваджених 
правил безпеки на випадок про-
ведення обшуку впродовж двох-
трьох років, а то й довшого часу, 
під час якого не відбудеться жод-
ного обшуку?

Однозначно – ні! Вже через де-
кілька днів після чергової лекції 
про те, як треба діяти з метою не-
допущення негативного впливу 
обшуку на підприємство, всі знову 
повернуться до звичного способу 
життя, в якому немає місця для 
постійного контролю над своїми 
діями заради підвищення рівня 
безпеки. 

Найкраща підготовка до обшу-
ку – налагодження повсякденної 
роботи підприємства у спосіб, коли 
найбільш несподіваний обшук не 

зможе заподіяти шкоду, а кожен 
працівник буде впевнений, що він 
не робить нічого незаконного та 
захищений від свавілля правоохо-
ронців. 

Яким же чином необхідно орга-
нізувати роботу підприємства, щоб 
не боятися обшуків? 

Відповідь на зазначене питання 
міститься в усвідомленні мети об-
шуку – відшукання та вилучення 
інформації, документів та інших 

речових доказів (зокрема мобіль-
них телефонів, комп’ютерної тех-
ніки, грошових коштів, товарів 
тощо). 

Усвідомивши мету обшуку, 
стає очевидним, що підготов-
ка до обшуку повинна бу ти 
підпорядкована одній голов-
ній задачі – зменшити обсяги 
інформації, документів, речей, 
які зберігаються безпосередньо 
на підприємстві. 

Це можна зробити двома шля-
хами.

Перший і основний – намагатися 
не порушувати закони, а тим більше 
не вчиняти кримінальних право-
порушень. Це найкращий спосіб 
перестати боятися обшуків. 

Другий – не зберігати на підпри-
ємстві інформацію, документи, речі, 

розголошення відомостей про які 
неприпустиме, зокрема: 
– зберігати інформацію не на ро-

бочих комп’ютерах, а на відда-
лених серверах, доступ до яких 
може бути відключений в будь-
який момент;

– вчасно передавати первинні до-
кументи господарської діяльно-
сті підприємства до архіву, місце 
знаходження якого не повинно 
розголошуватися;

– щоб не допустити заподіяння 
шкоди підприємству в резуль-
таті вилучення оригіналів важ-
ливих документів господарської 
діяльності, робити їх копії, які 
зберігати окремо;

– не зберігати на підприємстві 
значні суми готівкових коштів.  

Підготовка до можливих об-
шуків повинна розпочинатися 
з детального аналізу бізнесу 
для визначення його вразливих 
місць. 

Різноманітні ризики обшуку за-
лежать від виду підприємницької 
діяльності: 
– бізнес, пов’язаний з наявністю у 

підприємства значних готівко-
вих коштів, – ризик вилучення 
готівки (її повернення суттєво 
ускладнене); ▶

ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ 
ПІДПРИЄМСТВА ВІД ОБШУКІВ,

«Найкраща підготовка до обшуку – налагодження 
повсякденної роботи підприємства у спосіб, коли найбільш 

несподіваний обшук не зможе заподіяти шкоду, а кожен 
працівник буде впевнений, що він не робить нічого незаконного 

та захищений від свавілля правоохоронців» 

ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ З МЕТОЮ ТИСКУ НА БІЗНЕС
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▶ – будівельний бізнес – ризик 
вилучення первинної докумен-
тації, документів щодо взаємо-
відносин з контрагентами; 

– бізнес, пов’язаний із державними 
закупівлями, – ризик вилучення 
документів щодо формування 
ціни на товари (роботи, пос-
луги); 

– імпорт та експорт товарів – ризик 
вилучення товарів та документів 
щодо їх митного оформлення.

Зазначений аналіз повинен стати 
основою для розробки максималь-
ного ефективних способів зменшен-
ня шкідливих наслідків проведення 
обшуку.

Наступним етапом у підготов-
ці до обшуку є аналіз структури 
підприємства, повноважень його 
службових осіб та працівників. 

Робота підприємства повинна 
бути організована таким чином, 
щоб інформацією, яка не підлягає 
розголошенню, володіла якомога 
менша кількість осіб (це суттєво 
допоможе зменшити зусилля по 
підготовці до проведення обшуку, 
захисту бізнесу в цілому, а також 
підвищить шанси на позитивні ре-
зультати такої підготовки). 

Головним у підготовці працівни-
ків до проведення обшуку є впрова-
дження правила: «Не спілкуватися 

з правоохоронцями за відсутності 
адвоката!»

Щодо підготовки до обшуку пра-
цівників, які не володіють інформа-
цією, яка не підлягає розголошенню: 
найбільш ефективним способом 
підготовки є роз’яснення, що їх дії 
абсолютно законні, вони не несуть 
жодних ризиків, а компанія забез-
печить їм допомогу професійних 
адвокатів. Це створить  нормальну 
атмосферу на підприємстві (замість 
постійного відчуття напруги). 

Слушною порадою буде користу-
ватися двома мобільними телефо-
нами (один для особистих цілей, 
інший – робочий), це допоможе 
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запобігти вилученню особистого 
телефону. 

Щодо підготовки до проведення 
обшуку працівників, які володіють 
інформацією, яка не підлягає розго-
лошенню: при підготовці до прове-
дення обшуку зазначеної категорії 
працівників немає межі доскона-
лості! Застосовані засоби безпеки 
повинні відповідати важливості ін-
формації, якою володіє працівник, 
адже способи відшукання інформа-
ції працівниками правоохоронних 
органів мають прямий причинний 
зв’язок з цінністю такої інформації 
для підприємства.

Основою підготовки таких праців-
ників до обшуку є створення правил 
поведінки, за яких навіть несподі-
ваний обшук не дасть можливість 
правоохоронцям одержати доступ 
до інформації, наявної на комп’ютер-
ній техніці, мобільних телефонах та 
в чорнових записах працівників. 

Важливим аспектом правиль-
ного сприйняття обшуку є наяв-
ність знань про його підстави та 
правила проведення.

Порядок проведення обшуку ре-
гулюється ст.ст. 233, 234, 236 КПК 
України. 

Обшук можна проводити:
– на підставі ухвали слідчого судді;
– у невідкладних випадках слідчий/

прокурор має право провести 
обшук до постановлення ухва-
ли слідчого судді з метою вряту-
вання життя людей та майна, чи 
безпосереднього переслідування 
осіб, які підозрюються у вчинен-
ні злочину.

За наявності ухвали слідчо-
го судді про надання дозволу на 

проведення обшуку ви зобов’язані 
надати дозвіл слідчому/прокурору 
його провести. 

При проведенні невідкладно-
го обшуку, незалежно від наяв-
ності чи відсутності підстав для 
його проведення, якщо рішення 
провести невідкладний обшук 
прийнято слідчим/прокурором 
остаточно, до проведення обшуку 
залучені спецпідрозділи, то він 
буде проведений. А тому будь-
який опір лише призведе до нега-
тивних наслідків для вас (застосу-
вання сили до вас тав працівників, 
псування майна підприємства під 

час, наприклад, силового відми-
кання дверей тощо).   

Під час проведення обшуку 
важливо уникати конфліктів, 
не давати правоохоронцям жод-
них приводів для застосування 
сили. Наскільки б не був непри-
ємним факт обшуку, пам’ятай-
те, що правоохоронцям надано 
право на застосування сили, в 
той час як використання інши-
ми особами погроз або насилля 
до працівника правоохоронного 
органу є злочином, передбаченим 
ст. 345 КК України. 

Під час обшуку приміщення мо-
жуть бути обшукані особи, які в 
ньому знаходяться, вилучені речі 
та документи, зазначені в ухвалі 
суду про надання дозволу на про-
ведення обшуку або рішення щодо 
вилучення яких прийняв слідчий/
прокурор (під час проведення об-
шуку).

Навіть якщо вилучення документів 
та речей незаконне, ви не можете цьо-
му перешкодити в момент їх вилучен-

ня. Дієвим способом захисту у вказа-
ному випадку є належне фіксування 
в протоколі обшуку переліку всього 
вилученого майна та оскарження дій 
правоохоронців до слідчого судді в 
порядку ст. 303 КПК України.  

Головним вашим завданням під 
час обшуку є не повідомляти пра-
воохоронців про допущені ними 
помилки, а зафіксувати їх. Істотні 
порушення вимок КПК України під 
час проведення обшуку матимуть 
наслідком визнання одержаних в 
результаті його проведення доказів 
недопустимими. 

З огляду на викладене, найкраще, 
що ви можете зробити для себе та 
своїх працівників, – це встановити 
камери відеоспостереження, інфор-
мація з яких зберігатиметься на від-
даленому сервері, який неможливо 
вилучити.

Окремо слід наголосити на не-
обхідності залучення для захисту 
інтересів підприємства та його пра-
цівників під час обшуку адвоката, 
який зможе проконтролювати за-
конність його проведення та зафік-
сувати допущені правоохоронцями 
порушення, своєчасно та ефективно 
розпочне боротьбу в судах за повер-
нення незаконно вилученого майна.  

 
Ваше підприємство та працівни-

ки будуть готові до обшуку лише 
тоді, коли ви зрозумієте, що не іс-
нує абсолютно надійного способу 
приховати інформацію від право-
охоронців. Якщо якусь інформацію 
вони не отримають під час обшуку, 
то одержать її в податкових та мит-
них органах, банківських установах, 
у ваших контрагентів, шляхом допи-
ту як свідків працівників підприєм-
ства та за результатами проведення 
негласних слідчих дій. 

Тільки усвідомлення зазначено-
го факту дає достатню мотивацію, 
щоб почати рух до прозорого та 
законного бізнесу, якому не страшні 
будь-які перевірки. F

«Окремо слід наголосити на необхідності залучення для 
захисту інтересів підприємства та його працівників під час 

обшуку адвоката, який зможе проконтролювати законність 
його проведення та зафіксувати допущені правоохоронцями 

порушення, своєчасно та ефективно розпочне боротьбу в судах 
за повернення незаконно вилученого майна» 



 Леся ДУБЧАК
Адвокат, керуючий 
АБ «Лесі Дубчак»
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Незважаючи на те, що 2020 
рік видався одним із най-
складніших для бізнесу в 

Україні, все ж таки «ложку меду» 
законодавець підкинув – це мора-
торій на проведення певних видів 
податкових перевірок. 

Хоча в положення п. 522 підроз-
ділу 10 розділу XX Податкового 
кодексу України (далі – ПКУ) та 
п. 912 розділу VIII Закону України 
«Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» (надалі – 
Закон про ЄСВ) зміни в 2021 році 
не вносились та мораторій на по-
даткові перевірки ніхто не скасо-
вував, Кабінет Міністрів України 
вже на початку лютого 2021 року 
вирішив скористатись повнова-
женнями, наданими йому пунктом 
4 розділу ІІ Закону України «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України 
на 2020 рік», та скоротив своєю 
постановою від 03 лютого 2021 
року № 89 строк дії обмежень, 
передбачених п. 522 підрозділу 
10 розділу XX ПКУ, дозволивши 
проведення перевірок юридичних 
осіб.

Таким чином, питання проведен-
ня податкових перевірок залиша-
ється як завжди актуальним.

Як уникнути тиску контролюю-
чого органу на бізнес та отримання 
«листа щастя» у вигляді податко-
вого повідомлення-рішення – роз-
повімо далі.

Першим на етапі проведення 
податкової перевірки традиційно 
виникає питання допуску контро-
люючого органу до її проведення.

Класичні умови допуску посадо-
вих осіб контролюючого органу до 
проведення перевірки передбачені 
п. 81.1 ст. 81 ПКУ та тримаються 
на трьох китах:

1) пред’явлення або надіслання 
у випадках, передбачених ПКУ, 
направлення на проведення такої 
перевірки з відповідними обов’яз-
ковими реквізитами;

2) пред’явлення або надіслання у 
випадках, передбачених ПКУ, копії 
наказу про проведення перевір-
ки з відповідними обов’язковими 
реквізитами;

3) пред’явлення службового по-
свідчення осіб (належним чином 
оформленого відповідним кон-
тролюючим органом документа, 
що засвідчує посадову (службову) 
особу), які зазначені в направленні 
на проведення перевірки.

Непред’явлення (ненадіслання) 
вказаних документів або ж відсут-
ність в таких документах обов’яз-
кових реквізитів чи наявність в них 
інших недоліків є підставою для 
відмови в допуску до проведення 
перевірки.

Вказані умови повинні бути 
обов’язково дотримані контролю-
ючим органом та закладені в підсві-
домості юрисконсультів, адвокатів, 
керівників та інших осіб, уповно-
важених на вирішення питання 
допуску контролюючих органів до 
проведення перевірки.

МОРАТОРІЙ: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

2021 року з’явилась ще одна аль-
тернатива для відмови в допуску 
контролюючого органу до прове-

дення перевірки – мораторій, про 
який було зазначено вище.

Зокрема п. 1.1 ст. 1 ПКУ перед-
бачено, що він регулює відносини, 
що виникають у сфері справляння 
податків і зборів, зокрема визначає 
вичерпний перелік податків та збо-
рів, що справляються в Україні, та 
порядок їх адміністрування, плат-
ників податків та зборів, їх права 
та обов’язки, компетенцію контро-
люючих органів, повноваження 
і обов’язки їх посадових осіб під 
час адміністрування податків та 
зборів, а також відповідальність 
за порушення податкового зако-
нодавства.

А згідно із положеннями п. 5.2 
ст. 5 ПКУ в разі якщо поняття, 
терміни, правила та положення 
інших актів суперечать поняттям, 
термінам, правилам та положен-
ням цього Кодексу, для регулю-
вання відносин оподаткування 
застосовуються поняття, термі-
ни, правила та положення цього 
Кодексу.

Таким чином, ПКУ встановлює 
власну перевагу над іншими нор-
мативними актами в сфері адміні-
стрування податків, в тому числі 
контролю за дотриманням вимог 
податкового законодавства. Ке-
руючись такими положеннями, 
постанова КМУ очевидно супере-
чить положенням п. 522 підрозділу 
10 розділу XX ПКУ та, відповід-
но, не повинна застосуватись як 
«зелене світло» для контролю-
ючого органу щодо проведення 
перевірок юридичних осіб, а тому 
мораторій повинен залишатись 
чинним. ▶

ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ: 
ЛАЙФХАКИ ВІД ЮРИСТА
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▶ Проте, як зазвичай це буває в на-
шій правовій системі, такий примат 
положень ПКУ щодо мораторію 
зустрівся із двома перепонами:

1) положенням п. 81.1 ст. 81 ПКУ, 
відповідно до якого відмова від до-
пуску до проведення перевірки з 
підстав, не передбачених цим пунк-
том, не допускається (а мораторій 
звісно як підставу ніхто не збирався 
включати в цей пункт);

2) суддівський розсуд.
Незважаючи на те, що на сьо-

годнішній день жодним норма-
тивно-правовим актом не визна-
чено чітку ієрархію цих же актів, 
положення Конституції України та 
певні напрацювання Мін’юсту все ж 
таки дають можливість прийти до 
висновку, що підзаконні норматив-
но-правові акти, якими є постанови 
КМУ, дещо «програють» законам 
при застосуванні правил подолання 
колізій в законодавстві.

Однак, як свідчить практика за-
стосування сумнозвісної постано-
ви КМУ № 823 щодо перевірок 
Держпраці, суди вкрай рідко ко-
ристуються правилом вищої юри-
дичної сили закону та керуються 
положеннями підзаконного норма-
тивно-правового акту, навіть якщо 
вони повністю суперечать положен-
ням закону. 

Посилаючись на те, що постано-
ва КМУ від 03 лютого 2021 року 
№ 89 не скасована та є чинною, суди 
вважають за можливе мотивувати 
прийняті рішення саме на основі 
цієї постанови, а не дійсного за 
положеннями ПКУ мораторію на 
проведення перевірок (дивіться, 
наприклад, рішення в справах № 
360/969/21, 160/4845/21).

Також в справах про скасування 
наказу про проведення перевірки 
суди вказують на те, мораторій 
поширюється саме на проведення 
документальних та фактичних пе-
ревірок, а не на їх призначення під 
час дії карантину та мораторію на 
проведення певних видів переві-

рок, а тому такі накази прийняті 
в межах повноважень (справа № 
640/7882/21).

На даний момент питання про 
скасування постанова КМУ від 03 
лютого 2021 року № 89 є предметом 
розгляду справи № 640/8919/21, 
однак враховуючи статистику зі 
строків розгляду таких справ Ок-
ружним адміністративним судом 
міста Києва, а також те, що позовна 
заява в цій справі вже була повер-
нена позивачу, то, мабуть, в Україні 
швидше скасують карантин.

Таким чином, поки не напра-
цьована усталена судова практика 
з даного питання, не рекомендує-
мо використовувати дану підставу 
для недопуску посадових осіб кон-
тролюючого органу, хоча, на нашу 

думку, вона є законною та мала би 
стати результативною.

Проте варто зауважити, що мо-
раторій на даний момент скасова-
но тільки щодо юридичних осіб та 
тільки щодо тих видів перевірок, 
які визначені постановою КМУ від 
03 лютого 2021 року № 89, а тому 
ФОПи можуть спати дещо спокійні-
ше, хоча від камеральних перевірок 
поки не застрахований ніхто.

Отже, проведення перевірок юри-
дичних осіб податковою службою 
на даний момент не знаходяться 
поза законом, тому до їх проведен-
ня необхідно ретельно готуватись.

Проаналізуємо декілька нюансів, 
які можуть допомогти платникам 
податків уникнути відповідальності.

КАМЕРАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ
Камеральні перевірки є одними із 

найризикованіших в плані їх про-
ведення, оскільки не потребують 

будь-яких рішень про їх призна-
чення, рішення платника податків 
про допуск до їх проведення чи 
витребування документів – весь 
необхідний контролюючому органу 
арсенал вже наявний в інформацій-
них базах даних ДПС.

Перше, на що варто звертати 
увагу, – це предмет проведення 
камеральної перевірки, оскільки 
він є досить обмеженим та чітко 
визначений підп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 
75 ПКУ. Невідповідність предмету 
камеральної перевірки даному по-
ложенню законодавства – підстава 
для визнання такої перевірки неза-
конною та відповідно скасування 
прийнятого контролюючим орга-
ном рішення. 

Наприклад, досить довгий період 

часу податкова служба вважала за 
необхідне приймати рішення про 
виключення з реєстру платників 
єдиного податку на підставі про-
веденої камеральної перевірки, ко-
ристуючись фактично відсутністю 
належного нормативного регулю-
вання порядку прийняття такого 
рішення.

Однак, Верховним Судом в справах 
№ 826/7216/17 та № 805/206/17-а 
висловлено позицію, що прийняття 
контролюючим органом рішення 
про анулювання реєстрації платни-
ка єдиного податку шляхом виклю-
чення з реєстру платників єдиного 
податку можливе лише на підставі 
проведеної документальної перевір-
ки відповідного платника податку 
та встановлених в ході останньої 
порушень, відповідно до яких плат-
ник податків не може перебувати на 
спрощеній системі оподаткування. 
Користуючись вказаною правовою 

«Отримавши акт про результати камеральної перевірки 
або ж і саме рішення за результатами її проведення, 

необхідно одразу перевірити, яке саме питання досліджувалось 
контролюючим органом та чи не вийшов він 

в такому випадку за межі своїх повноважень» 
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позицією, суди визнають протиправ-
ним такі рішення про виключення з 
реєстру платників єдиного податку та 
скасовують їх.

З огляду на це, отримавши акт 
про результати камеральної пе-
ревірки або ж і саме рішення за 
результатами її проведення, необ-
хідно одразу перевірити, яке саме 
питання досліджувалось контро-
люючим органом та чи не вийшов 
він в такому випадку за межі своїх 
повноважень.

По-друге, з огляду на постійну за-
вантаженість податкових органів, 
варто зауважити чи не порушено 
строки проведення камераль-
ної перевірки, передбачені п. 
76.3 ст. 76 ПКУ. Варто наго-
лосити, що перебіг строків 
давності, визначених ст. 
102 ПКУ, зупиняється на 
період дії карантину (п. 522 
підрозділу 10 розділу XX 
ПКУ).

По-третє, платник податків 
повинен отримати акт про ре-
зультати проведення камеральної 
перевірки. Невиконання обов’яз-
ку щодо надсилання акта чи його 
складення та позбавлення платника 
податку можливості надати запере-
чення та відповідно бути присутнім 
під час їх розгляду є підставою для 
визнання рішення, прийнятого за 
результатами проведення камераль-
ної перевірки, є протиправним та 
підлягає скасуванню (див. поста-
нову ВС від 14.01.2021 в справі № 
808/9011/15).

Проте, якщо ви не отримали акт 
перевірки, не варто одразу радіти та 
бігти до суду скасовувати прийняте 
рішення, оскільки порядок направ-
лення кореспонденції податковим 
органом дещо відрізняється від за-
гальноприйнятого.

Відповідно до положень п. 42.5 ст. 
42 ПКУ, якщо пошта не може вру-
чити платнику податків документ у 
зв’язку з відсутністю за місцезнахо-
дженням посадових осіб платника 

податків, їхньою відмовою прийняти 
документ, незнаходження фактично-
го місця розташування (місцезна-
ходження) платника податків або з 
інших причин, документ вважається 
врученим платнику податків у день, 
зазначений поштовою службою в 
повідомленні про вручення із зазна-
ченням причини невручення. Тобто, 
навіть якщо ви фізично не отримали 
поштового відправлення від контро-
люючого органу, однак воно було 

надіслано та повернене поштовою 
організацією з будь-яких причин, таке 
відправлення вважається врученим.

Якщо ви не отримали акт, однак 
отримали рішення, то в першу чер-
гу варто з’ясувати, чи надсилався 
акт, та витребувати відповідні до-
кументи на підтвердження надси-
лання. Це й же алгоритм слід засто-
сувати і в тих випадках, коли ви не 
отримали ні акту, ні рішення, однак 
наслідки прийняття рішення було 
застосовано. Звісно, краще налаго-
дити процес отримання поштових 
відправлень.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ 
ПЕРЕВІРКИ

ПКУ розрізняє декілька видів 
документальних перевірок: планові 
та позапланові, виїзні та невиїзні.

Розпочнемо з планових переві-
рок, оскільки зазвичай з такими 
перевірками все найбільш зрозу-
міло.

Для того, щоб мати змогу про-
вести документальну планову 
перевірку, ДПС на своєму офі-
ційному веб-сайті до 25 грудня 
року, що передує року, в якому 
будуть проводитися такі докумен-
тальні планові перевірки, повинна 
оприлюднити План-графік доку-

ментальних планових перевірок 
на поточний рік.

Проте відсутність суб’єкта го-
сподарювання в Плані-графіку 

станом на 25 грудня не є під-
ставою відкладати настой-

ку валеріани на наступний 
календарний рік, оскільки 
законодавець надав право 
контролюючому органу 
вносити до нього зміни 
(не частіше одного разу 

в першому та одного разу 
в другому кварталі такого 

року, крім випадків, коли змі-
ни пов’язані із змінами наймену-

вання платника податків, що вже 
був включений до плану-графіка, 
та/або виправлення технічних 

помилок). При цьому, якщо вас 
включили до плану- графіку в I 
кварталі, то очікувати контролерів 
варто не раніше 1 липня, а якщо 
включили в II кварталі –  то не ра-
ніше 1 жовтня.

На відміну від камеральної пе-
ревірки, призначення планової 
документальної перевірки по-
требує прийняття рішення, яке 
оформлюється наказом. Копія та-
кого наказу разом із повідомлен-
ням про проведення перевірки 
має бути надіслана платнику по-
датків не пізніше ніж за 10 кален-
дарних днів до дня проведення 
зазначеної перевірки.

Дата отримання наказу та пові-
домлення не має значення, що не-
одноразово підтверджено судовою 
практикою. ▶
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▶Отримавши наказ та повідом-
лення, одразу перевіряємо вклю-
чення суб’єкта господарювання до 
Плану-графіку, якщо це ще не було 
здійснено, а також місяць проведен-
ня перевірки, зазначений в Пла-
ні-графіку (документальна планова 
перевірка має бути розпочата саме 
в тому місяці, який зазначений 
в Плані-графіку).

Зазвичай контролюючий орган 
намагається дотримуватись поряд-
ку повідомлення про проведення 
планової документальної перевір-
ки, а тому, зважаючи на скасування 
мораторію на проведення таких пе-
ревірок, якщо такий порядок до-
тримано (п. 77.4 ст. 77 ПКУ), то 
при вирішенні питання про допуск 
зазвичай доводиться користуватись 
«трьома китами», що були зага-
дані вище, і краще  все-таки ними 
скористатись, оскільки на практиці 
контролюючий орган забуває про 
існування можливості складення 
довідки за результатами проведеної 
перевірки, а не акту.

Навіть здійснивши допуск поса-
дових осіб до проведення перевір-
ки, є можливість скасувати прийня-
ті за результатами такої перевірки 
рішення, однак виключно у випад-
ку, якщо порушення контролюю-
чим органом вимог законодавства 
щодо проведення такої перевірки 
зумовили протиправність таких по-
даткових повідомлень- рішень (ди-
віться постанову ВС від 21.02.2020 
у справі № 826/17123/18).

Таким чином, дізнавшись про те, 
що ви або ваше товариство включе-
не в План-графік документальних 
планових перевірок на поточний 
рік, варто одразу привести власну 
документацію у відповідність із за-
конодавством, не чекаючи повідом-
лення від податкової. Рекомендує-
мо постійно підтримувати власну 
документацію на належному рівні!

Що стосується позапланових 
документальних перевірок, то 
найбільш очевидним «знаком 

згори» про намір її проведення є 
запит контролюючого органу про 
необхідність отримання податкової 
інформації. Підстави для надіслан-
ня бувають дуже різними.

Найпоширенішим є запит, який 
стосується ваших контрагентів, 
з вимогою про надання первинної 
документації на підтвердження 
господарських операцій з таким 
суб’єктом господарювання.

В даному випадку варто не пані-
кувати, а в першу чергу дослідити, 
чи відповідає такий запит вимогам 
ст. 73 ПКУ. В більшості випадків 
контролюючий орган не формує 
чіткого переліку, який має бути 
наданий платником податків, що 
є підставою для відмови в наданні 
інформації на такий запит.

У податковому праві діє «пре-
зумпція добросовісності платника 
податків», яка означає, що подані 
платником контролюючому органу 
документи податкової звітності є 
дійсними, повно та об’єктивно від-
творюють господарські операції, що 
є об’єктом оподаткування та/або фі-
нансові показники яких впливають 
на податковий обов’язок платника 
податків, якщо інше не буде доведе-
но контролюючим органом.

Частина 2 ст. 61 Конституції 
України встановлює, що юридична 

відповідальність особи має інди-
відуальний характер. Відповідно 
до правової позиції, висловленої 
ще у постанові Верховного Суду 
України від 31.01.2011 у справі 
№ 21–47а10, від якого не відступав 
Верховний Суд, законодавство не 
ставить у залежність право платни-
ка податків на податковий кредит 
від дотримання вимог податкового 
законодавства його контрагентом.

Крім того, чинне законодавство 
не ставить умову виникнення по-
даткових зобов’язань платника 
у залежність від стану податкового 
обліку його контрагентів, наявності 
чи відсутності основних фондів.

Платник податків не може нести 
відповідальність за невиконання 
його контрагентами своїх зобов’я-
зань, адже поняття «добросовісний 
платник», яке вживається у сфері 
податкових правовідносин, не пе-
редбачає виникнення у платника 
додаткового обов’язку з контролю 
за дотриманням його постачальни-
ками правил оподаткування. А саме, 
платник не наділений повноважен-
нями податкового контролю для 
виконання функцій, покладених 
на контролюючі органи, а тому не 
може володіти інформацією від-
носно виконання контрагентом 
податкових зобов’язань.
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Такий підхід вітчизняних судів 
узгоджується з судовою практикою 
Європейського Суду з прав людини. 
Так, на недопустимість покладен-
ня тягаря негативних наслідків від 
встановлення протиправності дій 
контрагента платника податків не-
одноразово вказав ЄСПЛ, зокрема 
9 січня 2007 року у рішенні «Інтер-
сплав проти України».

Практика Верховного Суду під-
тверджує те, що платник податків 
не може нести відповідальність за 
дії свого контрагента чи контраген-
тів контрагента. Зважаючи на це, 
суб’єкт господарювання має право 
не надавати контролюючому органу 
інформацію, якщо запит складено 
із порушенням п. 73.3 ст. 73 ПКУ.

Також підставою для ненадання 
відповіді на запит є відсутність пе-
чатки контролюючого органу або ж 
підписання його неуповноваженою 
особою.

Таким чином, у разі отримання 
запиту контролюючого органу 
варто уважно проаналізувати від-
повідність такого запиту вимогам 
ПКУ, перевірити наявність всіх 
обов’язкових реквізитів, включаючи 
печатку, повноваження підписанта, 
та обов’язково надати відповідь із 
поясненням причин відмови в на-
данні запитуваної інформації.

Також звертаємо увагу, що від-
повідно до п. 528 підрозділу 10 
розділу ХХ ПКУ перебіг строків, 
встановлених статтями 73 і 78 цього 
Кодексу щодо надання платниками 
податків відповідей на запити кон-
тролюючих органів (крім запитів 
контролюючих органів щодо закон-
ності декларування заявленого до 
відшкодування з бюджету податку 
на додану вартість та/або з від’єм-
ного значення з податку на додану 
вартість), що надійшли (надійдуть) 
платникам податків по останній 
календарний день місяця (включ-
но), в якому завершується дія ка-
рантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України на всій території 

України з метою запобігання поши-
ренню на території України коро-
навірусної хвороби (COVID-19), 
зупиняється до завершення дії ка-
рантину. Вказаними положеннями 
також варто користуватись.

Незважаючи на надсилання не-
законних запитів, варто розуміти, 
що навіть ваша найобґрунтованіша 
відповідь не гарантує неможливість 
призначення позапланової пере-
вірки, а тому до судового процесу 
варто бути готовим.

З приводу виїзних та невиїзних 
перевірок слід чітко розуміти, який 
саме із даних двох видів докумен-
тальної перевірки призначено на-
казом, оскільки контролюючий ор-
ган не має право самовільно його 
змінювати.

Досить часто контролюючий 
орган призначає виїзну перевірку, 
а потім надсилає платнику подат-
ків вимогу про надання необхідних 
контролюючому органу документів 
за період перевірки за адресою та-
кого контролюючого органу. Такі 
вимоги є очевидно незаконними. 
В будь-якому разі, необхідно від-
мовляти в наданні документів за 
адресою контролюючого органу, 
якщо у вас призначена виїзна пе-
ревірка.

В е р х о в н и й  С уд  в  с п р а в і 
№ 823/882/17 висловився з дано-
го приводу та зазначив, що судам 
необхідно перевіряти на підставі 
чого та у відповідності до якої нор-
ми Податкового кодексу України 
податковим органом змінено вид 
перевірки, місце її проведення.

Також при виїзних документаль-
них перевірках можна користува-
тись положенням підп. 20.1.13 
п. 20.1 ст. 20 ПКУ, відповідно до 

якого контролюючі органи мають 
право доступу під час проведення 
перевірок до територій, приміщень 
(крім житла громадян). В більшо-
сті випадків в податкової щодо 
місцезнаходження ФОП наявна 
інформація виключно та, яка за-
значена в ЄДРПОУ –  тобто адреса 
місця реєстрації фізичної особи, яка 
є житлом відповідного громадяни-
на, а тому можна вважати, що про-
ведення перевірки в житлі фізичної 
особи є сумнівною. До речі, саме 

з підстав неможливості проведен-
ня перевірки в житлі громадянина 
контролюючий орган самовільно 
змінює виїзну перевірку на невиїзну 
та надсилає відповідну вимогу.

Спірною в даному випадку є 
також можливість проведення по-
даткової перевірки за адресою міс-
цезнаходження юридичної особи, 
якщо воно є житлом, наприклад, 
одного з учасників, так як чинне 
законодавством не містить прямої 
заборони реєструвати місцезнахо-
дження юридичної особи в жит-
ловому приміщенні, якщо воно не 
використовується для промисло-
вого виробництва. За відсутності 
інших альтернатив це може бути 
крайнім варіантом для недопуску 
посадових осіб контролюючого 
органу до проведення перевірки.

Зазначені підстави для недопус-
ку можуть стосуватись не тільки 
документальних перевірок, але й 
фактичних.

Таким чином, завжди варто 
уважно аналізувати отримані від 
контролюючого органу документи, 
належно та грамотно вести власну 
документацію та не нехтувати про-
фесійною допомогою спеціалістів 
із податкового права. F

«Дізнавшись про те, що ви або ваше товариство 
включене в План-графік документальних планових 

перевірок на поточний рік, варто одразу привести власну 
документацію у відповідність із законодавством, 

не чекаючи повідомлення від податкової» 



 Ігор НЕГІЄВИЧ
Адвокат
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Минула третя річниця 
з моменту проведення 
реформи у сфері госпо-

дарської діяльності –  прийняття 
Закону України «Про товариства 
з обмеженою та додатковою від-
повідальністю» (далі Закон).

Вказаним Законом, окрім іншого, 
внесено низку законодавчих змін 
щодо діяльності товариств, у тому 
числі закріплено умову щодо при-
ведення у відповідність статутів 
товариств до його положень.

Разом з тим, під час аналізу вже 
вдосконалених установчих доку-
ментів товариств (статутів) можна 
дійти висновку, що в цілому учас-
никами (засновниками) в статуті 
вказуються модельні відомості про 
повне та скорочене (за наявності) 
найменування товариства; орга-
ни управління товариством та їх 
компетенцію, порядок прийняття 
ними рішень; порядок вступу до 
товариства та виходу з нього тощо.

Також практика свідчить, що за-
звичай учасники товариств вико-
ристовують та беруть за основу так 
звані «модельні статути», поняття 
яких закріплено та знаходять своє 
відображення в Законі та Постанові 
Кабінету Міністрів України № 367 
від 27 березня 2019 року «Деякі 
питання дерегуляції господарської 
діяльності».

Модельний статут товариства 
є багаторівневим та передбачає 
можливість обрання різних його 
редакцій, у тому числі редакцій «за 
замовчуванням», яка формується 

з положень, рекомендованих Ка-
бміном.

Разом з тим, на практиці вини-
кають випадки, коли учасники (за-
сновники) товариства не можуть 
прийти до єдиного знаменника 
щодо напрямку та сфери діяльно-
сті товариства, поділу (відчуження) 
його майна, виходу учасника з то-
вариства, внесення змін до статуту 
тощо. Іншими словами, виникають 
конфліктні ситуації, які не можуть 
бути належним чином вирішені та 
врегульовані через призму поло-
жень статуту товариства.

Отже, при прийнятті першої 
редакції статуту товариства шля-
хом проведення голосування його 
учасників, а також при наступному 
внесенні змін до статуту, необхідно 
відповідально підійти до вказано-
го питання, врахувати всі можливі 
та не заборонені норми чинного 
законодавства, застереження, які 
можуть бути передбачені та викла-
дені у самому статуті.

У Законі України «Про товари-
ства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» закріплено 
норму, якою визначено, що «ста-
тут товариства може містити інші 
відомості, що не суперечать за-
кону».

Із метою запобігання виник-
ненню корпоративних конфліктів 
між учасниками (засновниками) 
в статуті товариства варто зазна-
чити низку запобіжників.

По-перше, у статуті варто вста-
новити умову про те, що окремі 
рішення загальних зборів (напри-
клад, щодо зміни керівника товари-
ства) повинні підписуватися всіма 
учасниками (засновниками), а не 
тільки головою та секретарем, чи 
головуючим на зборах учасників. 
Загалом, на практиці розповсюдже-
на тенденція, що рішення загальних 

зборів підписуються лише головою 
та секретарем таких зборів.

По-друге, можливо зазначити, 
що підписувати статут у новій 
редакції має не уповноважена 
особа, а учасники (засновники) 
товариства, які були присутні на 
зборах учасників та голосували за 
затвердження вказаного установ-
чого документу.

По-третє, доцільно зазначити, 
що голова загальних зборів має 
обиратися із числа учасників (за-
сновників) товариства.

По-четверте, Законом до ви-
ключної компетенції загальних 
зборів учасників віднесено лише 
обрання виконавчого органу. ▶

ЯКІ ЗАПОБІЖНИКИ 
КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ 

ПЕРЕДБАЧИТИ У СТАТУТІ ТА ДОГОВОРАХ

«Модельний статут товариства є багаторівневим 
та передбачає можливість обрання різних 

його редакцій, у тому числі редакцій «за замовчуванням», 
яка формується з положень, рекомендованих Кабміном» 
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▶Ці повноваження за статутом мо-
жуть бути передані наглядовій раді 
(у випадку її створення).

У такому разі постає логічне запи-
тання, а хто ж тоді уповноважений 
приймати рішення щодо припинен-
ня повноважень членів виконавчого 
органу? Як свідчить практика, зазна-
чене питання у статутах товариств 
його учасниками (засновниками) 
майже не відображається.

На мою думку, оскільки повно-
важення керівника можуть бути 
припинені тільки шляхом обрання 
нового керівника, логічно припу-
стити, що і обрання, і припинення 
повноважень члена виконавчого 
органу здійснюється одним органом 
(тобто або загальними зборами, або 
наглядовою радою відповідно). 
Отже, з метою уникнення різно-
бічного трактування норм Закону, 
краще все ж таки зазначені моменти 
закріпити у статуті товариства.

Учасниками (засновниками) 
товариства при вчиненні дій, 
спрямованих на приведення у від-
повідність статутів товариств по-
ложенням нового Закону, досить 
часто допускаються помилки.

Зокрема, при внесенні змін до 
статуту, або ж прийняття першої 
редакції статуту, залишають поза 
увагою можливість диспозитивного 
врегулювання окремих положень, які 
можуть бути дуже корисними у пев-
них випадках. Наприклад, положень 
щодо кількості голосів (можливість 
визначити, що голоси учасників (за-
сновників) розподіляються не про-
порційно їх часткам у статутному ка-
піталі); виходу учасника (уточнення 
терміну «ринкова вартість частки» 
та порядку її визначення); значних 
правочинів (відхід від імперативних 
приписів Закону та визначення об-
межень, актуальних для конкретного 
товариства) тощо.

Перелік зазначених питань не є 
категорично виключним. Із враху-
вання сфери діяльності конкрет-

ного товариства та волевиявлення 
його учасників (засновників) до 
статуту можливо вносити й інші 
так звані «запобіжники» з метою 
недопущення настання, а в разі ж 
настання –  невідкладного врегулю-
вання та вирішення корпоративно-
го конфлікту.

В результаті  проведення ре-
форми законотворцем зроблено 
нововведення визначено поняття 
«корпоративний договір». У За-
коні України «Про господарські 
товариства», який діяв до моменту 
прийняття нового Закону, таке по-
няття закріплено не було.

Корпоративний договір –  це 
договір, за яким учасники товари-
ства зобов’язуються реалізовувати 
свої права та повноваження певним 
чином або утримуватися від їх реа-
лізації, є безвідплатним і вчиняється 
в письмовій формі. Корпоративний 
договір, який не відповідає цим ви-
могам, є нікчемним.

Зазначений договір може передба-
чати умови або порядок визначення 
умов, на яких учасник має право або 
зобов’язаний купити або продати 
частку у статутному капіталі (її ча-
стину), а також визначати випад-
ки, коли таке право або обов’язок 
виникає.

Отже, якщо у статуті товариства 
його учасниками (засновниками) не 
в повній мірі закріплені так звані 
«запобіжники виникнення кор-
поративних конфліктів» в частині 
реалізації прав та повноважень пев-
ним чином або утримування від їх 
реалізації, таке питання можливо 
вирішити шляхом укладення кор-
поративного договору.

Існують досить таки специфічні, 
але теж непоодинокі помилки, які 
в практичній діяльності допуска-
ються учасниками (засновниками) 
товариств.

Зокрема, розповсюдженим за-
лишається те, що деякі положення 
корпоративного договору і статуту 
можуть перетинатись (наприклад, 

питання корпоративного управління 
чи переважного права). Іноді можна 
побачити, що норми одного доку-
менту прямо суперечать іншому.

У таких випадках виникає пи-
тання щодо співвідношення кор-
поративного договору та статуту, 
превалювання одного документа 
над іншим.

Для уникнення зазначених роз-
біжностей необхідно вживати пев-
них заходів. У більшості випадків 
диспозитивність законодавчого 
регулювання це дозволяє, однак 
судова практика ще не містить 
зразкових рішень щодо співвідно-
шення статуту та корпоративного 
договору.

Єдиного підходу до підготовки 
кожного конкретного статуту, а та-
кож корпоративного договору, не 
існує. Разом з тим, при підготовці 
установчих документів необхідно 
виважено підходити до формування 
їх положень.

Саме тому, розробляючи нову 
редакцію статуту або ж договору, 
необхідно відноситись до цього 
процесу не як до прийняття ша-
блонних документів «для галоч-
ки», а створювати поетапний ал-
горитм, покликаний вирішувати 
спірні корпоративні питання між 
його учасниками (засновниками) 
до їх появи. F





Людмила КУСА
Адвокат та керівник практики 
вирішення спорів 
«Gracers Law Firm»
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– Яких підприємств, передусім, 
стосується тема захисту бізнесу?

– Кожний бізнес, незалежно від 
розміру, на якомусь із етапів свого 
розвитку має справу з численними 
юридичними ризиками, що вихо-
дять не лише ззовні, а й зсередини. 
Тобто неважливо, яким бізнесом ви 
займаєтеся, рано чи пізно виникне 
питання забезпечення його належ-
ної безпеки.

– На якому етапі український 
бізнес зазвичай задумується про 
захист?

– Зазвичай, необхідність у захисті 
бізнесу особливо гостро відчуваєть-
ся під час взаємодії бізнесу з право-
охоронними органами. Наприклад, 
коли відбуваються обшуки на під-
приємствах та/або на стадії досу-
дового розслідування (слідства). 
До того, як правоохоронні органи 
не «завітають» на підприємство, 
як правило, бізнес не переймається 
питанням свого захисту.

– Чи є відмінності у веденні іно-
земного бізнесу, як в Україні, так 
і за кордоном?

– Такі відмінності, звичайно, є. До 
переваг ведення бізнесу за кордоном 
належать: більш лояльне законодав-
ство; сприятливі умови для залучен-
ня інвестицій; наявність податкових 
преференцій; ефективне правосуддя 
(на випадок виникнення суперечок); 
впровадження в ЄС практики засто-
сування пільгового оподаткування 
та скасування мита; державна під-
тримка, в тому числі широкі кредит-
ні гарантії, субсидії та компенсації 

за відсотковими ставками; інша не-
фінансова допомога, в тому числі 
консультативні послуги, тренінги, 
курси молодих підприємців.

– Постійне оновлення подат-
кового законодавства України 
збільшує чи зменшує передумови 
для тиску на платників податків?

– Часті зміни в законах щодо 
окремих податків негативно впли-
вають на розвиток діяльності 
суб’єктів господарювання, не дають 
можливості підприємствам нор-
мально функціонувати, впроваджу-
вати нові технології та випускати 
конкурентноспроможну продукцію.

Система податкового законо-
давства в Україні надто громіздка, 
розрахунки окремих податків неви-
правдано ускладнені. На сьогодні 
у сфері оподаткування діє близько 
2500 нормативно- правових актів. 
Безумовно, працювати безконфлік-
тно і комфортно платникам подат-
ків у такому заплутаному правовому 
середовищі дуже непросто.

Великим мінусом також є наявність 
значної кількості колізій в податко-
вому законодавстві. Без вирішення 
цієї проблеми податкова реформа не 
зможе стати успішною, навіть якщо 
інші її аспекти будуть вдалі.

Ще одним значним негативним 
фактором є створення нових орга-
нів в податковій системі та постійна 
реформа діючих.

– Як можна одним словом опи-
сати ситуацію із кримінальними 
провадженнями щодо бізнесу 
в Україні?

– В даному випадку доречним 
буде лише одне слово –  тиск. 
В сучасних умовах України кри-
мінальні провадження щодо еко-
номічних злочинів здебільшого є 
одним зі способів тиску на бізнес. 
Навіть у випадку, коли відсутній 
складу злочину, органи досудового 
розслідування можуть виявити-
ся зацікавленими в ініціюванні 
відповідних кримінальних про-
ваджень та певних процесуальних 
дій проти окремих представників 
бізнесу.

Водночас, значною є і роль бізнес- 
партнерів у виникненні таких 
справ, адже одним з найпростіших 
способів позбавитись конкурента 
в сучасному бізнес- середовищі є 
його кримінальне переслідування.

Держава, в свою чергу, розглядає 
кримінальне переслідування як 
один з інструментів наповнення 
бюджету. ▶

«Система податкового 
законодавства в Україні надто громіздка, 

розрахунки окремих податків невиправдано ускладнені. 
На сьогодні у сфері оподаткування 

діє близько 2500 нормативно- правових актів» 

КОЛИ СПРАВА СТОСУЄТЬСЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ БІЗНЕСУ –

  КРАЩЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО АДВОКАТІВ, 
ЯКІ НА ЦЬОМУ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ
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▶– Проблема рейдерських за-
хоплень останнім часом досить 
успішно вирішується завдяки за-
конодавчим змінам, та й Мін’юст 
постійно пишається здобутками 
щодо боротьби з рейдерством. 
Але чого чекати після відкриття 
ринку землі?

Не дивлячись на здобутки щодо 
боротьби з рейдерством, це поняття 
так і не зникло. Більш того, є досить 
повсякденною проблемою.

В Україні з 1 липня стартував 
ринок сільськогосподарської зем-
лі, відтак можна вільно купувати, 
продавати земельні ділянки такого 
типу. Раніше це було неможливо 
через мораторій на продаж, який 
діяв в Україні ще з 1992 року. Зви-
чайно, декілька ризиків відкриття 
ринку землі для юридичних осіб 
є. Це, зокрема, її масове скупову-
вання великими агрохолдингами 
та падіння інвестиційної прива-
бливості України. Однак, з іншого 
боку, можливість купівлі землі, а не 
постійне продовження договорів 
оренди, може дати поштовх для 
зростання сільськогосподарських 
підприємств, адже сприятиме пере-
ходу до довгострокового плануван-
ня та активізує інвестиції в землю. 
Зменшення прибутковості, в свою 
чергу, буде спонукати бізнес шукати 
шляхи оптимізації та стимулювати-
ме їх розвиток.

Повертаючись до питання рей-
дерства, слід зазначити, що бороть-
ба з ним на даний час перейшла 
в цифрову площину. Скоріш за все, 
нас чекають нові виклики та нові 
способи рейдерства.

– Серед ризикових сфер –  бан-
ківська діяльність, які тут най-
популярніші кримінальні втор-
гнення?

– Сьогодні, банківська діяльність 
є одною із найризиковіших, адже 
майже в кожного банку є кримі-
нальне провадження. Якщо раніше 
органи досудового розслідування 
більше звертали увагу на ліквідовані 

банки, то зараз кримінальне пере-
слідування провадиться і відносно 
банків, які є діючими.

При чому ризики існують не 
лише у топ-менеджменту та акці-
онерів банків, під прицілом пра-
воохоронців також і менеджери, 
залучені до проведення операцій.

Ще однією особливістю на даний 
час є кримінальне переслідування 
топ-менеджменту державних банків 
та навіть посадовців Національного 
банку України.

– Практика White Collar Crime 
ще кілька років тому вважалась 
однією з найзатребуваніших на 
юрринку України. Чи вплинула 
пандемія коронавірусу?

– Практика White Collar Crime 
була та залишається актуальною. 
Пандемія ніяким чином не впли-
нула на кількість кримінальних 
проваджень, які відкриваються та 

розслідуються відносно посадовців 
та топ-менеджменту.

– Чи часто вдається не доводити 
справи до суду? І чи доцільно це?

– Часто. І це завжди доцільно, 
оскільки судовий розгляд справи, 
по суті, не має обмежень у часі, на 
відміну від строків досудового роз-
слідування, які чітко регламентовані 
КПК України.

Економічні злочини дуже часто 
являють собою лише так зване фак-
тове кримінальне провадження. 
У таких провадженнях із самого 
спочатку зрозуміло, що розсліду-
вання триває щодо конкретного 
підприємства чи його керівника. 
Як правило, в таких кримінальних 
провадженнях проводяться обшуки 
та вилучається майно, на яке в по-
дальшому накладається арешт, але 
про підозру жодній особі не пові-
домляється.

У 2018 році у КПК введено по-
няття «третя особа, права та за-
конні інтереси якої порушено». 
Ці зміни значно спростили захист 
тих, хто не має ніякого процесу-
ального статусу у кримінальному 
провадженні, але неформаль-
но активно до нього залучений. 
В комплексі, з правом слідчого 
судді встановлювати для сторони 
кримінального провадження про-
цесуальні строки, а також нормами 
кримінально- процесуального зако-
нодавства щодо розумних строків 
проведення процесуальних дій, 
існує інструмент для обмеження 
органів досудового розслідування 
у строках розслідування.

Так, слідчий суддя, наприклад, 
може зобов’язати слідчого закри-
ти справу чи направити її до суду 
протягом 1–2 місяців, таким чином 
обмежуючи тривалість розслідуван-

ня і подальше надмірне втручання 
у справи бізнесу.

– Які правоохоронні органи 
найбільш схильні до порушень 
в кримінальному провадженні?

– На жаль, баланс довіри до 
всіх правоохоронних органів 
залишається негативним. До 
порушень в кримінальних про-
вадженнях схильні всі право-
охоронні органи. Завдання за-
хисника в таких випадках –  ці 
порушення фіксувати та оскар-
жувати.

– Перед тим, як розпочати 
приватну юридичну практику, 
Ви працювали в суді. Цей досвід 
допомагає якісніше захищати 
клієнтів?

– Так, це дозволяє розуміти філо-
софію сторони обвинувачення, що 
дає перевагу більш якісно захистити 
права та законні інтереси клієнта.

«Повертаючись до питання рейдерства, 
слід зазначити, що боротьба з ним на даний час перейшла 

в цифрову площину. Скоріш за все, нас чекають 
нові виклики та нові способи рейдерства» 



№4/2021  Femida.ua 33

ОБЛИЧЧЯ НОМЕРА

Ми не тільки захищаємо, але 
і проводимо власне розслідуван-
ня злочинів в інтересах потерпілої 
сторони. Матеріали наших розслі-
дувань, завдяки значному досвіду 
роботи команди Gracers в органах 
прокуратури та судах, стають ос-
новою майбутнього звинувачення 
і відшкодування завданих потерпі-
лим збитків.

– Що для Gracers Law Firm оз-
начає таке поняття як клієнтоо-
рієнтованість?

– Клієнтоорієнтованість –  це на-
дання першокласних юридичних 
послуг та оперативне вирішення 
проблем клієнтів. Підхід до клієнта 
досить індивідуальний в кожному 
випадку.

– Накладення арешту на майно, 
спеціальна конфіскація, допити 
та обшуки… Що найбільше ви-
кликає «професійний азарт» 
особисто у Вас?

– Незалежно від того, чи то 
накладення арешту на майно, чи 
спеціальна конфіскація, чи допити 
та обшуки тощо –  все це викликає 
«професійний азарт». У кримі-
нальних справах проводиться ре-
тельний аналіз кожної справи і роз-
робляється індивідуальна стратегія 
захисту для кожного клієнта. Оці-
нюючи ситуацію, ми спираємося 
на власний досвід, законні підста-
ви і прогалини в кримінальному 
законодавстві. Все це і допомагає 
нам досягати високого відсотку 
виграшних справ.

– Поговоримо про профілакти-
ку. Яку увагу український бізнес 
надає підготовці менеджменту та 
персоналу компанії до можливих 
слідчих дій?

Кількість компаній, які приді-
ляють підготовку менеджменту та 
персоналу компанії до можливих 
слідчих дій, надзвичайно мала. Хоча 
це надзвичайно дієвий інструмент 
у захисті компанії. Адже, коли ко-
жен працівник знає як діяти у си-
туації, коли в офіс прийшли з об-

шуком, це зменшує ризики того, 
що правоохоронці отримають в ре-
зультаті слідчої дій інформацію, яку 
їм отримувати не слід.

Як правило, бізнес приходить 
з питанням підготовки і профі-
лактики вже після того, як в ком-
панії було проведено низку слід-
чих дій.

– Чи порадите бізнесу здійсню-
вати юридичний аудит діяльності 
компанії з метою виявлення мож-
ливих ризиків кримінального 
переслідування?

– Обов’язково, адже 
коли такі ризики вияв-
ляються за допомогою 
внутрішнього аудиту –  є 
час на їх усунення. Коли їх 
виявляють вже правоохоронні ор-
гани, це може мати непоправні 
наслідки, навіть у вигляді кримі-
нальної відповідальності.

– Який тренд наразі в укра-
їнських компаніях –  влас-
ний юрдепарт а мент чи 
зовнішнє юридичне об-
слуговування?

– Наразі в українські ком-
панії все частіше, незважаю-
чи на наявність власних юр-
департаментів, звертаються 
за зовнішнім юридичним 
обслуговуванням. І це не 
може не радувати. Без-
перечно, інхаус- юристи 
потрібні кожному вели-
кому підприємству, для 
вирішення поточних 
юридичних питань. 
Але коли справа, на-
приклад, стосується 
кримінального пере-
слідування –  краще 
все ж звернутися 
до адвокатів, які 
на цьому спеці-
алізуються. F
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Комерційна таємниця –  це 
словосполучення, яким 
звикли лякати співро-

бітників компаній та студентів- 
юристів, і яке зустрічається чи не 
в кожному трудовому договорі, 
але далеко не кожен розуміє його 
значення та наслідки порушення 
умов щодо нерозголошення відо-
мостей, що становлять комерцій-
ну таємницю.

Статтею 505 Цивільного кодексу 
України визначено, що комерцій-
ною таємницею є інформація, яка 
є секретною в тому розумінні, що 
вона в цілому чи в певній формі та 
сукупності її складових є невідомою 
та не є легкодоступною для осіб, 
які звичайно мають справу з видом 
інформації, до якого вона належить, 
у зв’язку з цим має комерційну цін-
ність та була предметом адекватних 
існуючим обставинам заходів щодо 
збереження її секретності, вжитих 
особою, яка законно контролює 
цю інформацію. Комерційною та-
ємницею можуть бути відомості 
технічного, організаційного, комер-
ційного, виробничого та іншого 
характеру, за винятком тих, які від-
повідно до закону не можуть бути 
віднесені до комерційної таємниці.

Отже, комерційною таємницею 
може бути, зокрема, технологія ви-
робництва продукції, або рецепту-
ра певного продукту. Наприклад, 
рецепт відомої марки газованого 
напою, який вже досить давно 
відомий широкому загалу, але че-
рез відсутність інформації щодо 
пропорцій кожного інгредієнту 
та послідовності їх змішування до 
цього часу залишається комерцій-

ною таємницею. В даному випадку 
компанія- власник через певні зако-
нодавчі обмеження змушена була 
розкрити широкому загалу складові 
напою, але зберегла у таємниці саму 
процедуру виготовлення продукту.

Крім того, статтею 420 Цивіль-
ного кодексу України визначено, 
що комерційна таємниця є одним 
із об’єктів інтелектуальної власно-
сті. Тобто, майнові права інтелек-
туальної власності на комерційну 
таємницю належать особі, яка пра-
вомірно визнала інформацію комер-
ційною таємницею, якщо інше не 
встановлено договором.

З урахуванням вищевикладеного, 
під поняття комерційної таємни-
ці можна «підігнати» фактично 
будь-які дані та відомості, перелік 
яких буде обмежуватись виключно 
фантазією автора. І зустрічається 
дуже багато випадків, коли з метою 
захисту інформації або просто за-
для додавання контракту ваги та 
об’єму під поняття «комерційна 
таємниця» вписують все.

З метою уникнення такого «вта-
ємничення» ще у далекому 1993 
році було прийнято постанову Ка-
бінету Міністрів України «Про пе-
релік відомостей, що не становлять 
комерційної таємниці» (№ 611 від 
09.08.1993).

Відповідно до положень вказаної 
постанови не можуть бути віднесені 
до комерційної таємниці:
•	 установчі документи, документи, 

що дозволяють займатися підпри-
ємницькою чи господарською ді-
яльністю та її окремими видами;

•	 інформація за всіма встановлени-
ми формами державної звітності;

•	 дані, необхідні для перевірки 
обчислення і сплати податків та 
інших обов’язкових платежів;

•	 відомості про чисельність і склад 
працюючих, їхню заробітну пла-
ту в цілому та за професіями й 
посадами, а також наявність 
вільних робочих місць;

•	 документи про сплату податків 
і обов’язкових платежів;

•	 інформація про забруднення 
навколишнього природного 
середовища, недотримання без-
печних умов праці, реалізацію 
продукції, що завдає шкоди здо-
ров’ю, а також інші порушення 
законодавства України та розмі-
ри заподіяних при цьому збитків;

•	 документи про платоспромож-
ність;

•	 відомості про участь посадо-
вих осіб підприємства в коопе-
ративах, малих підприємствах, 
спілках, об’єднаннях та інших 
організаціях, які займаються 
підприємницькою діяльністю;

•	 відомості, що відповідно до чин-
ного законодавства підлягають 
оголошенню.

Підприємства, установи та орга-
нізації зобов’язані подавати пере-
лічені відомості органам державної 
виконавчої влади, контролюючим 
і правоохоронним органам, іншим 
юридичним особам відповідно до 
чинного законодавства, за їх ви-
могою.

Таким чином, розібравшись з пе-
реліком відомостей, що не можуть 
бути віднесені до комерційної таєм-
ниці, спробуємо визначити, які саме 
відомості можуть бути віднесені до 
комерційної таємниці. ▶

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ: ПОНЯТТЯ, 
ЗАХИСТ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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▶Відомості, які можуть бути від-
несені до комерційної таємниці, не 
повинні містити державної таєм-
ниці, не повинні наносити шкоди 
інтересам суспільства, мають від-
носитись до виробничої або іншої 
діяльності підприємства, мати об-
меження у доступі.

Разом з тим, зловживання по-
няттям «комерційна таємниця» 
у відносинах з клієнтами може 
мати зворотній ефект і, навпаки, 
спровокувати відтік клієнтів, спів-
робітників тощо. Тому потрібно 
досить обережно поводитись з від-
несенням тієї чи іншої інформації 
до комерційної таємниці.

Тепер спробуємо визначитись 
з тим, як захистити належну вам 
інформацію, що є комерційною 
таємницею.

Як ми говорили вище, стаття 420 
ЦК України вказує, що комерцій-
на таємниця є одним з об’єктів ін-
телектуальної власності. Загальні 
умови захисту прав інтелектуальної 
власності, зокрема комерційної та-
ємниці, визначаються Цивільним 
кодексом України.

Реалізація майнових прав інтелек-
туальної власності на комерційну 
таємницю забезпечується:
•	 правом на використання комер-

ційної таємниці;
•	 виключним правом дозволяти 

використання комерційної та-
ємниці;

•	 виключним правом перешкод-
жати неправомірному викорис-
танню комерційної таємниці, 
в тому числі забороняти таке 
використання.

З правом на використання все 
зрозуміло: право дозволяти вико-
ристовувати комерційну таємни-
цю реалізовується шляхом надання 
письмового дозволу, найчастіше 
у формі договору, в якому сторо-
ни прописують права та обов’язки 
один одного, обсяг та сферу вико-
ристання комерційної таємниці, 
платність або безоплатність такого 

права, умови відповідальності сто-
рін за порушення умов договору.

Дещо складніше виглядає ситуація 
із забороною неправомірного вико-
ристання комерційної таємниці. 
Стаття 27 Закону України «Про ін-
формацію» говорить, що «порушен-
ня законодавства України про інфор-
мацію тягне за собою дисциплінарну, 
цивільно- правову, адміністративну 
або кримінальну відповідальність 
згідно із законами України».

Проте вказана норма є досить 
широкою і, відверто кажучи, геть 
не конкретною. Якщо конкретизу-
вати порушення, то наприклад, за 
незаконне збирання відомостей, що 
є комерційною таємницею, передба-
чена кримінальна відповідальність.

Відповідно до статті 231 Кримі-
нального кодексу України, умисні 
дії, спрямовані на отримання відо-
мостей, що становлять комерційну 
або банківську таємницю, з метою 
розголошення чи іншого викори-
стання цих відомостей, а також 
незаконне використання таких ві-
домостей, якщо це спричинило іс-
тотну шкоду суб’єкту господарської 
діяльності, караються штрафом від 
трьох тисяч до восьми тисяч нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Публічне, у тому числі через засо-
би масової інформації, журналістів, 
громадські об’єднання, професійні 
спілки, повідомлення особою ін-
формації про вчинення криміналь-
ного або іншого правопорушення, 
здійснене з дотриманням вимог 
закону, не є діями, передбаченими 
цією статтею, і не тягне за собою 
кримінальну відповідальність.

Стаття 232 Кримінального ко-
дексу України говорить про те, що 
умисне розголошення комерційної 
або банківської таємниці без згоди її 
власника особою, якій ця таємниця 
відома у зв’язку з професійною або 
службовою діяльністю, якщо воно 
вчинене з корисливих чи інших 
особистих мотивів і завдало істот-
ної шкоди суб’єкту господарської 
діяльності, карається штрафом від 
однієї тисячі до трьох тисяч нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк 
до трьох років.

Отже, можливість притягнення 
до відповідальності порушників є. 
Щоправда, слід зазначити, що про-
цес цей буде тривалим і вимагатиме 
проведення не однієї експертизи для 
доведення винуватості особи. F





Ганна ЩЕННIКОВА 
Адвокат, керiвник 
кримiнальної практики 
ЮФ «Горецький i Партнери»
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Тема ризиків для бізнесу, які 
виходять з кримінально- 
правової сфери, досі зали-

шається актуальною. Тиск з боку 
держави, бізнес- конфлікти, які 
переростають у кримінальні про-
вадження, протиправні посяган-
ня на інтереси компаній з боку їх 
співробітників –  усе це спонукає 
власників вдаватися до нових ме-
ханізмів захисту інтересів свого 
підприємства.

Виявлення та попередження так 
званих кримінально- правових ри-
зиків, захист від можливого проти-
правного втручання у бізнес- процеси 
з боку правоохоронних органів, ви-
явлення та попередження корпора-
тивного шахрайства (форензік) та 
захист від необґрунтованого звинува-
чення –  ось основні задачі, які стоять 
сьогодні перед бізнесом.

Що може стати індикатором того, 
що підприємство потрапило в поле 
зору правоохоронців? Зазвичай 
першим «кроком» з боку органу 
досудового розслідування є запит 
із посиланням на положення статті 
93 Кримінального процесуально-
го кодексу України про надання 
інформації, певних відомостей та/
або документів.

І ось тут досить часто виникає 
дилема, чи надавати запитувану до-
кументацію органу досудового роз-
слідування з огляду на те, що в ній, 
як правило, міститься комерційна 
або банківська таємниця.

Як відомо, відповідно до части-
ни 2 статті 19 Конституції України 
органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конститу-
цією та законами України.

Тож слідство (або дізнання чи про-
курор), як на підставу надсилання 
вимоги про надання документів, в пе-
реважній більшості посилається на 
статтю 93 КПК України, у відповід-
ності до якої сторона обвинувачення 
здійснює збирання доказів шляхом 
проведення слідчих (розшукових) дій 
та негласних слідчих (розшукових) 

дій, витребування та отримання від 
органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, службових 
та фізичних осіб речей, документів, 
відомостей, висновків експертів, 
висновків ревізій та актів перевірок, 
проведення інших процесуальних 
дій, передбачених цим Кодексом.

Однак, вказана стаття не зазначає 
обов’язку підприємств та організацій 
надавати будь-які документи, а лише 
зазначає право сторони обвинува-
чення на збирання доказів шляхом 
витребування документів, відомо-
стей тощо.

Конкретний порядок отримання 
документів у особи, в тому числі в під-
приємства, оформлений у главі 15 
КПК України «Тимчасовий доступ 

до речей і документів». Тимчасовий 
доступ полягає в наданні слідству до-
кументів і речей особою, у володінні 
якої вони знаходяться, з метою оз-
найомлення й можливості зробити 
копії. При цьому статтею 159 КПК 
України встановлено, що такий тим-
часовий доступ можливий виключно 
на підставі ухвали слідчого судді.

Не слід забувати і про таку ка-
тегорію як комерційна таємниця. 
Відповідно до положень статті 162 
КПК України до охоронюваної зако-
ном таємниці, яка міститься в речах 

і документах, належать серед іншого 
конфіденційна інформація, в тому 
числі така, що містить комерційну 
таємницю, та відомості, які можуть 
становити банківську таємницю.

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 09.08.1993 № 611 «Про 
перелік відомостей, що не становлять 
комерційної таємниці» містить ви-
черпний перелік документів, що не 
становлять комерційну таємницю.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 11 Зако-
ну України «Про інформацію» не 
допускається збирання, зберігання, 
використання та поширення конфі-
денційної інформації про особу без 
її згоди, крім випадків, визначених 
законом, і лише в інтересах націо-
нальної безпеки, економічного до-
бробуту та захисту прав людини.▶

КРИМІНАЛЬНЕ 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ БІЗНЕСУ: 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ ТА ЗАХИСТ

«Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України» 
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▶Оскільки зазвичай контрагенти 
не надають дозвіл на розголошен-
ня конфіденційної інформації, 
підприємство позбавлене мож-
ливості надати запитувані до-
кументи без відповідної ухвали 
слідчого судді.

Таким чином, запитувані доку-
менти, які, як правило, містять 
банківську та/або комерційну та-

ємницю, можуть бути надані під-
приємством лише на підставі ухвали 
слідчого судді.

Чи може обґрунтована (із поси-
ланням на вказані норми закону) 
відмова у наданні запитуваних до-
кументів стати підставою для того, 
аби сторона обвинувачення зверну-
лась до слідчого судді із відповідним 
клопотанням про проведення об-

шуку? На це запитання однозначну 
відповідь дає Закон.

Статтею 166 КПК України визна-
чено, що у разі невиконання ухвали 
про тимчасовий доступ до речей 
і документів слідчий суддя, суд за 
клопотанням сторони кримінально-
го провадження, якій надано право 
на доступ до речей і документів на 
підставі ухвали, має право постано-
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вити ухвалу про дозвіл на проведен-
ня обшуку згідно з положеннями 
цього Кодексу з метою відшукання 
та вилучення зазначених речей і до-
кументів.

Тобто обшук може бути прове-
дений виключно у випадку відмо-
ви представників підприємства 
виконувати ухвалу слідчого судді 
про тимчасовий доступ до речей 
і документів.

Та не лише це може стати підста-
вою для проведення обшуку.

Зважаючи на сучасні реалії, мож-
на стверджувати, що «обшук –  це 
показник успіху». Ледь не про-
ти всіх великих компаній наразі 
відкрито декілька кримінальних 
проваджень, які можуть «розслі-
дуватися» досить тривалий час без 
логічного завершення.

Кожен власник бізнесу, який тур-
бується про свою справу, незалежно 
від того, чи працює він у правово-
му полі, повинен підготуватись 
до обшуку, сформувати план дій, 
стратегію, залучити адвокатів та 
підготувати персонал.

Для того, аби ефективно захисти-
ти інтереси бізнесу, коли почасті-
шали надходження відповідних 
запитів, викликів на допит у якості 
свідків працівників підприємства, 
його власникам варто побудувати 
відповідну стратегію захисту. Слід 

проаналізувати «ахіллесові п’яти» 
у документації підприємства і роз-
почати збір необхідної інформації 
за визначений період. Крім того, 
не зайвим буде для такого аналізу 
залучити аудиторів, адвокатів, бух-
галтерів та аналітиків.

Наступне, чому слід приділити 
увагу, це інструктаж персоналу.

Головною метою має бути інфор-
мування працівників, що компа-
нія працює виключно у правово-
му полі і у правоохоронців немає 
підстав для притягнення до кри-
мінальної відповідальності спів-
робітників; що випадки проведен-
ня обшуків приміщень компаній 
в Україні є досить частими; що 
компанія зможе захистити своїх 
працівників, як під час, так і після 
проведення обшуків.

Необхідно розробити чіткий 
план дій, в якому передбачити 
покроково порядок поводження 
працівників компанії у момент про-
ведення обшуку: хто кого і в якій 
послідовності має інформувати, 
включаючи керівництво; хто зо-
бов’язаний отримати копію ухвали 
слідчого судді про дозвіл на про-
ведення обшуку; хто невідкладно 
проінформує адвокатів про початок 
обшуку.

Оскільки проведення обшуку є 
досить «багатолюдною» слідчою 

дією, не зайвим буде залучити де-
кілька адвокатів, однак при цьому 
слід пам’ятати, що адвокат повинен 
знати основні бізнес- процеси ком-
панії, її особливості.

У подальшому слід приділити ува-
гу тому, наскільки у відповідності до 
вимог чинного законодавства про-
водиться слідча дія: чи надано дозвіл 
конкретними особам на проведення 
обшуку, чи реалізовано право ке-
рівництва підприємства на захист 
через призму допуску адвоката, чи 
вилучено лише ті речі та документи, 
дозвіл на відшукання яких прямо 
надано слідчим суддею тощо.

Зазначене стане у нагоді при 
вжитті заходів для повернення 
вилученого майна, а також при 
подальшому захисті прав та інте-
ресів посадових осіб підприємства 
у разі повідомлення їм про підозру 
у вчиненні того чи кримінального 
правопорушення.

Наразі дуже важко спрогнозува-
ти обшук та пов’язати факт його 
проведення із діяльністю компа-
нії, однак зазвичай йому передує 
низка інших процесуальних дій, 
які можуть допомогти керівництву 
підготуватись до можливого кри-
зового періоду та вчасно залучити 
кваліфікованого адвоката, аби ефек-
тивно захистити інтереси власного 
бізнесу. F



Вадим ПОПКО 
д.ю.н., професор, керуючий 
партнер АО «Брати Попко 
та Партнери»
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–	З чого починається купівля 
бізнесу?

– Купівля бізнесу починається 
з усвідомлення бажання придбати 
бізнес, оцінки власних ресурсів та 
формулювання того, що буде до-
сягнуто.

В подальшому відбувається пе-
рехід від глобального до стратегіч-
ного. Зокрема, дослідження ринку, 
цільової аудиторії.

Якщо після всіх цих етапів ба-
жання придбати бізнес не зникло 
і пропозиція з продажу залишаєть-
ся актуальною, переходимо на но-
вий етап –  перевірка бізнесу. Саме 
тут з’являються юристи. Зазвичай, 
з аудиторами.

–	Чому необхідно звертатися 
за допомогою до юристів під час 
перевірки бізнесу?

– Звісно, продавець може розкри-
ти інформацію самостійно, але цьо-
го недостатньо. Для того, щоб не 
купити кота в мішку, проводиться 
due diligence.

Due diligence не є рекомендаці-
єю, купувати бізнес чи ні. Це рі-
шення залишаться за потенційним 
покупцем. Однак due diligence, за 
результатами проведення якого 
виявляються різного роду обста-
вини та ризики, впливає на таке 
рішення.

Якщо клієнт вирішує  все-таки 
придбати бізнес, результати due 
diligence можуть допомогти в пе-
реговорному процесі, слугуючи 
при цьому важелем впливу –  ар-
гументом, щоб виторгувати більш 
сприятливі умови.

–	Що має піддаватися особливо 
ретельній перевірці під час про-
ведення due diligence?

– Насправді, важко відповісти на 
це питання, оскільки все має зна-
чення. Для зручності інформація 

структурується і групується у блоки. 
Наприклад, корпоративна структу-
ра, трудові і кадрові питання, судові 
спори тощо.

Також потрібно враховувати спе-
цифіку бізнесу, який придбавається. 
Якщо діяльність пов’язана з отри-
манням дозволів або ліцензій, пе-
ревірити їх обсяг та чинність.

Якщо бізнес пов’язаний з нема-
теріальними активами, то, звісно, 
особливу увагу слід приділити ін-
телектуальній власності –  на кого 
оформлені об’єкти права інтелек-
туальної власності, обсяг охорони, 
чинність, які відносини існують 
з контрагентами в цій сфері. Над-
звичайно важливо з’ясувати, чи є 
чинні виключні ліцензії, оскільки 
в такому випадку навіть ліцензіар 
не може використовувати об’єкт 
в сфері дії ліцензії. В залежності 
від масштабу бізнесу, предмету та 
обсягів співробітництва з контра-
гентами, особливої уваги можуть 
потребувати питання економічної 
конкуренції.

Варто зазначити, що оскільки 
проведення due diligence пов’яза-
но з аналізом інформації, великий 
масив якої не доступний широко-
му загалу, наданню і дослідженню 
документів, пов’язаних з певним 
бізнесом, передує підписання NDA.

Зрештою, на виході ми отримуємо 
документ, в якому в лаконічній, але 
концентрованій за змістом формі 
подається інформація про бізнес, 
яка має допомогти клієнту прийня-
ти рішення.

–	Що важливо розуміти для 
юристів, які відповідають за пе-
ревірку бізнесу перед його купів-
лею?

– Напевно, це розуміння сутності 
ролі юристів в цілому під час супро-
воду купівлі- продажу бізнесу. Якщо 

клієнт хоче купити певний бізнес 
та ставить завдання перевірити всі 
його складові перед укладанням 
угоди, то це не означає, що юрист 
має сказати йому, купувати чи не 
купувати цей бізнес.

Тобто, юрист не має приймати 
рішення за клієнта, але саме юрист 
зобов’язаний надати клієнту макси-
мально можливий обсяг інформації, 
який дозволить йому самостійно 
прийняти виважене рішення. І тут 
головне для юриста, який супро-
воджує цей процес, бути неупе-
редженим та не надавати клієнту 
інформацію з контекстом варто чи 
не варто купувати цей бізнес. Задача 
юриста –  надати конкретні факти 
та вказати на ризики для клієнта. 
А клієнт вже сам приймає рішення, 
готовий він піти на той чи інший 
ризик, чи ні.

Однак, саме на юристах лежить 
відповідальність надати макси-
мально повний обсяг інформації, 
щоб клієнт прийняв стратегічно 
правильне рішення.

– Проте іноді результати пе-
ревірки юристів призводять до 
відмови клієнта від наміру купити 
певний бізнес. Як бути в такому 
випадку?

– Недарма про юристів та ауди-
торів ходить жарт: мовляв, якщо 
хочеш, щоб переговори та угода про 
придбання провалилися, звертайся 
до них. Звісно, ми не ставимо таку 
мету. Наша ціль –  надання якомо-
га більш повної картини клієнту 
для прийняття ним виваженого 
рішення.

Попереджений –  отже, озброє-
ний. Якщо будуть виявлені ризики 
або проблеми, необхідно зорієн-
тувати клієнта щодо складності й 
ресурсовитратності їх мінімізації 
або врегулювання. ▶

ПРАВИЛА КУПІВЛІ БІЗНЕСУ
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▶Однак, потрібно визнати і те, що 
доволі часто, коли клієнту розкрива-
ється картина «внутрішньої кухні» 
бізнесу, він вирішує зробити щось 
власне, аніж виправляти існуюче, че-
рез що до купівлі справа не доходить.

–	На яких етапах купівлі бізнесу, 
крім проведення перевірки, ще 
існує потреба в юристах?

– Я би виокремив ще два етапи, 
які послідовно ведуть до кінцевої 
мети –  купівлі бізнесу.

По-перше, це переговорний 
процес. Іноді без залучення юрис-
тів просто не обійтися на цьому 
етапі. Дійсно, якщо проведено 
due diligence та його результати 
належним чином представленні 
клієнту, він і сам на момент пере-
говорів володіє необхідним обся-
гом інформації щодо стану справ 
та можливих практичних ризиків 
при придбанні бізнесу. Однак, під 
час переговорів може виникнути 
суттєве юридичне питання, на 
яке клієнт не здатен буде надати 

відповідь в рамках переговорів 
або взагалі не зверне увагу, як на 
юридичну формальність.

Саме тут і зіграє свою визначну 
роль юрист, який готовий буде і на-
дати відповідь на поточне питання, 
яке виникне в процесі переговорів, 
і зверне увагу клієнта на те поло-
ження, наслідки якого клієнт може 
не до кінця усвідомлювати.

–	А другий етап –  це безпосе-
редньо оформлення угоди щодо 
купівлі бізнесу?

– Абсолютно вірно. Тут теж є ряд 
нюансів. Прийнято вважати, що 
оформлення договорів –  це довго-
тривалий процес, який потребує 
внесення правок, детальної вичитки 
юристами тощо. Однак, це лише 
вершина айсбергу.

В етап оформлення угоди щодо 
купівлі бізнесу, як правило, входить 
потреба в нотаріальному посвідченні 
угоди, відповідних реєстраційних 
діях, врешті-решт, проведення опла-
ти за купівлю та за супутні витрати.

Саме юристи покликані зро-
бити так , щоб клієнт витратив 
мінімум часу на всі вищезазначе-
ні процедури та став власником 
бізнесу у визначені ним строки. 
Більш того, розуміючи реалії рин-
ку нотаріальних послуг в Україні, 
окремим питанням для юристів є 
забезпечення для клієнта мінімі-
зації витрат на етапі оформлення 
угоди щодо купівлі бізнесу шляхом 
надання практичних рекомендацій 
при виборі нотаріуса.

–	Отже, якщо підсумовувати, 
що є найважливішим при купівлі 
бізнесу?

– Напевно, компетентна юри-
дична команда. Якщо Ви як клі-
єнт отримуєте все в такій формі 
та з такими результатами, як ми 
говорили в попередніх питаннях, 
то Вас можна привітати –  Ви маєте 
компетентних юристів, які завжди 
допоможуть прийняти правильне 
та виважене рішення на будь-якому 
етапі купівлі- продажу бізнесу. F



 
 

Напрямки роботи: 

▶ Корпоративний сектор: створення, супровід, захист бізнесу. 

▶ Господарський процес: розробка договорів, супровід судових спорів.

▶ Сімейне право: розробка шлюбних договорів, поділ майна, поділ 
бізнесу. 

▶ Кримінальне право: економічні злочини, злочини проти власності, 
злочини проти життя і здоров’я. 

▶ Податкове право: від розблокування податкових накладних до 
супроводу процесу податкових перевірок.

▶ Міжнародний комерційний арбітраж: представництво інтересів 
іноземних компаній у судах 

Практикуючі фахівці, які працюють на ринку 
понад 15 років, та створюють прецеденти.

Наші Клієнти: особистості – люди, які пройшли шлях від мрії до створення 
відомого бренду.  

Контакти:  тел.: +38 (067) 450–93–39; тел.: +38 (093) 883–92–19

Адреса:  м. Київ, вул. Шолуденко, 1-«Б»

 
 



Юлія МАТКОВСЬКА 
Керуючий партнер 
ЮК «Матковська i Партнери»
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– Поняття рейдерства вже таке 
звичне для нас, але досі не визна-
чене чітко в законодавстві. Як 
правильно розуміти це явище?

– Рейдерство – це вилучення 
майна на нібито законних підста-
вах, в основі якого лежить недо-
сконалість законів. Переважно 
рейдерство відбувається у вигляді 
незаконної зміни даних про ком-
панію в реєстрі.

Під такий «обстріл» потрапля-
ють і вітчизняні, і міжнародні ком-
панії. Уявіть ситуацію, коли топ-ме-
неджеру однієї з західних компаній 
надходить повідомлення про те, що 
їхнє дочірнє підприємство в Україні 
більше не підконтрольне головно-
му офісу… Річ у тім, що український 
державний реєстратор за підробле-
ними документами змінив відомості 
про українську «дочку» в єдиному 
державному реєстрі. І все – активи 
міжнародної компанії втрачені.

– Тобто, в Україні більше поши-
рене документальне, а не силове 
рейдерство?

– Силове рейдерство – це один 
з видів «примусу» до співпраці, 
воно іде обов’язково у «комплекті» 
з документальним. Спочатку рей-
дерство фіксується документально, 
а потім – фізично.

Декому з клієнтів іноді навіть по-
трібна фізична підтримка. Кожна 
ситуація вирішується індивідуально.

– Які найдієвіші інструменти 
захисту від рейдерства?

– По-перше, при найменшій підоз-
рі атак звертатися до спеціалістів. 
Чекати не варто, тому що на перших 
етапах проблемі зарадити значно 
легше, тоді як за кілька місяців або 
за рік майно може бути кілька разів 
перепродане та перереєстроване.

По-друге, інвестувати у власну 
безпеку. Передусім, слід приєдна-
тися до sms-інформування про реє-
страційні дії з нерухомістю і час від 
часу моніторити державні реєстри.

Антирейдерський аудит можна 
провести й самостійно – визначити 
слабкі місця компанії, якими мо-
жуть скористатися рейдери.

– Чи ефективно працює Офіс 
боротьби з рейдерством при 
Мін’юсті?

– Міністерство юстиції відкрило 
Офіс з протидії рейдерству у кінці 
2019 року, маючи на меті спростити 
порядок подання скарг щодо рей-
дерства. Проте за рік статистика 
тільки погіршилась. Дані кажуть 
самі за себе: наприклад, у січні- 
жовтні 2020 року за фактами рей-
дерства за трьома статтями Кримі-
нального кодексу зареєстроване 751 
кримінальне провадження, тоді як 
за весь 2019 рік їх було 766.

Часто у постраждалого просто 
немає ресурсів для боротьби, тому 
вигіднішою для нього є ситуація, 
коли простіше «домовитись» 
з владними представниками або ух-
валити компромісне рішення з тим, 
хто і був ініціатором рейдерської 
атаки. ▶

ДЕРЖАВА ПРОДОВЖУЄ 
СТВОРЮВАТИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

НЕКОМФОРТНІ УМОВИ

Про те, як протидіяти незаконному захопленню активів, 
говоримо з головою юридичної компанiї «Матковська ти 
партнери» Юлією Матковською
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▶– Що можете сказати про нова-
ції щодо автоматичного арешту 
рахунків?

– Мін’юст дозволив автома-
тично заарештовувати рахунки 
будь-яких боржників. Переви-
щив швидкість, не сплатив алі-
менти – і рахунок арештовують. 
Банки накладають арешт на кош-
ти, що перебувають на рахунках 
боржника, і повідомляють про це 
виконавця за допомогою системи 
автоматизованого арешту. 

Після цього виконавець створює 
та надсилає до відповідних бан-
ків платіжні вимоги на примусо-
ве списання коштів. Ну а банки, 
в свою чергу, примусово списують 
кошти з рахунків боржника та пе-
рераховують їх на рахунки орга-
ну державної виконавчої служби. 
Це можна прокоментувати так: 
все, що працює на «оптимізова-
не» стягнення коштів, особливо 
стосовно пересічних громадян, 

працює у нас швидко і ефек-
тивно.

– Як підприємству 
діяти при накладенні 
арешту на рахунки?

– По-перше, згідно 
ст. 28 Закону Украї-
ни «Про виконавче 
провадження», вас 

мають повідомити про 
те, що на ваші 

р а х у н к и 
або інше 

майно буде накладено стягнення. 
Боржник вважається повідомле-
ним про початок примусового 
виконання рішень, якщо йому 
надіслано постанову про відкрит-
тя виконавчого провадження за 
адресою, зазначеною у виконав-
чому документі. Якщо цього не 
зроблено – це є незаконним.

По-друге, треба дізнатися, якщо 
вам це невідомо, хто є виконавцем 
по вашій справі, а також на якій 
підставі на ваші гроші накладено 
стягнення.

По-третє, статтею 73 Закону 
України «Про виконавче прова-
дження» визначено кошти, на які 
не може бути звернено стягнення.

– Як Ви оцінюєте кроки дер-
жави щодо захисту бізнесу, чи 
допомагають вони підприємцям?

– Бізнесу дуже важко. Держава 
створила некомфортні умови для 
підприємців. Так звана «оптимі-
зація» податків, на якій зараз всі 
так зациклились, на мою думку, 

тільки ускладнює бізнесу 
життя, змушує захищатись 
і йти в «тінь».

Наприклад, у Польщі 
бізнесу дають лояльний 
кредит для розвитку – 
підприємець вдячний дер-
жаві, він із задоволенням 
платить податки, які його 
не обтяжують. А у нас той 
же кредит «5–7–9 %» – на 
перший погляд, привабли-
ва пропозиція, яка може 
допомогти започаткувати 
власний бізнес, але ще не от-
римавши його, ти вже маєш 
заплатити 15 % першого 
внеску! Звичайно, такі умо-
ви підприємцям не вигідні.

Думаю, це відбувається тому, 
що ми не живемо в довгостро-
ковій перспективі, а очільники 
тієї чи іншої установи нама-
гаються швидко взяти «все 
і зараз», доки є така можли-
вість. F





Олександр ЛЕЩЕНКО 
Керуючий партнер 
Адвокатського об’єднання 
«Лещенко, Дорошенко і партнери», 
кандидат юридичних наук
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– Які можна виділити основ-
ні сучасні загрози для бізнесу, 
і відповідно –  тренди у захисті 
бізнесу?

– Традиційно в Україні серед загроз 
для бізнесу виокремлюють наступні:
• корупція у правоохоронній сис-

темі;
• відсутність законодавчої стабіль-

ності, постійне внесення змін 
до законодавства, яке регулює 
питання правил ведення бізнесу;

• постійний тиск на бізнес з боку 
розгалуженої системи органів 
контролю та нагляду;

• рейдерство;
• правовий нігілізм, як серед на-

селення, так і серед органів дер-
жавної влади;

• несприятливий інвестиційний 
клімат;

• позасудове обмеження права 
власності конституційними 
органами влади.

Останній рік додав до загроз ще 
й через пандемію, яка також не 
могла не відобразитись на веденні 
бізнесу, зокрема, змусила величезну 
кількість суб’єктів господарювання 
змінювати та вводити нові форми 
організації праці.

Треба визнати, що останні зако-
нодавчі зміни та реформи правоохо-
ронної системи, які проводились 
і проводяться державою, фактично 
призвели до руйнування системи 
судових органів. Катастрофічний 
кадровий голод судової системи, 
особливо у судах першої та апеляцій-
ної інстанцій, призвів до суттєвого 
погіршення якості та порушення 
строків розгляду справ не тільки для 
бізнесу, але й для простих громадян.

Відсутність стабільності право-
охоронної системи та невизначе-
ність правил здійснення госпо-
дарської діяльності не тільки не 
покращує інвестиційну привабли-
вість іноземних інвесторів, а й фак-
тично змушує навіть українських 
підприємців або зупиняти, або й 
взагалі припиняти господарську 
діяльність.

Новелою цьогорічної правоза-
стосовної практики можна назвати 

і застосування Президентом Укра-
їни санкцій до національних юри-
дичних осіб та громадян України. 
А тому особливий практичний інте-
рес у цьому аспекті становить май-
бутня практика вирішення вказаних 
спорів Касаційним адміністратив-
ним судом у складі Верховного Суду 
та Великою Палатою Верховного 
Суду. Зрозуміло, що застосування 
санкцій та правова оцінка засту-
вання вказаних санкцій стане ще 
предметом прискіпливого розгляду 
і Європейським судом з прав лю-
дини, а результати цього розгляду, 
у будь-якому випадку, будуть покла-
дені на плечі платників податків.

Застосування санкцій не тільки 
до іноземних компаній та інозем-
ців, але і до юридичних осіб, ство-
рених за законодавством України, 
та громадян України, можливо й 
піднімає певним політичним си-
лам соціологічний рейтинг, проте 

суттєво погіршує інвестиційний 
клімат в України.

Боротьба з корупцією та злочин-
ністю набула формального вигляду 
та фактично зводиться до її імітації, 
внаслідок чого серед населення фор-
мується правовий нігілізм, зменшу-
ється правова культура та підвищу-
ється «відчуття вседозволеності», 
а в результаті зменшується не тільки 
інвестиційна привабливість Укра-
їни, але й фактично погіршується 

платоспроможність України через 
зменшення податкових надходжень.

Втім, вказаний перелік загроз 
для бізнесу не є вичерпним. Ко-
жен клієнт, його справа чи правова 
проблема є індивідуальною, вона 
має як правило свої особливості та 
нюанси. Стратегія і тактика захисту 
бізнесу фактично залежить від опо-
нента, тобто чи це державний орган, 
чи приватна особа. У кожній спра-
ві та для кожного клієнта існують 
конкретні способи та алгоритми, 
стратегії й тактики захисту бізнесу.

Якщо ж до цього питання постави-
тись по-філософськи, то сама поста-
новка проблеми виглядає дуже дивно. 
Як можна назвати бізнес цивілізова-
ним, якщо ти мусиш наймати армію 
адвокатів та звертатись до юристів, 
аби захиститися? Якщо бізнес в Укра-
їні починається з необхідності його ж 
одразу захищати –  навіщо такий біз-
нес взагалі?.. Питання риторичне. ▶

«Катастрофічний кадровий голод судової системи, 
особливо у судах першої та апеляційної інстанцій, 

призвів до суттєвого погіршення якості та порушення 
строків розгляду справ не тільки для бізнесу, 

але й для простих громадян» 

БІЗНЕС В УКРАЇНІ ПОЧИНАЄТЬСЯ
ІЗ НЕОБХІДНОСТІ ЙОГО ЗАХИСТУ
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▶– Що зараз відбувається в Укра-
їні із рейдерством?

– Проблема рейдерства, здава-
лося б, вже не така актуальна, як 
5–10 років тому. Проте, фактично 
ця проблема просто набула просто 
інших форм.

Зараз рідко зустрічаються ви-
падки, коли молодики спортивної 
статури приходять і силою захо-
плюють підприємство (хоча поде-
куди трапляється і таке). Зазвичай 
рейдерське захоплення відбувається 
шляхом підроблення документів 

та інформації щодо власників та 
керівників підприємств, яка в по-
дальшому вноситься до державних 
реєстрів. Після цього відбуваються 
відповідні дії, які фактично унемож-
ливлюють відновлення нормаль-
ної діяльності господарюючого 
суб’єкта. Багатолітня судова тяга-
нина не поновлює порушених прав 
засновників юридичних осіб.

При цьому варто пам’ятати, що 
забезпечення позову в корпора-
тивних спорах судами фактично не 
застосовується, а тому очікувати на 
те, що судова система сприятиме 
швидкому вирішенню корпоратив-
ного спору, –  не варто.

І якщо з пандемією бореться ціла 
Всесвітня організація охорони здо-
ров’я, то наслідки її подолання і всі 
інші перелічені проблеми цілком 
лягають на плечі самого бізнесу.

– Як же убезпечити бізнес, чи 
хоча б спробувати це зробити?

– Перше, з чого слід починати, –  
організувати юридичну безпеку 
підприємства, провести аудит під-
приємства та аналіз статутних доку-
ментів, привести їх у відповідність 
до вимог чинного законодавства, 

укласти корпоративний договір 
та здійснити оформлення прав на 
майно.

1. Почати можна із статуту під-
приємства. Його зразок бажано не 
шукати в мережі Інтернет, а звер-
нутися до професійного юриста, 
який допоможе, залежно від типу 
вашого підприємства, максималь-
но прописати в статуті пункти, 
необхідні для збереження вашого 
бізнесу. Це права і обов’язки ор-
ганів управління підприємства –  
директора, наглядової ради, за-

гальних зборів, залежно від того, 
в якій організаційно- правовій 
формі створено товариство, по-
рядок проведення зборів і пові-
домлення учасників про майбутні 
збори, порядок оформлення про-
токолів зборів учасників, механізм 
зміни складу власників, обмежен-
ня директора на вчинення юри-
дично значимих дій, підписання 
правочинів залежно від його суми 
(тощо).

Звичайно, рекомендуємо спочатку 
самостійно продумати та заявити 
про бажані правила та обмеження 
в установчих документах товари-
ства, обговорити їх, запитати думку 
адвоката та обов’язково відобрази-
ти у статутних документах юридич-
ної особи.

Якщо юридична особа вже створе-
на та інвестор купує саме створену 
юридичну особу, необхідно обов’яз-
ково провести аналіз чинних ста-
тутних документів, привести статут 
такої юридичної особи у відповід-
ності до чинного законодавства та 
обов’язково врахувати судову прак-
тику Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду.

2. Великої популярності наразі 
набувають корпоративні догово-
ри, за якими учасники товариства 
зобов’язуються реалізовувати свої 
права та повноваження певним 
чином або утримуватися від їх ре-
алізації, та договори між акціоне-
рами, предметом яких є реалізація 
акціонерами- власниками простих 
та привілейованих акцій прав на ак-
ції та/або прав за акціями, передба-
чених законодавством, статутом та 
іншими внутрішніми документами 
товариства, які теж не слід оминати 
увагою.

3. Правильне чітке структуруван-
ня бізнесу допоможе у залученні ін-
вестицій, отриманні кредитування, 
зменшені податкового тиску та доз-
волить оминути багатьох проблем 
з органами правління підприємства.

Не варто забувати й про необ-
хідність забезпечення належного 
ведення бухгалтерського та податко-
вого обліку. Сучасне законодавство, 
яке регулює порядок проведення 
банками фінансового моніторингу, 
вимагає «відкритого бізнесу» з ві-
дображенням реальних операцій 
та доведення відповідних джерел 
походження коштів. Сьогодні фі-
нансовий моніторинг це додаткова 
проблема та окремий напрямок ро-
боти юристів та адвокатів.

4. Особливу увагу слід приділити 
контрагентам та засновникам кон-
трагентів. Перед тим, як укладати 
договори, як мінімум перевірити 
контрагентів в Єдиному держав-
ному реєстрі судових рішень та 
Єдиному реєстрі боржників, пере-
вірити наявність податкового боргу 
чи будь-яких спірних питань з кон-
тролюючими органами, прочитати 
інформацію в Інтернеті, відгуки 
клієнтів. Із цим всім допоможуть 
впоратись спеціалісти з економічної 
безпеки та юристи. Наразі система 
доступу до вказаної інформації є 
розгалуженою, навіть звичайна лю-
дина може впоратись із вказаними 
реєстрами.

«Якщо юридична особа вже створена та інвестор 
купує саме створену юридичну особу, необхідно обов’язково 

провести аналіз чинних статутних документів, привести 
статут такої юридичної особи у відповідності до чинного 
законодавства та обов’язково врахувати судову практику 

Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду» 
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5. Своєчасна правова допомога є 
дуже важливою, але часто до юрис-
тів і адвокатів бізнес звертається 
тоді, коли проблема знаходиться 
на гострій стадії, вже провели об-
шук і вилучили все майно, наклали 
арешт на рахунки і викликали на 
допит керівництво. Хоча наявність 
юридичної підтримки, організа-
ція відділу комплаєнсу та сучас-
ної системи відеоспостереження 
дозволила б зменшити зазначені 
ризики та, як наслідок, збитки для 
підприємства в рази.

Наявність юриста або юридич-
ного відділу на підприємстві не га-
рантує, що не потрібна стороння 
допомога адвокатів, адже юрист 
може бути прекрасним спеціаліс-
том в договірній роботі чи корпора-
тивному праві, але на мати досвіду 
участі у обшуках чи представництва 
в суді. Якщо підприємство велике 
і керівництво розуміє, що сьогодні- 
завтра до нього можуть завітати 
з обшуком правоохоронці, краще 
мати укладений договір з адвока-
том, який «у разі потреби» опе-
ративно прибуде за викликом. 
В такому випадку навіть 
краще укладати договір із 
адвокатським об’єднанням, 
де працюють спеціалісти 
у декількох напрямках, які 
зможуть організувати 
комплексну роботу із за-
хисту інтересів клієнта.

Отже, з урахуванням 
чинної судової прак-
тики, можна зробити 
висновок про те, що 
алгоритм стратегії й 
тактики захисту бізне-
су у сучасних умовах 
постійно змінюється. 
Змінюються і підходи 
до ведення юридичної 
практики у вказаній 
сфері.

Основною порадою 
для захисту бізнесу є 
вироблення стратегії 

випередження та убезпечення від 
можливих протиправних дій з боку 
держави та «рейдерства», а тому 
підготовка відповідних статутних 
документів та договорів є запору-
кою гарантії цієї ж безпеки.

– Як вплинула пандемія, каран-
тин на організацію захисту бізнесу? 
Інвестори стали обережнішими?

– Вплив пандемії та законода-
вчі обмеження, застосовані наці-
ональними органами у зв’язку із 
введенням карантину, мав вкрай 
негативний ефект для бізнесу та 
підприємців.

Окрім зупинення рентного бізне-
су та ринку нерухомості, знищення 
сфери послуг та суцільного спаду ді-
лової активності, нищівного ефекту 
для бізнесу та економіки мало вве-

дення урядом повних «локдаунів». 
Зупинення ділової активності ма-
лого та середнього бізнесу фактич-
но зводилось до його паралізації. 
Скорочення дохідної частини для 
бізнесу супроводжувалась і скоро-
ченням штату працівників та неми-
нуче збільшення рівня безробіття.

Минулорічне законодавче зупи-
нення процесуальних строків та 
зупинення строків давності було по-
спішним та необачним. Наприклад, 
зупинення строків апеляційного 
оскарження зупинило та паралізува-
ло набрання законної сили низкою 
судових рішень по справі, які могли 
завдати непоправних наслідків для 
бізнесу та клієнтів. Усе це в сукуп-
ності до зменшення ділової актив-
ності бізнесу та охочих інвестувати 
в українську економіку.

– Наскільки важливою є роль 
юриста в процесі захисту бізнесу?

– Юрист у процесі захисту біз-
несу виконує головну роль. Зазви-
чай це ментально складна «партія 

у шахи», вироблення своєчасної 
та складної стратегії й такти-

ки. Продумування та про-
рахування на декілька 

ходів вперед рішень 
та дій опонентів ві-
діграє надзвичай-
но важливу роль, 

адже це надає мож-
ливість своєчасно 
спрогнозувати роз-

виток подій та момен-
тально відреагувати на 

наступ опонентів.
Тому дуже важливо 

своєчасно обрати «пра-
вильного» адвоката, 
тобто адвоката, який 
має необхідний та до-
статній рівень знань 
і досвіду у відповідній 
юридичній практиці. 
Зараз у тренді –  знання 
та досвід адвоката, а не 
його «знайомства» чи 
попередні посади. ▶
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▶Стратегічно правильні рішення, 
позови, скарги тощо адвоката на 
початковій стадії конфлікту над-
звичайно важливі, бо це у подаль-
шому матиме вирішальне значення 
для його вирішення та перемоги. 
І навпаки –  помилкові, необачні та 
несвоєчасні рішення адвоката під 
час захисту бізнесу можуть призве-
сти до непоправних наслідків, які 
неможливо буде усунути.

– До Вас часто звертаються за 
правовою підтримкою у сфері захи-
сту бізнесу? Частіше це профілак-
тика загроз чи екстрена допомога?

– До нашого А двокатського 
об’єднання клієнти звертаються 
на всіх стадіях необхідної правової 
допомоги. Як на стадії створення 
чи придбання бізнесу, так і на ста-
дії «екстреної допомоги». Треба 
розуміти, що клієнти –  люди, а як 
стверджує крилатий латинський ви-
раз: «Errare humanum est» («Лю-
дині властиво помилятись»). Коли 
маховик правоохоронної системи 
вже запущений, доволі складно 
вирішувати юридичний конфлікт. 
Особливо складно, коли доводиться 
виправляти чужі помилки, зверта-

тись із потрібними позовами чи 
скаргами, клопотаннями про повер-
нення вилученого майна, скасуван-
ня арешту тощо. Є таке адвокатське 
прислів’я: «Сміється не той, хто 
виграв в касаційній інстанцій, а той, 
хто виконав рішення суду». Тому 
після отримання рішення чи ухвали 
суду у адвоката є ще обсяг роботи 
з приватними та державними вико-
навцями, органами державної вла-
ди, Бізнес- омбудсменом та право-
охоронними органами тощо. Усі ці 
факти та обставини безпосередньо 
впливають на розмір гонорару.

– Чому юридичні департаменти 
компаній потребують сторонньої 
підтримки?

– Зазвичай це пов’язано із тим, що 
юристи на підприємствах не моти-
вовані отриманням результату. На їх 
плечах лежить рутинна робота, яка 
пов’язана з укладенням, зміною та 
розірванням договорів, стягненням 
коштів, написання претензій тощо. 
Це також можуть бути стандартні 
податкові спори чи супровід у пев-
них процесуальних діях, наприклад 
з тимчасовим доступом до речей та 
документів. Коли ж йде мова про 
складні, багатоходові та довготривалі 
процеси, на наш погляд, їм просто не 
вистачає ні мотивації, ні відповідно-
го досвіду у складних критичних си-
туаціях. Варто врахувати, що робота 
юрдепартаменту не спеціалізується 
на захисті бізнесу у конкретному 
корпоративному конфлікті із залу-
ченням правоохоронних органів та, 
скоріш за все, ніяким чином не опла-
чується роботодавцем. Саме тому 
захист бізнесу –  це прерогатива та 
сфера роботи досвідчених адвокатів, 
а не юристів юрдепартаменту. Втім, 
без допомоги юристів підприємства 
робота адвоката суттєво ускладню-
ється.

– Наскільки сфера захисту біз-
несу в Україні відрізняється від 
закордонної практики?

– На наш погляд, різниця у сфері 
захисту бізнесу національної та за-
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кордонної юридичної практики –  
несуттєва. Єдиною відмінністю є 
те, що наразі в Україні до цих пір 
застосовуються та доволі популяр-
ні «брудні» та «чорні» практики 
ведення бізнесу, у тому числі й рей-
дерство. Втім, відмічаємо, що наразі 
законодавство України щодо захисту 
бізнесу знаходиться у зародковому 
стані, внаслідок чого судова прак-
тика захисту бізнесу не настільки 
розвинена та цікава, як практика за-
рубіжних країн. Тому попереду ще 
багато роботи та нових цікавих змін.

– Наскільки адекватне наразі су-
дочинство у сфері корпоративних 
спорів? Зокрема, практика ВС.

– Судова практика у сфері кор-
поративних спорів стрімко роз-
вивається та постійно змінюється. 
Так, Касаційний господарський суд 
у складі Верховного Суду постій-
но удосконалює судову практику 
вирішення корпоративних спорів, 
формує висновки Верховного Суду, 
які сприяють сталості та єдності 
судової практики у вказаних спра-
вах. Проте, наразі законодавство 
відстає та фактично наздоганяє 
чинну судову практику вирішен-
ня корпоративних спорів. На наш 
погляд, проривом у вирішенні 
корпоративних спорів є створення 
практики захисту «міноритарних» 
корпоративних власників.

– Яка Ваша думка про бізнес- 
медіацію?

– Бізнес- медіація –  відносно но-
вий, але дієвий спосіб вирішення 
спорів між сторонами, які бажають 
зберегти партнерські відносити, 
вийти із кризи швидко з найменши-
ми втратами та не доводити справу 
до суду. Вказані правовідносини 
наразі законодавчо не врегульова-
ні, проте фактично медіацію здій-
снюють адвокати під час надання 
правової допомоги клієнтам.

Крім того, 15.04.2020 Верховною 
Радою України прийнято за основу 
в першому читанні проект Зако-
ну «Про медіацію», що створено 

з метою закріплення на законодав-
чому рівні можливості проведення 
процедури медіації, яка полягати-
ме у добровільному позасудовому 
врегулюванні конфлікту (спору) 
шляхом переговорів між його сто-
ронами, за допомогою медіатора. 
Весь юридичний світ в очікуванні 
ухвалення його у другому читанні 
та набрання ним чинності.

– Прийнято поділяти клієнтів 
юридичних фірм на ФО та ЮО, 
але за кожним бізнесом все одно 
стоять люди. Що означає для Вас 
клієнтоорієнтованість?

– Ми не поділяємо клієнтів на фі-
зичних та юридичних осіб. Тому для 
нашої команди різниці немає. Пра-

вової допомоги потребують усі. Важ-
ливіше видавати якісний продукт на 
юридичному ринку, ніж ганятись за 
тим чи іншим суб’єктом. Саме тому 
організація та роботи нашого об’єд-
нання, у першу чергу, направлена 
на глибоке розуміння проблем та 
потреб клієнтів, утворення якісного 
юридичного продукту.

– Юридичний бізнес також по-
требує захисту?

– Ні. Адвокатура –  це професійне 
самоврядне об’єднання, яке може 
себе самостійно захистити, згуртува-
ти та вирішити будь-яку надскладну 
проблему чи задачу. Професійність 
та принципи самоврядування не доз-
воляють цьому живому організму 
бути залежним від когось.

Суспільству, а особливо пра-
воохоронним органам, важливо 
зрозуміти, що ми, адвокати, лише 
надаємо правову допомогу. Ото-
тожнення адвокатів з нашими клі-
єнтами –  неприпустимо.

Хоча останні роки діяльності пра-
воохоронних органів супроводжу-

ються кричущими порушеннями 
прав адвокатів, які, у тому числі, 
застосовувались до адвокатів Ад-
вокатського об’єднання «Лещен-
ко, Дорошенко і партнери», я не 
вважаю, що юридичний бізнес та 
адвокатура потребує додаткового 
захисту. Та й від кого нам той захист 
отримати, невже від держави? На мій 
погляд, просто необхідно притягну-
ти винних осіб до відповідальності.

– Практики захисту бізнесу є 
у багатьох юридичних компаній. 
Що дозволяє «Лещенко, Доро-
шенко та партнери» тримати ви-
соку планку в даній сфері?

– Адвокатське об’єднання «Ле-
щенко, Дорошенко і партнери», 

передусім, пропонує якісні не-
стандартні, раціональні, а й іноді, 
ірраціональні способи вирішення 
складних та «запущених» справ. 
З усіма клієнтами ми вибудовуємо 
зручну та вигідну один для одного 
співпрацю й роботу. Все це при-
зводить до найкращої у світі рекла-
ми –  «сарафанного радіо». Ділову 
репутацію знищити неможливо, 
навіть за наявності «токсичних» 
клієнтів чи справ. Якість понад усе!

Постійний професійний розви-
ток –  це кредо, яке щоденно супро-
воджує роботу нашого колективу. 
Ніколи не можна зупинятись на 
досягнутому. Системне навчання, 
написання статей та підвищення 
кваліфікації цінується не тільки 
клієнтом, але й всередині адвокат-
ського середовища.

Злагоджена колективна робота –  
це ще один секрет успіху. Адже ко-
лектив Адвокатського об’єднання 
«Лещенко, Дорошенко і партне-
ри» –  це зіркова команда професі-
оналів, а не команда зірок. F

«Коли ж йде мова про складні, багатоходові 
та довготривалі процеси, на наш погляд, їм просто 

не вистачає ні мотивації, ні відповідного досвіду 
у складних критичних ситуаціях» 



Анна КУХАРЧУК 
Адвокат, керуючий 
партнер ТОВ ЮК «Надійний 
правовий партнер»
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«Верховенство права 
не обмежується За-
коном, верховенство 

права обмежується мораллю».
Що таке мораль? Що таке «мо-

ральні засади суспільства» у кон-
тексті їх застосування у судовій 
системі, у правовій державі? Що 
українській судовій системі відомо 
про ці правові категорії?

Вперше «моральні засади суспіль-
ства» як правову категорію для за-
стосування в правовому полі було 
закріплено ще в Цивільному кодексі 
Наполеона (1804 рік). Українському 
законодавству визначення «мораль-
ні засади суспільства» стало відо-
мим у 2004 році із введенням в дію 
нового Цивільного кодексу України.

На сьогодні в чинному Цивільно-
му кодексі України поняття «мо-
ральні засади суспільства» містить-
ся у наступних правових нормах:
– Частина 4 ст. 13 Цивільного ко-

дексу України –  при здійсненні 
цивільних прав особа повинна 
дотримуватися моральних засад 
суспільства;

– Частина 1 ст. 19 Цивільного ко-
дексу України –  особа має право 
на самозахист свого цивільного 
права та права іншої особи від 
порушень і протиправних пося-
гань. Самозахистом є застосу-
вання особою засобів протидії, 
які не заборонені законом та не 
суперечать моральним засадам 
суспільства;

– Частина 1 ст. 203 Цивільного 
кодексу України –  зміст право-
чину не може суперечити цьому 
Кодексу, іншим актам цивільного 
законодавства, а також інтересам 

держави і суспільства, його мо-
ральним засадам.

Тобто, всього три норми права 
говорять нам про мораль у право-
застосовній діяльності.

Дискутуючи на цю тему і дослід-
жуючи її, науковці та правники гово-
рять, що категорію «моральні засади 
суспільства» неможливо застосу-
вати у тих формах, в яких існують 
ці норми сьогодні, бо в законодав-

стві не існує чіткого і однозначного 
визначення, що таке «мораль» та 
її «межі». Мораль в загальному 
розумінні цього поняття сьогодні 
надзвичайно динамічна та мінлива.

Для розуміння та застосування 
поняття «моральні засади суспіль-
ства» немає і висновків від Великої 
палати Верховного Суду, та й база 
Єдиного реєстру судових рішень не 
гарантує широкої судової практики 
даної категорії справ.

Очевидно, що слід звернутися до 
історії, до римського права.

Римськии ̆ юрист Юліан писав: 
«Звичай, що вкоренився як закон, 
застосовується вірно, і це право на-
зивається правом, встановленим 
мораллю».

Проте, і звичай, –  це скоріше вже 
правило, а от мораль –  ширше за ро-
зуміння правила, звичаю та закону.

Безсумнівно, право є похідним 
від моралі, а тому давати чітке ви-

значення «моральним засадам су-
спільства» на законодавчому рівні 
є недоречним, бо це лише звузить 
спосіб застосування такої категорії, 
або взагалі унеможливить застосу-
вання, з огляду на динамічну зміну 
самої моралі у сучасному світі.

Проте очевидним є і те, що сьо-
годні є необхідним пряме засто-
сування у практиці положень ч. 4 
ст. 13, ч. 1 ст. 19, ст. 203 ЦК України 

у кожному судовому рішенні, адже 
мораль, закон, права і свобода є не-
від’ємними поняттями судової сис-
теми і фундаментом для здійснення 
правосуддя.

Для глибшого розуміння, що 
право побудоване на моралі, слід 
дослідити те, що в Україні не існує 
прямої норми, яка ствердно забо-
роняє будь-яку форму позбавлення 
життя (вбивство).

Існують інші норми –  наприклад, 
стаття 27 Конституції України, яка 
проголошує, що кожна людина має 
невід’ємне право на життя, ніхто 
не може бути свавільно позбав-
лений життя; та статті 115–119 
Кримінального кодексу України, 
які передбачають покарання за 
вбивство.

А от правової норми, яка прямо 
і однозначно забороняє вбивати, 
в Україні, та і в багатьох державах 
світу, не існує. ▶

МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬСТВА 
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ

«Право є похідним від моралі, а тому давати чітке визначення 
«моральним засадам суспільства» на законодавчому рівні 

є недоречним, бо це лише звузить спосіб застосування такої 
категорії, або взагалі унеможливить застосування, з огляду 

на динамічну зміну самої моралі у сучасному світі»
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ДУМКА ЮРИСТА

▶Така колізія має місце ще й тому, 
що сьогодні смертна кара є одним 
із видів покарань в певних країнах.

Чинне законодавство України та-
кож побудоване на моралі. В кримі-
нальних справах вибір покарання 
часто безпосередньо спирається на 
моральний аспект, а от категорія 
цивільних та господарських справ 
уперто продовжують нехтувати 
«моральними засадами суспіль-
ства».

Питання дотримання моральних 
засад суспільства щодня в сучас-
них умовах дозволеної від Держави 
Україна міри свободи як у особи-
стому, сімейному житті, так і госпо-
дарській діяльності підприємства, 
постають дедалі гостріше.

Адже сьогодні чи не мораллю 
продиктоване добросовісне вико-
нання умов укладеного договору, 
за наявності численних юридич-
них механізмів та правових колі-
зій, що дають можливість знову 
і знову уникати виконання таких 
обов’язків?

Чи не на моральні засади суспіль-
ства повинен опиратися суд, вирі-
шуючи питання про поділ спільно-
го майна подружжя, відступаючи 
від рівності часток подружжя, якщо 
один із подружжя ніколи не працю-
вав, не мав поважних причин щоб 
не працювати, не дбав про благо-
получчя родини?

З професійної точки зору, ана-
лізуючи досвід роботи у різних 
категоріях справ, слід зауважити: 
те, що не врегульовано законом, 
не повинно бути інструментом 
для порушення та зловживання, 
а такі прогалини чи свідомо до-
пущений законодавцем простір 
для свободи –  це особливе право 
для конкретних сторін, партнерів, 
подружжя, домовитися про осо-
бисте, і визначити самостійно те, 
що важливо конкретно для таких 
осіб; визначитися, чи співпадають 
їх моральні цінності, і чи не будуть 
розбіжності у моральних цінностях, 

принципах та підходах подальшим 
приводом для судового спору.

Повертаючись до судової прак-
тики, варто зазначити, що для 
ефективного правосуддя, побудо-
ваного на верховенстві права, вкрай 
необхідним є розуміння на рівні 
і судової системи, і системи адво-
катури, що порушене право почи-
нається із порушення моральних 
засад суспільства. Таке порушення 
має визначену форму і нормативне 
обґрунтування в положеннях, які 
забороняють вчиняти ті чи інші 
дії, гарантують непорушність та-
кого права чи передбачають міру 
відповідальності. Ці чинники мо-
жуть не існувати у одній ситуації, 
але суди не вправі посилатися на 
невірний спосіб захисту прав при 
вирішенні судової справи. Суди по-
винні у кожній справі звертатися до 

моралі і завдань судової системи, 
яка покликана захищати порушені 
права та не допускати порушення.

Право і мораль не просто по-
винні йти пліч-о-пліч у питанні 
вибору ефективного способу за-
хисту порушених прав, а й саме 
мораль повинна бути тим фунда-
ментом, на якому базується суть 
кожного судового рішення, та 
кожна правова позиція поданого 
позову до суду.

Моральні засади суспільства –  це 
право, покликане регулювати соці-
альну поведінку людей, міру дозво-
леного, але не тримати її в рамках, 
а забезпечувати такий рівень сво-
боди прав, який дозволяє реалізо-
вувати свої права і не посягати при 
цьому на права інших.

Моральні засади суспільства –  це 
і право, і закон, і правосуддя. F
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