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DICTUM MAGAZINE
Наша команда рада
презентувати усі найцікавіші новини, які
відбулися з моменту
виходу першого випуску Dictum Magazine.
Для нас 2021 рік став
роком важливих змін і
нововведень.

Світлана Мороз, керуючий
партнер Юридичної компанії
Dictum, адвокат, к.ю.н.

Юридичній компанії Dictum виповнилося 5
років, і це вже достатній вік для того, щоб сміливо
заявити про себе на юридичному ринку. Тож для
посилення наших позицій і збільшення спектру
послуг, орієнтуючись на потреби наших клієнтів,
ми прийняли рішення про об’єднання з Адвокатським об’єднанням Jusguard та приєднання до нашої команди нових партнерів.
Ми продовжуємо розвиватись у сфері корпоративно-соціальної відповідальності: уже рік
команду та гостей офісу радує наш кіт Іннокентій,
який став справжнім членом сім’ї Dictum. А ще ми
стали юридичним амбасадором організації «БлагоДІМ», яка підтримує жінок-жертв домашнього
насильства, ветеранів АТО та людей похилого віку
з Ірпінського регіону.
Також ми раді презентувати спеціальну рубрику
pARTime, в якій художниця Ольга Адам Алрубайє
братиме інтерв’ю з відомими творчими особистостями.

У цьому номері разом з
нашими партнерами та
клієнтами ми підготували дієві інструменти
для розвитку малого
та середнього бізнесу,
доступно роз’яснили
законодавчі новели та
поділилися лайфхаками, як підготуватись до
подальших трансформацій.
Тож запрошую погортати сторінки другого випуску Dictum
Magazine — корпоративного журналу компанії, яка дбає про
безпеку бізнесу!
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30 липня Юридичній компанії Dictum виповнилося 5
років, і цю визначну подію ми вирішили відсвяткувати по-особливому — об’єднанням з Адвокатським
об’єднанням Jusguard!
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DICTUM ЗМІЦНЮЄ КОМАНДУ
Й ОБ’ЄДНУЄТЬСЯ З JUSGUARD!
Я вже не перший рік знайома з партнерами Jusguard і ми неодноразово працювали разом у медійних і юридичних
проєктах, тому не маю жодних сумнівів
у їхній надійності та професійності.
Це об’єднання зміцнить нашу експертність у сфері податкового, корпоративного, договірного права та судової практики й забезпечить належний захист прав та інтересів
наших клієнтів, разом ми знайдемо оптимальні рішення
для вирішення будь-яких проблем.

Світлана Мороз, керуючий партнер
Dictum, адвокат, к.ю.н.

Також до команди
Dictum приєдналася
Інна Галака, асоційований партнер Dictum,
адвокат, експерт з
10-річним досвідом у
реєстрації та захисті
прав інтелектуальної
власності для українських й іноземних клієнтів
у сфері Retail & FMCG,
HoReCa, фармацевтики,
косметики, легкої промисловості, дизайну.

ВІТАЙТЕ НОВИХ
ЕКСПЕРТІВ
КОМАНДИ DICTUM:
Олена Капустінська, партнер Dictum, адвокат, експерт із 11-річним досвідом
супроводу податкових,
кредитних, корпоративних і
господарських спорів, захисту в кримінальних провадженнях і консультування
промислових підприємств
Валентин Поліщук, партнер
Dictum, адвокат, експерт з
11-річним досвідом супроводу судових спорів і консультування бізнесу з питань
корпоративного, договірного, адміністративного та
будівельного права
Владислава Сапронова,
юрист Dictum із 5-річним
досвідом у сфері судової
практики, корпоративного,
договірного й сімейного права, реєстрації та ліквідації
підприємств

#DICTUM_NEWS

Відтепер наша співпраця в одній команді під брендом
Dictum посилить сильні сторони кожного юриста та
дасть змогу розширити портфель кейсів не лише клієнтами з України, а й іноземними інвесторами.
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DICTUM — 5 років!
Цього року Юридична
компанія Dictum святкує
свій перший ювілей — 5-ту
річницю!

#DICTUM_NEWS

Хоч ми ще досить молоді, але
вже стільки вдалося зробити
на шляху до успіху!
Навіть попри всі зміни в державі, що відбулися за останні кілька років, нам вдалося
допомогти десятку клієнтів.

8

Адже наша найбільша мотивація рухатися вперед
— наші клієнти, колеги та
друзі Dictum. Саме вони є
тією рушійною силою, що
робить нас винахідливішими
та кращими. Ми формуємо
успіх одне одного, а тому
вкладаємо всю нашу любов
та юридичні знання для

вирішення справ наших клієнтів, натомість отримуємо цікаві
кейси та цілковите задоволення від роботи.
Ми не просто пережили активний етап карантину, але й розширили нашу команду: ми прийняли рішення про об’єднання
з Адвокатським об’єднанням Jusguard, а також посилилися
адвокатом з інтелектуальної власності Інною Галакою.

І зараз у зміцненому складі ми хотіли би похвалитися проєктами, які ми реалізували за останній рік.
На Новий рік ми здійснили нашу давню мрію: світ побачив
перший випуск корпоративного журналу Dictum Magazine, в
якому ми разом з ГС «Асоціація малого та середнього бізнесу» підготували поради для наших клієнтів і партнерів, щоб
вони могли розібратися в нових правилах гри та викликах, які
поставив карантинний 2020 рік.
Ми продовжуємо розвивати наш YouTube-канал і запускаємо
нові проєкти:
#Reformator — спільно з нашими партнерами ми розбираємо
ключові новели законодавства й ділимося порадами для підготовки підприємців до нових правил гри;
#Case_study — розкриваємо секрети успішних стратегій
оскарження рішень органів влади та практичний досвід судових перемог команди Dictum;

Tax Talks: про податки для
бізнесу», аби поділитися
нашим досвідом й успішними кейсами й роз’яснити
ключові новели податкового
законодавства.
Нам надзвичайно приємно усвідомлювати, що ви
довіряєте нам безпеку
вашого бізнесу. Команда
Юридичної компанії Dictum
пишається своїми досягненнями та продовжує рухатись
уперед і реалізовувати амбітні плани!
Дякуємо за вибір та професійне визнання!

#Dictum_артзахист — говоримо з митцями про захист прав
на творчість і переваги співпраці художників із юристами.
Разом із нашими партнерами ми організовували заходи для
підприємців, аби оптимізувати їхні бізнес-процеси:

27 серпня разом із Всеукраїнською асоціацією автостанцій
ми зібрали підприємців у Бізнес-школі «КРОК» на «Dictum

СКАНУЙТЕ QR КОД ТА ОТРИМУЙТЕ
ДОСТУП ДО КОРПОРАТИВНОЇ
ВІДЕОБІБЛІОТЕКИ DICTUM

#DICTUM_NEWS

30 липня ми провели «The Big Industrial Talks: промислову
бізнес-конференцію», на якій допомогли підприємцям у сфері
промисловості розібратися, як відповісти на постпандемійні
виклики й адаптуватися до новел законодавства.
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ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ
РИЗИКОВОСТІ:

як Рада бізнес-омбудсмена допомагає
підприємцям?
Карантинний мораторій частково зняв загрози податкових перевірок. Але ДПС завдала удару у відповідь, різко
збільшивши кількість заблокованих ПН/РК.
Як скасування мораторію на більшість видів перевірок у
березні 2021 року вплинуло на бізнес і що важливо знати
підприємцям, які потрапили до переліку ризикових — обговорили в інтерв’ю з Ярославом Грегірчаком, заступником бізнес-омбудсмена.

ЯРОСЛАВ ГРЕГІРЧАК
#DICTUM_ONLINE

ЗАСТУПНИК БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
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Ярослав Грегірчак має 15-річний юридичний досвід, керує командою з 6 інспекторів у Раді бізнес-омбудсмена та є автором 5 системних звітів
Ради щодо проблем і викликів із якістю ведення
бізнесу в Україні.

Світлана: Рада бізнес-омбудсмена є комунікаційною
платформою між бізнесом і контролюючим органом. Ярославе,
розкажіть, будь ласка, з якими питаннями найчастіше бізнесмени звертаються до вас?
Ярослав: У топі — податкові питання: щодо них у нас
4877 скарг, із них 364 — про включення до переліку ризикових,
1472 — щодо блокування податкових накладних, 308 — щодо
невиконання судових рішень, які зобов’язують розблокувати й
зареєструвати податкову накладну.
Те, що ми бачимо через призму практики у сфері бізнесу — це
проблеми, які починаються із блокування реєстрації податкових накладних. Платник податку після цього намагається Подають пояснення на розблокування податкових накладних , щоб
розблокувати їх. Однак кількість заблокованих податкових
накладних збільшується до отримання «повідомлення щастя»
через електронну систему про те, що підприємця включено до
переліку ризикових платників податків.
Світлана: Не менш болюче питання — складність комунікації з Державною податковою службою, яка не надає інформацію, чому саме це підприємство потрапило до категорії
ризикових, з яких підстав та які підтверджуючі документи є в
комісії.
Остання тенденція по Україні — підприємство вносять в категорію ризикових навіть тоді, коли є лише негативна інформація про його контрагентів. Якщо контрагенти були віднесені
до ризикових, податкова намагається віднести до ризикових всі
підприємства за ланцюгом.
Ярослав: Дійсно, такі випадки є частими. Через дискреційні повноваження податківців, надані їм відповідно до
п. 8 Постанови, яка містить критерії та підстави віднесення
до категорії ризикових, ДПС не дотримується принципів адміністративної процедури й індивідуальності податкової відповідальності.
Ми не погоджуємося із типовими критеріями, які застосо-

Для багатьох державних органів саме
Рада бізнес-омбудсмена сьогодні є таким майданчиком, де після переговорів
приємно досягнути вирішення ситуації

вуються податківцями для
визначення порушення п. 8,
як-то недостатність трудових
ресурсів чи матеріально-технічної бази. До березня 2020
року ми бачили, що кількість
скарг на оскарження результатів податкових перевірок
була достатньо високою.
Після цього в березні запровадили карантин, і тоді єдиними випадками перевірок
були ліквідація та банкрутство. У серпні дозволили
проводити фактичні перевірки операцій, що стосувалися
підакцизних товарів.
Однак у I кварталі 2021 року
ми помітили цікаву тенденцію: різко зменшилася кількість скарг на блокування податкових накладних і майже
не змінилася по ризиковим
платникам податків.
Світлана: Як Ви гадаєте, чому так сталося?
Ярослав:
Постанова КМУ №89, яка набрала
чинності 02.03.2021 року,
фактично скасувала «ефект
карантину»: прибрала мораторій на здійснення податківцями Контрольних заходів, дозволила закінчувати
перевірки, розпочаті раніше,
надала право проводити перевірки, якщо платник податків не надав інформацію
за запитом тощо.
Зменшення кількості скарг
наводить на думку про те,
що в минулому за умов, коли
традиційною діяльністю податківці займатися не могли, вони використовували
блокування податкових накладних не для тих цілей, для
яких цей інструмент було
створено.
Відзначу два практичних моменти на підтримку цього.
По-перше, ми розглядали
скаргу, де вже було винесено
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Одне з важливих питань — потрапляння підприємства під категорію ризикового
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судове рішення про виключення платника податків з переліку
ризикових. ДПС відмовлялася це робити, аргументуючи це наявністю транзакцій з іншим ризиковим платником податків. А
тепер головне: інший контрагент уже оскаржив своє рішення
та був виключений з переліку ризикових.

податкової накладної тощо.
Механізм оскарження повинен бути не вибірковим, а
відповідати чинному законодавству.

Відповідно, у нас з’явився сильний аргумент щодо виключення
з реєстру ризикових нашого скаржника. Однак замість цього
ДПС висунула умову про відмову від податкового кредиту внаслідок транзакцій із ризиковими контрагентами. Наш платник
відмовився від цього, і згодом з нашою допомогою справу було
вирішено на його користь.

Тож у контексті адміністративного оскарження чекаємо
на прийняття закону, який
заповнить наявні прогалини
та дасть можливість оскаржувати платникам податків
всі неправомірні дії чи бездіяльність. Проєкт Закону
«Про адміністративну процедуру» хороший тим, що якщо
на рівні Податкового кодексу
існує усталена процедура
оскарження спеціальна, яка
застосовується податківцями
в цій сфері, закон не зобов’язує туди вносити певні зміни,
а каже про те, що все, що написано там, має відповідати
принципам адміністративної
процедури.

По-друге, у нас є підстави припускати, що з’явилася нова системна проблема з можливістю зареєструвати нову податкову
накладну. Це стосується змін в алгоритмі перевірки накладних,
які було внесено податківцями через те, що написано в постанові КМУ №378. У чому ж проблема?
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Зараз при реєстрації попередньо сформованої накладної ви
маєте показати електронний цифровий підпис керівника юридичної особи, який був керівником на той час, коли в платника
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Коли податківці не могли займатися
своєю звичною діяльністю під час карантину, вони використовували блокування податкових накладних не
для тих цілей, для яких цей інструмент було створено

Світлана: З практичного досвіду хочу тут додати: наразі відсутність процедури
адміністративного
оскарження є корисною. На
сьогодні в ДПС відсутній системний підхід до розгляду
адміністративних скарг, тому
кількість позитивних рішень
мінімальна.

податку відбулася подія — поставка, відвантаження тощо, —
тобто коли був сформований податковий файл накладної. Ця
ситуація є гіршою, ніж негативні наслідки у зв’язку з традиційним блокуванням реєстрації податкової накладної. У цьому випадку є підстави припускати, що в підприємства може не
виникнути право на податковий кредит.

А значить, відсутність адміноскарження
дозволяє
нам звертатися до Ради бізнес-омбудсмена, оскільки немає законодавчого врегулювання цього питання.

Світлана: Особливо це стосується тих платників податків, які користуються правом складати зведені податкові
накладні, коли за підсумками місяця вони включають всі свої
операції. Якщо впродовж місяця у них змінився директор, виходить так, що підприємства мають оформлювати таку зміну
директора після зведення податкових накладних.
Ярослав: Також важливий нюанс щодо механізму регулювання. Ми давно чекаємо на зміни відповідних підзаконних нормативно-правових актів (№1165), а саме введення алгоритму процедури оскарження: куди подавати скаргу,
коли платник податків приймає квитанцію про неотримання

Своєю чергою, судова процедура не є ефективною через довгий розгляд, у суді першої інстанції в тому числі, і для платника
податків це є неадекватним. Тому, скоріше за все, підприємцям
дійсно потрібно буде пройти ще один формальний етап, а значить, адміноскарження не вирішить проблем закону.
Ярослав: Для нас обставини існування адміністративної процедури оскарження дають змогу зрозуміти, де закінчуються можливості для досудового врегулювання. Якщо
платник податків програв і ми не змогли йому допомогти, ми
повинні закрити провадження, видаючи відповідну позицію.
Надалі є значна ймовірність, що наша точка зору на підтримку
підприємця буде врахована суддею як елемент доказової бази.
Якщо адмінпроцедура працюватиме ефективно, вона стане
гарною можливістю висловитися через цей механізм у форматі
слухання — і нам у тому числі. Адже для багатьох державних

органів саме Рада бізнес-омбудсмена сьогодні є таким
майданчиком, де після переговорів приємно досягнути
вирішення ситуації.
Але в нас є людський ресурс та об’єктивна кількість
скарг, тому значна кількість
ситуацій, які є проблемними в країні, можуть бути
нами не охоплені. Значить,
ми маємо дбати про власний
інституційний престиж, а адміністративні оскарження як
раз і слугують цій меті.
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Підприємство вносять в категорію ризикових навіть тоді, коли є лише негативна інформація про його контрагентів
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ПІДСТАВ ДЛЯ
НОВИХ ШТРАФІВ
ДЕРЖПРАЦІ

Проєкт змін до Кодексу Законів про
Працю від Кабміну — черговий інструмент тиску на підприємців чи дієва
спроба реформи? До чого варто готуватися бізнесу та як це вплине на працівників — Світлана Мороз відповіла
на ключові запитання.

СВІТЛАНА МОРОЗ
#DICTUM_ONLINE

КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР ЮРИДИЧНОЇ
КОМПАНІЇ DICTUM, АДВОКАТ, К.Ю.Н.
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Експерт з 14-річним досвідом у юридичному
супроводі та представництві інтересів компаній
малого та середнього бізнесу на посаді корпоративного юриста й у консалтингу

Ініціатор проєкту — Кабінет Міністрів України в
особі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Мета таких
змін: «збільшення кількості
офіційно оформлених працівників шляхом легалізації
трудових відносин сприятиме забезпеченню їх соціальних потреб та економічному
зростанню України».
Тобто, Уряд має на меті збільшити кількість офіційно працевлаштованих працівників
начебто з метою забезпечення їхніх соціальних потреб.
Однак, чи справляється сьогодні влада із соціальним
забезпеченням населенням?
Чи всі мають безкоштовний
доступ до якісної медицини,
чи всі діти забезпечені місцями в державних садочках,
чи належні умови для дітей у
шкільних закладах?
Експерти вже давно висловлюються, що останні 10 років
соціальне забезпечення в
Україні не відповідає прийнятим стандартам та умовам
сьогодення.
Наразі дозволити якість
зазначених вище послуг можуть лише окремі громадяни. При цьому вони ж і сплачують єдиний соціальний
внесок, мета якого — забезпечити базові потреби населення, гарантовані Конституцією:

— ст. 47 — громадянам, які потребують соціального захисту,
житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно
до закону.
— ст. 49 — кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних
програм;
— ст. 53 — держава забезпечує доступність і безоплатність
дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної,
вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
Небажання платити податки — очікувана реакція суспільства
на рівень соціального забезпечення.
Не секрет, що значна частина компаній в Україні, зокрема в ІТ,
будівництві, фармі й приватній медицині, оптимізують податкове навантаження через структурування відносин із працівниками за допомогою схем із ФОПами.

Законодавчі зміни встановлюють
правила гри, а юристи допоможуть бізнесу до них адаптуватись

Отже, що пропонується згадуваним Проєктом та до чого
готуватися бізнесу:
1. Пропонується доповнити
норму, якою фактично буде
дозволено роботодавцеві забороняти працівникам одночасно працювати в іншому
місці.
А саме, пропонується додати
статтю 21 Кодексу Законів
про Працю, якою передбача-

ти, що працівник має право
укладати трудові договори з одним або одночасно з
декількома роботодавцями,
якщо інше не передбачене
законодавством або трудовим договором.
Тобто, саме «інше» дозволяється роботодавцеві дозволяється
передбачити:
саме це «інше»: поєднання основної роботи з іншою через
заборону укладати трудові
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9 лютого 2021 року у Верховній Раді України було
зареєстровано Проєкт Закону «Про внесення змін до
Кодексу законів про працю
України щодо визначення
поняття трудових відносин
та ознак їх наявності».
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договори з іншими роботодавцями.
2. Пропонується визначити ознаки наявності трудових відносин, а саме:
— особисте виконання особою роботи за конкретною
кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи. Тобто, в
угодах із ФОПами не можна вказувати назву та вид (згідно з
класифікатором) професії, посади, наявність безпосереднього
керівника, підлеглість у структурі, робити посилання на посадові інструкції тощо;
— здійснення регулювання процесу праці, що має постійний
характер та, як правило, не передбачає встановлення особі конкретно визначеного результату (обсягу) робіт за певний період.
Тобто, в угодах із ФОПами має бути передбачений конкретний
результат роботи (що має отримати замовник), який має
вимірюватись (годинами, квадратними метрами тощо), та
угода має бути короткостроковою (необхідний термін для досягнення зазначеного результату в угоді);
— виконання роботи на визначеному або погоджено
му з особою, в інтересах якої виконується робота, робочому
місці з дотриманням установлених нею правил внутрішнього
трудового розпорядку. В угодах із ФОПами не має бути зазначено робоче місце. При цьому може бути зазначене місце надання
послуг чи виконання робіт, але без необхідності дотримуватись
правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві;
— організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконується
робота. ФОП — це суб’єкт господарювання, який на власний
страх і ризик має здійснювати господарську діяльність;
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— систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагоро-
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Усе, що потрібно зробити компаніям,
які структурують свої бізнеси за допомогою ФОПів — це уважніше та
детальніше формувати зміст угод

Небажання платити податки —
очікувана реакція суспільства на
рівень соціального забезпечення
ди в грошовій та / або натуральній формі. Договір має
бути строковим, а оплата
— здійснюватися за фактом
виконаних робіт і підписання
акту прийому-передачі;
— встановлення особою, в
інтересах якої виконується
робота, тривалості робочого часу та часу відпочинку. У
договорі не регламентується
робочий час і підпорядкування внутрішньому трудовому
розпорядку;
— відшкодування поїздок
та інших фінансових витрат,
пов’язаних із виконанням
роботи, особою, в інтересах
якої виконується робота.
Такі витрати мають бути
«вшиті» у вартість виконаної роботи.
Важливо, що такі ознаки
будуть застосовуватися до
визнання трудових відносин
у разі наявності одночасно
трьох і більше ознак.
Варто зазначити, що навколо
цих ознак уже сформована
судова практика, і суди так
само вказують, що наявність
зазначених ознак вказує на

трудові відносини.
Усе, що потрібно зробити
компаніям, які структурують
свої бізнеси за допомогою
ФОПів — це уважніше та
детальніше формувати зміст
угод.
Додатково, для тих, хто працює з ФОПами, ми рекомендуємо:
1) Розміщення ФОПами оголошень в інтернеті (на сайті
OLX) про надання послуг
із програмування з метою
логічного пояснення виникнення відносин між підприємством та ФОП. У компанії з’явилася необхідність
у виконанні певних робіт,
знайшли оголошення, розміщене в інтернеті, та почали
співпрацю.

Така норма буде позитивною на практиці, адже дійсно є недобросовісні «роботодавці» які забирають трудову книжку в працівника, водночас не здійснюючи належного оформлення трудових відносин.
Добросовісним роботодавцям потрібно буде розробити додатковий шаблон документу та ввести його в кадрове діловодство
— бланк письмового чи електронного повідомлення працівника про направлення звіту до ДПС про прийняття на роботу такого працівника.
4)Цікавою нормою пропонується доповнити чинне законодавство — можливість роботодавцем здійснювати обмеження
щодо спільної роботи осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки,
брати, сестри й діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням
трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або
підконтрольні один одному.

3) Ще одним нововведенням
пропонується
зобов’язати
роботодавців письмово або в
електронній формі повідомляти працівників про те, що
роботодавець здійснив повідомлення ДПС про прийняття на роботу працівника.

Сьогодні такі обмеження існують для деяких категорій державних службовців, а Проєкт пропонує дозволити здійснювати
такі обмеження і для приватного сектору.
То чи наступає кінець епохи ФОП? На мою думку — ні. Навпаки, такі законодавчі зміни встановлюють правила гри, а юристи
допоможуть бізнесу до них адаптуватись.
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2) Видача директором наказу по підприємству про
необхідність залучення до
виконання робіт ФОПів,
у зв’язку з браком у штаті
підприємства
необхідних
співробітників. Працівники
дійсно-таки мають бути відсутні, тому важливо привести у відповідність штатний
розпис або бути готовими
пояснювати (угодами, замовленнями тощо) наявність на
підприємстві значного обсягу робіт, який неможливо забезпечити власними ресурсами.
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ЗАЛУЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО
ДИРЕКТОРА ЯК МЕТОД
КОНТРОЛЮ
Як власнику ефективно управляти великим
бізнесом і правильно налагодити роботу
наглядової ради? Ідеальний варіант — призначити незалежного директора. Але як правильно його підібрати та на що варто звернути увагу — дізнались у розмові з Віктором
Шульгою.

ВІКТОР ШУЛЬГА
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РАДНИК ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ UNIMINDS
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Віктор є сертифікованим Compliance Officer і має
12-річний досвід у сфері налаштування процесів
та управління ризиками, систематизації операційної діяльності, підвищення ефективності контролю бізнесу, адміністрування процесів безпеки
у сферах агропромислового комплексу, нафтопродуктів та фінансів.

Віктор: Абсолютно правильно. Також ще можна сказати, що він має змогу “зробити helicopter view”, тобто вийти за
рамки своєї діяльності та подивитися на бізнес зі сторони.

Світлана: Вікторе, на
Вашу думку, що охоплює поняття незалежного директора та чим воно відрізняється
від операційного чи виконавчого директора?
Віктор: Важко переоцінити роль незалежного
директора в компанії. З одного боку, це менеджер, який
наділений владою, з іншого
— незалежна людина. Суть
діяльності незалежного директора полягає в контролі
над основними напрямками
бізнесу.
Своєю чергою, операційний чи виконавчий директор повністю поринають
в операційну діяльність
— проєктний менеджмент,
тайм-менеджмент, комунікація з персоналом, постановка
задач, наради, координація
відділів тощо.
Світлана: Виходить,
у наш час незалежний директор виконує функцію арбітра-комунікатора між топменеджментом і власником.

Віктор: Чесно кажучи, так буде зручно всім. У мене в
практиці був такий випадок, коли власник прямою мовою говорив про те, що в нього на підприємстві був безлад, і між рядками читалося, що самостійно він не може навести порядок.
Була купа моментів, які так чи інакше згуртували колектив, топменеджмент і власника, тож вони ніби були в одному човні,
тому у власника не підіймається рука вказувати на недоліки,
оскільки виникнуть образи. У такому випадку, третя незалежна сторона — ідеальний вибір.
Фактично, ключова вимога до такого роду незалежних директорів — це дотримання незалежності, що дозволяє ефективно
оцінити ситуацію та максимально продумано приймати рішення, без зайвих емоцій.
Світлана: Коли ми говоримо про незалежного директора, то це людина, яка наймається на певний термін для виконання визначених функцій. Щодо ТОВ, то в Законі України «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»,
з’явилося поняття наглядової ради. Вона формуюється засновниками та може створюватися із залученням як внутрішнього
топменеджменту, так і зовнішнього.
Якщо відійти від наглядових рад, як нам ширше зрозуміти, які
функції має виконувати незалежний директор?

Ключова вимога до незалежних
директорів — це дотримання незалежності, щоб ефективно оцінити
ситуацію та максимально продумано приймати рішення
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Завдання незалежного директора не тільки надавати цифри, а
й пояснити, яким чином вони сформувалися

Світлана: Тут ще постає питання психології та того, наскільки тісні взаємовідносини між власником і топменеджментом. Власник може побоятися щось не те сказати чи спитати,
оскільки він уже має сформовані певні відносини з керівниками напрямків і відділів. Тому таку відповідальність за комунікацію складних рішень власник може перекласти на незалежного
директора.
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Віктор: Я б виділив 3 основні функції:
— перша — оцінка підсумків роботи топменеджменту;
— друга — відстеження ризиків, динаміки фінансових звітів,
надійності системи контролю та її якості;
— третя — звітування про компанію.
Світлана: Найманий топменеджмент готує звіти, вкладає туди цифри й подає їх власнику, тож він бачить лише цифри. Але власник не бачить, як ці цифри формуються та виконуються, він не залучений у процеси. І завдання незалежного
директора не тільки надавати цифри, а й пояснити, яким чином вони сформувалися.
Тож як на практиці незалежний директор буде комунікувати з
топменеджментом, що відповідає за основні напрямки всередині компанії?
Віктор: Насправді мова йде не лише про топменеджмент
компанії, а й взаємодію зі стейкхолдерами. На мою думку, це
одна з найскладніших ланок у роботі незалежного директора.
Завдяки моєму досвіду, я би сформував три основних правила
поведінки.
Перше — це діяти без різких рухів, тільки послідовна адаптація
до ритму працівників, до ритму компанії. Друге правило — це
можливість зберегти обличчя, коли будуть виявлені очевидні
помилки. І третє — це фіксація та звіряння показників.
Світлана: Ще одна функція, яка є основною для бізнесу,
окрім контролю за активами, — це можливість контролювати
покупки й не придбати «кота в мішку». У зв’язку з цим, може
виникнути питання: де знайти кандидата на посаду незалежного директора?
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Віктор: У країнах, де цей інститут найбільше розповсюджений, створені асоціації незалежних директорів. В
Україні теж є така громадська організація, щоправда, у мене
немає інформації, наскільки вона активна. Тут є один нюанс:
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У наш час незалежний директор
виконує функцію
арбітра-комунікатора між топменеджментом і
власником
навряд чи хтось із власників
буде готовий ділитися такими фахівцями, виключно
внаслідок того, що є багато
інсайдерської інформації.
Світлана: Який може
бути розмір заробітньої плати незалежного директора?
Віктор: Тут потрібно виходити з того, що сам
факт наявності такої посади свідчить про відкритість
компанії, про дотримання
принципів корпоративного
управління, про захист інтересів усіх без винятку акціонерів не тільки ключових.
Важливо розуміти, що в незалежного директора підвищена відповідальність, тому,
коли відкриваються вакансії
незалежного директора, має
враховуватися
співвідношення з міжнародними стандартами. Та і взагалі винагорода незалежних директорів
відрізняється від винагороди
топменеджменту.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІ
В НОВОМУ ЧАСІ
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2020 рік докорінно змінив ставлення до сучасних ЗМІ:
тепер ранок для нас починається з новинних каналів у
Telegram і чергової статистики. Під час локдауну саме ЗМІ
стали чи не єдиним джерелом інформації про те, що відбувається у світі. Як же в них вийшло адаптуватися до нового формату, щоб відповідати сьогоднішнім викликам —
розповіли наші експерти.
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чуття друкованої, глянцевої,
сторінки.
Олексію, Boryspil magazine
— друковане видання і в
травні йому виповнилося 5 років. Чому Boryspil
Magazine досі залишається в
друкованому вигляді, коли
більшість інших видань перейшли в диджитал?

ІРИНА
ЧЕРНЯВСЬКА

ШЕФ-РЕДАКТОР
ЖУРНАЛУ BORYSPIL
MAGAZINE

СПІВЗАСНОВНИК,
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
PROFI SPACE MEDIA

Ірино, чому Рrofi Space Media розвивається саме як диджитал-ЗМІ?
Ірина: Я працювала у відомих друкованих ЗМІ понад 17
років. Більша частина мого журналістського шляху пов’язана
з такими виданнями як «ІнвестГазета» та «Бізнес», також співпрацювала з такими відомими ЗМІ як “Forbes”, “Економічне
право” та іншими.
А от ідея онлайн-ЗМІ Рrofi Space Media багато років була «у
повітрі». І нарешті прийшов час реалізувати ідею. Так у 2020
році, у розпал карантину, ми з моєю партнеркою Уляною Куліковою, яка до того ж є засновником потужної освітньої платформи Profi Space, створили комунікаційну медіа-платформу. На
той час у мене та в Уляни був великий досвід роботи в ЗМІ,
досвід викладацької діяльності на базі Profi Space, зв’язки з бізнесом. Власне, так і народилося Рrofi Space Media, буквально за
кілька карантинних місяців.
Чому онлайн? Я завжди працювала в друкованих ЗМІ, з усіма
сперечалася, що тільки за друком буде майбутнє. Але впродовж 17 років роботи та комунікації з різними друкованими
медіа я зрозуміла, що час переходити в онлайн. Я побачила це
на тенденціях, які зараз видно в нашому інформаційному світі,
зрозуміла, що друк менш актуальний. Чому? Тому що онлайн
— швидше, тут більше людей, які можуть тебе прочитати. Ти
стаєш джерелом отримання ексклюзивної цікавої інформації,
якщо ти перший опублікував те, що буде важливо та корисно
читачеві. Але, з іншого боку, я переконана, що залишаться такі
видання, як “Forbes” та “Esquire”, які реально вражають якісним контентом, сторітелінгом і дають гарну картинку, саме від-

Олексій: Друковані
видання в авіації наразі заборонені, і багато видань закриваються. Поки це питання
близько не підійде, то ніколи
на це немає часу. Чому ми 5
років навіть не розглядали
диджитал-формат: вирішили, коли людина приходить
в аеропорт, то наша ціль,
щоб вона вимкнула гаджети
й насолодилася перельотом,
взяла друкований журнал,
відчула запах преси, подивилася картинки та поринула в
атмосферу перельоту саме з
паперовим виданням. Упродовж 5 років це був успішний
проєкт, і ми закривали таким
чином потреби емоційного
контакту з друкованим виданням при авіаперельотах.
Ірино, чи планує Рrofi Space
Media створити окремі друковані спецпроєкти в майбутньому?
Ірина: Це актуальне
питання для нашого часу,
особливо для ЗМІ. Поки друкованих проєктів ми не плануємо, оскільки нам зараз
трохи більше року. Зарано
говорити про друк, тому що
це затратно, як емоційно, так
і фінансово. Я працювала в
друкованому ЗМІ, тож я добре знаю, скільки це коштує
та як довго воно окупається.
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ОЛЕКСІЙ
ДІДІГУРОВ
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Якщо буде хороший партнер,
який захоче зробити з нами
проєкт — то ми відкриті для
співпраці.
Олексію, ви плануєте залишити Boryspil Magazine в
друкованому варіанті чи хочете відмовитися від друку
й перейти в диджитал?
Олексій: Я знаю багато людей, які люблять читати в “живому” форматі, коли
можна доторкнутися до книги, журналу. Ми будемо залишати принт, оскільки я знаю,
що таке видання необхідне
на ринку, тож ми будемо докладати зусиль, щоб видання залишилося. У нас мають
бути видання, які ти можеш
через декілька років відкрити та прочитати, дізнатись,
що відбувалося в конкретній країні в певний період.
Але для цього нам важливо мінімізувати витрати та
зменшувати тираж, оскільки
наразі не так багато рекламодавців можуть заходити з
рекламними бюджетами.

А як ви ставитеся до того, що через диджитал ми втрачаємо
фізичний контакт?
Ірина: Стосовно того, як підтримувати емоційний контакт з читачем, скажу наступне. Наша освітня форма вже більше двох років (ще до локдауну) як повністю перейшла в онлайн.
До того всі курси та тренінги проводили офлайн. Але ми зрозуміли, що останнім часом люди сильно економлять свій час,
тому онлайн більш доступний, записи лекцій подивитися зручніше, відкрити-закрити, знову повернутися.
Погоджуюся з Олексієм: я теж читаю виключно паперові книги, і якщо мені потрібен цікавий журнал, я його обов’язково
придбаю та прочитаю. Якщо раніше ми могли взяти це в друкованому вигляді, то зараз можна взяти ще й в диджитал. Як
кому зручно. Тому емоцію ми підтримуємо виключно через соціальні мережі, у нас є Instagram, Telegram, Facebook, LinkedIn.
Ми бачимо це так: або тільки онлайн, або тільки друк, не працюватиме як потрібно, лише колаборація між цими двома напрямками.
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Ірино, які для вас є переваги та недоліки диджитал та друкованого ЗМІ?
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Люди сильно економлять
свій
час, тому онлайн
більш
доступний, записи лекцій
подивитися
зручніше, відкрити-закрити, знову
повернутися

Ірина: Головний недолік друкованого ЗМІ: це затратно
як фінансово, так і ресурсно. Диджитал-ЗМІ — це більш вигідний бюджетний проєкт, навіть у контексті того, що фізично можна отримати більше охоплення. В онлайн-форматі нас
може прочитати більше людей, ніж у друкованому. В інтернеті
більше людей зможе отримати доступ до контенту й у результаті — це вигідніше фінансово. Однак, великий недолік онлайн-простору — це неперевірена інформація.
Яка у Вас цільова аудиторія у Рrofi Space Media і чому обрали
саме таку ЦА?
Ірина: Наша цільова аудиторія різноманітна. Я для себе
вивела декілька ЦА, яка читає нас. Велика частина це — підприємці-початківці, що розвивають свій бізнес, яким необхід-

ний додатковий піар, старт. Ми, власне, допомагаємо їм в цьому.

Третя група — це представники різних професій, які приходять на Рrofi Space Media, щоб отримати корисну інформацію
для себе.
Олексію, якщо повертатися до Boryspil Magazine: мені здається, вам потрібно розширити аудиторію :)
Олексій: До пандемії, коли був спокійний час для авіації,
наш журнал був розрахований на авіамандрівників, тому його
основне поширення було в аеропорту Бориспіль для людей, які
люблять комфорт. Зараз ми зробили акцент на тому, щоб проаналізувати ринок і додали елементи B2B для працівників сфери
авіації. Тобто наша цільова аудиторія — люди, які розвиваються, літають, ведуть активний спосіб життя, спостерігають, як
змінюється світ.
Як вдається залишатися в центрі уваги з урахуванням високої завантаженості в інформаційному полі у зв’язку з пандемією?
Олексій: Були цілі досліди, які проводили міжнародні
регулятори, все було на високому рівні. Ми розповідаємо, які
країни відкриті, які тести потрібно робити, щоб вилетіти — це
теж зараз актуально. У людей багато питань: як бути, скільки
це буде коштувати, чи купувати квитки завчасно. Тому в рам-

Диджитал-ЗМІ — це більш вигідний
бюджетний проєкт, навіть у контексті
того, що фізично можна отримати
більше охоплення

Багато людей люблять
читати
в “живому” форматі, коли можна
доторкнутися до
книги, журналу
ках пандемії ми показуємо, за
допомогою експертів, який
контент буде корисний усім.
Ірино, чи робив Рrofi Space
Mедіа акцент на бізнес, чи
здійснювали переорієнтацію з урахуванням теперішньої ситуації, якщо так, то в
якому контексті?
Ірина: Акцент нашого
видання — інтерв’ю. Це мій
улюблений формат з моменту, як я прийшла в журналістику. Чому ми запустились
саме в карантин? Ми розуміли, що люди рано чи пізно
стомляться від інформації,
якою просто перезавантажений весь світ. Тому одразу
вирішили для себе, що будемо робити корисний та цікавий контент, і головне — позитивний.
Власники не знають, що робити у них немає готових
рішень, у зв’язку з тим, що
вони просто не розуміють,
звідки їх взяти. Було б корисно отримати якусь інформацію про те, що робити,
які рішення приймати. Яка
специфіка просування бізнес контенту, в чому особливості та складнощі?
Олексій: Якщо гово-
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Ще одна широка категорія — успішні бізнесмени або публічні
особи, які діляться своїми історіями успіху й рекомендаціями з
початківцями з побудови бізнесу.
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цікаві, у контексті інтеграції зі ЗМІ.

Наша ціль, щоб в аеропорту людина вимкнула гаджети й насолодилася перельотом, взяла друкований журнал, відчула
запах преси, подивилася картинки та
поринула в атмосферу перельоту саме
з паперовим виданням

рити про канали як для рекламодавця, наш продукт має свою
аудиторію. Якщо бізнесу цікаво працювати з авіакомпаніями,
аеропортами, з понад 28 сферами, які обслуговують цей бізнес,
то вони покривають наш журнал. Рекламодавець заходить зі
своїм контентом в наше видання, тому що журнал потрапляє
особисто в руки цим людям.
За 5 років ми зарекомендували себе, тому реклама потрапляє
до людей, які вміють приймати рішення. У нас якісне міжнародне видання, яке читають люди, що можуть вплинути на хід
рішень на користь рекламодавця (у контексті контрактів). Що
стосується реклами нас як продукту, ми зараз займаємося цим.
Людям цікаво, яким чином ми беремо інтерв’ю, як пройти в аеропорт, дістати пропуски. Коли люди стежать за внутрішніми
елементами, їх приваблює продукт, вони хочуть його придбати.
Ірина: Основний канал просування — соціальні мережі,
поширення контенту через наших спікерів. Для просування
контенту ми залучаємо рекламодавців і так розвиваємося.

#DICTUM_ONLINE

У нас залишилося найцікавіше питання: які супутні продукти ЗМІ, як диджитал, так і друковані, випускають у світі, яка
їхня мета?
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Ірина: Якщо говорити не про Рrofi Space Media як
медіа платформу, а про Рrofi Space як про освітню, то вона
спеціалізується на різних продуктах, починаючи від лекцій,
курсів і корпоративного навчання до масштабних курсів з маркетингу, переговорів, дизайну, мислення тощо.
Олексію, минулого року ви відкрили нові ресурси для себе
та залучили багато супутніх проєктів. Як на мене, вони дуже

Олексій:
Стосовно
супутніх проєктів, дійсно,
коли галузь змінюється на
180 градусів, люди приходять
з конкретною пропозицією.
Наразі в Україні немає креативних лідерів, які можуть
надавати якісні авіаційні продукти, бо в нас ринок з креативною частиною вільний.
Тому ми заснували Ukrainian
Fashion Forum — міжнародну платформу, яку дивляться не тільки в Україні, а й у
світі, тому що мова роботи
— англійська. Цей проєкт запустився весною 2020 року й
добре зайшов на ринок.
Ми залучаємо цікавих спікерів, які розповідають корисні речі. Ще один проєкт
з’явився минулого літа не випадково. Нам почали писати
багато лінійного персоналу
— бортпровідники, стюардеси, люди з авіаційної галузі, з
бажанням відвідати заходи.
Ми розуміли, що не могли
забезпечити всім безкоштовний доступ до платформ,
тож вирішили зробити з колегами такий продукт, як БО
“Люди Неба”. Є сайт, де можна залишити заявку й отримати зворотний зв’язок у
вигляді допомоги. Цей фонд
був створений, щоб підтримати персонал. Це дійсно інтелектуальний продукт, який
набирає оберти.

Адаптуватися чи залишитися в
минулому: 2020 рік поставив нові
умови ведення бізнесу для промислової галузі. Суворі безпекові
вимоги, складнощі з оптимізацією
податкового навантаження для
промисловців, безрезультативний
судовий захист — це далеко не
повний список викликів, з якими
стикнулися підприємці.

#DICTUM_BUSINESS

Щоб допомогти промисловому
бізнесу подолати ці й інші обмеження та з юридичною допомогою
вийти на новий рівень розвитку,
Юридична компанія Dictum організувала The Big Industrial Talks.
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На заході ми відповіли на ключові
запитання підприємців про:
• ефективні механізми оптимізації податкового навантаження для промисловців
• захист промислової інтелектуальної власності та протидію
конкурентам
• якісний підхід до договірної
роботи для підтримання безпечного ведення бізнесу
• лайфхаки взаємодії з правоохоронними органами та захисту від їхніх зловживань

СКАНУЙТЕ QR КОД ТА ОТРИМУЙТЕ
ДОСТУП ДО ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ
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ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ВИБИВАЮТЬ КОНКУРЕНТІВ
ІЗ ТЕНДЕРА?
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Світлана Мороз в інтерв’ю для Тендер online,
офіційного електронного майданчика в системі
публічних
закупівель
Prozorro, у рамках рубрики «5 питань з експертом», розповіла про
поширені проблеми, з
якими стикаються підприємці під час участі в
тендерах.

Сьогодні
кримінальні
справи як метод недобросовісної конкуренції
не складають труднощів. Конкуренти можуть
використовувати
правоохоронну систему в
комерційних цілях. У
тендерних
закупівлях
однією з умов для постачальника чи підрядника
є те, що останні не повинні мати будь-якого відношення до кримінальних
проваджень.
На практиці трапляються такі ситуації, коли
конкуренти використовують
адміністративний ресурс. У межах
кримінального провадження щодо якогось підприємства починає збиратися інформація та
з’являтися ухвали суду
в межах провадження.
Наслідків для підприємства в цьому не має. Підприємець навіть може
не знати про це, однак
це заважає виходити на
тендер.
Які є цікаві кейси щодо
прослуховування підприємців?
Прослуховування
можуть здійснюватись у
межах
кримінальних

проваджень,
наприклад, коли реєструється
кримінальне
провадження щодо підприємства, застосовується адміністративний ресурс
і здійснюються негласні слідчі розшукові дії
(НСРД).
У рамках НСРД прослуховуються
телефони,
може бути встановлено
прослуховування в офісах, у житлових будинках, квартирах, машині
— усе це для здобуття інформації. Можна дізнатися, з якою посадовою
особою від замовника
ведуться перемовини, з
приводу чого, чи обговорюються ціни, винагорода. Якщо говорити про
корпоративний
шпіонаж, треба наголосити
на тому, що це незаконний збір інформації.
Чи були судові справи,

Аби запобігти непередбачуваним
ситуаціям, необхідно моніторити свої компанії в
реєстрах, а також
важливо розуміти,
хто ваші конкуренти та який у них
адміністративний
ресурс

де когось визнали винним щодо корпоративного шпіонажу?
Якщо ви дізналися, що
про вас збирають інформацію,
необхідно
поводитися
спокійно,
повідомляти лише ту інформацію, яку ви хочете,
щоби почули конкуренти. Також потрібно удавати, що ви не знаєте про
прослуховування.
Ще один варіант — ховатися, шукати жучки й
обладнання, ліквідовувати їх. Однак, на практиці
мені не зустрічалися випадки, коли особа подавала до суду, знаючи про
прослуховування.
Які бухгалтерські помилки можуть завадити
взяти участь у тендерах?
Бувають випадки, коли
бухгалтер не доплатила 1 чи 2 грн податків,
з’являється невеликий
податковий борг, тож
нам необхідна довідка
про відсутність заборгованості перед бюджетом. Ми її формуємо,
відповідно, бачимо борг.
Поки ці кошти зараховуються на казначейські
рахунки, спливає термін
подачі необхідної документації. Це найбільш
розповсюджена проблема.

#DICTUM_ONLINE

Як недобросовісні підприємці використовують процедури тендерів
у власних комерційних
цілях?
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цію про працівників. Він подає, а далі виявляється, що
люди, які були прийняті в штат, взагалі там не працювали. Вони навіть не знали, що там працюють. Тому,
рекомендація для замовників — запитувати трудові
книжки, щоби розуміти, що працівники є реальними.

Якщо ви дізналися,
що про вас збирають інформацію,
необхідно поводитися спокійно, повідомляти лише ту
інформацію, яку ви
хочете, щоби почули конкуренти

#DICTUM_ONLINE

Є моменти, коли бухгалтер не дорахував копійчину,
наприклад,
округлив. Трапляється,
що бухгалтер був запрошений недобросовісними конкурентами. Коли
відділ готував документацію від постачальника, ми бачили, що там
навмисно припустилися
помилок.
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А що відбудеться, якщо
надати
недостовірні
дані до тендерної документації, як їх перевіряють?
Один із нещодавніх наших кейсів — постачальник мав подати у вигляді
документації інформа-

Які ризики можуть чекати на бізнес уже після підписання договору?
Ми супроводжуємо постачальників та підрядників в
межах кримінальних проваджень за ст. 191 КК Україні
(розкрадання коштів).Щодо ризиків: основний —
коли після звітування як замовники, так і постачальники, підрядники починають отримувати, так звані,
«листи щастя».
Правоохоронці також користуються майданчиками,
де є документація, знають, хто бере участь у тендерах.
Іноді, на базі цієї інформації, вони можуть відкривати
кримінальне провадження. Тобто основний ризик —
кримінальні провадження. Наостанок моя рекомендація: завчасно готуйтеся до тендера, коректно ведіть
і готуйте документацію, щоби мінімізувати будь-які
ризики.

БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ:
КІНЕЦЬ ТИСКУ НА БІЗНЕС ЧИ
НОВИЙ СИЛОВИЙ ОРГАН?

#REFORMATOR

Не один рік тривали дискусії щодо створення альтернативного органу, який би займався розслідуванням економічних злочинів. І ось це сталося! Ухвалення Закону
“Про Бюро економічної безпеки” супроводжували гучні
заяви влади щодо покращення правоохоронної системи.
Чи зможе новий орган поставити крапку в спорах щодо
підслідності економічних злочинів і повністю замінити
податкову міліцію — обговорили з Іваном Ступаком.
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Міф 1 — тільки один орган буде займатися економічними злочинами.
Одразу ж його розвіємо. Чому це не так? У поліції залишається підслідність економічних злочинів, тому,
по суті, їхнім розслідуванням займатиметься БЕБ і
поліція.
Міф 2 — БЕБ є політично незалежним.
Насправді воно буде абсолютно політично залежним.
Чому? Бюро економічної безпеки створює Президент,
він же й визначає його організаційну структуру. А
члени конкурсної комісії сформовані з партійної монобільшості, яка наразі є у нас в країні.
Іван: До речі, якщо про Державне бюро розслідувань в Конституції йшла мова, то ні Національне
антикорупційне бюро, ні Бюро економічної безпеки
в ній не згадуються. Відповідно, у Президента немає
повноважень призначати керівників цих органів. Цілком можливо, через деякий час буде поставлено під
сумнів питання саме конституційності формування цього органу. До того ж у нас всі державні органи
створюються Кабінетом Міністрів України.
Світлана: Що можна чекати від майбутнього
складу БЕБ?
Іван: Не секрет, що велика кількість співробітників правоохоронних органів бажає перейти в новостворений орган. У деяких проміжкових варіантах
Закону була згадка про заборону приймати на посаду
в БЕБ робітників правоохоронних органів, що працювали по лінії протидії економічним злочинам.
Світлана: Зараз в Законі відсутня норма про те,
що колишні працівники не мають права брати участь
у конкурсному відборі. Є зрозумілі обмеження: судимість, наявність протоколів про адміністративні
правопорушення, несплата аліментів, але вони є всюди. Більше цікавить кількісний показник, адже Законом регламентовано, що гранична чисельність Бюро
— 4 тис. осіб.

Іван: Інформація
про кількісний склад
робітників
становить
державну таємницю, але
ми можемо передбачити,
що загальна чисельність
робітників СБУ близько 29 тис. осіб. За приблизними розрахунками
можемо
передбачити,
що кількість співробітників у економічних
спецпідрозділах не менше 1,5 — 2 тис. людей.
Світлана:
Якщо
розглядати
податкову
міліцію, там близько 10
тис. осіб, ще 2 тис. в СБУ
— це вже 12 тис., а для
БЕБ обмеження всього 4
тис. осіб. Тобто 3 людини
на місце, і не забуваємо
про осіб не з правоохоронних органів, які бажатимуть взяти участь
у конкурсі. І от ми вже
маємо конкурс 3,5-4 людини на місце.

Бюро економічної
безпеки в Конституції не згадується, відповідно, у
Президента немає
повноважень призначати його керівників

#REFORMATOR

Світлана: Поговорімо про найпоширеніші міфи
щодо впровадження БЕБ.
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Міф 4 — БЕБ буде належно розслідувати податкові злочини.

БЕБ, крім розслідування кримінальних
проваджень, має право вести оперативно-розшукову діяльність з усіма наслідками та проводити зняття інформації з каналів зв’язку

Іван: Я є членом приймальній комісії, набираю
штат працівників, проводжу співбесіди. Ми прийшли
до того, що потрібно було залучати людей, які працювали раніше, які щось знають і вміють.
Світлана: Міф 3 — працівники податкової
міліції й СБУ перейдуть до нового БЕБ.

#REFORMATOR

Як ми вже визначили, фізично всі туди не зможуть
потрапити, оскільки буде конкурсний відбір. Будемо сподіватися, що конкурсна комісія буде проводити конкурс на основі знань, навичок і вмінь, а отже,
і кваліфіковані спеціалісти все ж потраплять до БЕБ.
Іван: За моїми даними, коли здійснювався набір в
прокуратуру, — перший конкурс був прозорим. Усі,
хто брав участь в ньому, хто був кандидатом і хто перевіряв, кажуть, що це був найоб’єктивніший конкурсний набір.
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Світлана: З приводу конкурсної комісії: існують
певні важелі впливу на відбір не за списками, а використовуючи законодавчі можливості. У нас всі особи,
які будуть брати участь в комісії, мають пройти перевірку на антикорупційні положення. Важливо, що
не будуть змагатись у конкурсі особи, які піддавалися раніше адміністративним стягненням за правопорушення, пов’язані з корупцією, особи, які зазначили
неправдиві відомості у своїх деклараціях.

Як на мене, це найбільш
дискусійне питання. Чи
ефективно буде БЕБ розслідувати податкові злочини замість податкової
міліції?
Іван: Ще потрібно доповнити, що БЕБ,
крім
розслідування
кримінальних проваджень, має право вести
оперативно-розшукову
діяльність з усіма наслідками, проводити зняття
та перехоплення інформації з каналу зв’язку.
Але є нюанс: наразі в
НАБУ є таке ж право
отримувати та знімати
інформацію з каналів
зв’язку, але по факту,
посередником виступає
опер ативно-те хні чне
управління СБУ.
Світлана: Я думаю
що так і буде, але навіть
щодо податкових злочинів елементарний доступ до актів перевірок,
декларацій, податкових
накладних не буде можливим. І це буде основна
така перешкода в їхньому розслідуванні.
Іван: Мені здається, що цю прогалину
ліквідують найближчим
часом, коли розпочнеться робота органу. У За-

Світлана: До речі, це буде стосуватися не тільки
закриття кримінального провадження, а й повернення
вилученого майна, зняття арешту з майна з банківських рахунків.
Світлана: Тож підсумуємо, які є позитивні речі
в цьому Законі?
Перш за все, конкурсний відбір буде публічний, відбуватиметься пряма трансляція на сайті Президента
України.
По-друге, позитивним для бізнесу є те, що поки немає
прямого доступу БЕБ до бази ДПС, що буде ускладнювати розслідування податкових злочинів. Це зменшить тиск на бізнес, якраз у контексті розслідування
податкових злочинів, які будуть ініціюватися з формальних підстав без наявності реального умислу.
Третій позитивний момент — це те, що скорочується
кількість працівників правоохоронних органів.

20 серпня 2021
року за результатами конкурсного відбору Директором
Бюро
економічної безпеки України строком на п’ять років
було призначено
Вадима Мельника,
Голову Державної
фіскальної служби. Бюро почне роботу 25 вересня,
після чого Державна фіскальна служба буде остаточно
ліквідована

Позитивним для
бізнесу є те, що
поки немає прямого доступу БЕБ до
бази ДПС, що буде
ускладнювати розслідування податкових злочинів
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коні є нагадування про розв’язання питання про передачу кримінальних проваджень від податкової міліції
СБУ в новостворений орган. У момент, коли вже не
можна відкривати нове кримінальне провадження і
коли є старе, робітники кожного відомства спробують вийти на бізнесмена та запропонувати закрити ці
кримінальні провадження, бо там буде дорожче.
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ЦИФРОВА РЕФОРМА АДМІНПОСЛУГ: ПЕРЕВАГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Перехід публічних послуг у діджитал уже змінив наше життя: відкрити
ФОП, сплатити податки
чи почати будівництво
тепер можна навіть зі
смартфона. Як це працює зсередини та про які
секрети роботи ЦНАПів
варто дізнатися бізнесу
— дізналася Світлана Мороз у розмові з Наталією
Шамрай.

НАТАЛІЯ ШАМРАЙ
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ГОЛОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЦЕНТРІВ
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
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директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг КМДА, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування

Наталя: Чому раніше довго приймали людей?
Тоді був відсутній людський
і професіональний ресурс,
завдяки якому приймали
документи. А на кожен документ є певні строки, тому
і приймали раніше стільки,
скільки могли обробити.
Тож зі створенням ЦНАПів
частина роботи, яку раніше виконував державний
реєстратор, спілкуючись із
заявником та обробляючи
документи, автоматично відпала. Залишилось тільки розглядати документи та приймати рішення. Також були
здійснені відчутні зміни до
законодавства.
Світлана: Пані Наталю, які найбільш революційні зміни відбулися?
Наталя: Перш за все,
це те, що ми прибрали контакт між чиновником, який
приймає рішення, і поданням документів, що дозволяє
зменшити корупцію. Основне, через що ми втрачаємо
імідж — побутова корупція.
Світлана: Які послуги
зараз надаються в електронному вигляді?

Нещодавно змінений ЗУ «Про адміністративні послуги», тож ряд новел дозволить
територіальним громадам зробити
ЦНАПи найбільш ефективними
Наталя: Усі. Бізнес отримав близько 14000 послуг, за
термін карантину, не виходячи із дому. Це більше ніж 200 видів
адміністративних послуг, 108 видів послуг, які можна замовити
шляхом використання поштової служби та 15 послуг завдяки
комп’ютеру. Значно посилено роботу кадрів кол-центрів. Тут
важливим є елемент довіри до електронних послуг. Міністерство цифрової трансформації стверджує, що наразі вже є 50
електронних послуг, але є поки є нерозуміння алгоритму дій.
Крок за кроком ми працюємо над успішністю надання цих послуг.
Світлана: Які послуги громадянин може отримати в
ЦНАПі?
Наталя: Це широкий спектр послуг. Окрім реєстрації
бізнесу, здійснюється все, що стосується дозволів, перереєстрацій. Найпопулярніші послуги це:
• Видання дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу;
• Видання дозволу на продовження строку дії та переоформлення дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства;
• Видання декларації відповідності матеріально-технічної
бази
• Видання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
• Здійснення державної реєстрації потужності операторів
• Погодження руху транспортного засобу під час дорожнього
перевезення небезпечних вантажів
Деякі з цих документів — і на місцевому, і на державному рівні
— переведені в електронний вигляд. Є спектр послуг, які можна

Головна наша місія — зекономити час
для громадян і зробити державу комфортною
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Світлана:
Питання
доступу до послуг державного реєстратора досі актуальне. Коли було створено
Центри надання адміністративних послуг — це питання було вирішено, але в глобальному сенсі був усунутий
контакт між виконавцем і
заявником. Що, на Вашу думку, змінилося з появою ЦНАПів?
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замовити через портал «Дія». У період локдауну електронні послуги мали перевагу, тож через це зросла їхня кількість.
Раніше, у 2020 році, було замовлено 7000 електронних послуг, а
вже за перші 5 місяців 2021 року — близько 14000. Це говорить
про те, що ми самі навчаємося та навчаємо людей отримувати електронні послуги. Держава рухається вперед і все більше
допрацьовує системи, у яких застосовані алгоритми отримання електронних послуг. Тож надалі все менше часу ми будемо
втрачати на спілкування з чиновниками.
Світлана: З якими труднощами ви зіштовхуєтеся, коли
йде мова про переведення послуги в електронний формат?
Наталя: Основна наша задача — приймати документи,
надавати результат і слідкувати за дотриманням термінів розгляду цих документів, щоби надалі не було безпідставних відмов від них. Якщо послуга в електронному вигляді є — це добре.
Але існують складнощі комунікації на різних рівнях, коли певні
системи вже застарілі. Зміна великої кількості документів, наприклад, в одному місці — це дуже зручно. Ці поштовхи, коли
є розуміння — що та навіщо ми робимо. Головна наша місія —
зекономити час для громадян і зробити державу комфортною.

У період локдауну
електронні послуги мали перевагу,
тож через це зросла їхня кількість

Світлана: Які законодавчі ініціативи наразі обговорюються?
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Наталя: Дуже багато,
усі вони дуже революційні. Нещодавно змінений ЗУ
«Про адміністративні послуги», тож ряд новел дозволить
територіальним
громадам
зробити ЦНАПи найбільш
ефективними. Уже прийнятий ЗУ «Про адміністративну процедуру», «Про
місцеве
самоврядування»,
розглядаються проєкти щодо
протидії рейдерству. Там є
дієві механізми: удосконалений порядок проведення
реєстраційних дій, збільшився строк на оскарження дій,
пропонується
скасування
процедури зупинки.
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Наразі новий закон вимагає,
щоби на кожну адміністративну послугу була своя інформаційна картка. У ній
держава повинна створити
чіткий список документів
для отримання послуг і ви-

черпний перелік підстав для відмови. Якщо все буде зрозуміло
та прозоро виписано — проблем не буде.
Світлана: Наталю, які ще додаткові зміни були б позитивними, на Вашу думку?
Наталя: Необхідно провести потужну системну роботу.
Наприклад, є перелік послуг, які надаються ЦНАПом (ми вже
отримали практику з цих послуг). Треба брати кожен напрямок
і переглядати підзаконні акти, які не змінювалися із 1996 року.
Найбільш вразливе — отримання довідки про реєстрацію місця проживання. Існує реєстр територіальної громади, наразі
ми «вимагаємо» інформацію від одного органу до іншого.
Цей приклад свідчить про те, що підзаконні нормативно-правові акти ще не приведені у відповідність до нової системи. По
факту, в Україні це повинен робити суб’єкт надання відповідної послуги. Коли виходить новий закон — треба робити пропозиції та подання. Це дуже кропітка робота.

Наталя: У першу чергу — людський фактор. Адміністра-

тором працювати важко, а
особливо в Києві. (ЦНАПи
Києва працюють до 20:00 по
буднях, у суботу до 18:00). У
Києві шалений ритм життя,
розширення графіку надає
більше переваг, коли можна
скористатися сервісом й отримати послуги від органів
влади. Також часто виникають технічні помилки.
У нас є графік, що складається на місяць уперед, ми проводимо навчання, професійні тренінги персоналу. Існує
програма для проведення
спеціального навчання адміністраторів, що стосується змін до законодавства та
психологічних
моментів.
Це розроблено для ефективної роботи, адже заявникам приємно, коли їм на
рецепції посміхаються адміністратори. Забезпечити
гарний настрій, організувати
кваліфікований прийом — це
складна праця.
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Світлана: Які основні помилки виникають під час надання адміністративних послуг?
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РЕФОРМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ: НАСЛІДКИ ДЛЯ
БІЗНЕСУ
Питання прав інтелектуальної власності не
втрачає
актуальності.
Як держава стоїть на захисті
інтелектуальної
власності? Чи будується
стратегія підтримки інновацій та технологій?
Які наразі є недоліки? Ці
й інші питання обговорила Світлана Мороз з
Інною Галакою.

ІННА ГАЛАКА
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АСОЦІЙОВАНИЙ ПАРТНЕР DICTUM, АДВОКАТ
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експерт з 10-річним досвідом у реєстрації та захисті прав інтелектуальної власності для українських й іноземних клієнтів у сфері Retail & FMCG,
HoReCa, фармацевтики, косметики, легкої промисловості, дизайну

Світлана: У 2020 році
Уряд успішно завершив інституційну частину реформи
державної системи правової охорони інтелектуальної
власності, створивши Національний орган інтелектуальної власності. Це мало сприяти пришвидшенню видачі
свідоцтв і патентів та покращити захист правовласників.
Та чи стане Укрпатент ефективним органом у сфері інтелектуальної власності?
Повернемося до літа 2019
року, коли в 4 рази збільшилися збори за реєстрацію
прав інтелектуальної власності. Для бізнесу це не дуже
добре, однак державу також
можна зрозуміти, адже мають бути професіонали, які
можуть здійснити захист вашого права. Крім того, збільшилися строки реєстрації у 2
— 2,5 раза.
Однак, є позитивний момент при особистому спілкуванні із працівниками
Укрпатенту — воно якісне,
нам намагаються допомогти
й надати алгоритм дій. Тож
які ще позитивні та негативні тенденції ти спостерігаєш у роботі Укрпатенту?

Світлана: Справді, наразі Укрпатент занадто структурований. Ми очікуємо:
1. Адекватні строки реєстрації прав інтелектуальної власності
2. Зручний електронний кабінет користувача
3. Впровадження автоматизованого впізнавання помилок у
поданих заявах
4. Впровадження штучного інтелекту в роботу.
5. Як споживачі ми отримаємо скорочення терміну 6 місяців
формальної експертизи заявки.
До речі, які строки реєстрації торгових марок в інших країнах?
Інна: Я дізнавалася в колег про строки з їхньої практики.
У Канаді це 2–3 роки, у Франції — 5 місяців, в ЄС — 4–5 місяці, за відсутності процедури заперечення. Коли я тільки почала
працювати, видавали свідоцтва за прискореною процедурою —
за 1–2 місяці. Часто стикаюся з необхідністю надати оригінал
довіреності, оскільки недостатньо надати копію. Якось, коли
я подавала заявку до Конгресу США, ніхто не вимагав довіреності.
Світлана: Наразі в нас створений Національний орган
із питань інтелектуальної власності, функції якого зараз виконує Укрпатент. Навіщо це було робити?
Інна: Можливо, це тимчасово, і його функції буде змінено. Укрпатент має право на видачу охоронних документів. А

ВОІВ може винести рішення щодо видалення домену, але ми рекомендуємо робити переделегування доменних імен
#REFORMATOR

Люди повинні розуміти, що їхній
бізнес захистять,
це змінило б загальне враження
іноземних
партнерів про Україну

Інна: На цю мить, вони лояльно ставляться до заявників і посередників, завжди телефонують, уточнюють інформацію. Щодо сервісу: за 10 років існування органу та моєї роботи з ним експерти завжди спілкувалися лояльно. Майже ніколи
не було відсутності бажання надати консультацію, тож я маю
позитивний досвід.
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МЕРТ більш регулює процес, проводить реформи, ініціює законопроєкти.
Світлана: Як ти думаєш, чи створення єдиного виконавчого органу позитивно вплинуло б на ситуацію формування безпечного поля у сфері захисту інтелектуальної власності?
Інна: Я впевнена, що це б покращило всю картину. Стосовно захисту — це означало б стабільність — орган, за яким
би ми задекларували можливі повноваження. Люди повинні
розуміти, що їхній бізнес захистять, це змінило б загальне враження іноземних партнерів про Україну.
У питанні Апеляційної палати незрозуміло — для ефективності, чи це повинен бути окремий незалежний, колегіальний
орган, чи він має бути в складі Укрпатенту? Хотілося б відзначити, що в новому регламенті передбачено багато позитивних
процесуальних моментів, проте є й недоліки, які, сподіваюся,
згодом буде покращено.
Світлана: Інно, розкажи про свій досвід роботи з Апеляційною палатою. Чи був він позитивним?
Інна: Так, усі розгляди в Апеляційній палаті були не
нові. Стосовно досвіду — він був позитивним. Апеляційна палата дійсно розглядала всі документи ретельно, звертала увагу
на те, на що не звернув увагу експерт. Усі звернення були позитивними та видавалися рішення про реєстрацію.

#REFORMATOR

Світлана: Яким був термін розгляду?
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Бізнес потребує
технологічної реформи, яка скоротить строки
розгляду заявок на
реєстрацію права
інтелектуальної
власності
Інна: До року. Було
таке, що потрібен був час на
отримання документів. Це
відбувалося швидко й оперативно, у порівнянні із судами. Якщо призначається
експертиза у сфері захисту
інтелектуальної власності —
це довше.
Світлана: Чи допоможе активна робота Апеляційної палати розвантаженню
судової системи?
Інна: Нещодавно в
нас був кейс про порушення
права на промислові зразки.
Це іноземний клієнт, якому
ми не могли запропонувати Апеляційну палату, тому
звернулися в суд загальної
юрисдикції. За тривалий час
розгляду клієнт може забути,
чого він хотів. Багато суддів
мають справу з інтелектуальною власністю, але часто
відкладають такі справи. У
нас була ситуація, коли суддя
постійно переносив розгляд
справи, отож клієнт був змушений відмовитися від неї,
адже не хотів чекати.

Інна: Я вважаю, що потрібен, адже такий суд був би
більш кваліфікованим та чудово розвантажив суди загальної
юрисдикції. На жаль, більшість суддів загальних судів не розуміють природи та предмету спору, як взаємодіяти в таких
ситуаціях. Також існує проблема у відсутності регулювання доменних спорів.
Світлана: Коли мені ставлять питання щодо суду з питань інтелектуальної власності, я проводжу аналогію із судами адміністративної юрисдикції. Раніше була дискусія щодо
ліквідації адмінсудів. Але для того, аби щось ліквідувати, необхідно щось створити. Тому це стосується й суду з інтелектуальної власності. Ми маємо його створити, попри передбачувану
високу навантаженість, адже всі бізнес-процеси насичені інтелектуальною власністю. Оскільки наразі відсутні інструменти
захисту цих процесів, створення Вищого суду — це хороша
перспектива вирішення такого роду справ.
Інна: Згодна, в такому випадку інтелектуальна власність
себе виправдає, а бізнес отримає потрібний захист. Вона почне
задавати тенденції, формувати судову практику щодо врегулювання спорів. Варто зазначити, що в нас задекларована романо-германська система права, але важливе значення, крім норм
законодавства, має й судова практика.
Світлана: Інно, наостанок таке цікаве запитання: яку
силу мають рішення Всесвітньої організації інтелектуальної
власності?

Інна: Вже підписана
угода про виконання рішень,
щось схоже на пряму норму.
ВОІВ може винести рішення щодо видалення домену,
але ми рекомендуємо робити
переделегування доменних
імен. Це працює доволі ефективно.
Світлана: Отже, короткі підсумки нашої розмови. Бізнес потребує технологічної реформи, яка
скоротить строки розгляду
заявок на реєстрацію права
інтелектуальної власності.
Щодо Національного органу з питань інтелектуальної
власності: ми ще не до кінця
розуміємо, навіщо він створений і функціонує. Тому всі
дуже потребують запуску Вищого суду з питань інтелектуальної власності, оскільки
він регулюватиме ринок і задаватиме тенденції.
#REFORMATOR

Світлана: Як ти вважаєш, чи потрібен Вищий суд із питань інтелектуальної власності? Якщо так, то які переваги він
матиме?
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СУДОВА РЕФОРМА: ЧИ ЧЕКАТИ
ПРАВОСУДДЯ ПО-НОВОМУ?
Як судова реформа, ініційована Володимиром
Зеленським, має покращити та вдосконалити
правосуддя, яка зараз
реальна ситуація з комплектацією судів і чому
Верховний Суд відступає від власних правових
позицій? Ці й інші питання обговорили юрист
Dictum Олексій Мірошник та суддя ВАСУ у відставці Олександр Ситников.

ОЛЕКСАНДР СИТНИКОВ

#REFORMATOR

СУДДЯ ВАСУ У ВІДСТАВЦІ
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член Науково-консультативної ради при ВАСУ,
тренер Національної школи суддів України та розробник курсів підготовки суддів, адвокат.

Олексій: Сьогодні ми піднімемо низку питань, які виникають щодо реформи судових органів і перспективи розвитку судової системи загалом. За останні 8–10 років судді стали
більш компетентними й добропорядними, ніж у минулі часи. З
чим це пов’язано?
Олександр: Запитання неоднозначне: я б не сказав, що
8–10 років тому судді були менш компетентними. У період із
2016 року велика кількість суддів пішла у відставку. Судді, які
залишилися, пройшли кваліфікаційні оцінювання або були
призначені останнім часом, мають великий потенціал. В останнього покоління суддів більше знань, але це ще не означає, що
якість справляння правосуддя буде високою, адже велику роль
відіграє життєвий досвід і практика ведення процесу.
Олексій: Як Ви прокоментуєте зміни до процесуальних
кодексів у 2017 році, коли з’явилися такі категорії справ, що
можуть розглядатися в спрощеному позивному провадженні й
були чітко визначені процесуальні строки? Як, на Вашу думку,
вплинули зміни в процесуальних кодексах на суддівську роботу загалом?

Суди — складова частина влади, тому
стверджувати, що в судах корупція вище, ніж в інших гілках влади, не
можна

звернень до суду, особливо
це стосується адміністративної юстиції, де були звужені
строки звернення до суду.
Добре, коли строки скорочуються щодо суб’єкта владних
повноважень, але коли це
відбувається для громадянина — це негативна тенденція.
Судовий збір я також вважаю
своєрідним тягарем.
Олексій: Тобто, фактично можна сказати, що такі
зміни призвели до створення
певних фільтрів.
Олександр: Дійсно,
починаючи з певних фільтрів
при прийнятті позовної заяви й закінчуючи касаційним
оскарженням та навіть виконанням судового рішення.
Олексій:
Поговорімо про корупцію. На Вашу
думку, підвищення заробітної плати суддів є чинником,
який мав би знизити дрібну
корупцію в судах? Яким чином можливо подолати корупцію в судах, якщо ми говоримо про її наявність?

Зараз закон чітко визначає, які докази ви повинні подати, тож
якщо ви не надали необхідний перелік, то апеляційний суд у
праві не прийняти їх. Це несе негативні наслідки для сторони.
Заяви по суті справи, тобто вимоги до позовної заяви, відзиви на позов, заперечення мають дуже формалізований порядок, вимоги до них жорсткі. Негативними для сторін є строки

#REFORMATOR

Олександр: Кожні зміни несуть у собі як позитивне, так
і негативне. Позитивним було те, що пройшла уніфікація процесуальних кодексів різних юрисдикцій. Дуже добре, тому що
встановлюються зрозумілі правила, майже однакові для всіх
юрисдикцій. Плюсом є те, що в інших судочинствах були запроваджені ті новели, які діяли в Кодексі адміністративного
судочинства, тобто спрощені провадження, форма яких виявилася дуже ефективною. Це можна вважати позитивним моментом, оскільки прискорюється розгляд справ.
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Вища рада правосуддя повинна ширше
користуватися своїми повноваженнями та отримати право законодавчої
ініціативи

#REFORMATOR

Олександр: Суди —
складова частина влади, тому
стверджувати, що в судах
корупція вище, ніж в інших
гілках влади, не можна. Я
дуже позитивно ставлюсь до
підвищення суддівської винагороди. Тому що це питання насамперед не корупції, а
незалежності, від цього залежить багато факторів. Це й
побутові питання, й інші, які
знімаються в суді, оскільки
суддя відчуває себе вільніше.
І, ясна річ, що антикорупційний чинник дуже великий,
тому що коли в судді зарплата достатньо висока, відпадають питання щодо хабарів. Матеріальний чинник
важливий, але ще важливіший чинник корупції саме в
політичній системі.
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нуть надавати оцінку рішенням і діям суддів. У такому
разі цей фактор мінімізується, оскільки це основний
спосіб впливу на суд. Принижуючи авторитет судової
влади, перекладаючи всі негаразди в країні на суди, такі
особи підтверджують свою
неспроможність здійснювати
реформи та справлятися зі
своїми функціями.
Олексій: Пане Олександре, прокоментуйте, будь
ласка, питання судової реформи, яке було анонсовано
на початку 2021 року.

Олексій: Чи вважаєте Ви, якщо законодавець
заборонить публічне коментування рішень суду, то, наприклад, до перегляду цього
рішення судом апеляційної
інстанції цей фактор може
позитивно вплинути на
рівень довіри до судової влади?

Олександр: Не можна
залишати судову систему в
тому стані, у якому вона зараз
знаходиться. І, безперечно,
потрібно здійснювати кроки для реформування. Суди
здійснюють правосуддя, це
функція держави. Тому, в
першу чергу, потрібно зробити фінансування судів, щоби
громадянин приходив і бачив, що це дім правосуддя. А
хто заважає законодавчому
органу прийняти відповідні
закони?

Олександр: Безумовно, вплине, лише тоді, коли
некомпетентні люди переста-

Олексій: Що могло б
позитивно вплинути на розв’язання питання доуком-

плектації суддів, можливості
розвантаження наявних судів та отримання того штату
суддів, який передбачений
штатним розписом суду?
Олександр: На жаль,
склалася критична ситуація
з кадрами в апеляційних судах. Уже зупиняють діяльність апеляційні суди, не
лише через недофінансування, але й за відсутності суддів, які будуть здійснювати
це правосуддя. У 2019 році
був оголошений конкурс до
апеляційних судів, але він не
відбувся, тому що припинила дію Вища кваліфікаційна
комісія. Інше питання стоїть
саме в тому, що процес підготовки судді є тривалим. Не
можна підготувати суддю за
шість чи дев’ять місяців, як
це передбачено законом. Це
тривалий процес: у результаті на конкурс повинен прийти вже готовий юрист, якому «вкладуть» ці знання.
Прийняття відповідних законів полегшило б роботу судової системи. Чому
не прийнятий новий закон

і нові умови існування третейського суду, який розвантажив
би суди? Чому неможливо було прийняти Закон про приватну детективну діяльність, яка б спростила вирішення окремих
задач? Чому не покласти на нотаріат врегулювання положень
щодо мирових угод й інших спорів на альтернативній основі?
Я вже не кажу про те, що була ідея створення мирових судів.
Законодавча влада не хоче розв’язувати питання, вона не зважає на те, що таким підходом порушує основоположні права
людини на доступ до правосуддя, тож це питання актуальне в
наш час.
Олексій: На Вашу думку, чи є шанс отримати Вищу раду
правосуддя, яка буде виконувати свої функції належним чином?

Останні зміни до
процесуальних кодексів, це, фактично, перехід нашої
системи до прецедентного права

Олександр: Якщо судова влада помічає пробіли, то має
звертатися із законодавчою ініціативою про внесення змін до
законів, які регулюють правові взаємовідносини. Вища рада
правосуддя повинна ширше користуватися своїми повноваженнями та отримати право законодавчої ініціативи.
Олексій: Як Ви можете прокоментувати тенденцію, яка почала посилюватися останнім часом, коли
Велика Палата Верховного
Суду в одній справі виносить
одне рішення, а в іншій аналогічній справі — відходить
від своєї позиції?
Олександр: Єдність
судової практики — це болюча проблема. Останні зміни
до процесуальних кодексів,
це, фактично, перехід нашої
системи до прецедентного
права. Є питання неусталеності судової практики, і
сам Верховний Суд розуміє,
що не можна створити лише
одну правову позицію для
багатьох категорій справ.
Тому варто зробити так,
щоби вони чітко визначали
категорії справ і створили
відповідну практику. Якщо
вони розроблять чітке визначення цих правовідносин, то
буде більш стійка правова
позиція по кожній категорії
справ.
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Наразі є законопроєкт про те, щоби судді мали змогу користувалися електронним цифровим підписом та голосувати прямо
зі свого кабінету, за кого він вважає за потрібне. З одного боку,
дійсно все добре: ми самі висуваємо кандидатів і голосуємо, але
з іншого боку, можливе й зловживання. Тому необхідно виважено підходити до питань реформування. На сьогодні Вища
рада правосуддя, на мою думку, виконує свої функції на 80 %.
Їй потрібно довіряти, а також надавати широкі повноваження
для здійснення своїх функцій.
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ДЕКЛАРУВАННЯ НЕ ДЛЯ ВСІХ:
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПОДАТКОВУ АМНІСТІЮ
Спеціальна пропозиція від держави: покажіть усі активи й кошти,
які ви не декларували з 2005 року,
та сплатіть за них пільгові ставки
збору! Виглядає привабливо, та чи
дійсно ви впевнені, що влада нарешті прийняла простий і зрозумілий закон без підводних каменів?
Гучну ініціативу влади обговорили
Світлана Мороз та Руслан Соболь
— голова ГС «Асоціація власників
малого та середнього бізнесу».
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РУСЛАН СОБОЛЬ
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Голова ГС «Асоціація власників малого та середнього бізнесу», експерт із 15-річним досвідом розвитку та управління бізнесом у сфері
логістики, торгівлі, нерухомості

Самозайняті особи — нотаріуси, адвокати, судові експерти (якщо вони перебувають на обліку як самозайняті
особи). У цьому статусі вони
мають право користуватися
податковою амністією.
Руслан: Виникає запитання: чому в нас у законодавстві досі не розділені
поняття «фізична особа» і «фізична особа-підприємець».
Часто й нотаріуси, і юристи
їх плутають. Як Ви думаєте,
коли ми нарешті визначимо
поняття: або об’єднаємо їх,
або розділимо зі зрозумілою
зоною фінансової, податкової, відповідальності?
Світлана:
Фізична особа має ідентифікаційний номер, а коли вона
реєструється як фізична особа-підприємець — цей номер
дублюється. І в податкових
базах технічно неможливо
ідентифікувати: чи це майно
належить фізичній особі, чи
фізичній особі-підприємцю?
Якщо майно було отримано
до моменту реєстрації як фізичної особи — ми можемо
говорити про те, що це майно фізичної особи. При ство-

ренні ФОП та юридичної особи присвоювати потрібно новий
номер.
Руслан: На Ваш погляд, чому цього не відбувається?
Світлана: Мені здається, що не дійшли руки. Наразі
користі для держави не бачу, доцільніше було б їх розділити.
Часто виникає питання статусу майна фізичних осіб. До прикладу, фізична особа може використовувати це майно у своїй
діяльності, а ФОП не має статутного капіталу, проте використовує майно як фізична особа.
Коли виникають борги — постає питання стягнення на майно як фізичної особи. Технічно це вирішується двома різними
кодами. Проблематика в масштабі держави, можливо, не така
критична, тож логічно розділяти ці статуси.
Руслан: Як варіант: якщо ФОП володіє майном і не може
підтвердити джерело походження коштів на придбання цього
майна, можна перереєструвати майно на фізичну особу.
Світлана: Якщо строк податкової амністії не буде продовжений, після 01.09.2022 не можна буде подати декларації та
скористатися правом податкової амністії. Тому з 01.09.2021 законодавець дає рік на декларування.
Руслан: А як щодо строків, які об’єкти можна задекларувати?

Якщо ФОП володіє майном і не може
підтвердити джерело походження
коштів на придбання цього майна,
можна перереєструвати майно на
фізичну особу
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Світлана:
Перший
момент, з якого важливо почати: закон про податкову
амністію не стосується юридичних осіб. Цим законом
можуть скористатися лише
фізичні особи-резиденти, нерезиденти, якщо на момент
отримання активів вони
були резидентами України, і
самозайняті особи. Фізичні
особи-підприємці не можуть
користуватися податковою
амністією, але можуть користуватися нею як фізичні
особи.
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Світлана: Ті об’єкти, активи, які виникли до
01.01.2021 і не декларувалися з 2005 року. Момент перереєстрації досить тонкий:
ми можемо задекларувати
тільки те, що виникло до
01.01.2021.
Можна скористатися податковою амністією один раз.
Якщо була подана декларація
з помилками, то можна буде
подавати уточнюючі розрахунки. Якщо ж ми подаємо
декларацію вдруге — попередня анулюється, а дійсною
вважається остання.
Руслан: Чи не вбачаєте Ви тут інструмента зловживання?
Світлана: Я не бачу
нічого критичного: коли ми
подаємо нову декларацію,
попередня анулюється, тому
ми будемо користуватися
останньою.

Руслан: Я вважаю, що це прекрасний крок. У парі з податком на виведений капітал, це змогло б зіграти позитивну
економічну тенденцію. Задекларувавши те, що маємо, не підпадаючи під штрафні санкції — ми рухаємося вперед. Цей закон
прогресивний і викличе підтримку в сектора економіки.
На жаль, поки що в нас немає культури декларування. Цей процес повинен витримати випробування часом. Потрібно залучати суб’єктів господарювання декларувати свої напрацювання.
Рано чи пізно це дасть позитивний економічний ефект.
Світлана: Якщо говорити концептуально, то ось ключові 3 ставки:
•
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•
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Амністію як інструмент використовуватимуть
люди, наближені
до фінансів, оптимізації, а далі
він буде набирати
популярності в легального сектору
економіки

•

Для всіх активів на території України ми сплачуємо податок
у розмірі 5 %. Є можливість скористатися можливістю відстрочення сплати на 3 роки.
Для активів, які знаходяться за межами території, ставка
податку 9 %; у разі відстрочення — ставка 11 %
Для вартості державних облігацій — 2,5 %

Одним із факторів, на які серйозно вплине амністія, стане зарплата в конвертах.
Руслан: Тенденція зарплати в конвертах минає через
пандемію. Уже частіше роботодавці тримають співробітника з
офіційною зарплатою, оскільки для персоналу це важливо. Серед членів нашої асоціації основне питання — вихід «у білу».
Світлана: Коли мова йде про зарплату в конверті, винним є роботодавець, який не сплачує податки.
Руслан: А які активи можна не декларувати?
Світлана: Якщо ваші грошові активи не перевищують
400 000 грн — вони не підлягають декларуванню. Щодо квар-

Цікавим є те, що в законі передбачено, що в одноразовій
декларації не має зазначатися
інформація про походження
коштів, за які були придбані
ті чи інші активи. До речі,
грошові кошти понад 400
тис. можна задекларувати
тільки в тому випадку, якщо
вони будуть знаходитися на
рахунку в банку.
Таким чином, держава продовжує свої дії з вилучен-

ня готівки в населення. Ці спроби почалися з дискусій із
приводу впровадження РРО. Виникає питання до банківської системи: яка ймовірність отримати ці кошти назад?
Руслан: Розкажіть ще про право грошової вимоги, як
воно використовується в рамках цієї процедури?
Світлана: Таким правом можна скористатися тим, кому
потрібно легалізувати грошові кошти й вони можуть їх задекларувати як право грошової вимоги, без необхідності класти
їх на рахунок. Але, у такому випадку, ці гроші повинні бути в
того, хто їх вам винен.
Руслан: Спочатку, податкову амністію як інструмент
використовуватимуть люди, наближені до фінансів, оптимізації, а далі він буде набирати популярності в легального сектору
економіки. Це перший крок до формування фондового ринку в
Україні та початку великого економічного процесу. Закон вніс
позитивні зміни, наразі немає відвертих підводних каменів і
побоювань, оскільки це серйозний крок до легалізації грошових коштів та до цивілізованого фінансового світу.

Коли мова йде про зарплату в конверті, винним
є роботодавець, який не
сплачує податки.
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тир: якщо сумарно вони не
перевищують 120 кв.м, вони
можуть не декларуватися,
так само як і будинки до 240
кв. м.
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РЕФОРМА СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ:
ПЕРСПЕКТИВИ ВІДКРИТТЯ
РИНКУ
Другий етап спиртової реформи приніс нові можливості: з 1 липня 2021 року
підприємці можуть будувати
власні заводи з виробництва
спирту.
Що принесла нам демонополізація спиртового ринку
та які перспективи чекають
на підприємців — обговорили Світлана Мороз та Олена
Капустінська.

#REFORMATOR

ОЛЕНА КАПУСТІНСЬКА
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партнер Юридичної компанії Dictum, адвокат,
експерт із 7-річним досвідом роботи в промисловій галузі на посаді начальника відділу претензійно-позовної роботи управління юридичного
супроводження Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Укрспирт

Світлана: Олено, розкажіть, у чому полягають перші
етапи спиртової реформи?

даткову ліцензію на експорт
отримувати не потрібно.

Олена: Можна сказати, що реформа стала дуже рішучим
кроком до демонополізації ринку, адже раніше лише державні підприємства здійснювали виробництво й оптову торгівлю
спирту.

Світлана: А як бути з
імпортом?

Першим етапом стало відкриття цієї можливості для всіх
суб’єктів господарювання незалежно від форми власності. Ключова умова: наявність відповідної ліцензії.
Світлана: Які позитиви можна виділити вже зараз та які
опції з’явилися в інвесторів?
Олена: Уже понад рік здійснюється приватизація ДП і
концерну Укрспирт, відбувається продаж заводів і майна ДП
на аукціоні — це великий внесок в економіку України. Нарешті
юридичні особи можуть придбати на відкритому аукціоні такі
заводи, реконструювати їх та надалі виробляти та продавати
спирт. Собівартість продукції буде різною, адже одразу з’явиться багато нових гравців на ринку.
Тож інвестори мають два варіанти: або придбати об’єкти Укрспирту, або збудувати свій власний завод.
Світлана: Перша опція виглядає привабливішою, адже
заводи Укрспирту вже адаптовані під держстандарти та мають
належні технічні умови.
Олена: Дійсно, заводи оснащені й готові до повного
циклу виробництва, необхідно лише отримати ліцензію. Інвестор може встановити додаткове обладнання за бажанням, але
все потрібне для запуску вже є та в гарному стані. Раніше такі
заводи не працювали через брак попиту в державі такої кількості спирту. Сьогодні ж це цікаво й актуально — заповнити
медичний ринок, розвинути лікеро-горілчане виробництво,
займатися виготовленням технічного спирту. Крім того, спирт
відповідно до наших ДСТУ цінується в багатьох країнах, а до-

Олена: Так, це вже
третій етап реформи. Держава вирішила захистити економіку й лише з 01 січня 2024
дозволити імпорт спирту,
аби наші підприємства могли розвиватися та продавати
спирт.
Для будівництва спиртового
заводу з нуля потрібно мати
належно оформлену земельну ділянку (а зараз це може
стати ще складніше, враховуючи відкриття земельного
ринку), отримувати дозвільні документи, дотримуватися будівельних норм, брати
спеціальні кредити.
Тому на мою думку, краще
придбати готовий завод,
вкласти ресурси та пропрацювати 2–4 роки, цей варіант
більше зацікавить інвесторів.
До прикладу, Білорусь, Молдова та Латвія мають великі
ринки, які відкриються вже з
2024 року.
До речі, ціна на спирт може
суттєво знизитися, оскільки
власником буде не лише держава, яка диктуватиме цінову політику.

Інвестори мають два варіанти: або
придбати об’єкти Укрспирту, або збудувати свій власний завод.

Олена: Це підприємці
будь-якої форми власності,
які вирішили займатися цим
бізнесом, необхідно мати
лише бажання й достатні матеріальні ресурси.
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Світлана: Усе ж, хто
зараз уже може будувати свої
спиртові заводи?
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4. Забезпечити обладнання акцизних складів
лічильниками,
які
виміряють обсяг спирту

Заводи Укрспирту
оснащені й готові
до повного циклу
виробництва, підприємцям необхідна лише ліцензія.

Оскільки це новий бізнес, потрібно закупити нове обладнання, підлаштувати завод
під себе, обрати розташування. Якщо інвестор розуміє,
що надалі на спирт буде
великий попит, для покращення логістики потрібен
буде доступ до заводу з усіх
сторін. Тож варто робити розрахунки, де будувати завод,
та обирати вигідне місце.
Світлана:
Якщо
суб’єкт
господарювання
вирішив купити завод або
збудувати свій, до чого готуватися в контексті дотримання ліцензійних умов?
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Олена: Це складний
момент. Необхідно:
1. Провести
сертифікацію
виробництва,
щоби продукція відповідає всім нормам;
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2. Зареєструвати акцизний
склад на виробництво;
3. На складі зареєструвати місця зберігання етилового спирту;

5. Встановити цілодобові
системи відеоспостереження за зберіганням і
відпуском продукції зі
складів
Податківці дуже прискіпливо ставляться до цих критеріїв, оскільки відсутність
хоча б одного з них є умовою
позбавлення ліцензій. Для
контролю всіх вимог встановлюються окремі особи від
ДПС, які завжди перебувають на окремому пості на заводі та контролюють ведення
журналів і відеозапис роботи
підприємства.
Наказом призначаються особи, які завжди перебувають
на окремому пості на заводі
— податківці повинні бути
при кожній дії на заводі. Для
цього є необхідні умови
Світлана: Які проблеми виникають із цими вимогами?
Олена: Наразі на законодавчому рівні не врегульована обов’язкова кількість відеокамер, яка має
бути встановлена на заводі.
Визначено лише, що вони мають охоплювати максимально всю територію заводу.
Очевидно, що таке нечітке
формулювання слугує приводом для зловживань податківців. Тому моя порада
для майбутніх інвесторів:
встановлювати якнайбільше
камер, щоб убезпечити себе
від звинувачень у порушенні

цієї норми.
Світлана: До отримання ліцензії виробництво
повинно пройти сертифікацію, правильно?
Олена: Так, сертифікацію повного виробництва,
без якої не можна отримати
ліцензію. Державний орган
перевіряє повне обладнання
циклу спиртової промисловості, його стан, усі технічні
особливості, чи можна виробляти спирт на цьому заводі
відповідно до ТУ та ДСТУ.
Після цього видається безстроковий акт проведення
обстеження. Повторно сертифікацію проходити потрібно після скасування ліцензії ДПС, але попередньо
виправити помилки, які були
допущені.
Якщо всі вимоги будуть дотримані — видається сертифікат, а згодом ліцензія.

Світлана: Які ще проблеми можуть виникати з податківцями?
Олена: Часто на перевірках шукають несанкціонований
доступ до виробництва спирту. Власники можуть пломбувати
місця доступу, що в очах податківців може говорити про незаконний продаж. Але на сьогодні дуже важко це організувати,
оскільки біля кожної пломби встановлено витратомірний лічильник, який у режимі онлайн фіксує кількість спирту, вироблену в повному циклі.

Світлана: Виглядає так, що в законодавстві передбачено, що податкова перевіряє весь цикл виробництва.
Олена: Саме так, на контролі тримається все з моменту перевезення зерна, превіряються ТТН, первинні документи,
податківці дають дозвіл на вивіз спиртової рідини з території
акцизного складу.
Світлана: Якщо говорити про перспективи інвестування, треба зазначити, що малим підприємствам дуже
важко охопити всі процеси, тож їм просто буде нецікаво цим займатись. Яка Ваша думка з приводу цього?
Олена: Погоджуюся, сфера спиртової галузі — недешевий бізнес-проєкт, у який треба вкластися матеріально та технічно. А це дороге обладнання — система відеоспостереження, сервери, витратоміри, лічильники. Хоча, у майбутньому це

Якщо спиртова реформа буде успішною, у державі з’явиться більше галузей
навколо вироблення спирту.

окупається обсягами виробництва.
Пандемія внесла корективи в роботу галузі, оскільки
з’явився попит на дезінфекційну речовину, через що
спиртові заводи працювали
цілодобово. Державі навіть
заборонили експорт на момент початку пандемії, зменшилися обсяги поставок для
виробників лікеро-горілчаної промисловості.
Тож перспективним входження в цей ринок буде для
середнього або великого
бізнесу, особливо для фармацевтичних компаній, які
мають відпрацьовану систему збуту готових ліків і
препаратів. Крім того, у разі
налагодження власного виробництва спирту для лікеро-горілчаних компаній
знизиться собівартість зі
зменшенням витрат на логістику та зберігання придбаної сировини.
#REFORMATOR

Також часто в інспекторів виникають претензії до місця розташування податкового посту. Наприклад, якщо пост знаходиться не біля воріт в’їзду на акцизний склад, вони можуть
стверджувати, що їм не видно всі відвантаження спирту. Але
ПКУ містить чіткі вимоги до посту: окрема стаціонарна будівля
з телефоном, пунктом відеоспостереження, сейфом і металевими дверима. Не на кожному заводі можна організувати це біля
воріт.
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НОВІ ПОДАТКОВІ РЕАЛІЇ: ЗА
ЩО ДОВЕДЕТЬСЯ ПЛАТИТИ
АГРАРІЯМ

#REFORMATOR

1 липня Верховна Рада
України прийняла за
основу
законопроєкт
№5600, яким планується посилити податкове
навантаження землевласників. Про ключові
новели проєкту, які стосуються аграрного сектору поговоримо далі зі
Світланою Мороз
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Який
додатковий
привід для оподаткування?

Органи місцевого самоврядування (далі — ОМС) отримають право приймати
рішення про встановлення
факту користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів (ч. 1
п. 12.4.5., п. 284.1. Проєкту).

Визначається поняття «власної с/г продукції» — продукція, яка виробляється на
такій земельній ділянці та
надалі реалізується. Виняток:
це поняття не застосовується
до земельних ділянок до 0,5
га.

Дану інформацію ОМС передаватимуть до ДПС:

Отже, за результатами встановлення факту користування земельною ділянкою та
визначення поняття с/г продукції, виготовленої на такій
земельній ділянці, з«являється одразу два об’єкти оподаткування (п. 286.1. Проєкту):

•

•

до 1 числа наступного
місяця після прийняття
такого рішення — щодо
конкретних
земельних
ділянок (ч. 2 п. 12.4.5., ч. 2
п 284.1 Проєкту);
до 1 лютого наступного звітного року — централізовано щодо всіх рішень (п. 73.2.5. Проєкту).

•
•

земельна ділянка
с/г продукція виготовлена на такій земельній
ділянці.

Фактично, у разі прийняття Проєкту
5600 в такій редакції, з’являється механізм «спрощеної процедури отримання у власність земельної ділянки» — фактично це буде рейдерством
Як працюватиме оподаткування таких об’єктів?
Податкові зобов’язання справлятимуться починаючи з наступного місяця після прийняття відповідного рішення ОМС (п.
284.5 Проєкту). Виняток: самовільно зайняті земельні ділянки
— щодо них відбувається річна сплата податку. На ці об’єкти
оподаткування встановлюється мінімальне податкове зобов’язання (п. 14.1.114–2 Проєкту)
Для юридичних осіб — платників податку на прибуток підприємств і фізичних осіб-підприємців податковими агентами
за такими об’єктами оподаткування є землекористувачі, які повинні (п. 141.9. Проєкту):

•
•

самостійно здійснювати
розрахунок податкових
зобов’язань;
подавати щорічну декларацію.

Для фізичних осіб — обов’язок щодо розрахунку мінімального податкового зобов’язання покладається на
ДПС. До 1 липня року, наступного за звітним, контролюючий орган самостійно
надсилає податкове повідомлення-рішення про сплату
податкового зобов’язання —
податку на землю.
У платника податків у такому
випадку є 2 варіанти:
1. сплатити суму визначену
в податковому повідомленні-рішенні впродовж
60 календарних днів із
моменту його отримання;
2. або звернутися про проведення зустрічної звірки
впродовж 30 календарних
днів.
Верховна Рада України через
прийняття Законопроєкту
5600 намагається оподаткувати ті об’єкті, які знаходяться за межами «очей» влади й
відповідно — за межами сфери оподаткування.
Так, на руках у населення є в
користуванні земельні ділянки без права власності, емфітевзису, оренди, суборенди,
тобто певний сегмент неоподатковуваної сфери. Здебільшого це стосується села: там
за часів колгоспів населенню
надавали земельні ділянки в
користування без оформлення будь-яких правовстановлюючих документів. Части-

#REFORMATOR

Які нові повноваження з’являться в ОМС?
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на таких землекористувачів надалі оформила право власності
на ці земельні ділянки, однак інша частина так і користується
ними без оформлення прав.
Що це означає: влада фізично не бачить, яка саме частина земельних ділянок знаходиться в користуванні серед населення
та в кого саме. Надавши право ОМС встановлювати факт користування земельною ділянкою та зобов«язавши ОМС передавати таку інформацію до ДПС, тим самим влада матиме можливість:
•

•
•

доступу до всіх землекористувачів, які автоматично стають
платниками податків, що породжує право в ДПС нараховувати земельний податок (п.п. 14.1.72., 72.1.2.7. Проєкту) на
таку земельну ділянку;
доступу до обсягу земельних ділянок, які знаходяться в користуванні й потенційно можуть бути продані;
визначивши поняття с/г продукції, яка виробляється з таких земельних ділянок (від 0,5 га) та реалізується, створити
ще один об’єкт оподаткування.

У результаті прийняття цього закону землекористувачам можна буде чекати на такі наслідки:
1. встановлення неправомірних фактів користування земельними ділянками, тобто закріплення земельних ділянок не
за тими користувачами;
2. відібрання земельних ділянок у реальних користувачів
(рейдерство за допомогою такого механізму через ОМС);
3. можливість отримати земельну ділянку не через процедуру виділення відповідно до Земельного Кодексу України, у
тому числі за допомогою застосування корупційної складової.
Фактично, у разі прийняття Проєкту 5600 в такій редакції, з’являється механізм «спрощеної процедури отримання у власність
земельної ділянки». Під відкриття ринку землі цей механізм
може бути використаний для отримання права власності на земельні ділянки, які є в користуванні без права власності або є
самовільно зайнятими.
Як можна уникнути цих ризиків?

#REFORMATOR

Проєкт № 5600 вносить зміни до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», а саме до пункту 6 частини 1 статті
33 «Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища»:

60

6) виявлення фактів користування земельними ділянками
землекористувачами без оформлення правовстановлюючих
документів, у тому числі самовільно зайнятими, та їх документальне оформлення для подальшого прийняття рішень

про встановлення факту користування юридичною або
фізичною особою земельною
ділянкою державної та комунальної власності, у тому
числі самовільно зайнятою,
без оформлення правовстановлюючих документів, та
здійснення заходів щодо
звільнення таких земельних
ділянок від подальшого користування або для подальшого прийняття рішення
про формування земельних
ділянок відповідно до вимог
статті 791 Земельного кодексу України…».
Для зменшення проаналізованих ризиків необхідно на
законодавчому рівні визначити:
•

•

•

•

порядок виявлення ОМС
фактів користування земельними ділянками або
делегувати розроблення
такого порядку відповідному органу;
порядок
оформлення
ОМС виявлених земельних ділянок, які самовільно зайняті або знаходяться в користуванні без
права власності;
порядок вчинення та перелік заходів щодо звільнення земельних ділянок,
які самовільно зайняті
або знаходяться в користуванні без права власності;
гарантії щодо збереження права користування
земельними ділянками
наявним землекористувачам із метою упередження можливого потенційного рейдерства, зокрема,
через впровадження законодавчого механізму
захисту таких землекористувачів.

автор картини Ольга Адам
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ПРО СЕКРЕТИ МЕНЕДЖМЕНТУ
В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

НАТАЛІЯ ШАМРАЙ

#DICTUM_TALKS

ГОЛОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЦЕНТРІВ
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
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директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг КМДА, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування

Світлана: Коли ви
надаєте адміністративні послуги, то відштовхуєтесь від
проблем споживача, не від
можливостей держави та
розміру бюджету, виробничих потужностей. Так само
й у бізнесі, ми маємо орієнтуватися на потреби нашого
клієнта — споживача. Однак не в кожному бізнесі так.
Скільки років Ви вже в публічній сфері?
Наталя: Я працюю з
2001 року, й уже 17 років служу від імені держави.
Світлана: За 17 років
роботи, які досягнення вважаєте значними, такі, що
принесли користь державі?
Наталя: Користь принесли ЦНАПи. Цим я пишаюся на міжнародному рівні,
оскільки ЦНАПИ України —
це те, що ідентифікує нашу
державу на кращому рівні.
Коли ми буваємо у відрядженнях і вивчаємо досвід
інших країн — ми беремо
звідти якісь моменти. Але,
я вважаю, що й у нас є чому
повчитися.
Світлана: Ви брали
участь у створенні ЦНАПів?
Наталя: З 2006 року,
коли створювалися дозвільні
центри й коли вони обслуговували виключно бізнес — це
було важко. До того ж вони
надавали обмежений спектр

послуг. Це була проблемою,
оскільки ніхто не хотів працювати в одному напрямку.
Далі, крок за кроком, почали будувати систему. Якщо
вирішення питання залежало від центрального рівня
— підприємець бігав по закритих кабінетах і намагався
розв’язувати їх.
З 2007 року я почала створювати дозвільний центр. Після
його створення у 2011 році
в новому форматі, ми почали додавати до дозвільних
документів адміністративні
послуги.
Якщо ви бажали побудувати
будинок для себе — це адміністративна послуга, якщо
це багатоквартирний будинок і ваш бізнес, то це — дозвільна процедура.
Світлана:
Перша
освіта й досвід роботи у Вас
педагогічні, далі здобули еко-

Коли я потрапила
в команду Київської
міської державної
адміністрації, зрозуміла, що кожен є
особистістю, люди,
захоплені своєю роботою

номічну освіту. Планували
працювати в бізнесі?
Наталя: Я навчалася
в педагогічному коледжі, і це
стало для мене базою знань
і вмінь, що стало підґрунтям до подальшого розвитку.
Економічну освіту я почала
здобувати, оскільки у 2001
році прямо зі школи я пішла
на державну службу, і з педагогічною освітою там було
важко.
Мені пощастило з першим
керівником, який навчив
мене читати закони. Першим
місцем роботи був Фонд Державного майна по м. Києву,
я працювала у відділі оренди
державного майна. Там був
специфічний навчальний заклад, який навчав управлінців економіки, підприємництву. Отже, у той момент для
мене це було необхідністю.
Світлана: Що вам дав
досвід навчання в Академії
державного управління при
Президентові України?
Наталя: Мені було
цікаво навчатись, тому що
там були потужні викладачі,
які дали можливість подивитися на державу з рівня
класичних підходів, досвіду
управління в інших країнах.
У мене з’явилося інше бачення. Я більше себе ідентифікую до практика, але
коли спілкуєшся із науковцями й бачиш інші вироблені
моделі, які мають доказову
базу, — це розширює кругозір.
Світлана: Чому вибрали йти в науку й що це
Вам дало?

#DICTUM_TALKS

Як ефективно управляти командою з 400 адміністраторів на держслужбі та трансформувати дозвільні
центри в ефективні органи для допомоги бізнесу та
громадянам — обговорила Світлана Мороз в інтерв’ю
#Dictum_talks з Наталією Шамрай
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Якщо ви бажали побудувати будинок
для себе — це адміністративна послуга,
якщо це багатоквартирний будинок і
ваш бізнес, то це — дозвільна процедура

Наталя: У науку пішла завдяки оточенню науковців,
вони мене підштовхнули. Я взяла для себе багато чого нового.
Наразі я науковий керівник і веду магістерські роботи, викладаю в Національній академії при Президентові України.
Світлана: Які переваги виокремлюєте для себе від науки? Говорячи про себе: певний час я викладала в КПІ на Юридичному факультеті дисципліну «Адміністративний і судовий
процес», а зараз практикую як адвокат в адміністративному
процесі із податкових та господарських спорів. Для мене викладання стало поштовхом навчатися самій.
Наталя: Я почуваюсь молодою та прогресивною. Молодь — це рух, бажання розвиватися, вони генерують чудові
ідеї.
Світлана: Як змінився Ваш світогляд за 17 років на державній службі?
Наталя: Мені пощастило із людьми, з ким я працюю. Це
оточення змінило бачення самого поняття «державна служба».
Працюючи на державній службі, я отримала певний досвід, як
позитивний, так і негативний.

Коли я потрапила в команду
Київської міської державної
адміністрації, зрозуміла, що
кожен є особистістю, люди,
захоплені своєю роботою.
Світлана: Як державний службовець яких принципів Ви притримуєтесь у
роботі?
Наталя: Державний
службовець діє тільки в межах та на підставі чинного
законодавства, але з погляду
юридичної площини, можна
розуміти закон по-різному.
Другий момент: Закон «Про
адміністративні
послуги»
— унікальний. Є моменти,
які державна служба робить
правильно для кращого результату.
Світлана: Перейдемо
до частини, яку було б особливо корисно почути бізнесу.
Скільки у вас підлеглих?
Наталя: По штату в
нас 120 осіб. Щодо команди
адміністраторів Києва — це
400 уніфікованих адміністраторів, які вміють усе.

#DICTUM_TALKS

Світлана: Така кількість людей у бізнесі може
генерувати 100 млн грн обороту. Тож як управлінець
яку стратегію Ви обираєте,
які підходи й інструменти в
управлінні використовуєте?
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Наталя: Тут допомагає державна служба, тому
що там усе просто. Є керівник, є підлеглі. Якщо ми кажемо про мобільну групу
адміністраторів — їх 50 осіб
й один керівник цієї групи.
Цим ми відрізняємося від

класичної державної служби. При організації роботи ЦНАПу керувалися тим,
щоб ефективно використовувались і людський час, і
матеріальні ресурси бюджету міста Києва, тому що
ми фінансуємося виключно
із бюджету. Ми не беремо
додаткових коштів за отримання послуг, ЦНАПи — це
іміджевий проєкт для влади.
Світлана:
Наталю,
як Ви оптимізуєте людський
час?

себе відповідальність, навіть
якщо ти не керівник.
Світлана: Чи використовуєте Ви навчання з питань функціоналу, психологічні тренінги?
Наталя: Нам допомогає колективне позаробоче
життя. Спілкуючись один
з одним, ми розуміємо, хто
чим живе, формуємо разом
єдиний погляд — куди нам
варто розвиватися.
Світлана: Чи виникало колись у Вас бажання працювати у сфері бізнесу?

Світлана: Отже, короткий висновок: бюджет ми
оптимізуємо шляхом того,
що не дозволяємо зайвих
витрат, а ефективність людського ресурсу реалізуємо
через розподілення функціоналу, тому функції окремих
працівників не змішуються
між собою.

Наталя: Скоріше за
все — ні. Моя робота тут. Я
не можу її назвати класичною державною службою. Це
наче бізнес-організація.

Наталя: Також, ще
це можливість ініціювати,
приймати рішення і брати на

Наталя: Частіше я
стикаюся з іншою проблемою — не можу набрати чоловіків у штат. Але при цьому

Світлана: Чи стикалися Ви як жінка-управлінець з питанням гендерної
дискримінації в колективі?

намагаюся зберігати гендерну рівність для того, щоб у
колективі були здорові відносини.
Світлана: А особисто Ви мали досвід із дискримінацією?
Наталя: На щастя, ні.
Усі люди — різні, тож чим
людина наповнена — тим і
ділиться. Залежно від оточення людина стає або гарнішою, або гіршою. Важливим
є баланс і розуміння того,
що при такому балансі буде
здорове суспільство. Гендер
— це не тільки чоловіки та
жінки. Це певні умови для
населення. Це гарне філософське поняття.
Світлана: Які побажання Ви можете висловити
іншим керівникам?
Наталя: Я бажаю,
щоби керівники займалися
улюбленою справою. Якщо ти
любиш свою справу — у тебе
все вийде, а якщо набирається кваліфікована команда
— відповідно підвищується
ефективність загалом.

#DICTUM_TALKS

Наталя: Наприклад,
на посаду адміністратора
ми обираємо осіб із вищою
освітою, які пройшли конкурс. Далі є момент: кожен
хоче своє робоче місце в кабінеті. Для цього створено
різні зони: подання документів, колцентр, рецепція,
отримання документів тощо.
Головним критерієм виступає мінімізація витрат часу
заявника. Тому з’являється
необхідність
розподіляти
все. Це гарно для великого
міста. Для маленького містечка це не актуально, тому
що це принесе зайві витрати
адміністратору, у якого не
буде стільки роботи.
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Законодавчі новели, нові вимоги
до перевірок і зміни судової практики — до чого має бути готовий
бізнес у питаннях податків?
Юридична компанія Dictum разом з Всеукраїнською асоціацією
автостанцій зібрали підприємців у Бізнес-школі «КРОК», щоб
поділитися досвідом й успішними
кейсами й роз’яснити ключові новели податкового законодавства
на “Dictum Tax Talks: про податки
для бізнесу”.
Учасники заходу дізналися про:
•
•
•

#DICTUM_BUSINESS

•
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•
•

вимоги до первинної документації для підтвердження господарських операцій
ознаки перевірки фіктивності
й реальності контрагентів
нові практичні поради проходження податкових перевірок
способи податкової оптимізації за допомогою структурних
ФОПів
помилки та наслідки за результатами податкової оптимізації
законодавчі зміни щодо порядку проведення перевірок

СКАНУЙТЕ QR-КОД ТА ОТРИМАЙТЕ
ДОСТУП ДО КОРИСНИХ МАТЕРІАЛІВ!

67

#DICTUM_BUSINESS

ЯК ДЕВЕЛОПЕРАМ ЗАХИСТИТИСЯ
ВІД ЗЛОВЖИВАНЬ ПОДАТКОВОЇ ТА
ОСКАРЖИТИ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ?

#CASE_STUDY

Девелопери часто стають
жертвами податкової через визнання операцій
з підрядниками фіктивними. Світлана Мороз,
адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії
Dictum, поділилася ключовими порадами для підприємців будівельної сфери для судової перемоги
над ДПС на основі нашого
реального кейсу.
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Замовник будівництва найняв генерального підрядника та мав сплатити йому кошти
для здійснення генерального будівництва.

•

•

•

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПЕРЕВІРКИ:

ДПС винесла податкове
повідомлення-рішення щодо забудовника на суму 6,6 млн грн;
податкова назвала ці
відносини фіктивними
й такими, що не мали
реального
характеру;
відкрито
кримінальне
провадження, вручені підозри, складені обвинувальні акти.

АРГУМЕНТИ
ПОДАТКОВОЇ:

1. генпідрядник не мав ресурсів, аби збудувати багатоповерхівку, і саме ця
недостатність вказувала
на фіктивність операції;
2. замовник не заплатив
повну вартість контракту
за будівельні роботи, що
говорить про те, що цих
робіт не було (із загальної вартості контракту в
12 млн грн було сплачено
тільки 6 млн грн).
•

СТРАТЕГІЯ:

Ініціювання
проведення
будівельно-технічної
експертизи

•

Спростування недостатності трудових відносин

•

Оскарження
відношення контрагента до
кримінального провадження

РІШЕННЯ СУДУ:

Суд першої інстанції у
своєму рішенні зазначив:
1. попри наявність дебіторської
заборгованості,
зміст документів засвідчує факт руху коштів між задекларованими
учасниками;
2. податковою не було надано доказів про відсутність трудових відносин;
3. забудовник не позбавлений можливості здійснювати таку діяльність;
4. забудовник також може
здійснювати й посередницьку діяльність і залучати трудові ресурси
інших суб’єктів господарювання.
Висновки суду апеляційної
інстанції
На стадії підготовчого засідання ми подали клопо-

Під час апеляційного розгляду ДПС зазначила, що під час
перевірки їм не надали проєкти на будівництво, документи, які підтверджують якість
будівельних
матеріалів,
зазначені у формах КБ2, КБ3,
журнали відвідувань, заїзду
та виїзду транспорту. Також
ДПС вказала, що висновки
експертизи не можуть бути
взяті до уваги, оскільки ці
документи не були вивчені
під час податкової перевірки.
Однак колегія суддів вважає, що ця проєктна документація й інші документи,
які підтверджують якість,
безпеку матеріалів, які були
використані при проведенні будівельних робіт, журнали відвідувань тощо не є
первинними в розумінні ЗУ
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні. Крім того, відповідачем не надано доказів, що
така документація витребувалась під час розгляду заперечення позивача на акт перевірки. Тому вони можуть
бути використані позивачем при оскарженні результатів податкової перевірки.
ДПС не визнавала наявність
трудових відносин щодо
спорудження та введення
в експлуатацію об’єктів не-

#CASE_STUDY

ПРОБЛЕМА

тання про призначення
будівельно-технічної експертизи. Експерту поставили
питання: чи співпадає обсяг виконаних робіт із тими
даними, які були зазначені
генпідрядником і погоджені
замовником у відповідних
актах. Ця експертиза стала
доказом реальності виконання робіт підрядником.
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рухомості. Попри належне
оформлення документів, на
думку податкової, неможливо було встановити, що все
це стосується одного об’єкта.
Суд із цією позицією не погодився й побачив взаємозалежність цієї позиції. Крім
того, угоду генерального підряду не було визнано недійсною в судовому порядку.

договорами цивільно-правового характеру, аутсорсингу та аутстафінгу.

Відсутність працівників та
основних фондів не виключає можливості реального
виконання ними господарських операцій та не свідчить
про одержання необґрунтованої податкової вигоди позивачем, оскільки залучення
працівників є можливим за

Факт порушення кримінального провадження відносно контрагента позивача та отримання пояснень посадових осіб господарюючого суб’єкта, в рамках такого провадження, не є
беззаперечним фактом, що підтверджує відсутність реальних
правових наслідків всіх господарських операцій, проведених
позивачем та його контрагентом. Тому, матеріали досудового
розслідування щодо контрагента позивача не можуть враховуватися як неспростовний доказ фіктивності правочину між
позивачем та контрагентом.

Відсутня норма в законодавстві, яка б зобов’язала підприємство перевіряти наявність таких ресурсів у контрагента та формувати податковий кредит лише за їх наявності.
Акт перевірки не має документального підтвердження щодо
відсутності фінансово-господарських відносин позивача по
взаєморозрахунках із цим контрагентом. Отже, ДПС потрібно
було надавати докази на обґрунтування цієї позиції.

РЕЗУЛЬТАТ

#CASE_STUDY

Рішення суду першої та апеляційної
інстанції ухвалено
на користь клієнта,
арешт з рахунків та
будь-які інші санкції
зняті, що дало змогу продовжити будівництво об’єкта.
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DICTUM СТВОРЮЄ
ІНДИВІДУАЛЬНІ ІНТЕГРАЦІЇ
для юристів, бухгалтерів та аудиторів
Замовляйте персональну презентацію
PlanFix для вашої компанії
066 372 24 29

СКАНУЙТЕ QR-КОД І ДИВІТЬСЯ ВИСТУП
СВІТЛАНИ МОРОЗ ПРО ТЕ, ЯК МИ
АВТОМАТИЗУВАЛИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ В
DICTUM І ЗБІЛЬШИЛИ ЕФЕКТИВНІСТЬ
НАШОЇ РОБОТИ!

#CASE_STUDY

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС
ОБШУКІВ: ЛАЙФХАКИ
ЗНЯТТЯ АРЕШТУ
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Що робити підприємцю, до якого увірвалися слідчі СБУ з обшуком і вилучили майно, яке надалі було
арештоване судом? Саме з таким запитом до нас звернувся клієнт уже після того, як програв 1 інстанцію та
подав апеляційну скаргу.
Але ми оперативно вивчили всі матеріали справи,
знайшли порушення СБУ та отримали рішення апеляційного суду на користь клієнта! Якою була наша
стратегія та що потрібно робити, щоб успішно зняти
арешт з активів — розповів Олексій Мірошник, юрист
Юридичної компанії Dictum.

Судом постановлено ухвалу про дозвіл на
обшук у житловому приміщенні фізичної
особи.
Грошові кошти не входили до переліку,
щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення
обшуку.
СБУ проведено обшук у житловому приміщенні, у результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти.
Судом першої інстанції задоволено, погоджене з прокурором, клопотання слідчого
та накладено арешт на грошові кошти, належні фізичній особі, тимчасово вилучене
під час обшуку.

СТРАТЕГІЯ:
•

Аналіз
клопотання
слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно

•

Підготовка та направлення адвокатських запитів

•

Підготовка доповнення
до апеляційної скарги

ОБСТАВИНИ:

Спочатку СБУ звернулася до
ДПС із запитом про надання
інформації про підприємство, засновника та директора цього підприємства.
У відповідь на запит ДПС
здійснила аналіз податкової
звітності підприємства та
зробила аналітичне дослідження, у якому зазначила
про можливі ймовірні втрати дохідної частини Державного бюджету України.

#CASE_STUDY

ПРОБЛЕМА
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На підставі аналітичного
дослідження СБУ:
1. внесла відомості до
ЄРДР;

Ми направили адвокатські запити до ДПС, предметом яких
стало отримання інформації:
1. яке нормативного регулювання виготовлення такого дослідження, його форми та змісту;

2. провела негласні слідчі
(розшукові) дії;

2. чи реєструвалось це аналітичне дослідження в системі
документообігу ДПС;

3. встановила адресу місця
проживання засновника
підприємства;

3. чи було це дослідження передано відповідному підрозділу
ДПС для вжиття відповідних заходів.

4. отримала ухвалу слідчого судді про дозвіл на
проведення обшуку;
5. тимчасово вилучила
грошові кошти, належні
засновнику підприємства;
6. звернулася до суду з
клопотанням про арешт
тимчасово вилученого
майна.
Проаналізувавши підстави
проведення обшуку, виникла необхідність встановлення правового регулювання
аналітичного дослідження.

4. У відповідь на адвокатський запит ДПС повідомила, що це
аналітичне дослідження не надходило та не реєструвалося
в АІС «Управління документами».

РІШЕННЯ СУДУ:

Ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно особи, яка
є кінцевим бенефіціарним власником та керівником ТОВ.
Разом з тим, органом досудового розслідування не надано, а
слідчим суддею не встановлено наявність належних та допустимих доказів, які б підтверджували необхідність у застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин колегія суддів прийшла до висновку, що слідчим не було доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, не вказано, у який спосіб та
для з’ясування яких обставин, що мають значення в цьому кримінальному провадженні, можливе використання
як речових доказів грошових коштів, що були арештовані.
Вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно.
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РЕЗУЛЬТАТ:
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На підставі проаналізованих обставин, які
свідчать про неповноту й однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді була
скасована як незаконна, наша апеляційна
скарга на користь клієнта була задоволена,
з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання слідчого за недоведеності необхідності арешту майна.

СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД У ФОП:
ПОЗИЦІЯ ПОДАТКОВОЇ
Цього разу у фокусі наше протистояння з ДПС: податкова перевірка встановила, що дочка-ФОП здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями
матері-ФОП та впливала на економічний результат її
підприємницької діяльності. У результаті — донарахування на суму понад 140 000 грн!
Як команді Юридичної компанії Dictum вдалося
успішно відстояти інтереси клієнтів — розповів юрист
Олексій Мірошник.

ПРОБЛЕМА
До нас звернулася за підтримкою фізична особа-підприємець,
яка займається оптовою торгівлею харчовими продуктами, щодо
якої було проведено планову виїзну документальну перевірку.

1. складено акт про результати перевірки;
2. винесено 2 податкових повідомлення-рішення, якими донараховано військовий збір і ПДФО на загальну суму понад 140 000
грн;
3. встановлено, що ФОП завищила витрати на загальну суму 493
624 грн;
4. виявлено, що витрати на бухгалтерські послуги, які безпосередньо не пов’язані з господарською діяльністю та не пов’язані з отриманням доходів, безпідставно включені до складу витрат.
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За результатами проведення перевірки було:
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СТРАТЕГІЯ:
•

ініціювання позовної
заяви;

•

поновлення строку звернення до адміністративного суду;

•

спростування доводів
митного органу про непідтвердження заявленої
митної вартості товарів;

•

спростування правомірності застосування
митним органом резервного методу визначення
митної вартості товарів.

РІШЕННЯ СУДУ:
1. Після подання позовної заяви про оскарження коригування Київська
міська митниця Державної
фіскальної служби, разом
із відзивом на позовну заяву, надала клопотання про
залишення позовної заяви
без розгляду, у зв’язку з пропуском строку на звернення до суду з цим позовом.
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Враховуючи це та ненадання
інших причин поважності
причин пропуску строку
звернення, суд задовольнив
клопотання митниці. Однак
вже ОАСК своєю ухвалою
поновив строк на звернення до суду із нашим позовом
та відкрив провадження у
справі.
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2. Невизначення митної вартості митниця обґрунтувала відсутністю інформації про вартість страхового
поліса товару та неможливістю встановити спосіб оплати за договором.

Однак жодного застереження щодо страхування товару, що перевозиться, умовами СРТ не передбачено. Натомість позивачем правильно зауважено про допустимість відсутності страхового поліса при такому перевезенні.
Отже, ненадання страхового поліса не може бути підставою
для виникнення сумнівів у задекларованій митній вартості,
за умови відсутності: імперативної вказівки на необхідність
оформлення такого поліса та зобов`язання жодної зі сторін застрахувати товар у контракті.
3. Суд встановив, що представники митниці не довели
невідповідність заявленого в контракті способу оплати. Презюмування митним органом неможливості його встановити
є недопустимим у розрізі принципу обґрунтованості рішення
суб`єкта владних повноважень.
При цьому позивач при здійсненні імпортування товару на митну
територію України на підтвердження заявленої ним митної вартості товару за ціною контракту надав повний пакет документів.
Отже, колегія суддів прийшла до висновку, що позивач під час
митного оформлення надав усі необхідні документи.
За результатами розгляду судом апеляційної інстанції рішення
суду першої інстанції залишено в силі та встановлено, що митний орган в ході апеляційного розгляду з неналежних причин
не надав суду доказів, які б могли підтвердити його позицію
щодо прийняття рішення про коригування митної вартості.

РЕЗУЛЬТАТ:

Нам успішно вдалося поновити строк
звернення до адміністративного суду,
спростувати доводи митного органу про
непідтвердження заявленої митної вартості товарів та спростувати правомірність
застосування митним органом резервного методу визначення митної вартості товарів.

КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ
ВАРТОСТІ ТОВАРУ: ЗАХИСТ
ВІД ПОРУШЕНЬ ДМС
Через які помилки митних органів суди скасовують
їхні рішення, як вчасно їх виявити та використати для
захисту бізнесу?
Олексій Мірошник, юрист Dictum розібрав переможний кейс компанії та презентував ефективну стратегію, завдяки якій нам вдалося захистити в суді інтереси клієнта, імпортера кави.

ПРОБЛЕМА
Переглядаючи документацію, надану нашим клієнтом при перевірці митної декларації, митний орган виявив наступні порушення:
1. вказано умови поставки CPT, однак при цьому декларантом до
митного органу не надано страховий поліс;
2. відповідно до зовнішньоекономічного договору, неможливо
встановити умови оплати;

4. митним органом здійснено коригування митної вартості товару
за допомогою резервного (шостого) методу коригування митної
вартості товарів.
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3. відповідно до наданих товаросупровідних документів, неможливо встановити, який саме спосіб оплати є дійсним для цієї
поставки;
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декс України не містить заборони на провадження господарської діяльності між ФОПами, які є родичами.
Суд погодився, що акт здачі-прийняття робіт (надання послуг)
є первинним документом, який є підставою для формування
витрат із ПДФО, а отже, всі витрати ФОПа на бухгалтерські послуги, які використовувались у господарській діяльності, були
документально підтверджені.
Суд дійшов висновку, що ДПС як суб`єкт владних повноважень
не довела встановлені актом перевірки порушення ФОПа, що
слугували підставою винесення податкового повідомлення-рішення. Відповідно, суд визнав його протиправним і скасував.

СУД АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ:

СТРАТЕГІЯ:
•

детальний аналіз матеріалів перевірки;

•

перевірка договору про
надання послуг між
ФОПами та первинних
документів;

•

•

подання позовної заяви
зі встановленими доказами;
спростування факту наявності порушень вимог
податкового законодавства.
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РІШЕННЯ СУДУ:
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У ході перевірки податківці прийшли до висновку, що дочка нашого клієнта
як ФОП здійснювала фактичний контроль за бізнес
рішеннями матері як ФОПа
та впливала на економічний
результат її підприємницької
діяльності.
Однак юристи Dictum встановили, що Податковий ко-

1. встановив, що під час розгляду справи представники ДПС
не надали належні та допустимі докази на підтвердження правомірності викладеного в акті перевірки висновку про заниження позивачем оподатковуваного доходу;
2. підтвердив, що матеріали справи свідчать, що ФОП здійснювала податковий облік відповідно до вимог чинного
законодавства;
3. підтримав рішення суду першої інстанції на користь нашого клієнта.

РЕЗУЛЬТАТ:

Суди обох інстанцій визнали податкове
повідомлення-рішення незаконним і підтвердили його скасування, чим позбавили
нашого клієнта протиправного донарахування податкових зобов’язань на суму понад 140 000 грн.

ШТРАФИ ДЕРЖПРАЦІ: СЕКРЕТИ
ОСКАРЖЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Чергова ситуація, в якій Юридична компанія Dictum
допомогла клієнту оскаржити незаконне рішення
контролюючого органу! Цього разу юрист Олексій
Мірошник розкрив секрети нашої судової перемоги та
поділився порадами для підприємців для захисту під
час перевірок Держпраці.

ПРОБЛЕМА

Під час позапланової перевірки інспектор Держпраці визначив
«найманим працівником» підрядника клієнта та наклав на підприємство штраф. Підводним каменем стало те, що підрядник не
розповів інспектору про наявність господарського договору між
ним і клієнтом.

1. виявлено використання найманої праці без офіційного оформлення трудових відносин;
2. складено акт, яким встановлено порушення ч. 3 ст. 24 КЗпП
України;
3. винесено припис про вжиття заходів щодо усунення встановленого порушення;
4. винесено постанову про накладення штрафу в розмірі 96 000
грн.

#CASE_STUDY

Отже, за результатами позапланової перевірки додержання законодавства про працю було:
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СТРАТЕГІЯ:
•

детальний аналіз матеріалів перевірки

•

перевірка договору про
надання послуг і первинних документів

•

подання позовної заяви
та доказів

•

проведення допиту
контрагента як свідка в
судовому засіданні

•

спростування факту наявності трудових відносин

РІШЕННЯ СУДУ:
Факт отримання нашим клієнтом послуг із консультування у сфері продажу текстильних виробів від
фізичної особи-підприємця
підтверджено актами приймання наданих послуг та
оплати за них рахунками —
фактурами, прибутковими
касовими ордерами та квитанціями до них, копії яких
наявні в матеріалах справи.
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Отже, позивач і ФОП перебувають у господарсько-правових відносинах, а не в трудових відносинах, як на те
посилався інспектор в акті
перевірки.

80

Суд дійшов висновку про
необґрунтованість висновку
Держпраці щодо допущення
нашим клієнтом порушення
частини третьої ст. 24 КЗпП
України та наявність підстав
для визнання протиправними та скасування припису та
постанови про накладення
штрафу.

РЕЗУЛЬТАТ:
Команда Юридичної компанії Dictum
успішно спростувала факт наявності трудових відносин між клієнтом і ФОПом і
зберегла оскаржила необхідність сплати
штрафу на суму 96 000 грн.

СПІВПРАЦЯ З
СТАТИ ДОНОРОМ

БлагоДІМ — це особлива громадська організація, яка вже понад три роки об’єднує навколо себе небайдужих мешканців Ірпінського регіону. Організація допомагає жінкам-жертвам домашнього насильства — забезпечує прихистком, їжею, одягом
і фінансовою допомогою для оренди житла, адже навіть інколи
одна доба разом з агресором може коштувати життя. Також
БлагоДІМ займається збором коштів на лікування, забезпеченням продуктовими наборами для людей похилого віку, які проживають самі, та організовує корисні тренінги ветеранів АТО.
Для підтримки цих ініціатив, Юридична компанія Dictum із
радістю долучилась до спеціальної благодійної акції. Для нових
клієнтів, Світлана Мороз у якості благодійного лота запропонувала знижку -40 % на комплексний супровід реєстрації торговельної марки, а отримані від цього кошти було направлено на

втілення соціальних проєктів ГО «БлагоДІМ». Приємно
відчувати себе причетними
до доброї справи!
Як юридичний амбасадор
ГО «БлагоДІМ» навесні ми
підтримали нову рубрику —
«Запитай профі». Світлана
Мороз відповіла на 7 юридичних питань, які ставили
учасники та друзі організації.
Робити добрі справи зовсім
просто, головне — щире бажання та вогник у серці.
Dictum — творимо добро та
захищаємо справедливість
разом!

#DICTUM_ТУРБОТА

Благодійність — це не данина моди, а поклик душі. Ми зрозуміли, що найприємніша річ для нашої команди — робити
світ навколо нас кращим та залучати до цього процесу якомога
більше однодумців. А один зі способів це зробити — долучитися до спільних проєктів тих, хто професійно займається підтримкою уразливих груп населення.
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Замурчательні
справи Інокентія

Друзі, нумо знайомитися! Мене звати Інокентій, я найюридичніший кіт країни. Маю честь бути талісманом юридичної компанії Dictum та зберігати всі секрети наших клієнтів.
Моє життя в офісі справді замурчательне, оскільки я оточений
ласкою, любов’ю та безліччю обіймів із боку працівників та гостей. Але не думайте, що я байдикую: щодня з 10:00 до 18:00
мені доводиться обходити весь офіс, щоби перевірити готовність завдань і підтримати гарний настрій у клієнтів і працівників.
Також я відповідаю за благодійну діяльність нашої компанії.
Оскільки тривалий час я проживав у притулку для тварин, я
чудово розумію необхідність добрих справ у сучасному світі.
Тому разом із партнерами Dictum ми підтримуємо різні благодійні ініціативи.
Радий бути частиною такої креативної та сильної команди!
Запрошую до нас в офіс, аби отримати дозу щастя й гармонії!

Уже рік у нас в офісі живе чудовий кіт Інокентій, він же Кеша,
йому приблизно три роки. Чому приблизно? Ми взяли його з
притулку й точний його вік невідомий.
Ідея взяти опіку над твариною всім офісом у нас була давно, але
все ніяк не доходили руки до її реалізації. І коли з’явився Кеша,
стало очевидно, що це рішення було правильним, адже добрі
справи надихають на приємні зміни.

4. Часто клієнти приходять
до нас в офіс зі складними кейсами, переважно
з негативним забарвленням. Наш Кеша дуже компанійський, коли приходять гості він завжди
заходить у переговорну,
щоби привітатися. І відбувається магія — при контакті з Інокентієм клієнти
розслабляються та починають посміхатися. Тому
зустрічі в нашому офісі
починаються не з кави.
5. У результаті Кеша став
першою особою компанії на наших офіційних
сторінках у соціальних
мережах, тому нас стали
більше знати й упізнавати як компанію, у якій в
офісі живе кіт. Коли ми зустрічаємося з колегами на
заходах, одне з перших їхніх запитань — як поживає Кеша. А всіх гостей,
які запитують, що принести до чаю, ми просимо
принести котячий корм :)

Тож що цей комочок щастя приніс в офіс компанії Dictum?

2. До того ж у нас як у юридичної компанії дуже серйозна
й офіційна робота, а Кеша допомагає нам подолати певні
стереотипи, демонструючи, що ми — теж люди, здатні на
любов та піклування. Також він став нашим постійним
учасником колективних фотосесій і сторіс, і жодна нарада чи святкування не проходить без його присутності.
3. Стресові ситуації в роботі, багато монотонних рутинних
завдань, необхідність опрацьовувати купу інформації й
текстів дійсно може виснажити, але саме Кеша в такі моменти допомагає зняти стрес, відволіктися та зарядитися
позитивом.

Тож раді будемо бачити вас
у нашому офісі, щоб обговорити важливі питання за
чашкою кави та особисто познайомитись із нашим надвідповідальним і позитивним працівником — котом
Інокентієм.

#DICTUM_ТУРБОТА

1. Ми хотіли ще більше зміцнити колективний дух. Якщо
пам’ятаєте, раніше в дитячих садах і школах були живі
куточки, і дітям дуже подобалося гуртом дбати про
тварин. З появою Кеші з’явилося більше тепла і доброти в офісі, колектив дуже любить його, і завдяки
цьому нам вдалося створити відчуття дому й родини
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ЯК МИТЦЯМ ЗАХИСТИТИ СВОЇ
ТВОРИ: ЮРИДИЧНІ ЛАЙФХАКИ
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Ваш витвір мистецтва
сплагіатили, незаконно
використовують чи ще
й заробляють на цьому
кошти? Світлана Мороз
поділилася юридичними
лайфхаками для митців
щодо того, як захистити
свої авторські права.

Юридична сторона мистецтва — яка вона? Чи є
вона підприємницькою? Чи потрібно оподатковувати таку діяльність?
Дуже поширена ситуація на сьогодні, коли трапляється викрадення чужих творів, їхнє використання з метою отримати прибутку. Митці продають через інтернет свої товари та послуги, тому без проблем ті, хто
займається поліграфією чи виготовленням сувенірної
продукції, можуть знайти принт, який їм сподобався. Ситуація із захистом авторських прав наразі розвивається, проте Закон України «Про авторські та
суміжні права» ще не є досконалим, не регулює багато
питань, тож у більшості випадків ми спираємося на
судову практику.
Якщо трапилося порушення авторського права, необхідно його фіксувати. Якщо це сталося в Інтернеті
— робити скріншоти, якщо реалізується сувенірна
продукція з «краденими» зображеннями — необхідно
купити цю продукцію (провести контрольну закупку). Важливо в такій ситуації отримати чек як підтвердження, що цей товар ми придбали саме в цього
продавця. Далі ми формуємо доказову базу, яку можемо використовувати, у тому числі в суді.
Обов’язково необхідно зв’язатися із тією особою, яка
використовує неправомірно ваші твори із власною
метою.
Досить популярним методом боротьби із шахрайськими інтернет-сторінками є реєстрація авторського права. У такому випадку ми можемо звернутися з
офіційним листом до служби підтримки, що надалі
призведе до блокування зображень, постів, де було
використано ваші матеріали.

Як має оподатковуватися діяльність художників?
Наразі в державі сформована політика в контексті
оподаткування — оподаткувати всю готівку,
яка є в громадян. Якщо
взяти всі гроші в Україні,
то близько 60 % з них —
це неоподаткована готівка. Якщо прослідкувати
законодавчі зміни — усе
робиться для того, щоби
цю готівку оподаткувати.
Один зі шляхів до цього
— уведення РРО.
Це лише питання часу,
коли це почне стосуватися митців. Тому необхідно вже починати готуватися до використання
РРО чи реєстрації як
фізичної
особи-підприємця для здійснення
безготівкових операцій.
Незабаром усім митцям

#DICTUM_АРТЗАХИСТ

Ситуація із захистом авторських прав
наразі розвивається, проте законодавство не є досконалим і не регулює багато питань, тож у більшості випадків
ми спираємося на судову практику

Більшість кейсів із нашої
практики закривалися
шляхом перемовин. Було
проведено контрольні
закупки, написано офіційного листа, на який
не було жодного реагування. Після цього ми
вели комунікацію надалі
з Інстаграм, Фейсбук та
іншими ресурсами. Далі
виходили на авторів і питали про умови, у зв’язку
з цим складали ліцензійні угоди, які передбачали
гонорар для автора.
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доведеться стати ФОПами, увійти до третьої
групи оподаткування та
платити 5 % з обороту. Це
найпростіший варіант,
який існує зараз. Щоби
не боліла голова, як це
все зробити — кращим
рішенням буде найняти
бухгалтера для обслуговування ФОП.
Зараз на артринку митцю
як фізичній особі переслали кошти на картку або
дали готівкою в конверті
— це не оподатковується
та є порушенням законодавства. Якщо говорити
про фізичних осіб — необхідно платити 18 % доходу від фізичних осіб і
1,5 % військового збору
— разом 19,5 %. Також
податкове законодавство
зобов’язує раз на рік декларувати свої доходи та
платити податки.

#DICTUM_АРТЗАХИСТ

Коли людина продала
картину чи витвір мистецтва: кому після продажу належить авторське право?
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Коли митці продають
свої вироби, вони часто
роблять це без договору.
Це неправильно, тому
що клієнт переконаний,
що купив і картину, й
ідею, а митець продав
лише полотно, а не ідею.
Найгіршим сценарієм у
цій ситуації є конфлікт
між автором і клієнтом,

Митці потребують додаткового
захисту, тому що
це важка праця
— народжувати
ідеї та втілювати
їх
матеріально,
тому наші українські автори заслуговують на більше
через друкування надалі
цього твору на продукції, подальший його продаж.
У такому випадку в автора має бути договір,
де він зазначає: чи передає він виключну чи
невиключну ліцензію на
цей твір. Що мається на
увазі? У нас є автор, він
є власником твору. Продаючи цей твір, він продає разом із ним виключні чи невиключні права.
Виключні майнові права
означають, що з моменту
покупки клієнт вирішує:
тиражувати чи розповсюджувати продукцію,
перепродавати. Якщо автор передає невиключні
майнові права, то він має
вказати, які саме.
Таким чином, автор
зафіксує і вкаже шляхи використання такого
виробу. Якщо захищати

автора, коли цієї домовленості немає — значить,
відсутня й домовленість
із приводу передачі
виключних прав. Отже,
права, не передані за документом, вважаються
такими, що не були передані. У такому випадку
важко довести, для якого
цільового призначення
автор передав цей виріб.

Митцям необхідно підготуватися
до використання
РРО чи реєстрації
у якості фізичної
особи-підприємця для здійснення безготівкових
операцій

Це складне й комплексне питання. Якщо говорити про
використання брендингу в мистецтві, треба розуміти,
що це комерційна мета. Коли вирішується питання, чи
мав право митець використовувати цей елемент, а він
уже продав виріб із комерційною метою — потрібно
буде залучити експерта.
Експерт відповідатиме на питання, чи є цей елемент
брендингу достатнім для того, щоби говорити про
його вплив на цей виріб. У судових експертів є свої
методики визначення цих нюансів, а якщо їх не має —
вони використовують міжнародні методики, наукову
літературу. Якщо говорити про те, чи додав цінності
виробу саме цей елемент — це важливе питання. Комплексно навмисно використовувати елемент треба з

обережністю, необхідно
отримувати відповідний
дозвіл.
Основна рекомендація:
контролювати та слідкувати за своїми виробами мистецтва, куди вони
далі йдуть. Україна наразі на шляху виховання
— у тому числі поваги до
права й мистецтва. Тому
митцям слід долучатися
до цієї соціальної місії,
нести освітню функцію, щоби люди ставали більш вихованими, у
контексті мистецтва, у
тому числі мали любов і
повагу до нього.

#DICTUM_АРТЗАХИСТ

У роботах митців іноді можна побачити схожі елементи чи ноти, здобутки іншої творчості: як бути із
цим?
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автор картини Ольга Адам

ПЕРЕВАГИ ДРУЖБИ
ЮРИСТІВ І ХУДОЖНИКІВ

Саме тому наш офіс прикрашають картини. Щодня наша команда й гості милуються чудовими витворами мистецтва від
художниці Ольги Адам Алрубайє. Ми раді співпрацювати з
Ольгою, адже саме вона забезпечила теплу атмосферу в офісі
й дала зрозуміти, як юристи та художники можуть бути корисними один одному.
Наше завдання як юристів — захищати права художників на
творчість

Ось як Ольга бачить основні переваги того, як юристи допомагають митцям:
1. Реєструють права інтелектуальної власності для підвищення захищеності творчої діяльності
2. Допомагають обрати систему оподаткування та ведення
підприємництва, щоби творити законно
3. Юридично оформляють безпечної демонстрації та збереження об’єктів творчості на виставках
4. Контролюють процес перевезення творів мистецтва, у тому
числі за кордон, та оформляють страховку для фінансового
захисту від можливих пошкоджень
5. Супроводжують безпечний процес продажу творів мистецтва з передачею прав і використанням юридичних механізмів для збереження репутації художника
6. Радять, як вчасно виявляти порушення та що робити, щоб
оперативно їх зупинити
7. Сприяють у пошуку доказів плагіату для підготовки до захисту
8. Проводять переговори з тими, хто порушує права художників, для припинення незаконних дій
9. Блокують ресурси порушників, якщо вони використовують
твори мистецтва без відповідного дозволу
10. Захищають у суді для припинення порушення та отримання
компенсації за незаконне використання об’єктів творчості
11. Консультують з усіх незрозумілих юридичних питань

Спілкування з художниками
підбадьорює, дає змогу поглянути на юридичні процеси свіжим поглядом та
переосмислити підходи до
роботи.
Світ мистецтва дарує
можливість знайти нових
клієнтів: на виставці чи
творчому вечорі ви зможете
познайомитись із заможним
покупцем дорогих картин.
Такі люди цінують безпеку своїх активів, а значить
точно потребують якісний
юридичний захист, і потенційно не лише цих творів, а
й приватного капіталу та
бізнесу.
А ще артпростір — це чудовий
антистрес, місце
креативу й культурної дипломатії! Келих ігристого в
картинній галереї — ідеальний варіант святкування
дня народження, ювілею компанії чи привід зустрітися з
клієнтами та партнерами
за душевними розмовами
про мистецтво.
Завдяки нашим друзям із команди Dictum ми бачимо, яку
приємність дарують твори
мистецтва в офісі: ви можете зробити у себе виставку
картин і запрошувати гостей на авторські екскурсії
— а може хтось і собі захоче
придбати картину чи так
само прикрасити свій офіс?
Часте спілкування з юристами підштовхнуло мене
на одну ідею: я дуже хотіла
б якось влаштувати для них
майстер-класи, на яких вони
б створили нові дизайни для
кодексів. Тільки уявіть, як
це цікаво та незвично!”
- переконана Ольга

#DICTUM_АРТЗАХИСТ

Коли ми говоримо про юристів, одразу уявляємо серйозних й
офіційних людей у костюмах, які тонуть у тонні документації.
Та насправді юристи — це креативні люди, які обожнюють відпочивати душею!
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ЛИНИЯ КРАСОТЫ
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ОКСАНА КУЗЬМЕНКО
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директор и основательница агентства Kuzmenko
PR&Events, находящегося в Италии и работающего
в странах Европы, Азербайджане, Украине.
Клиентка юридической компании DICTUM

В рамках специальной рубрики pARTime Ольга Адам Алрубайе
взяла интервью у Оксаны Кузьменко и расспросила у нее про
самые яркие впечатления от работы с международными знаменитостями в сфере музыки.
Оксана Кузьменко - 16 лет в ивент-индустрии.
За годы работы мероприятия разных форматов, организованные Оксаной Кузьменко, посетило более 1 200 000 гостей
География: Люксембург, Италия, Монте-Карло, Азербайджан,
Украина, Турция, ОАЭ, Бахрейн
Основные отличия: универсальность, мультикультурность,
обширный букинг-лист работы с артистами и музыкантами,
постоянный поиск.
Судите сами — в 30 с небольшим эта хрупкая маленькая девушка уже:
• была удостоена чести быть членом жюри Венецианского
карнавала как лучший ивент-менеджер Восточной Европы;
• 12 лет проработала совместно с арт-директором Венецианского карнавала Principe Maurice Maurizio Agosti;
• вела с ним Новогодние праздники на площади Сан-Марко,
на которых было до 70 тысяч человек;
• проводила выставки итальянских художников в Люксембурге, Киеве и других городах;
• устраивала Венецианское пати в Баку для Формулы-1 и для
семьи президента;
• также в Баку организовала беспрецедентное R&B-шоу с
бразильскими танцорами «Сеньорита»;
• первая привезла Будда-бар пати из Монако на кинофестиваль в Венеции, который посетило 4 тысячи человек — и
это по сей день самое крупное мероприятие фестиваля, к
тому же организованное женщиной-неитальянкой.
Мероприятия под организацией Оксаны всегда состоят из невероятных моментов: на них могут быть артисты из разных
уголков мира, лазерные шоу, выходящие из картин танцоры с
принтами картин на костюмах, фейерверк или стрельба огнем,
идти эффектный снежный дождь или танцевать загадочные
мимы — и все это в разных странах!
Во время пандемии, когда все ивенторы давно забыли, что такое — продавать билеты, — она все равно придумала, что можно сделать. Это еще раз подтверждает, что у Оксаны в голове
препятствий не существует.

Впервые в истории диджей
из Монте-Карло играл диджей-сэты в прямом эфире
с древнейшей площадки,
исторического центра Украины — Национального заповедника Софии Киевской,
чтобы собрать деньги на
восстановление ее колокольни. К нему присоединились
и украинские исполнители:
Дуду Дудуния на барабанах,
оперная певица Алена Гребенюк и мюзикл-композитор
Виктория Вассалати.
Это было шоу, взрывающее
мозг и все стереотипы, тем
более в карантин. А потом
она сделала то же самое, но
с площадки Андреевской
церкви и с украинскими диджеями и певцами.
Оксану знают и любят все
украинские диджеи и исполнители, ее шоу ждут Оперный театр и Мукачевский
замок, в ее голове всегда сотни идей, многие из которых
действительно воплощаются
в реальность.
Расскажи о том периоде, когда ты работала с
Principe Maurice Maurizio
Agosti, ты ведь с ним начинала?
— Я с Principe Maurice
Maurizio Agosti работаю уже
с 2008 года. Он певец, артист,
перформер, шоумен, человек-театр и основатель клубной жизни как стиля жизни.
Морис работал с суперзвездой Грэйс Джонс, знал еще
Энди Уорхола, делал концерты для Дэвида Боуи, Леди
Гаги и других звезд мировой
эстрады.
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«Когда, если не сейчас?» — всегда говорит она. Может поэтому ее жизнь напоминает какое-то яркое кино и бесконечный
карнавал? Ее зовут Оксана Кузьменко, и она отличается такой
широтой мышления, что в ее голове нет ничего невозможного.
Для нее нет никаких границ, поэтому ей все удается.
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Первое: ничего не бояться — и прежде всего, не бояться быть
самим собой. А еще — не бояться людей, их званий и должностей.
Второе: любые вопросы всегда решать вежливо, на любом
уровне, оставаться спокойной в любых ситуациях. Эта железная выдержка мне очень пригодилась.
Третье: делать то, чего не можешь не делать, что тебя вдохновляет.
Что самое сложное в проведении масштабных ивентов?
— Это можно сравнить с тем, когда едешь сквозь наводнение на
горящем велосипеде. Сложно удержать баланс и равновесие и
между огнем и водой. Но это драйвит!
Я оказалась в нужный момент в нужном месте, и он
выбрал меня и взял к себе, Я
этим очень горжусь, я стала
его правой рукой. Principe
Maurice Maurizio Agosti провез меня по всему миру по
всем мероприятиям, клубам,
дискотекам. Везде, где он выступал — я была рядом с ним.
Хоть я и считаю себя человеком, сделавшим себя самостоятельно, он все же сыграл
в этом процессе огромную
роль.
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Можешь выделить три
главные вещи, которым он
тебя научил?
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— Как-то я спросила его, как
он выдерживает напор хэйтеров, и действительно ли он
считает, что люди понимают
то, что он делает? Он сказал,
что нет, он в этом не уверен.
«50 процентов людей не понимают вообще моих перформеров, но это для меня
как дышать, я не могу этого
не делать — сказал он. — И
самое главное — всегда гнуть
свою линию.»
И вот три ключевых урока,
которые я вынесла из нашей
общей работы.

Если есть надежная команда, то в принципе ничего сложного
нет. Есть пословица на итальянском языке, которая переводится как: «Никто не спасется сам». Никто ж сам по себе не
является гениальным совершенством, обычно людям нужны
единомышленники, команда.
А ты вот вообще в совершенстве владеешь итальянским?
— Я могу переводить любые документы, я думаю на итальянском, я же тут в Италии живу более 20 лет. Я могу прочитать
Боккаччо или Петрарку в оригинале, и это — большое счастье.
Ты осознаешь, что твоя жизнь необычна?
— Да, мне посчастливилось в жизни работать рядом с людьми
недосягаемой величины. Находиться рядом с ними, общаться,
работать, путешествовать — это привилегии.
Papa Dj Donato Papadia — расскажу немного об этом человеке. В его музыке миксуется фаду с арабскими ударными, техно,
роком, этно и лаунжем. В самый неожиданный момент все то
ускоряется, то замедляется, и делаются акценты, то на перкуссии, то на бэк-вокале. Его музыка создает неповторимый причудливый рисунок восточного каравана и плывущих над тобой
вечных и беспристрастных, как золотой будда, облаков.
Слушаешь дальше: звучит то дудук, то ситары, выводится на
первый план то гармония, то мелодия или басы. Вводятся разные звуковые тексты, шрифтами или курсивом, протяжно,
гладко или сжатые в гармошку. Тебе мерещатся голоса восточных певиц, а вот уже вдруг перкуссия выходит на первый
план — и ты улетаешь... В своих диджей-сэтах он продуцирует
смыслы и создает крутую атмосферу из вкусного многослойного фьюжн пирога.
А теперь только факты про Papa Dj:
• резидент Будда-бара в Монте-Карло;
• играет сэты уже 46 лет;
• играл у самого Стинга, на яхт-вечеринках, Ролекс-пати,
Формуле-1 и еще на тысяче таких же крутых событий.

— Ну конечно: у меня же музыкальное образование, я дочь
музыкантов, выросла в музыкальной семье, потому у меня
идеальная музыкальная память! А с Papa Dj Donato Papadia я
работаю четыре года и, конечно, выучила очень хорошо тот
продукт, который предлагаю своим клиентам по всему миру.
Все потому, что я — перфекционистка, люблю, чтобы в работе
у меня все было четко, идеально.
У Papa Dj совершенно другое видение ивентов, другое видение музыки, другой взгляд; он точно также перевернул мой
мир. Если у Principe Maurice Maurizio Agosti была техно-музыка, хаус, группы очень трансгрессивные, то у Papa Dj Donato
Papadia — это лаунж-этно, то есть другое направление музыки.
Каждый из них по-своему гениален. С ними обоими, кстати,
мы проводили ивенты в Украине.
Что Papa Dj привлекает в Украине?
— Он и я хотели бы попробовать сделать такой проект: играть
совместно с художественным перформансом, — например,
когда он играет, а художник рисует. Безусловно, он очень открыт ко всяким новым форматам и инициативам. И Украина
ему очень нравится. Вообще, Украина всем иностранцам очень
нравится, в первую очередь людьми — это же добрые открытые
люди, отзывчивые, хорошо воспринимают музыку, воспринимают новое очень хорошо. Люди у нас все таки очень прекрасные… Ну и конечно же вся итальянская и французская диаспора ждут его выступлений в Украине: в Киеве, Одессе, Львове.
Самый необычный ивент или случай на ивенте за всю твою
практику?
— Историю могу рассказать: когда-то мы с Principe Maurice
Maurizio Agosti летели из Азербайджана после Формулы-1,
у нас было 7 огромных сумок с венецианскими костюмами,
и вдруг как-то оказался сильно большой перевес. Principe
Maurice Maurizio Agosti нашел нестандартный выход — он открывает чемодан, вынимает Венецианские костюмы, надевает
платье дамы, маску и шляпу на себя и на меня — и такие красивые мы проследовали на посадку, как говорится, на глазах у
изумленной публики. Все были в шоке! Вот такая история, это
было эпично!
Каждый ивент уникален, ты за сутки проживаешь все эмоции,
которые существуют. В принципе на каждом проекте хватает
каких-то историй, есть что вспомнить. Я обожаю свою работу — новые люди, новые эмоции, новые места. Ты выстраиваешь с нуля какую-то концепцию, цель которой — дарить
людям радость. Вот на те сутки, когда ты этим действитель-

но занимаешься, ты ни для
кого не существуешь, то есть
ты полностью в это все погружаешься. Главная цель
— счастливые лица людей.
Цели заработать денег у меня
никогда нет.
Что сейчас у тебя в приоритете?
— Моя сфера деятельности — это не только диджеи,
клубы и дискотеки с концертами. Это также и выставки художников, галереи,
перформансы, арт-ивенты
и разные новшества. Я ищу
симбиоз между всеми этими
сферами, и мне успешно удается это делать: музыкант и
необычное место, где раньше
никто не играл, музыкант и
художник, художник и диджей. Сейчас мне очень интересен перформанс художников во время диджей-сета.
Мне нравится это придумывать и воплощать в жизнь!
Оксана, продолжи, пожалуйста, предложение «Я —
человек, который…»
— Верит в своих артистов и в
успех мероприятия!
Очевидно у Оксаны хорошо
получается гнуть свою линию и эта линия — линия
красоты. Есть такая арабская
пословица: «Красота есть во
всем, но не всем дано это видеть». Команде Оксаны удается делать красоту в своих
шоу даже сейчас, и пусть они
зарядят позитивом в сложные время и согреют зрителя
в преддверии долгой зимы.
Автор: Ольга Адам
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А сколько ты работаешь с Papa Dj Donato Papadia? И, говорят, ты знаешь весь его репертуар?
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