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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

ЦIНА ДОГОВIРНА

Оформити передплату на газету «Закон � Бізнес» 
можна в будь-якому відділенні зв’язку України

ПЕРСОНАЛІЇ

Йому судилось…
Кірєєву випала доля торувати новий шлях 
для української Феміди
НАДІЯ МИХАЛЬЧУК

«Газова справа» вмить зробила 
відомим на всю країну (і не тільки) 
досі непримітного, молодого 
суддю Родіона Кірєєва. Хоча на 
його місці міг опинитися будь-хто 
з колег, адже електронний метод 
«жеребкування» незрячий. Міг, та 
чи схотів би?

Така «відомість» навряд чи може 
втішати. Будь-кого. Зокрема, само-
го Родіона Кірєєва. Бути суддею у 
справі, до якої прикуто увагу не 
лише українського суспільства, а й 
міжнародних експертів, надзвичай-
но важко. А якщо на справу накла-
даються інтереси влади та опозиції, 
то тут не до заздрощів. Навряд чи в 
Україні знайдеться хоч один суддя, 
який реально хоче опинитися на 
місці Р.Кірєєва. 

Однак сьогодні цей суддя — зруч-
на фігура для будь-якої зі сторін. І 
хоча Ю.Тимошенко та її захисники 
неодноразово робили заяви про відвід 
Р.Кірєєва, це радше нагадувало якусь 
добре сплановану гру, правила якої, 
мабуть, відомі тільки команді самої 
Ю.Тимошенко. Реальної причини для 
відводу, хоч як крути, у клопотаннях 
не значилось. 

Та й чи може Юлія Володимирів-
на бажати для себе кращого судді, 
ніж Р.Кірєєв? Чи зміг би досвідчений 
суддя настільки м’яко ставитися до 
відвертого знущання з боку підсуд-
ної? Навряд чи. Недаремно в одному 
із судових засідань вона назвала його 
своїм «другом». 

Не т р и в а л и й  д о с в і д  р о б о т и 
Р.Кірєєва (2 роки судової практики), 
певна невпевненість у діях — козирі 
в руках захисту Ю.Тимошенко, який 
їх удало використовує. Для власного 
піару. Вона провадить власну гру. І до 

цієї гри повсякчас намагається залу-
чити і суддю.

Тим часом звинувачувати Р.Кірєєва 
в необ’єктивності (йдеться про від-
сутність досвіду) не годиться. У 
необ’єктивності захист Юлії Володи-
мирівни звинуватив би будь-якого 
суддю. Такі вже тут правила.

Сама ж «справа Ю.Тимошенко»  
має «спалити» суддю. І навіть якщо 
рішення 100 разів буде справедливим 
і об’єктивним, якась зі сторін 100-про-
центно назве його «необ’єктивним», 
«замовним» і «проплаченим».

Нагадаємо, що, коли той самий 
Р.Кірєєв звільнив у червні цього року 
з-під варти Ганну Синькову, котра 
16 грудня минулого року смажила 
на Вічному вогні яєчню, рішення ві-
тали представники тієї ж «Батьків-
щини». У цьому випадку суддю ніхто 

не назвав «продажним», а рішення 
«необ’єктивним».

Тим часом сам Р.Кірєєв помітно 
«росте» на справі Ю.Тимошенко. Це 
добре помітно при перегляді відео-
записів із перших судових засідань і 
його нинішньої поведінки. Він отри-
мує досить серйозне загартування 
боєм, торуючи шлях, що пролягає 
між Сциллою і Харибдою. Чи змо-
же вітчизняне правосуддя в особі 
Р.Кірєєва прослизнути між ними, 
залежатиме від нього самого. Від 
його сили волі. Втім, те, що сьогодні 
Р.Кірєєв торує новий шлях для укра-
їнської Феміди, сумніву не викликає. 
І якими б не були кінцевий результат 
у «справі Ю.Тимошенко» і подальша 
доля самого Р.Кірєєва, очевидно, це 
додасть позитивних змін  судовій 
системі в цілому. �

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Апеляційного суду 
Чернігівської області Садіг ТАГІЄВ:
«Ми не маємо права 
застосовувати або ігнорувати 
закон залежно від того, хто 
перебуває на лаві підсудних»  � СТОР.4

№33 (1020), 13  23 СЕРПНЯ 2011 Р. WWW.ZIB.COM.UAНАМ 20 РОКІВ!

АНОНСИ

РЕАКЦІЯ

Захід рознервувався 
через захід
Арешт Юлії Тимошенко не став 
несподіванкою ні для експертів, ні 
для самої підсудної. Однак реакція 
закордонних установ на зміну за-
побіжного заходу для українського 
екс-прем’єра виявилася для вітчиз-
няних дипломатів як сніг на початку 
зими: знаєш, що буде, але сподіваєш-
ся, що не сьогодні. � СТОР. 2

ЗА ЛАШТУНКАМИ

Допиталася 
до арешту 
Хто отримав дивіденди від взяття 
під варту Тимошенко. � СТОР. 3

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

Одинадцята 
сторінка — платна
Після того як набрав чинності закон 
«Про доступ до публічної інформа-
ції» від 13.01.2011, вищі спеціалізо-
вані суди нарешті визначились із 
«дозвільними правилами». � СТОР. 7

НОВАЦІЇ

Без ТО немає ЦВ?
Як вплине закон про відміну тех-
огляду на каско й «автоцивілку». 
� СТОР. 11

ДЕПОЗИТ

Без вини 
компенсуються
Інфляційні нарахування та 3% річ-
них входять до складу грошового 
зобов’язання, у зв’язку із чим дія 
мораторію на них не поширюється. 
� СТОР. 12

ВЛАСНІСТЬ

Приміщення на двох 
господарів
Скасування реєстрації прав та при-
своєння нового реєстрового но-
мера можливе тільки в разі поділу 
або об’єднання нерухомого майна. 
� СТОР. 13

ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ

«Господарники» 
визначили собі 
завдання
Пленум ВГС доручив з’ясувати при-
чини помилок та усунути їх. � СТОР. 19

У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ 

Про те, наскільки змінилися 
підходи в навчанні 
майбутніх юристів і чого 
варто чекати від нової 
редакції закону «Про 
адвокатуру», читайте в 
ексклюзивному інтерв’ю 
з ректором Академії 
адвокатури України, 
президентом Спілки 
адвокатів України Тетяною 
ВАРФОЛОМЕЄВОЮ. 

РЕПОРТАЖ 

Не правосуддям 
єдиним…
ОЛЬГА КИРИЄНКО 

Вітчизняні суди дуже часто 
звинувачують у закритості, 
принаймні в деяких столичних 
обителях Феміди представникам 
ЗМІ не завжди раді. Наш 
тижневик вирішив перевірити, 
чи охоче відчинять двері 
працівникам пера в установах 
третьої гілки влади в різних 
областях. На нашу пропозицію 
висвітлити роботу регіональних 
храмів правосуддя охоче 
відгукнувся голова Апеляційного 
суду Чернігівської області Садіг 
Тагієв. При цьому про діяльність 
цього органу журналісти 
«ЗіБ» дізналися не лише зі слів 
її очільника, а й мали змогу 
поспілкуватися з його колегами, 
і побачити трудові будні суду на 
власні очі. 

Зустрічають за формою...

Шлях, який довелося подолати 
з Києва, аби дістатися пункту при-
значення, минув непомітно: менш як 
2 год. їзди автомобілем з метушливої 
та вічно мітингуючої столиці — і ви 
опиняєтесь у самому центрі Черніго-
ва. Здається, тут, на Червоній площі, 
люди далекі від політики, немає звич-
них для Києва наметових містечок, 
промовистих написів на плакатах, 
г у чних зак ликів демонстрантів. 
Життя тече розмірено і спокійно. 
Тишу порушують клаксони, ревіння 
яких супроводжує численні весільні 
кортежі. 

Як розповіли «ЗіБ» місцеві жителі, 
за традицією, молодята обов’язково 
мають тричі об’їхати Червону пло-
щу, натискаючи на клаксон. І охочих 
взяти шлюб цієї п’ятниці було багато. 
Щоправда, дотриматися традиції їм 
заважали ремонтні роботи, які про-
водилися на одній з прилеглих вулиць, 
якраз навпроти будівлі Апеляційного 
суду Чернігівської області. 

Як розповів керівник установи, 
особисто він не в захваті, що бруківку, 
якій понад 100 років, знімають. І річ 
не тільки в тому, що постійний гуркіт 
заважає працювати, а й у тому, що ре-
монтні роботи порушують історичну 
архітектоніку міста.

Суд розташований навпроти Чер-
нігівського обласного академічного 
українського музично-драматичного 
театру ім. Т.Шевченка, і, як виявило-
ся згодом, таке сусідство вплинуло на 
суддів. 

 � Закінчення на стор.6

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Збір 
без цензури
Автор закону «Про судовий збір», 
народний депутат Володимир 
Пилипенко, в коментарі для «ЗіБ» 
повідомив, що цей акт не створює 
передумов для утисків засобів 
масової інформації. 

Багато журналістів висловлюють 
занепокоєння через те, що прийняття 
закону «Про судовий збір» відкриває 
можливість для розправи над «неугод-
ними» журналістами та ЗМІ шляхом 
пред’явлення мільйонних позовів про 
моральне відшкодування. Найбільше 
зауважень щодо цього закону висло-
вив у своїй заяві Громадський рух 
«Стоп цензурі!», — зауважив народний 
депутат.

Він навів цитату із заяви «Стоп 
цензурі!»: «Новий закон фактично 
повертає ситуацію, що існувала до 
2003 р. і дозволяла будь-кому, хто не 
задоволений публікацією, подати на 
ЗМІ в суд, сплативши мізерне мито. 
Суми морального відшкодування, 
якого вимагали в таких справах до 
2003 р., сягали мільйонів гривень, 
у той час як сума мита була неспів-
мірною».

За словами В.Пилипенка, дійсно, 
норма названого закону передбачає 
фіксований судовий збір у справах 
щодо відшкодування моральної шкоди 
за позовами про захист честі, гідності 
та ділової репутації. 

 � Закінчення на стор.10

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!

Наступний, спарений, 
номер газети (№34—35) 
вийде друком 27 серпня.



ВІТАЄМО!

ІРИНА БЕРЕЖНА
13 серпня

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
правосуддя, представниця фракції Партії 
регіонів, народний депутат VI скликання. 

ОЛЕСЬ ДОНІЙ
13 серпня, 42 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
науки і освіти, представник фракції блоку 
«НУНС», народний депутат VI скликання. 

ЮРІЙ ГАЙДАЄВ
14 серпня, 57 років

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
охорони здоров’я, представник фракції 
КПУ, народний депутат VI скликання. 

ВОЛОДИМИР 
ПОЛЯЧЕНКО
14 серпня, 73 роки

Перший заступник голови Комітету ВР з пи-
тань будівництва, містобудування і житлово-
комунального господарства та регіональної 
політики, представник фракції блоку «НУНС», 
народний депутат V та VI скликань. 

ІГОР РИБАКОВ
14 серпня, 35 років

Член Комітету ВР з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльнос-
ті, представник групи «Реформи заради 
майбутнього», народний депутат V та VI 
скликань.

ВОЛОДИМИР 
ЗУБАНОВ
15 серпня, 54 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
культури і духовності, представник Партії 
регіонів, народний депутат IV—VI скликань.

ВІТАЛІЙ КОРЖ
16 серпня, 73 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
транспорту і зв’язку, представник фракції 
БЮТ — «Батьківщина», народний депутат 
IV—VI скликань. 

АДАМ МАРТИНЮК
16 серпня, 61 рік

Перший заступник Голови ВР, народний 
депутат III—VI скликань. 

ВОЛОДИМИР МОЙСИК
18 серпня, 54 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
законодавчого забезпечення правоохорон-
ної діяльності, представник фракції блоку 
«НУНС», народний депутат IV—VI скликань.

АНДРІЙ ДЕРКАЧ
19 серпня, 44 роки

Член Комітету ВР з питань паливно-енер-
гетичного комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат III—VI скликань. 

СЕРГІЙ КЛЮЄВ
19 серпня, 42 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань фі-
нансів, банківської діяльності, податкової та 
митної політики, представник фракції Партії 
регіонів, народний депутат V та VI скликань.

ІГОР ШКІРЯ
20 серпня, 46 років

Член Комітету ВР з питань транспорту і 
зв’язку, представник фракції Партії регіо-
нів, народний депутат IV—VI скликань. 

ОЛЕКСАНДР ЄФРЕМОВ
22 серпня, 57 років

Член Комітету ВР з питань Регламенту, 
депутатської етики та забезпечення ді-
яльності ВР, голова фракції Партії регіонів, 
народний депутат V та VI скликань. 

ОЛЕГ РАДКОВСЬКИЙ
22 серпня, 51 рік

Член Комітету ВР з питань транспорту 
і зв’язку, представник фракції БЮТ — 
«Батьківщина», народний депутат V та VI 
скликань.

БОРИС ДЕЙЧ
23 серпня, 73 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
екологічної політики, природокористування 
та ліквідації наслідків Чорнобильської ката-
строфи, представник фракції Партії регіонів, 
народний депутат V та VI скликань.

ВАСИЛЬ ДЕРЕВЛЯНИЙ
23 серпня, 49 років

Голова підкомітету Комітету ВР з пи-
тань культури і духовності, представник 
фракції БЮТ — «Батьківщина», народний 
депутат V та VI скликань.

ГУЧНІ СПРАВИ

Вона не одна.
Колишні європейські високопосадовці теж опинилися на лаві підсудних 
Сьогодні перебіг «справи 
Тимошенко» висвітлюють не 
тільки українські, а й іноземні 
ЗМІ. Однак у представників 
останніх на першому місці — 
судові процеси, фігурантами яких 
є високопосадовці їхніх країн. 
Так, єгиптяни слідкують за судом 
над колишнім президентом Хосні 
Мубараком, який розпочався 
3 серпня (докладніше читайте 
на стор.15). Які ж судові справи 
проти екс-прем’єрів та колишніх 
президентів нині на вістрі уваги 
міжнародної преси?

Болгарія: Сергій Станишев

У липні 2010 р. С.Станишева, який 
із серпня 2005 до липня 2009 р. обіймав 
посаду прем’єр-міністра Болгарії, було 
обвинувачено софійською міською 
прокуратурою у втраті секретних до-
кументів. Йдеться про сім доповідей, 
які С.Станишев, тоді глава уряду, отри-
мав під розписку на ознайомлення від 
Державного агентства національної 
безпеки, Міністерства внутрішніх 
справ, Міністерства оборони і НАТО.

Нинішній прем’єр-міністр Бойко 
Борисов заявив, що втрачені доку-
менти містили інформацію про рівень 
злочинності та корупції в Болгарії. У 
жовтні 2009 р. Б.Борисов стверджував, 
що в період перебування С.Станишева 
на прем’єрській посаді зникло не мен-
ше 9 секретних доповідей.

Після допиту в Національній слід-
чій службі С.Станишев заявив: «Для 
мене залишається поза сумнівом те, 
що і слідство, і прокуратура зазнають 
пресингу з боку влади і виконують її 
політичне замовлення».

Італія: Сильвіо Берлусконі

У березні 2011 р. прем’єр-міністр 
С.Берлусконі (обіймав посаду голови 
Ради міністрів у 1994—1995, 2001—
2006 рр., перебуває на ній з 2008 р. 
дотепер) постав перед судом за обви-
нуваченням у корупції.

Це один із чотирьох судових про-
цесів проти нього, які або вже розпо-
чалися, або наразі готуються. Най-
ближчим часом прем’єр-міністрові 
Італії доведеться постати ще у двох 
судах за обвинуваченням у корупції та 
хабарництві, також його обвинувачу-
ють у тому, що він оплачував послуги 
неповнолітньої повії та зловживав 
службоим становищем.

Узагалі С.Берлусконі за свої 74 роки 
життя виступав у ролі обвинувачува-
ного на майже 50 судових процесах. 
Він заперечив усі обвинувачення, за-
явивши, що слідчі в Мілані здійсню-
ють вендету проти нього.

Франція: Жак Ширак

У березні 2011 р. у Франції роз-
поча вся с у довий п роцес п роти 
Ж.Ширака, який впродовж 1995—
2007 рр. обіймав посаду президента 
Франції. Його обвинувачують у не-
законному фінансуванні з бюджетних 
коштів своєї політичної сили — ще 
тоді, коли він обіймав посаду мера 
Парижа (1977—1995 рр.). У справі про-
ходять також інші політики. Серед 
зловживань — створення фіктивних 
робочих місць, гроші на створення 
яких привласнив політик. Якщо екс-
президента визнають винним, йому 
загрожує до 10 років ув’язнення та 
штраф у розмірі €150 тис.

Відповідно до укладеної позасудо-
вої угоди мерія Парижа отримала від 
політичної сили, що прийшла на допо-
могу екс-президентові, суму в розмірі 
€2,2 млн, розтрачання якої інкриміну-
ється політику. Однак укладена угода 
не означає припинення кримінального 
переслідування, за обвинуваченням у 
корупції Ж.Ширак усе ж таки має по-
стати перед судом.

Окрім обвинувачення в розтрачан-
ні, проти Ж.Ширака порушено ще одну 
справу, яка розглядається окремо в суді 
м.Нантера. У справі висунуто аналогічні 
обвинувачення: за версією слідства, ко-
лишній мер Парижа заплатив з міського 
бюджету кільком особам за роботи, які 
не мали жодного стосунку до міста.

Ж.Ширак навідріз відмовляється 
визнавати себе винним. Французькі 
ЗМІ розповсюдили заяву прес-служби 
екс-президента: «Збанкрутілий Єлисей-
ський палац робить жалюгідні спроби 
розправитися з неугодним лідером 
Франції, висуваючи Ж.Шираку абсурд-
ні обвинувачення в корупції. Його про-
вина лише в тому, що, перебуваючи на 
посаді мера, він дав роботу тим, хто її 
потребував. Якщо це все, що злочинна 
влада може інкримінувати Ж.Шираку, 
то вся справа проти нього ламаного 
гроша не варта! Ми звертаємо увагу 
всього цивілізованого, вільного світу 
на кричущий факт: у Франції під ви-
глядом боротьби з корупцією розгор-
таються масштабні політичні репресії! 
Ми заявляємо: злочинній владі не зло-
мити Ж.Ширака! Франція переможе!»

Хорватія: Іво Санадер

У травні 2011 р. Австрія вирішила 
видати Хорватії І.Санадера, який обі-

ймав посаду прем’єр-міністра Хорватії 
у 2003—2009 рр. Хорватська прокура-
тура висуває проти екс-прем’єра обви-
нувачення в корупції та зловживанні 
владою. Бюро боротьби з організова-
ною корупцією звинувачує І.Санадера, 
який керував країною у 2003—2009 рр., 
у хабарництві та розкраданні дер-
жавних коштів та розбазарюванні 
казенного майна на €200 млн. Зокре-
ма, йдеться про продаж хорватських 
нафтопереробних заводів угорському 
концерну MOL. 

Югославія: Слободан Милошевич

У травні 1999 р. Міжнародний 
трибунал щодо колишньої Югосла-
вії висунув обвинувачення проти 
колишнього президента цієї країни 
С.Милошевича (президент Союзної 
Республіки Югославія в 1997—2000 рр.), 
Сербії (1986—2000 рр.) у скоєнні 
воєнних злочинів у Косові в 1999 р. 
С.Милошевича і чотирьох югослав-
ських високопосадовців обвинува-
тили за п’ятьма пунктами, кваліфіко-
ваними як злочини проти людяності: 
вбивства, переслідування з політич-
них, расових і релігійних мотивів, 
депортації — та за одним пунктом, 
кваліфікованим як порушення зако-
нів і звичаїв війни. В обвинувальному 
висновку йшлося про те, що вищез-
гадані особи несуть особисту відпо-
відальність за порушення міжнарод-
ного гуманітарного права, зважаючи 
на їхні високі посади.

Під час судового розгляду С.Ми-
лошевич винним себе не визнав та 
заявив, що не має бажання знайоми-
тися з матеріалами справи, оскільки її 
«цілком сфабриковано». �

РЕАКЦІЯ

Захід рознервувався через захід.
Чому Білий дім і Кремль поєдналися в намірі звільнити 
з-під варти українського екс-прем’єра
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Арешт Юлії Тимошенко не став 
несподіванкою ні для експертів, 
ні для самої підсудної. Однак 
реакція закордонних установ 
на зміну запобіжного заходу 
для українського екс-прем’єра 
виявилася для вітчизняних 
дипломатів як сніг на початку 
зими: знаєш, що буде, але 
сподіваєшся, що не сьогодні.

Ланцюгова стурбованість

Щойно а втоза к доп ра вив до 
Лук’янівського СІЗО нового посто-
яльця, як інформаційні агентства 
почали поширювати коментарі щодо 
винесення судом ухвали про взяття під 
варту Ю.Тимошенко. Реакцію опозиції 
передбачити було нескладно. Проте до 
цього хору осуду додалися й «партії» 
закордонних посадовців. 

Першим, уже через кілька годин, 
висловив свою думку президент Єв-
ропарламенту Єжи Бузек. Він хоча й у 
доволі толерантний спосіб, але все ж 
натякнув на «стурбованість через по-
літичну природу цього рішення, а та-
кож щодо застосування верховенства 
права в Україні». Згодом представники 
МЗС Польщі, яка наразі головує в ЄС, 
назвали арешт Ю.Тимошенко «по-
спішним та радикальним запобіжним 
заходом». Прикметно, що обидві заяви 
були поширені з Брюсселя. 

Але найбільшою несподіванкою 
для стороннього спостерігача, напев-
не, стала реакція офіційного Кремля. 
Російське МЗС також оприлюднило 
офіційну заяву, в якій наголосило 
на тому, що «всі газові угоди 2009 р. 
укладалися в суворій відповідності 
до національного законодавства двох 
держав і міжнародного права, і на 
їх підписання були отримані необ-
хідні вказівки від президентів Росії 
та України». Текст містить лише три 
речення, що свідчить про певний по-
спіх під час його укладання, про це ж 
свідчить і факт оцінки угод на їх від-
повідність нормам іншої держави. Не 
кажучи вже про те, що у 2009 р. Віктор 
Ющенко, коментуючи підписання 
договору, навпаки, стверджував, що 
давав Ю.Тимошенко настанови проти-
лежного змісту.

Наступного дня, напевне, через 
суттєву різницю в часі, відреагувало 
і посольство США, яке поширило по-
відомлення від імені американського 
уряду. Крім дипломатичних зворотів 
про «стурбованість» щодо застосуван-
ня верховенства права в Україні, Білий 
дім пішов далі і закликав «перегляну-
ти рішення про ув’язнення пані Ти-
мошенко і розглянути питання щодо 
її негайного звільнення». 

А що ж вітчизняне МЗС? Воно лише 
за добу оприлюднило «нашу відповідь 
Чемберлену». Хоча дипломати мали б 

заздалегідь бути готовими до такого 
розвитку подій. Понад те, посольства 
для того й утворені, аби мати змогу 
прогнозувати можливу реакцію офі-
ційних осіб країн, де вони розташо-
вані, і намагатися мінімізувати мож-
ливий негатив для репутації України 
шляхом запобіжних роз’яснень. Але чи 
то наших дипломатів за кордоном аж 
надто розслабила відпускна пора, чи 
то в Києві сподівалися на нехай, од-
нак доводиться визнавати, що інфор-
маційний раунд наше МЗС програло 
своїм закордонним колегам унаслідок 
нокдауну. Після цього заяви про те, що 
«поведінка підсудної Ю.Тимошенко 
змусила б будь-який суд застосувати 
найсерйозніші санкції», сприймали як 
виправдання. А мало б бути навпаки.

Незалежність під тиском

Віддамо належне тому, що, на від-
міну від поспішних заяв з-за кордону, 
довготривала робота над відповіддю 
дозволила вітчизняним дипломатам 
переконливіше донести позицію 
Києва. «Проведений МЗС аналіз за-
конодавства США, країн — членів 
ЄС, інших держав переконливо по-
казав, що повсюди така поведінка 
сама по собі, незалежно від суті 
справи, змусила б суд застосувати 
найсерйозніші санкції», — йдеться 
в повідомленні МЗС.

Не залишилося без відсічі й на-
магання уряду Сполучених Штатів, 
по суті, перебрати на себе право пере-
гляду ухвал судів інших країн. «Відпо-
відно до базового для демократичного 
суспільства принципу незалежності 
правосуддя будь-які звернення до ви-
щого керівництва України з вимогою 
забезпечити зміну цього рішення, по 
своїй суті, є безпідставними», — йдеть-
ся в коментарі МЗС.

Ще пізніше, 9 серпня, під час бри-
фінгу, речник МЗС Олег Волошин був 
ще жорсткішим в оцінці, наголосив-
ши: «За допомогою своїх прибiчникiв 
i союзникiв ми бачимо фактично 
спроби шантажувати Україну тим, 
що якщо, наприклад, судову справу не 
буде припинено, то не буде підписано 
угоду про асоціацію».

Звісно, на Заході поквапилися дати 
оцінку українському правосуддю 
лише за перебігом однієї кримінальної 
справи. Хай навіть і за участю колиш-
нього високопосадовця. Адже до того 
жоден європейський уряд, наприклад, 
не вимагав від Сполучених Штатів 
негайного звільнення з-під варти екс-
глави МВФ Домініка Стросс-Кана, 
якого вважали реальним суперником 
Ніколя Саркозі на наступних пре-
зидентських виборах у Франції. Тим 
більше що, як зазначалося в пресі, сам 
факт арешту був використаний для 
того, аби глава МВФ якнайшвидше 
склав свої повноваження. А тепер і 
докази обвинувачення не такі вже й 
беззаперечні, і «жертва» — із сумнів-

ним минулим, і Д.Стросс-Кан — на 
підписці про невиїзд, але жодних заки-
дів щодо «залежності» американського 
правосуддя.

Прикладів спокійного ставлення 
міжнародної спільноти до арештів і 
судових процесів над «колишніми» в 
Європі не так уже й мало (див. ниж-
че. — Прим. ред.). Навряд чи таке спо-
кійне ставлення зазнає радикальних 
змін, допоки в Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод не з’явиться норма, що зобов’яже 
суд однієї країни скасовувати свої 
акти на вимогу іншої «високої до-
говірної сторони». Або, наприклад, 
Євросуд не створить прецедент, за 
яким кримінальне переслідування 
екс-кандидатів у президенти чи екс-
урядовців розцінюватиметься як по-
рушення принципу «справедливого 
суду».

Велика політика з малої справи

Що ж спонукало уряди світових 
лідерів забути про правило невтру-
чання в справи іншої незалежної 
країни? 

У випадку з Росією причини — на 
поверхні. За оцінками аналітиків, у 
такий спосіб, з одного боку, уряд Во-
лодимира Путіна намагається захис-
тити себе, аби Юлія Володимирівна 
не розкрила побічні домовленості, що 
могли мати місце під час переговорів 
у 2009 р. З другого — у Кремля є ба-
жання підштовхнути Європу і США 
до рішення про міжнародну ізоляцію 
представників нинішньої української 
влади, як білоруської. У такому разі у 
Віктора Януковича залишиться один 
«друг» — новий керманич Росії, а отже, 
і домовитись із багатьох питань, вклю-
чаючи Митний союз, буде простіше.

Наразі, за оцінками експертів, 
український Президент провадить 
самостійну міжнародну гру. Зокрема, 

активно розвиває відносини з Кита-
єм, що дозволяє йому розмовляти з 
Росією на рівних. І це також дратує 
Кремль.

Такий паритет у взаєминах Києва 
з Москвою влаштовує як Європу, так 
і США. З одного боку, Україна зали-
шається поза міцними обіймами «ве-
ликого брата», не посилюючи позицій 
Кремля в Європі. З другого — стримує 
експансію китайського капіталу на 
захід, не перетворюючись на сателіта 
держави, яка також претендує на роль 
світового лідера. Це пояснює той факт, 
чому ніхто з перших осіб Сполучених 
Штатів заяви, аналогічної тій, яку 
оприлюднили в американському по-
сольстві, власне, і не зробив. 

Та й з Європи було переважно чути 
добре відомі голоси прихильників 
українського екс-прем’єра. Інші перші 
особи, яких не помічено раніше в сим-
патіях до Юлії Володимирівни, дипло-
матично промовчали. Це перекреслює 
сподівання російської влади навіть на 
погрози з боку ЄС щодо повної ізоляції 
Києва. Європі не потрібен голов ний 
біль через те, де і в яких умовах наразі 
проживає одна з українок. В умовах 
чергової хвилі економічної кризи, яка, 
за оцінкою експертів, є продовження 
кризи 2008 р., але в більшому масштабі, 
європейські уряди більше стурбовані 
тим, як опалюватимуться взимку оселі 
їхніх громадян. Адже той обсяг газу, 
що прокачується на захід через Украї-
ну, залишається критичним для Ста-
рого світу. І повторення січня 2009 р. 
європейці точно не хочуть.

Та й у європейському політикумі 
нині традиційний період серпневого 
затишшя. І, за винятком уряду Ве-
ликої Британії, єврочиновники, як 
правило, набираються сил за межами 
своїх кабінетів. Тож «курчат», яких 
може здобути чи втратити україн-
ська влада, логічніше рахувати вже 
у вересні. �

На відміну від МЗС РФ, Д.Медведєв під час зустрічі 11 серпня в Сочі 
не вказував В.Януковичу, залишати чи не залишати Ю.Тимошенко за гратами.

2 новини і коментарі



ЗА ЛАШТУНКАМИ

Допиталася до арешту. 
Хто отримав дивіденди від взяття під варту Тимошенко
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

Якщо у двір суду в’їхав 
спецавтомобіль, це віщує арешт 
когось із підсудних. Прикмета 
спрацювала 5 серпня, коли суддя 
Родіон Кірєєв задовольнив 
клопотання прокуратури 
про взяття під варту Юлії 
Тимошенко. Для опозиції це не 
стало несподіванкою. Скоріше 
неприємною несподіванкою для 
їх лідера виявилася досить квола 
реакція суспільства.

Усі встають, вона сідає

У п’ятничний вечір минулого тиж-
ня новини на всіх українських теле-
каналах починалися з її арешту. Крізь 
міліцейські шеренги камери вихоплю-
вали обурені обличчя мітингувальни-
ків, які намагалися завадити виїзду з 
подвір’я суду спеціального автомобіля 
для доправлення ув’язнених. Створити 
живу перепону не вдалось, і машина 
спокійно взяла курс у бік Лук’янівки.

Від розчарованих прихильників ліде-
ра БЮТ чулися погрози: завтра тут буде 
другий майдан! Дійсно, невдовзі поблизу 
суду з’явилося наметове містечко, а ліде-
ри опозиції, які залишилися на волі, по-
обіцяли скликати людей з усієї України. 
Спочатку — наступного дня, потім — з 
понеділка. Так минув тиждень…

Припускаючи, кому вигідний 
арешт Ю.Тимошенко, чи не на першо-
му місці і журналісти, і експерти на-
зивали… саму Юлію Володимирівну. 
З початком допиту свідків у «газовій 
справі» увага преси переключилася на 
те, що ж скажуть колишні й нинішні 
урядовці. Пересічному українцеві 
спостерігати за сухими показаннями 
нецікаво. Тому, за деякими версіями, 
Ю.Тимошенко від початку намагалася 
«радикалізувати» ситуацію, аби в разі 
свого арешту набрати рейтингові бали 
в очах суспільства. Тижнем раніше з її 
табору вже подавалися передбачення 
про плани влади посадити її до Дня 
незалежності, а Юлія Володимирівна 
наперед підготувала звернення до 
громадян із цього приводу.

Тому, коли прокуратура вдруге 
внесла клопотання про зміну запо-
біжного заходу, Ю.Тимошенко відре-
агувала традиційним випадом у бік 
обвинувачення. Її захисник зауважив, 
що під час допиту свідка (біля мікро-
фона в цей час стояв Прем’єр Микола 
Азаров) такі клопотання розглядатися 
не можуть. Головуючий погодився і 
дав можливість завершити процедуру. 

Глава Уряду пішов. Прокурори на-
гадали про свою заяву, що дало мож-
ливість Ю.Тимошенко вкотре звинува-
тити владу у вседозволеності. Р.Кірєєв, 
прокоментувавши дії підсудної під час 
процесу, пішов до нарадчої кімнати. 
Перерва розтяглася майже на годину… 
У судову залу першим увійшов спец-
підрозділ «Грифону», що дозволяло 
спрогнозувати рішення судді.

Мотиви судді детально викладені в 
постанові, що наводиться нижче, і, як 
пообіцяв захист, їх проаналізують в 
апеляційній інстанції. Тому не будемо 
зупинятися на правовій частині цього 
рішення судді. Радше, за відомим пра-
вилом, повернемося до питання, кому 
це вигідно.

Шерше ля фам

Пошуком відповіді на це питання 
весь минулий тиждень переймались і 

журналісти, й експерти. І, як зазначало-
ся, послуговуючись давнім принципом 
розслідувань — шерше ля фам, — пе-
реважно доходили висновку, що, крім 
самої Юлії Володимирівни, ніхто інший 
дивідендів від її арешту не здобув. 

У наметовому містечку, створено-
му прибічниками екс-прем’єра біля 
Печерського райсуду, один з нардепів 
у коментарях журналістам припустив, 
що Ю.Тимошенко, навпаки, дивувало, 
чому її так довго не арештовують. Бо 
рейтинг її партії невпинно падав, а 
арешт дав би поштовх до об’єднання 
опозиції навколо її персони. Певною 
мірою на підтвердження цього при-
пущення, в понеділок, коли суд роз-
глядав перше клопотання захисту 
про зміну запобіжного заходу, Юлія 
Володимирівна навідріз відмовилася 
особисто просити суд про звільнення 
її з-під варти.

Натомість про те, що такого пере-
бігу подій на вул.Різницькій не готува-
ли, свідчить хоча б той факт, що 
п’ятничне клопотання про арешт 
підсудної було виголошене усно, а не 
викладено заздалегідь на папері. Не 
виключено, що прокуратура мала на 
меті лише стримати Ю.Тимошенко 
від обраної нею манери під час до-
питу свідків. Та виявилося, що суддя 
втомився нагадувати екс-прем’єрові 
про необхідність дотримання проце-
суальних норм і вдався до більш пере-
конливих заходів.

Проте ні суду, ні обвинуваченню 
користі від арешту Ю.Тимошенко нія-
кої. Навпаки, це тільки зібрало більше 
преси та спостерігачів у судовій залі 
та правоохоронців — навколо будівлі 
суду. І навряд чи це ставили собі за 
мету представники прокуратури, за-
являючи клопотання.

Банковій, в бік якої вказувала опо-
зиція, додаткова міжнародна увага 
до процесу також не потрібна. Навіть 
як пробна куля щодо того, якою буде 
реакція Заходу на можливий вирок 
Ю.Тимошенко. Такий крок міг спрово-
кувати сплеск активності прихильни-
ків опозиції. Адже суспільство тільки-
но заспокоїлося після пристрастей 
навколо «податкового» майдану.

На барикади? Тільки після вас!

Чого точно не могли передбачити 
представники чинної влади, то це того, 
як суспільство відреагує на арешт го-

ловної опозиціонерки. Численні сили 
правоохоронців, які було стягнено в по-
неділок до будівлі суду, мали явну пере-
вагу над протестувальниками. 

Як визнають у таборі опозиції, 
окремі політики, які мали забезпечити 
масовість акції, поставилися до цьо-
го завдання недбало. «Так революції 
не робляться!» — обурювався один з 
нардепів. Однак у тому-то й проблема 
нинішньої опозиції, що для згурту-
вання людей необхідний справжній 
лідер, достойний того, аби люди за ним 
пішли на барикади. 

У 2004 р. таку роль відіграв Віктор 
Ющенко, якому заздалегідь створили 
репутацію чесного і принципового по-
літика. Юлія Володимирівна в такий 
образ уписується насилу, враховуючи 
минуле «газової принцеси». Тому в 
кухонних суперечках чи не єдиний ар-
гумент на її захист зводиться до того, 
що вона не одна така, мовляв, мало 
не всі високопосадовці поводяться з 
державною скарбницею, як з власною 
кишенею. А бідний багатого захищати 
не піде.

Мали б повести людей на барикади 
ті однопартійці, які завдяки своєму 
лідерові наразі мають недоторкан-
ність. Та вони почали неприховану 
боротьбу за опозиційний електорат. 
Микола Томенко змагається на Хре-
щатику з Олександром Турчиновим за 
увагу телекамер, адже саме тут у разі 
оголошення негативного для їх лідера 
вердикту, можна найгучніше заявити 
про наступництво крісла лідера БЮТ. 
Наталія Королевська, як анонсувала її 
прес-служба, відбула в турне по країні 
для зустрічей з партійними осередка-
ми ВО «Батьківщина» та участі в кру-
глих столах з бізнесом. Не виключено, 
що в такий спосіб вона торує собі шлях 
до опозиційного «трону».

Інші опозиціонери також не втра-
тили нагоди нагадати про себе. Так, 
Арсеній Яценюк на початку тижня 
вперше з’явився в суді, пообіцяв владі 
великі неприємності та зажадав зустрі-
чі з Ю.Тимошенко в СІЗО. Та вранці 
наступного дня, як повідомив УНІАН, 
відбув до Анталії, напевне, піднімати 
прихильників на боротьбу.

Тож, якщо Ю.Тимошенко мала на-
мір отримати якийсь зиск від свого 
арешту, те, що відбувається, їй не на 
користь. І звинувачувати в тому владу 
немає сенсу. Головна проблема блоку 
імені однієї людини в тому, що в ньому 

не допускалася конкуренція лідерів, а 
до списку потрапляли здебільшого ви-
конавці, а не організатори. Влаштувати 
бешкет у судовій залі, поштовхатися 
зі спецпідрозділом, виступити перед 
телекамерами — до цього вони готові 
завдяки парламентським боям. На-
томість, коли настав час підхопити 
прапор боротьби, кожен увічливо 
поступається цим почесним правом 
своїм колегам. Не через скромність, 
а через відсутність тієї харизми, яка 
здатна завести натовп. 

Тепер лідеру опозиції є за що обра-
жатися на своїх соратників: майдан у 
вигляді сотні сумуючих людей — від-
чутний удар по її рейтингу. Залишив-
шись без підтримки, на яку вона роз-
раховувала, Ю.Тимошенко, напевне, 
вже замислюється над тим, кого поведе 
до Верховної Ради 2012 р. Звісно, якщо 
вердикт суду в «газовій справі» не пе-
рекриє їй шлях до нових барикад. �

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Кому вигідний арешт 
Тимошенко?

МИХАЙЛО 
ПОГРЕБИНСЬКИЙ:

— Насамперед — самій Тимошенко. У та-
кий спосіб вона виконала кілька завдань. 
По-перше, утвердила себе в ролі голов-
ного ворога влади. По-друге, Тимошенко 
об’єднала навколо себе всіх опозиційних 
діячів, опозиційних політиків першого 
ряду, які раніше її критикували. По-третє, 
це підтримка Заходу і Сходу: і ЄС, і Росії. 
Це теж одне із завдань, яке перед собою 
ставила Тимошенко, провокуючи суд 
застосувати до неї запобіжний захід у ви-
гляді арешту.

ДМИТРО 
ВИДРІН:

— Я не коментую запитань, що стосують-
ся Тимошенко, які мені задають багато 
разів у день. Завдання Тимошенко — 
створити ситуацію, коли журналісти 
будуть постійно — по сто разів у день — 
дзвонити експертам, питати про її справу. 
Вона свого добилась.

ВІКТОР 
НЕБОЖЕНКО:

— Ідея була така: Ющенко дає показан-
ня — і Тимошенко опиняється за гратами. 
Це мало бути вигідно і колишньому, і 
нинішньому президентам. Тепер ситуація 
ускладнилася: не знаю, кому це може 
бути вигідно. Ну вже точно не Тимошенко. 
Сидіти в тюрмі нікому не вигідно. 

ВІТАЛІЙ 
БАЛА:

— Вигоду може отримати одна зі структур, 
пов’язана з газовим бізнесом, з якою 
Тимошенко, обіймаючи посаду Прем’єр-
міністра, боролася. Я маю на увазі «Рос-
укренерго». Я б сказав, що для влади її 
арешт — це більше мінус, ніж плюс, для 
Тимошенко ж це може стати плюсом. Що 
стосується інтересів країни, то для пар-
ламентських виборів 2012 р. арешт екс-
прем’єра може стати великим мінусом. 

ПРОЦЕС 

Луценку 
дали час
Колегія суддів Печерського 
райсуду м.Києва змінила порядок 
дослідження доказів під час 
судового слідства в кримінальній 
справі за обвинуваченням екс-
міністра внутрішніх справ Юрія 
Луценка. 

Також 11 серпня суд дав мож-
ливість адвокатам Ю.Луценка під-
готуватися до допиту потерпілих у 
справі, відклавши судове засідання до 
18 серпня. З таким клопотанням 
до суду звернулися захисники екс-
міністра у зв’язку зі зміною процедури 
дослідження доказів і через прийняття 
рішення про допит потерпілих.

У свою чергу сторона обвинувачення 
заявила в суді, що захист, звертаючись 
із проханням про перенесення дати за-
сідання, фактично зловживає правами з 
метою затягнути розгляд справи.

Нагадаємо: 8 серпня суд відмовив 
екс-міністру в задоволенні клопотан-
ня про відвід прокурорів. Водночас 
суд відмовився звільнити Ю.Луценка 
з-під варти та не дозволив фото- і ві-
деозйомку його допиту. �

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

Вибори 
на мільярд
Центральна виборча комісія 
оцінює витрати на проведення 
виборів до Верховної Ради у 2012 р. 
Про це «ЗіБ» повідомили у відділі 
взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК.

На засіданні, яке відбулося 10 серп-
ня, комісія затвердила обсяг видатків 
для включення до бюджетного запиту 
за програмою «Проведення виборів 
народних депутатів України» до про-
екту держбюджету на 2012 р. у сумі 
1057400 тис. грн.

Нагадаємо: 1 лютого парламент 
уніс зміни до Конституції, закріпивши 
як окрему норму проведення чергових 
виборів до ВР в останню неділю жов-
тня 2012 р. �

ГРОМАДЯНСТВО

Україна — 
українцям!
Кабінет Міністрів пропонує 
надавати зарубіжним українцям 
громадянство, не вимагаючи від 
них безперервного проживання в 
нашій країні протягом 5 років. 

Відповідні положення містяться в 
проекті «Про внесення змін до деяких 
законів України (щодо зарубіжних 
українців)» (№9047).

Крім того, Кабмін пропонує не 
перевіряти у них наявність закон-
них джерел існування. Також згідно 
з проектом особа, яка набула статусу 
зарубіжного українця, має право пра-
цювати на підприємствах, в установах 
і організаціях або займатися іншою 
трудовою діяльністю в порядку, вста-
новленому для громадян України.

Як пояснюють в Уряді, ухвалення 
закону сприятиме системності в робо-
ті державних установ з українськими 
громадськими організаціями, зокрема 
з Всесвітнім конгресом українців. �

Відмовившись назвати суду своє місце проживання, 
Ю.Тимошенко вдруге «поселили» за адресою Лук’янівського СІЗО.

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні в м.Києві, при розгляді кри-
мінальної справи за обвинуваченням 
Тимошенко Юлії Володимирівни, 
27.11.1960 року народження, у вчиненні 
злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК, 
клопотання про зміну обраного під-
судній запобіжного заходу, —

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Печерського ра-
йонного суду м.Києва знаходиться 
кримінальна справа за обвинувачен-
ням Тимошенко Ю.В., 27.11.1960 р.н., 
у вчиненні злочину, передбаченого 
ст.365, ч.3 КК.

У судовому засіданні 5 серпня 2011 
року прокурор звернувся до суду з 
клопотанням про зміну обраного під-
судній Тимошенко Ю.В. запобіжного 
заходу з підписки про невиїзд з місця 
постійного проживання на взяття під 
варту.

На обгрунтування заявленого 
клопотання прокурор вказує на те, 
що підсудна своїми діями в судовому 
засіданні перешкоджає як встановлен-
ню істини у справі, так і намагається 
перешкодити розгляду справи.

Представник цивільного позивача 
просить вирішити вказане питання від-
повідно до вимог чинного законодавства.

Захисник проти задоволення кло-
потання заперечив повністю, вказав-
ши при цьому на відсутність підстав 
для його задоволення, та просив суд 
взяти до уваги доводи підсудної про 
безпідставність обрання відносно неї 
будь-якого запобіжного заходу, який 
обмежує її право пересування.

Підсудна ствердила, що для зміни за-
побіжного заходу відсутні правові підста-
ви та вказала на безпідставність обрання 
відносно неї будь-якого запобіжного за-
ходу, який обмежує її право пересування.

Суд, заслухавши учасників судо-
вого розгляду, вивчивши матеріали 

кримінальної справи, приходить до 
таких висновків.

Статтею 274 КПК передбачено, 
що під час розгляду справи суд, при 
наявності до того підстав, може сво-
єю ухвалою змінити, скасувати або 
обрати запобіжний захід щодо під-
судного.

Згідно з вимогами ст.148 КПК, запо-
біжні заходи застосовуються до підо-
зрюваного, обвинуваченого, підсудного, 
засудженого з метою запобігти спробам 
ухилитися від дізнан ня, слідства або 
суду, перешкодити встановленню істини 
в кримінальній справі або продовжити 
злочинну діяльність, а також для забез-
печення виконання процесуальних рі-
шень. Запобіжні заходи застосовуються 
за наявності достатніх підстав уважати, 
що підозрюваний, обвинувачений, під-
судний, засуджений буде намагатися 
ухилитися від слідства і суду або від 
виконання процесуальних рішень, пере-
шкоджати встановленню істини у справі 
або продовжувати злочинну діяльність.

Статтею 155 КПК передбачено, що 
взяття під варту як запобіжний захід 
застосовується в справах про злочини, 
за які законом передбачено покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк 
понад 3 роки.

Як на стадії попереднього розгля-
ду даної справи, так і в ході судового 
розгляду справи підсудна Тимошен-
ко Ю.В. системно порушує порядок 
засідання, не виконує розпоряджень 
головуючого, у висловах та поясненнях 
проявляла зневагу до учасників судо-
вого розгляду та суду, свідомо затя-
гувала судовий розгляд даної справи, 

вчиняє дії в судовому засіданні, якими 
намагається перешкодити встановлен-
ню істини у справі, зокрема перешко-
джає допиту свідків.

При встановленні даних про осо-
бу підсудної остання відмовилася 
відповідати на запитання щодо місця 
постійного проживання, зазначивши, 
що всі дані містяться в матеріалах кри-
мінальної справи.

За адресою місця проживання під-
судної судом направлялися листи, в 
тому числі копія обвинувального ви-
сновку, які були повернені поштовою 
установою до суду з відміткою «за за-
кінченням терміну зберігання».

Підсудна Тимошенко Ю.В. відмов-
ляється надавати розписку про те, що 
вона повідомлена про дату, час і місце 
наступного судового засідання.

У судове засідання 5 серпня 2011 
року на 9.00 підсудна не з’явилася.

Після перерви, оголошеної судом 
у зв’язку з неявкою підсудної в судове 
засідання, остання відмовилася по-
відомити причини неявки в судове 
засідання.

Отже, підсудна системно вчиняє 
дії в судовому засіданні, якими фак-
тично перешкоджає встановленню 
істини у справі, зі зневагою ставиться 
до суду та учасників судового роз-
гляду та порушує порядок розгляду 
справи, відмовилася повідомити 
адресу свого проживання, відмов-
ляється надавати розписку про те, 
що вона повідомлена про дату, час і 
місце наступного судового засідання, 
не з’явилася в судове засідання в час, 
призначений судом, та відмовилася 

повідомити причини неявки, а тому 
суд, ураховуючи, що Тимошенко Ю.В. 
обвинувачується у вчиненні тяжкого 
злочину, за який передбачене покаран-
ня у вигляді позбавлення волі понад 
7 років, характер та обставини злочи-
ну, у вчиненні якого обвинувачується 
 Тимошенко Ю.В., наявні в матеріалах 
справи дані про вік підсудної, стан її 
здоров’я, сімейний і матеріальний стан, 
вид діяльності, місце проживання та 
інші обставини, які її характеризують, 
приходить до висновку, що, перебува-
ючи на волі, підсудна може ухилитися 
від суду та виконання процесуальних 
рішень, перешкоджатиме встанов-
ленню істини у справі, а тому вважає 
необхідним змінити підсудній міру 
запобіжного заходу з підписки про 
невиїзд на взяття під варту.

На підставі викладеного, керую-
чись стст.148, 149, 150, 155, 1651, 1652, 
273, 274 КПК, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задоволь-
нити.

Змінити підсудній Тимошенко 
Юлії Володимирівні, 27.11.1960 року 
народження, яка обвинувачується 
у вчиненні злочину, передбаченого 
ст.365, ч.3 КК, запобіжний захід з під-
писки про невиїзд на взяття під варту, 
про що їй оголосити.

Контроль за виконанням постано-
ви покласти на Генеральну прокура-
туру України.

Постанова окремому оскарженню 
не підлягає. �

 � Печерський районний суд м.Києва 
Іменем України
Постанова

5 серпня 2011 року                                                 м.Київ                                      Справа №1-657/2011

Печерський районний суд м.Києва в складі: 
головуючого судді КІРЄЄВА Р.В.,
при секретарі ТАБАЛА Я.В.,
за участі прокурорів ФРОЛОВОЇ Л.О., ШОРІНА М.О., МИКИТЕНКО О.П. 
БАЙРАЧНОГО А.Л.,
захисника СУХОВА Ю.М.,
представника цивільного позивача КОСТЬ І.Ю.,
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Голова Апеляційного суду Чернігівської області Садіг ТАГІЄВ:

«Ми не маємо права застосовувати 
або ігнорувати закон залежно від того, 
хто перебуває на лаві підсудних»

РОМАН ЧИМНИЙ, 
Київ — Чернігів — Київ

Судова реформа не обмежилась 
і не могла обмежитись змінами 
на найвищому рівні. Так чи 
інакше вона повинна була 
торкнутися найвіддаленіших 
місцевих судів і вплинути на їх 
роботу. Щоб побачити своїми 
очима результати першого року 
дії закону «Про судоустрій і 
статус суддів», «ЗіБ» побував у 
гостях у голови Апеляційного 
суду Чернігівської області Садіга 
ТАГІЄВА.

«Одна така будівля, як у Ічні, 
перекреслює всі спроби 
утвердити в суспільстві довіру 
до людини в мантії»

— Садігу Рзайовичу, минув рік з мо-
менту початку судової реформи. Які 
з нововведень найбільше вплинули на 
роботу судів як у позитивному, так і в 
негативному плані?

— Щоб зрозуміти значення ре-
форм, потрібно зробити екскурс у 
минуле. Пригадайте, як тільки в на-
шому процесуальному законодав-
стві з’явилася обов’язкова фіксація 
процесу, відразу зникли скарги на 
неповноту протоколу судового засі-
дання. Реформа 2010 р. ввела поняття 
електронного документообігу, і це 
відразу набагато полегшило роботу 
голови суду: тепер нас ніхто не зможе 
звинуватити у втручанні в розподіл 
справ між суддями. Це — великий 
плюс. Так, перший час виникали 
складнощі з новим програмним за-
безпеченням, але в міру роботи його 
вдосконалювали, і тепер про цю про-
блему ми практично не згадуємо.

Не можна не відзначити як по-
зитив і нову процедуру добору кан-
дидатів на суддівські посади. Її про-
зорість перекриває обхідні шляхи, 
якими раніше могли скористатися, 
зокрема, родичі високопоставлених 
чиновників. 

Усе перераховане, безумовно, під-
вищує ступінь незалежності суддів. 
А зміцнюючи незалежність суддів, 
ми підвищуємо довіру громадян до 
суду в цілому.

— У будь-якій перебудові, як відомо, 
є плюси й мінуси. І судова реформа на-
вряд чи стала винятком.

— Дійсно, в кожної медалі два 
боки. З одного боку, зі спрощенням 
процедури залучення судді до дис-
циплінарної відповідальності зійшли 
нанівець рішення, які можна було б 
віднести до розряду «рейдерських», з 
другого — збільшується ризик тиску 
на суддю.

З уведенням нової, прогресив-
ної процедури кадрового добору 
з’явилась і проблема: склавши квалі-
фікаційні іспити, кандидати, як пра-
вило, прагнуть потрапити до судів, 
розташованих в обласних центрах. А 
хто піде працювати до інших судів? 

У нас в області склали іспит 3 чи 4 
людини, а вакансій — 9. Сумніваюся, 
що кандидат-киянин поїде в Талала-
ївський райсуд. Там, щоб потрапити 
в зал засідань, потрібно пройти через 
загальну кімнату, де працюють 9 чо-
ловік, потім — через кабінет судді. 
Я вже не кажу про Ічню, де недавно 
під час процесу від стелі відвалився 
шматок плитки.

— Років сім тому наш тижневик ак-
тивно висвітлював проблему забезпе-
чення судів належними приміщеннями. 
І здавалось, що принаймні в аварійних 
будівлях сьогодні не працює жоден суд.

— Уявіть собі, в Чернігівській об-
ласті такі суди ще залишились. У Ічні 
суд розташований у споруді ХIХ ст., 
і з 1992 р. ми не можемо закінчити 
зведення нової будівлі суду через 
відсутність коштів. Радянський про-
ект нової будівлі 20-річної давнини 
морально застарілий і не відповідає 
не тільки європейським, а й націо-
нальним стандартам. 

— На Луганщині ситуація краща?
— Знаєте, коли я очолив Апеля-

ційний суд Чернігівської області, 
то зібрав усіх голів місцевих судів 
і пообіцяв, що приїду до кожного. 
За півроку я об’їхав майже всі суди, 
починаючи з периферії, зібрав цілу 
теку зауважень щодо умов їх роботи. 
І повірте, такого стану, як у тому ж 
Ічнянському райсуді, на Луганщині 
вже давно немає. А в цьому суді — 
одне з найбільших навантажень! 

Так, Луганська область багатша  
за Чернігівську, але довіра до органів 
правосуддя формується з тієї миті, як 
громадянин переступив поріг суду. 
Причому будь-якого, не тільки сто-
личного. Й одна така будівля, як у Ічні, 
перекреслює всі спроби утвердити в 
суспільстві довіру до людини в мантії. 

«На місцях повинен діяти орган 
суддівського самоврядування»

— З якими ще проблемами зіткну-
лись, коли очолили суд?

— Новими для мене стали перш 
за все господарські проблеми. В Лу-
ганську я був заступником голови, 
очолював судову палату в цивільних 
справах. Тут же довелось з перших 
днів вирішувати питання забезпе-
чення діяльності суду. 

Я приїхав у Чернігів незадовго до 
Нового року, а з 1 січня повинна була 
зафункціонувати автоматизована 
система документообігу. Проте ви-

явилось, що в суді немає необхідного 
сервера! Перші дні роботи пішли на 
пошуки нового сервера, але пробле-
му вдалось вирішити.

Правда, в Чернігові не таке велике 
навантаження на суддів, як на Луган-
щині, менталітет людей інший, кри-
міногенна обстановка спокійніша. 
Це зумовлено історично — тим, як 
формувалося населення регіонів. А в 
Чернігові більшість сімей пам’ятають 
своїх предків до сьомого-восьмого 
коліна. І хоча область бідна в еконо-
мічному розумінні, в духовному — 
вона значно багатша. 

— Мабуть, і в новий колектив було 
простіше влитись? Не виникло склад-
нощів?

— Колектив у нас чудовий, тому 
ніяких складнощів не виникло. Бук-
вально протягом місяця я знайшов з 
усіма спільну мову. 

— Поділіться досвідом, як його зна-
ходять? 

— Тільки шляхом спілкування. 
Керівник повинен знати проблеми 

кожного, знати, чим він живе, ба-
чити в ньому насамперед людину, а 
не просто виконавця. Тоді і спільну 
мову можна знайти швидше.

— Керувати судом апеляційної ін-
станції для вас не зовсім нова справа. 
Проте після проведення реформи по-
вноваження голови суттєво звужені. 
Чи позначається це на роботі?

— Якоюсь мірою позначається. 
Наприклад, тепер голова суду — як 
районного, так і апеляційного — час-
то не знає, хто до нього завтра при-
йде в суд працювати, а хто, можливо, 
збирається перевестися. 

Ще один недолік — відірваність 
від наших проблем рад суддів, які 
залишились тільки на центральному 
рівні. А хто допоможе розібратись 
з нашими проблемами? У мене як 
голови немає ніяких важелів для їх 
вирішення. Тому, на мій погляд, і в 
нас на місцях все ж таки повинен ді-
яти якийсь орган суддівського само-
врядування. Це — світова практика. 

Недавно ми обговорювали мож-
ливість створення ради голів судів 
області. Але рада не замінить органу 
саме суддівського самоврядування, 
до якого міг би звернутись будь-
який суддя, внести свої пропозиції, 
вказати на недоліки. І вже цей орган 
міг би сигналізувати в центральні 

ради суддів про позитиви й негативи 
на місцях. 

Ось зараз прийшов лист із Ради 
суддів з пропозицією висловити 
думку про те, як правильно розра-
ховувати навантаження суддів. Є, 
наприклад, пропозиція визначати 
навантаження за обсягом справ. Чи 
буде цей підхід об’єктивним? Оче-
видно, що ні. Чи можна порівняти 
за складністю й часом, який необ-
хідно витратити на розгляд, справу 
про вбивство на кількох сторінках і 
справу про розкрадання, в кількох 
томах якого містяться бухгалтерські 
документи плюс визнання провини? 

— До речі, в багатьох регіонах скар-
жаться на надмірне навантаження. Чи 
у вас, враховуючи спокійнішу криміно-
генну обстановку, судді не переобтя-
жені справами? 

— Чому ж?! У нас своя специфіка: 
поряд Чорнобильська зона, і значна 
частина громадян мають статус по-
терпілих від аварії на ЧАЕС. Отже, 
в судах велика кількість позовів, 
пов’язаних із соціальними виплата-
ми. За той час, коли соціальні спори 
були підсудні загальним судам, ми 
розглянули в апеляційному поряд-
ку 12 тис. справ! Оскільки область 
аграрна, дуже багато справ щодо 
правовідносин, пов’язаних із землею. 

Що стос ується кримінальних 
справ, то їх кількість перш за все 
залежить від економічної ситуації в 
державі: як тільки вибухнула криза, 
різко підвищився рівень злочиннос-
ті, і, навпаки, коли в економіці все 
стабільно, кримінал іде на спад. 

Крім того, область межує з Росі-
єю та Білоруссю, а отже, перебуває 
на шляху наркотрафіку. У мене на 
контролі всі справи, пов’язані з обі-
гом наркотиків. Я вважаю, що ми 
всі, і журналісти зокрема, повинні 
спільно боротись з цією заразою. Це 
ж який удар по генофонду нації!

Друга наша біда — торгівля людь-
ми. Це дуже важка категорія справ 
з погляду доказової бази. Часто мо-
лоді жінки, які потрапили в мережі 
торговців живим товаром, не хочуть 
такої популярності та відмовляються 
від давання свідчень. Тому в нашому 
суді обладнаний спеціальний зал 
засідань, що забезпечує допит ано-
німних свідків і потерпілих, котрі 
підпадають під захист слідства. При 
цьому на суддю покладається подвій-
не навантаження: не тільки стежити 
за ходом процесу, а ще й контролю-
вати, щоб анонімний свідок не видав 
себе необережними висловами або 
відповідями на питання адвокатів. 

— Такі процеси вкладаються у від-
ведені законом строки розгляду?

— Коли я почув, що в Києві люди 
перебувають у слідчих ізоляторах 
по 4—5 років, то був шокований. Як 
тільки я прийшов сюди, тут же за-
жадав щотижневого звіту: скільки 
людей і який час перебувають під 
вартою. І сьогодні можу офіційно 
заявити, що в нашій області немає 
жодної людини, яка чекала б здій-
снення правосуддя понад 6 місяців. 

За винятком однієї справи, в якій 
процес триває менше року.

За тих півроку, що я тут працюю, 
на наших суддів не надійшло жодної 
скарги про затягування розгляду 
справ. Тому я зі спокійною душею 
приїжджаю в Київ на наради, де 
з’ясовують причини тяганини.

«Рейдерські схеми спираються 
на політичний фундамент»

— Ви згадали про те, що сьогодні 
кількість «рейдерських» справ суттєво 
скоротилась. Отже, такі факти все 
ж таки траплялись у дореформений 
період?

— Звичайно, що ж тут прихову-
вати?! Не на порожньому ж місці 
минулого року Вища рада юстиції 
ініціювала звільнення стількох суд-
дів за порушення присяги.

— Проте в голів судів раніше була 
можливість втрутитися й усунути суд-
дю від розгляду певної категорії справ.

— У той період я працював голо-
вою судової палати в цивільних спра-
вах Апеляційного суду Луганської 
області й можу запевнити, що через 
нас не пройшла жодна підозріла 
справа, в якій були елементи рейдер-
ства. Всі такі рішення місцевих судів 
нами були скасовані.

Звичайно, не можна узагальню-
вати — говорити, що всі суди були 
причетні до рейдерських атак. Хоча 
навіть одиничні випадки виявлених 
корупційних схем підривають авто-
ритет правосуддя. Подивіться, як 
різко знизилась довіра до судів після 
«справи Зварича»! Від голів дійсно 
залежить багато що. Але рейдерські 
схеми перш за все спираються на 
політичний фундамент. На те, як 
чиновники вищого рангу ставлять-
ся до закону, Конституції, судової 
гілки влади.

Пригадайте, як Президент Віктор 
Ющенко видавав укази то про звіль-
нення судді Конституційного Суду, 
то про відновлення на посаді, то при-
значав голову суду, то звільняв його, 
то створював суди, то розформову-
вав. Судова влада, авторитет право-
суддя формуються десятиліттями, 
наповнюючись, як чаша, крапля за 
краплею. Достатньо одного необе-
режного руху, щоб перевернути її. 
Тоді суспільство охоплює спрага — 
жадання справедливості.

— У вас в області політики втруча-
ються в правосуддя?

— І натяку на це немає! Хоча в нас 
слухаються не менш значущі справи, 
ніж у столиці. Були випадки, коли до 
мене звертались народні депутати і 
доводилось пояснювати, що впли-
вати на рішення судді я не збираюсь. 
Максимум — поінформую суддю, 
щоб не порушував строки і не давав 
приводу для скарг. 

— Як ви ставитесь до ініціативи 
СБУ узаконити методи радянського 
ГРУ? Я маю на увазі провокацію хабара 
стосовно людей у мантіях. 

— Згідно з європейськими прин-
ципами такого роду заходи повинні 
проводитись суворо в рамках закону, 
норми якого зрозумілі як юристові, 
так і обивателеві. Кожна людина по-
винна бути впевнена: якщо вона не 
здійснює ніяких протиправних дій, 
то в працівників СБУ не буде підстав 
організовувати стосовно неї прово-
кацію хабара. 

Правда, деякі керівники правоо-
хоронних органів, як і за радянських 
часів, ставлять основним завданням 
«показову» роботу. Це коли якість ді-
яльності оцінюється за показниками 
розкриваності злочинів, кількістю 
виявлених корупціонерів, складених 
протоколів тощо. Заради цих цифр 
вони і здійснюватимуть провокації 
хабара стосовно цілком порядних 
суддів, які потім витратять багато 
часу і сил, щоб відстояти своє до-
бре ім’я. 

Одначе, на мій погляд, наше сус-
пільство ще не готове до таких за-
ходів.

«Щоб не допускати 
неправедності, потрібно 
працювати в унісон з 
правоохоронними органами»

— Проте з 1 липня набрав чинності 
закон про протидію корупції. Суди вже 
долучились до цієї боротьби?

— Перший протокол, що надій-
шов до місцевого суду області, як 
у приказці, вийшов колом. Узагалі, 
нове законодавство про боротьбу з 
корупцією страшніше за Криміналь-
ний кодекс, оскільки має тяжчі на-
слідки для громадянина, котрий по-
трапляє під його дію. Більш того, ще 
не вироблена практика застосування, 
і помилкове тлумачення може просто 
зламати долю людини. У перший же 
день набрання законом чинності ми 
провели зустріч із представниками 
прокуратури, СБУ й МВС, щоб виро-
бити спільне розуміння тих чи інших 
положень закону. Завдяки таким на-
радам, а також у міру напрацювання 
практики буде все менше складно-
щів із застосуванням нових норм 
як суддями, так і правоохоронними 
органами.

І нині дуже важливо, щоб за час, 
поки вироблятиметься єдина прак-
тика, жодну людину незаконно не 
притягнули до відповідальності. 
Так, рано чи пізно справедливість 
візьме гору, але віра в суд, віра в дер-
жаву може бути підірвана. Як сказав 
Федір Достоєвський, неправедна та 
справа, коли проливається хоч одна 
сльоза дитини. А щоб не допускати 
неправедності, потрібно працювати в 
унісон з правоохоронними органами.

Садіг ТАГІЄВ народився 

5 вересня 1959 р. в с.Ашаги-

Аїпли Таузького району 

Азербайджанської РСР. У 

1982 р. закінчив з відзнакою 

Донецький медичний 

інститут, був направлений 

в м.Луганськ, де працював 

лікарем до 1985 р. З 1985 до 

1992 р. працював у органах 

МВС на посадах старшого 

експерта-криміналіста, 

слідчого. Паралельно 

закінчив Українську державну 

юридичну академію в 

Харкові (1987—1992). 

У травні 1992 р. Рада 

народних депутатів 

Луганської області обрала 

його народним суддею 

Рубіжанського міського 

народного суду Луганської 

області. У жовтні 1999 р. 

Верховна Рада призначила 

С.Тагієва суддею Луганського 

обласного суду безстроково.

У листопаді 2001 р. його було 

обрано на посаду заступника 

голови Апеляційного 

суду Луганської області, 

голови судової палати 

в цивільних справах.

У 2010 р. відповідно до указу 

Президента переведений на 

посаду судді Апеляційного 

суду Чернігівської області, 

а в грудні того ж року 

рішенням Вищої ради 

юстиції призначений 

головою цього суду .

Садіг Рзайович — 

заслужений юрист України, 

кандидат юридичних наук. 

«Жоден юрист, жоден суддя ніколи 
зі 100-процентною впевненістю не скаже, 
чи справедливим був суд у конкретній справі».

4 від першої особи



До речі, в такій співпраці немає 
нічого негожого. У Верховному суді 
США щоп’ятниці проводяться круглі 
столи за участю суддів і представ-
ників правоохоронних органів. У 
нас, на жаль, не скрізь налагоджені 
подібні регулярні зустрічі. У Черні-
гівській області ми за останній час, 
наприклад, обговорили практику 
притягнення до адміністративної 
відповідальності за керування тран-
спортними засобами в нетверезому 
стані, застосування норм антикоруп-
ційного законодавства. Не будемо ж 
ми чекати, коли на наші проблеми 
відреагує законодавець?! 

Тим більше, тільки в окремих 
країнах законодавчий орган працює 
на перспективу, і це забезпечує спо-
кій і в судочинстві, і в суспільстві. А 
в нас законотворчість, як і практика 
застосування, нагадує мені цунамі: 
накрило всіх хвилею, і лише коли все 
закінчилось, починаємо дивитись, 
що ж було зроблено не так.

— Але це проблема не сьогодніш-
нього дня.

— Цілком правильно, ми живемо 
з нею всі 20 років незалежності. У ра-
дянські часи існували цілі інститути, 
що працювали над законами для но-
вих правовідносин. Та й судова прак-
тика була стабільніша, що дозволяло 
судді спокійно працювати. Тепер же 
часто немає єдиної практики: одна 
колегія приймає одне рішення, інша 
в схожій справі — прямо протилеж-
не. Чиєю думкою керуватись судді 
місцевого суду? Ось вам і грунт для 
корупції, рейдерства.

— Враховуючи, що в новостворено-
му Вищому спеціалізованому суді з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
тільки недавно з’явився кворум для 
проведення пленумів, на місцях ще не 
скоро отримають відповіді на складні 
питання.

— Постанови пленуму в будь-
якому випадку мають рекоменда-
ційний характер. Але для молодих 
суддів вони — як лучинка в законо-
давчому мороці, щоб не спіткнутись. 
Зараз, наприклад, у ВСС збираються 
узагальнити практику у справах про 
спадкоємство. Без практики місце-
вих і апеляційних судів важко щось 
узагальнити.

Свій внесок робить і апеляційна 
інстанція, оскільки на нас орієнту-
ються місцеві суди. А якщо ми самі 
не знаємо, як застосовувати ту чи 
іншу норму (наприклад у випадку 
з антикорупційним законом), що 
робити? Чекати, що скаже вищий 
суд? Але чекати не дозволяють про-
цесуальні строки. Ось і доводиться 
збиратись і обговорювати проблему 
з представниками правоохоронних 
органів.

«Правосуддя — це не спорт, де 
можна вболівати за ту чи іншу 
команду»

— В одному з інтерв’ю ви відзначи-
ли, що критика — це меч, який зціляє 
завдані ним же рани. Враховуючи, що 
судову систему починаючи з 2005 р. не-
щадно критикують, вона вже повинна 
була б вилікуватися.

— Так, критика допомагає вико-
рінити недоліки. Але коли я читаю, 
що той чи інший суддя виніс неза-
конне рішення, я ставлю зустрічне 
запитання: а хто встановив цей факт, 
якщо ні апеляційна, ні касаційна 
інстанції не переглядали справу? 
Проте журналістів це не турбує, і в 
суспільстві формується недовіра до 
правосуддя в цілому. Більш того, я 
знаю випадок, коли галас і безпід-
ставні звинувачення в пресі довели 
людину до самогубства. 

Я вважаю, що судді та журналісти 
виконують певною мірою схожі за-
вдання: обстоюють справедливість, 
законність, намагаються встановити 
істину. Проблема в тому, що в нас не 
вчать судовій журналістиці, а непро-
фесійні коментарі, які подаються на 
всю країну, спотворюють реальність. 
Правосуддя — це не спорт, де можна 
вболівати за ту чи іншу команду, і не 
шоу. Ми не маємо права застосову-
вати або ігнорувати закон залежно 
від того, хто перебуває на лаві під-
судних.

— Че р г ов і  ст рі л и в бі к  Ф е м ід и 
пов’язані з процесом у «справі Тимошен-
ко». Як ви ставитесь до заяв про пору-
шення прав підсудної, необ’єктивності 
суду? 

— Для лідера однієї з найбільших 
політичних сил у країні такого роду 
вислови щонайменше неетичні. Ще 
немає рішення суду, але суспільство 
заздалегідь готують до того, що воно 
буде незаконним. На якій підставі 
зроблені такі висновки? Це знову ж 
таки говорить про культуру нашого 
суспільства, про його правосвідо-
мість. 

— Чи доводилось вам особисто роз-
глядати так звані резонансні справи? 

— Ні, не доводилось. Хоча нині 
на підході одна гучна справа про 
кілька вбивств, що дістала широкий 
резонанс в області. 

До речі, ваше питання повертає до 
ще однієї проблеми. Судова реформа 
усунула дисбаланс, коли справи про 
незначні злочини проходили три ін-
станції, а про вбивства з обтяжливи-
ми обставинами — дві. Виходило, що 
для держави важливіше встановити 
істину за фактом дрібної крадіжки, 
ніж обгрунтованість вироку, який 
передбачає довічне ув’язнення. Пере-
давши всі справи по першій інстанції 
до місцевих судів, законодавець на-
чебто відновив справедливість. 

Проте немає гарантії, що в місце-
вих судах справи про тяжкі злочини 

комп’ютер не розподілить молодому, 
тільки-но призначеному судді. Вчора 
ще він працював юрисконсультом, а 
сьогодні повинен вивчити 30 томів 
матеріалів про вбивство. Скільки 
йому знадобиться на це часу? 

Я за те, щоб такі справи розгля-
дались тільки колегіально. Інакше 
будуть і порушення строків, і сила-
силенна помилок, які доведеться 
виправляти апеляційній інстанції, 
наново розглядаючи справи із само-
го початку, що економічно, процесу-
ально не завжди вигідно з погляду 
збереження авторитету правосуддя. 

Можливо, слід под у мати про 
створення спеціальних окружних 
судів для розгляду справ про тяжкі 
злочини. При цьому на виїзних засі-
даннях: щоб не люди їхали в центр, 
а суд — до людей. Думаю, з часом ми 
до цього прийдемо. При цьому він 
повинен бути вкомплектований за 
рахунок апеляційних судів.

— Тоді окружним судам можна пере-
дати і всі «політичні» справи.

— А як визначити: «політична» 
справа чи ні? Я б погодився, якби 
ви запропонували передати таким 
окружним судам кримінальні справи 
про розкрадання в особливо великих 
розмірах. Раніше, наприклад, справи, 
де мова йшла про збитки до 10 тис. 
крб., розглядав районний суд, а кар-
бованцем більше — обласний. Цей 
же підхід можна використовувати 
тепер: збитки до 100 тис. грн. — ра-
йонні суди, понад — окружні. Й не 
важливо, хто опиниться на лаві під-
судних — Юлія Володимирівна чи 
звичайний клерк.

Заявляти й обіцяти можна бага-
то чого... Пам’ятаю, у 2005 р. я вва-
жав, що почнуться дійсно демокра-
тичні реформи, про які так багато 
мовилось з трибун. Про реформи, 
включаючи судову, так 5 років і 
проговорили, а тепер Юлія Володи-
мирівна скаржиться в Страсбург на 
несправедливий, на ї ї думку, суд. 
Що заважало, маючи парламентську 
коаліцію, прийняти закони, які збу-
дували б таку судову систему, яка, за 
її уявленням, була б справедливою? 

— До речі, за якими критеріями, на 
вашу думку, можна визначити: справед-
ливий суд чи ні? 

— Виключно за тим, чи дотриму-
ються принципи правосуддя. А як 
інакше?

Поняття спра ведливого с уд у 
включає доступ до правосуддя, за-
конодавче забезпечення, дотримання 
конституційних принципів судочин-
ства, виконання судових рішень. Це 
глобальні критерії. 

— Ви стежите за процесом у «справі 
Тимошенко»? Він, на ваш погляд, відпо-
відає всім цим критеріям?

— Спеціально не стежу, лише іно-
ді читаю те, що подається в пресі. 
Упевнений: якби учасники процесу 
поводились так, як записано в КПК, 
навколо цього процесу не здіймав-
ся б галас. Адже відвіку відомо, хто 
голосніше за всіх кричить про свою 
невинність.

Якщо звернутись до практики за-
стосування ст.6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод, то Європейський суд розширює 
вищенаведений перелік своїми пре-
цедентами. Всі вони в комплексі й 
визначають, чи є суд справедливим. 
Наприклад, в одній зі справ суд був 
визнаний несправедливим на тій під-
ставі, що в залі засідання була нена-
лежна акустика й учасники процесу 
погано чули поставлені запитання. 

Повірте, жоден юрист, жоден суд-
дя ніколи зі 100-процентною впев-
неністю не скаже, чи був суд у кон-
кретній справі справедливим. Для 
цього потрібно бути на місці скоєння 
злочину, бачити своїми очима, як усе 
відбувалось, потім спостерігати, як 
ведеться слідство, судовий процес, 
прочитати вирок і його аргумен-
тацію й тільки на підставі всіх цих 
відомостей давати оцінку, чи був суд 
справедливим. 

Власне, тому і трапляються судові 
помилки. У тих же Сполучених Шта-
тах, які в нас люблять наводити як 
зразок демократії, офіційно визнано 
24 факти страти невинних людей. І 
це не рахуючи тих, хто відбув три-
валий строк покарання, не скоївши 
злочину.

«Норми нового КПК перш за все 
повинні відповідати інтересам 
правосуддя»

— Один з ваших колег в інтерв’ю 
«ЗіБ» відзначив, що процеси на зразок 
«газової справи» допомагають вияви-
ти недоліки в законодавстві. Що, на 
ваш погляд, передусім необхідно вра-
хувати в новому КПК? 

— Перш за все потрібно деталь-
ніше прописати організаційну й 
технічну частини процесу. Напри-
клад, подібні справи, які викликають 
особливу увагу громадськості, пре-
си, повинні слухатись в спеціально 
обладнаних залах, щоб уникнути 
зіткнень у ході засідань. При цьому 
безпосередньо в зал засідань слід до-
пускати тільки представників сторін, 
а всім іншим виділити окреме при-
міщення, де на великих моніторах 
відображатиметься весь хід проце-
су. Причому не тільки для процесів, 
подібних до «справи Тимошенко». У 
Голландії, наприклад, у такому режи-
мі слухають справи про вбивства, що 
дозволяє уникнути ексцесів між під-
судним, його родичами і родичами 
загиблого. Тоді й суддя не відволіка-
тиметься на наведення ладу в залі, а 
зможе повністю концентруватись на 
судовому слідстві.

Необх ідно жорсткіше к ласти 
край проявам неповаги до суду. На-
віщо витрачати стільки часу на де-
бати з підсудною? Виніс одне, друге 
попередження і, якщо не допомагає, 
видалив із залу, хай спостерігає за 
процесом у режимі відеотрансля-
ції. Якщо необхідно роздрукувати 
протокол судового засідання за час 
відсутності обвинуваченої — будь 
ласка. 

Ще один момент: постійна замі-
на адвокатів як спосіб затягування 
процесу, вимога надати новим за-
хисникам час на ознайомлення з 
матеріалами справи. Можна було 
б винести ухвалу про надання за-
хисників за державний рахунок, на-
правити запит у колегію адвокатів, і 
надалі, хоче підсудна чи ні, захист їй 
забезпечений, причому на високому 
професійному рівні, а значить, і ви-
моги КПК дотримані. 

У Страсбурзі розглядалась поді-
бна справа за скаргою засудженого 
за кіберзлочини. Суть зводилась до 
такого: суддя, побачивши, що за-
хисник не орієнтується в технічній 
термінології, призначив ще одного 
адвоката, тим самим, на думку за-
судженого, перевищив свої повно-
важення. Але Європейський суд не 

побачив у цьому порушення, відзна-
чивши, що суддя вчинив на користь 
правосуддя.

— Ще один момент цього ж проце-
су: адвокат клопотав про виділення 
йому окремої кімнати для ознайом-
лення зі справою. У вас у суді є такі 
приміщення?

— Я прихильник того, щоб і в 
прокурорів, і в адвокатів було окре-
ме приміщення, де вони могли б го-
туватися до процесу, знайомитись 
з матеріалами справи. Але знову 
виникає проблема: поки в нас не 
вистачає приміщень навіть для пра-
цівників суду. Крім того, необхідно 
забезпечити контроль, щоб зі справи 
нічого не зникло. Подібне я бачив у 
польських судах. У таких приміщен-
нях обов’язково ведеться відеоспос-
тереження: справа повинна завжди 
залишатись у полі, відведеному для 
забезпечення зйомки. Щонайменше 
відхилення — й адвоката можуть 
притягнути до відповідальності.

Всі ці моменти слід урегулювати 
в новому КПК, щоб його норми перш 
за все відповідали інтересам право-
суддя. Причому законодавцям слід 
брати до уваги не тільки «справу 
Тимошенко», а й будь-яку іншу спра-
ву, при розгляді якої були виявлені 
якісь процесуальні недоліки. А хто 
спроможний виявити такі недолі-
ки? Звичайно ж, тільки самі суди. І 
якщо ми хочемо наблизити право-
суддя до європейського рівня в час-
тині законодавчого забезпечення (а 
це, як я відзначав, одна зі складових 
справедливого суду), необхідно наді-
лити вищі суди правом законодавчої 
ініціативи.

— Але ж у судів є можливість уне-
сти будь-який проект через народних 
депутатів.

— Чому я повинен іти на уклін до 
народного депутата? А завтра він по-
просить втрутитися в якусь справу, 
що його цікавить, аби ця законодавча 
ініціатива не опинилась під сукном. 
Урешті-решт, суд такими пропози-
ціями захищатиме не свої інтереси, 
а інтереси держави. Нині ж ми по-
винні звертатись спочатку до Кон-

ституційного Суду, чекати, коли він 
висловить свою думку, а потім ще не 
відомо скільки часу — поки Верховна 
Рада внесе зміни до закону. 

Яскравий приклад — питання 
про повноваження призначати голів 
судів. Скільки часу після рішення 
КС цей проект пролежав у високих 
кабінетах?! Тільки минулого року, 
після зміни влади, нарешті провели 
судову реформу, зокрема вирішивши 
спір про повноваження. І сам факт 
проведення реформи, ті позитиви, 
які я відзначив, зокрема конкурсний 
відбір кандидатів, уже підвищили 
довіру до судів. Тепер важливо не 
розгубити його, а підвищити, зокре-
ма при ухваленні нового КПК. Важ-
ливо зламати наявний стереотип, 
що суддями стають тільки за хабарі, 
що будь-яку справу можна вирішити 
за хабар. 

«Судові помилки можуть 
настільки сильно позначитись 
на долі людини, що й медицина 
буде безсила»

— Ви спочатку вибрали медицину, 
через 10 років — право. Вас не лякав 
цей стереотип? Що вас підштовхнуло 
до рішення надіти мантію? 

— Я прийшов у суд у 33 роки. А 
починав дійсно з медицини: на від-
мінно закінчив Донецький медичний 
інститут, через рік був призначений 
завідувачем відділення. Але з дитин-
ства мріяв стати юристом, а в меди-
цину пішов тому, що дуже хворіла 
мама і я хотів допомогти їй одужати.

Ще в час навчання в медичному 
пробував здати документи на заочне 
відділення юридичного інституту 
— не прийняли. Довелось відпра-
цювати в медицині належні 3 роки, 
після чого перейшов у систему МВС 
як експерт і подав документи в Рос-
товський юридичний інститут. Але 
виявилось, що для вступу в такий 
виш потрібні рекомендації партій-
них органів, а хто мені їх дасть, якщо 
«своїм» місць не вистачало.

Урешті-решт, у 1987 р. отримав 
направлення по лінії МВС і зміг 
вступити на заочне відділення в 
Харківський юридичний інститут, 
одночасно продовжуючи працювати 
в правоохоронних органах експер-
том-криміналістом, слідчим. Після 
закінчення навчання був призначе-
ний суддею Рубіжанського міського 
суду Луганської області. Так, із за-
пізненням, і почалась моя суддівська 
кар’єра.

— До якої медичної спеціальності 
найближче професія судді: терапевт, 
хірург?

— Важко сказати, але щось спіль-
не все ж таки є. До лікаря прихо-
дять, коли виникають проблеми зі 
здоров’ям і людина потребує допо-
моги фахівця. Так само по допомогу 
приходять і до судді. З тією лише 
різницею, що лікареві, за рідкісним 

винятком, усі говорять «спасибі», а 
із суду кожен другий іде незадоволе-
ним. Причому, навіть знаючи, що він 
не правий, усю провину за програш у 
процесі покладає на суддю. 

— А де вище відчуття відповідаль-
ності? 

— У судовій системі лікують душі, 
в медицині — частіше тіло. Судову 
помилку може виправити вища ін-
станція, а лікар може помилитись 
тільки раз, і це стане фатальним для 

пацієнта. Проте судові помилки мо-
жуть настільки сильно позначитись 
на долі людини, що й медицина буде 
безсила. 

Проте якщо лікар припустився 
помилки, він дуже рідко несе по-
карання. Лікарські помилки важко 
довести, спрацьовує корпоративна 
етика. Хіба що помилка є настільки 
явною, що діватись просто нікуди. 
А суддя за одне помилкове рішення 
може відразу позбутись посади. 

— Враховуючи ту відповідальність, 
яка лягає на плечі судді, і в Росії, і в нас 
стали замислюватись над підвищен-
ням вікового цензу для права претен-
дувати на суддівську мантію. Як ужи-
вається в роботу молоде покоління, 
яке нині поповнює місцеві суди області?

— На мій погляд, 25 років — дуже 
молодий вік для судді, щоб увіряти 
долі людей у руки вчорашнього ви-
пускника, який пропрацював тільки 
2 роки. Потрібно підвищити цей ценз 
хоч би до 30 років. У 25 років можна 
знати всі закони, правильно складати 
процесуальні документи, мати гарну 
дикцію, але в цьому віці немає голов-
ного — інтуїції. А вона приходить 
виключно із життєвим досвідом. У 
цивільних справах це не так позна-
чається, а в кримінальному процесі, 

щоб застосувати санкції, передбачені 
Кримінальним кодексом, потрібно 
розібратись з мотивами злочину, 
оцінити ступінь його тяжкості, осо-
бу підсудного, його небезпеку для 
суспільства. Адже статті КК допус-
кають широкий «діапазон» покарань 
за один і той самий злочин. 

На мій погляд, потрібно звузити 
«діапазон» можливих санкцій, роз-
діливши їх за кваліфікуючими озна-
ками. Не можна віддавати на відкуп 
судді, тим більше 25-річному, долю 
людини. 

— А що є найбільшою спокусою для 
людини в мантії: гроші чи влада? Ви від-
чуваєте у своїх руках владу над долею 
іншої людини?

— У мене ніколи не було таких 
спокус. Напевно, завдяки вихован-
ню (це заслуга мого діда). Працюючи 
слідчим, я багато їздив по СІЗО, ба-
чив умови, в яких тримають людей, 
тому, ставши суддею, розумів, що 
означає моє рішення для конкретної 
людини. Дуже важливо для держави, 
щоб засуджений не став для суспіль-
ства втраченою людиною, інакше в 
нього не буде іншого шляху, крім як 
назад на зону.

— Тобто ви — м’який суддя?
— Якоюсь мірою мене можна вва-

жати м’яким, як ви говорите, якщо 
мова не йде про життя людини. Я не 
можу зрозуміти, якщо хтось робить 
замах на найцінніше, особливо якщо 
близькі люди піднімають один на 
одного руку. Знову ж таки, для судді, 
котрий розглядає такого роду спра-
ви, важливо мати за плечима життє-
вий досвід, розуміти мотиви, щоб або 
застосувати нижню межу санкції тієї 
чи іншої статті КК, або призначити 
максимальне покарання.

Ще важливо, крім кваліфікаційно-
го конкурсу, зобов’язати кандидатів 
проходити психологічне тестування. 
Мова йде не про психічне здоров’я, а 
про риси вдачі, які дозволяють або не 
дозволяють бути суддею. Для цього 
потрібно розробити певні критерії, 
щоб знати, наскільки адекватно май-
бутній суддя зможе реагувати на різні 
ситуації в судовому процесі. 

— Якщо ваші діти попросять по-
ради, яку професію їм вибрати, ви по-
радите їм іти в судді?

— У мене двоє синів, але я не хотів 
би, щоб вони пішли по моїх стопах. 
У період становлення держави, ре-
формування судової системи мантія 
стає особливо важкою — і з погляду 
відповідальності, і з погляду величез-
них нервових витрат, що підривають 
здоров’я судді. При цьому заробітна 
плата молодого судді — 3—4 тис. 
грн., тоді як у багатьох країнах Євро-
пи та світу — понад €2000. Слухаючи 
справу, суддя не повинен думати про 
те, як прогодувати сім’ю, де знайти 
кошти на лікування дитини. Ми 
сподіваємось, що з Нового року на-
будуть чинності норми закону «Про 
судоустрій і статус суддів», згідно з 
якими суддям буде збільшена заро-
бітна плата, і хоч би матеріальні про-
блеми не будуть для молодих суддів 
настільки животрепетними. 

— І насамкінець майже філософське 
запитання: яким би ви хотіли бачити 
українське правосуддя, скажімо, через 
10 років?

— Хотів би, щоб довіра народу 
до судів через 10 років була десь на 
рівні 60%. А в цілому, якби щороку 
довіра до Феміди підвищувалась хоч 
би на 5%, я був би щасливим суддею. 
Сьогодні найвищий рівень довіри до 
судів у Норвегії — майже 90%! А в 
нас, дай Боже, щоб кожен четвертий 
опитаний сказав, що довіряє судовій 
системі.

Також хотілося б без страху ходи-
ти по вулицях, вести публічні дис-
кусії як суддя у відставці й аби мене 
ніхто не міг звинуватити в тому, що 
ми не зробили всього можливого для 
утвердження авторитету правосуддя 
і незалежності судів. �

«Якщо ми хочемо наблизити правосуддя 
до європейського рівня в частині законодавчого 
забезпечення, необхідно наділити вищі 
суди правом законодавчої ініціативи».
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РЕПОРТАЖ 

Не правосуддям єдиним…
В Апеляційному суді Чернігівської області закон, духовність і прогрес ідуть поруч 

 � Закінчення, початок на стор.1

Поблизу названого суду розташо-
вана ще одна обитель Феміди — Госпо-
дарський суд Чернігівської області. До 
речі, архітектура обох будівель зовні 
дуже схожа. Відмінності починаються 
з вивісок на фасадах. На табличці ор-
гану спеціалізованої юстиції спершу 
написано «Вищий господарський суд 
України», а потім уже назва установи. 
У сусідів на скромній табличці немає 
згадки про колег із вищих інстанцій. 
Втім, як розповів С.Тагієв, найближ-
чим часом він планує змінити вивіску: 
прибрати напис «Україна», оскільки, за 
його словами, і так очевидно, що суд — 
на території України. 

Фасад споруди здивував і тим, що, 
хоча, аби зайти до суду, і потрібно здо-
лати лише одну сходинку, є пандус. 
Погодьтеся: про таку «розкіш» у біль-
шості столичних судів, не кажучи вже 
про громадський транспорт, люди на 
інвалідних візках можуть лише мрі-
яти. Такі ж зручності для осіб з осо-
бливими потребами передбачені й у 
приміщенні суду. 

І якщо вже говорити про здиву-
вання, то перше, що його виклика-
ло, тільки-но ми переступили поріг 
кабінету голови суду, це табличка із 
написом «Ведеться відеоспостережен-
ня». Як розповів «ЗіБ» С.Тагієв, це, так 
би мовити, превентивний захід, аби 
убезпечити себе від недобросовісних 
відвідувачів, зокрема й чиновників, 
які можуть звертатися з проханнями 
«вирішити» справу. Таку інновацію, на 
переконання нашого співрозмовника, 
потрібно було б увести в усіх обителях 
Феміди, особливо з огляду на розмови 
стосовно надання правоохоронним ор-
ганам права провокації хабара. Такі ж 
таблички є і в кабінетах заступників го-
лови та інших суддів. Щоправда, «ЗіБ» 
відкрили таємницю: не всі приміщення 
обладнані спеціальною відеотехнікою. 

Відкритість як традиція 

Це не єдиний секрет, який «ЗіБ» 
удалося дізнатися. Ми були приємно 
вражені тим, що перед репортерами 
відчинилися майже всі двері обителі 
Феміди. Таке ставлення до ЗМІ зустрі-
неш далеко не в кожній установі. 

«Суди повинні бути відкритими 
для громадян», — у цьому перекона-
ний С.Тагієв. Журналісти «ЗіБ» стали 
далеко не першими гостями, які від-
чули дієвість цього вислову на собі. 
За словами нашого співрозмовника, 
вперше день відкритих дверей у суді 
провели в травні. Його учасниками 
стали студенти юридичних факуль-
тетів п’яти вищих навчальних закла-
дів Чернігова. Майбутніх правників 
ознайомили з діяльністю суду, про-
демонстрували зали засідань. За сло-
вами С.Тагієва, такі заходи за участю 
студентів, громадських організацій у 
стінах суду будуть проводити щонай-
менше раз у півроку. 

А поки що всі охочі можуть ді-
знатися про діяльність цього органу 
третьої гілки влади із сайту, який 
постійно поповнюють новою інфор-
мацією. Також у суді є прес-служба. А 
зовсім нещодавно, наприкінці липня, 
С.Тагієв провів зустріч із місцевими 
представниками мас-медіа. Це його 
перша прес-конференція на посаді го-
лови суду, на якій, за його ж словами, 
він відверто розповів не тільки про 
роботу, а й про свої статки. На переко-
нання керманича, людина, яка обирає 
професію судді, повинна бути готовою 
до того, що не лише її професійне, а й 
особисте життя буде під прискіпливою 
увагою громадськості та ЗМІ. 

На запитання «ЗіБ», скільки сьо-
годні отримує очільник апеляційного 
суду, С.Тагієв розповів, що близько 
$2000. Він поділився з нами і тим, що 
нині в Чернігові власного помешкання 
не має, проживає в гуртожитку. Також 
розповів, що, коли був заступником 
голови Апеляційного суду Луганської 
області, мав змогу піти працювати у 
вищу інстанцію, але відмовився на 
користь нинішньої посади. За словами 

Садіга Рзайовича, на останній він по-
чувається досить упевнено, оскільки 
є досить енергійною людиною і має 
багато планів щодо подальшого вдо-
сконалення ввіреного йому суду й 
інших обителей Феміди області. Деякі 
із них, за словами нашого співрозмов-
ника, в плачевному стані. Як розповів 
С.Тагієв, за ці 8 місяців, які він очолює 
суд (Вища рада юстиції призначила 
його на адміністративну посаду 20 гру-
дня 2010 р.) відвідав майже всі 24 суди 
області. Як видно з фотографій, проде-
монстрованих головою апеляційного 
суду, про інноваційні технології деякі 
загальні суди знають лише з чуток, 
комп’ютер — один на всіх, не кажучи 
вже про жахливі приміщення зі «сте-
лею, що відпадає». При цьому С.Тагієв 
пообіцяв, що докладе всіх зусиль, аби 
виправити ситуацію на краще. Йому 
вже вдалось оснастити окремі суди 
комп’ютерною технікою. 

Попереду області всієї 

Щоправда, розповіді про жахливі 
приміщення деяких судів Чернігів-
ської області на фоні комфортних умов 
праці в органі апеляційної інстанції 
видалися нам дещо нереальними. У 
стінах останнього відчувається рука 
господаря. Просторі кабінети для суд-
дів та їхніх помічників, розраховані 
на двох осіб. При цьому умови праці 
помічників нічим не відрізняються 
від умов праці їхніх безпосередніх 
начальників. Майже в кожній робочій 
кімнаті гарні меблі, кондиціонери, су-
часні комп’ютери. 

С.Тагієв продемонстрував сто-
личним журналістам і святая свя-
тих суду — кімнату, де розташований 
сучасний сервер (див. фоторепортаж 
на стор. 8 — Прим. ред.), за допомо-
гою якого і працює автоматизована 
система документообігу. За словами 
нашого співрозмовника, аби розпо-
ділити справи, заходити до цього 
кабінету не потрібно, треба тільки за-
нести відомості до комп’ютера, який 
розташований у канцелярії, а система 
автоматично визначить, до кого із суд-
дів надійде справа. Також «ЗіБ» про-
демонстрували старий сервер, який 
працював раніше: він нагадує звичай-
ний системний блок комп’ютера. Як 
розповів нам системний адміністра-
тор, сучасний сервер у суді з’явився за-
вдяки С.Тагієву. Останній стверджує, 
що технічних труднощів майже не 
виникає. «Якщо програмний продукт 
досконалий, жодних проблем не пови-
нно бути», — переконаний він. 

Особливим предметом гордості 
очільника суду є зала, в якій вста-
новлено технічне обладнання для 
дистанційного опитування постраж-
далих та свідків, а також спеціально 
обладнана відокремлена кімната, де 
під час судових слухань перебувати-
муть особи, щодо яких ужито заходів 
безпеки. Встановлене обладнання на-
дає можливість повністю відокреми-
ти постраждалих і свідків від інших 
учасників судового процесу під час 
проведення судового слідства та слу-
хання кримінальних справ, де йдеться 

про торгівлю людьми та інші тяжкі 
злочини, зокрема обіг наркотичних 
засобів. Останній вид злочинів, за сло-
вами нашого співрозмовника, досить 
поширений на Чернігівщині, оскільки 
саме через цю область проходить нар-
котрафік. Таких кримінальних діянь 
останнім часом у регіоні стало дуже 
багато. 

Як розповів С.Тагієв, установлення 
сучасного обладнання стало можли-
вим завдяки програмі представництва 
Міжнародної організації з міграції в 
Україні за підтримки Державного де-
партаменту США у співпраці з Урядом 
України. Це, на думку нашого співроз-
мовника, допоможе українським гро-
мадянам відчути, що органи державної 
влади захищають їхні права та інт е-
реси. «Забезпечуючи захист постраж-
далих, ми зміцнюємо роль правоохо-
ронної та судової систем, підвищуючи 
ступінь довіри до них», — стверджує 
С.Тагієв. Розповів він і про тонкощі 
роботи обладнання. У залі суду роз-
ташований великий плазмовий екран, 
такий же монітор, але трохи менший, є 
на столі в судді. Лише останній під час 
допиту може бачити анонімного свідка 
або постраждалого, який перебуває 
у відокремленому приміщенні. Інші 
спостерігають за свідком по великому 
монітору з викривленням зображення 
та зміною голосу. 

С.Тагієв розповів, що такий допит 
потребує неабиякої майстерності й від 
самого судді, аби свідок або потерпі-
лий, стосовно якого застосовуються 
засоби безпеки, не викрив себе. Якщо 
анонімний свідок починає озвучува-
ти інформацію, яка може допомогти 
зрозуміти, хто він, головуючий пови-
нен натиснути кнопку, розміщену під 
столом, і тоді трансляція показань 
припиниться. Суддя повинен бути ще 
й психологом, а також мати розвине-
ну інтуїцію, аби вчасно відчути, коли 
анонімна особа почне говорити зайве. 
Адже нерідко одне необережно сказа-
не слово може коштувати їй життя. 

Мистецтво об’єднує 

Однак не лише прогресивним і су-
часним обладнанням славиться Апе-
ляційний суд Чернігівської області. 
На початку статті ми зазначали, що він 
розташований навпроти драматично-
го театру, і мистецтвом тут просякнуті 
навіть стіни, в буквальному розумінні. 
Картини, художні фотографії розміще-
ні всюди: в коридорах, кабінетах, залах 
судових засідань і навіть у спеціально 
обладнаній відокремленій кімнаті, де 
під час судового процесу перебувають 
анонімні свідки і потерпілі. 

Таку любов до прекрасного в суді 
прищепив С.Тагієв, одна зі стін у кабі-
неті якого нагадує картинну галерею. 
За його ж словами, суддя є палким 
поціновувачем мистецьких виробів. 
У Луганську, де він мешкав раніше, у 
вільний від роботи час займався рес-
таврацією старовинних годинників, 
один з яких прикрашає тепер його 
робочий кабінет у Чернігові. «Якщо я 
піду у відставку, то без роботи не за-
лишуся», — жартує господар. 

У суді постійно діє виставка фото-
робіт суддів Олександра Щербакова та 
Ірини Бобрової. Герої світлин — судді 
та працівники суду — закадровані на 
роботі і в моменти відпочинку. Тема-
тика виставки постійно змінюється: 
дивовижна природа Чернігівщини, її 
історико-архітектурні пам’ятки, по-
ртрети відомих юристів.

А на початку травня в чернігівсько-
му Музеї сучасного мистецтва «Пласт-
арт» проходила виставка картин та 
фоторобіт суддів О.Щербакова та нині 
покійного Миколи Боброва. Останній 
був очільником апеляційного суду в 
1973—1978 і 1986—1995 рр., і вистав-
ку присвятили його пам’яті. Ідейним 
натхненником та організатором мис-
тецького заходу був С.Тагієв. 

Пр о кол и ш н ь ог о ке рма н и ча 
суду він розповідає із захопленням. 
М.Бобров правосуддю віддав більш 
ніж 35 років. Фронтовик, нагородже-
ний численними орденами і медалями. 
Понад 8 років працював радником у 
системі правоохоронних органів та 
правосуддя Афганістану. Надавав ді-
єву допомогу в реформуванні інсти-
тутів державної влади, а також брав 
безпосередню участь у розробці кон-
ституції цієї країни. 

Особливу увагу в суді приділяють 
і дозвіллю. На переконання С.Тагієва, 
спільний відпочинок колег згуртовує 
колектив. Нещодавно судді апеляцій-
ного суду відвідали Національний 
історико-культурний заповідник 
«Гетьманська столиця», розташова-
ний у Батурині. Вони ознайомилися з 
пам’ятками історії та культури: Пала-
цово-парковим ансамблем останнього 
гетьмана України Кирила Розумов-
ського, цитаделлю Батуринської фор-
теці, побували в будинку генерального 
судді Василя Кочубея. Ці події були 
закадровані і знайшли своє відобра-
ження на виставці фоторобіт, яку нам 
охоче продемонстрував С.Тагієв. Він 
розповів, що подібні екскурсії вихід-
ного дня планує проводити з колегами 
постійно. 

Атмосфера комфорту 

А ось у ставленні колег до свого 
керманича журналісти мали змогу пе-
ресвідчитися на власні очі. Відчуваєть-
ся, що в колективі справді досить тепла 
і дружня атмосфера. Втім, за словами 
С.Тагієва, так було не завжди. Коли 
він прийшов працювати в Чернігів, 
то не з усіма суддями знайшов спільну 
мову. На думку нашого співрозмовни-
ка, дуже необхідним є вміння йти на 
компроміс, а також важливі щирість і 
відвертість. 

Коли «ЗіБ» влаштували екскурсію 
суддівськими кабінетами, стало зрозу-
міло: законники до розмови зі столич-
ними журналістами не готувалися. В 
їхніх відповідях не було завчених фраз 
і дифірамбів на адресу керівництва. 
Деякі з них охоче відповідали на за-
питання, а деякі, навпаки, ніяковіли. 
Відразу видно, що суддівська публіка в 
регіонах, на відміну від столиці, менш 
досвідчена в контактах зі ЗМІ. 

Лейтмотивом спілкування із пред-
ставниками Апеляційного суду Черні-
гівської області була судова реформа. 
Що змінилося за рік після прийняття 
закону «Про судоустрій і статус суддів» 
у житті володарів мантій? Які основні 
позитиви і негативи судової реформи 
вони можуть назвати? Ці питання 
«ЗіБ» адресував і колегам С.Тагієва. 

За словами представника цивільної 
палати суду Віктора Шевченка, про-
блеми виникають у зв’язку зі скоро-
ченням строків розгляду справ. Адже 
нерідко буває, що судді доводиться 
відкладати слухання справи через 
те, що сторони зловживають своїми 
правами і не з’являються в засідання. 
«Швидкість — не завжди показник 
якості», — стверджує законник. Та-
кож В.Шевченко переконаний, що їхня 
професія творча, важливе не тільки 
знання законів, а й правозастосовна 
діяльність, життєвий досвід. 

А ось представник кримінальної 
палати Іван Баглай, відповідаючи на 
запитання нашого тижневика, заявив, 
що він як юрист не може оцінювати за-
кони негативно. «Взагалі, в моїй роботі 
особливих змін не відбулося, оскільки 
на сьогодні кримінальний процес май-
же не змінився, проект нового КПК 
тільки підготовлений», — розповів він. 

Усі, з ким «ЗіБ» довелося поспіл-
куватися, були одностайні в одному: 
в цій обителі Феміди працювати над-
звичайно комфортно. 

***

Можливо, комусь здаватиметься, 
що репортаж про Апеляційний суд 
Чернігівської області виявився аж над-
то позитивним, однак — чи то негатив 
від журналістів ретельно приховали, 
чи то його дійсно було мало. Зрозуміло, 
що цій обителі Феміди, як і решті укра-
їнських судів, не вистачає бюджетного 
фінансування, яке задовольняє потре-
би третьої гілки влади лише на третину. 
Проте і в таких умовах храмам право-
суддя вдається створювати комфорт, 
причому не тільки для суддів, а й для 
громадян. Діло, як кажуть, майстра 
знає. Очевидно, вітчизняним судам 
просто не вистачає таких майстрів.�

ПРЯМА МОВА 

Як змінилася ваша робота 
після впровадження судової реформи? 

СВІТЛАНА АКУЛЕНКО, суддя Апеляційного суду 
Чернігівської області: 

— Незважаючи на складну політичну й економічну ситуацію в 
країні, відчуваються позитивні зрушення, зокрема щодо зміц-
нення незалежності судової системи. Прогрес уже відчувається, 
головне, що гірше не стало. Мені як судді-практику хочеться, 
щоб і надалі законодавство вдосконалювали, аби в ньому не 
було колізій. Зокрема, потрібно покращити судовий процес. 

ВІРА ГРИГОР’ЄВА, суддя Апеляційного суду Чер-
нігівської області:

— Закон «Про судоустрій і статус суддів» відповідає вимогам 
нашого часу, але якщо ці вимоги зміняться, то, думаю, змінить-

ся і законодавство. Адже закон — це живий інструмент! І судді, 
який ухвалює рішення, необхідно вміти його застосовувати. Ми 
з колегами з розумінням ставимося до того, що зараз у країні 
дуже складна економічна ситуація, і нам хочеться, щоб держа-
ва більше уваги приділяла проблемам судової гілки влади. 

ЛЮДМИЛА НАВОЗЕНКО, заступник голови 
Апеляційного суду Чернігівської області: 

— З прийняттям нового закону працювати на адміністративній 
посаді стало складніше. Потрібно бути героєм, аби погодитись 
очолити суд. Фактично керівництво суду позбавили майже 
всіх прав, при цьому вимоги до керівників висувають жорсткі-
ші, ніж до інших суддів. Аби за нинішніх законодавчих реалій 
обійняти адміністративну посаду, потрібно бути віртуозним 
дипломатом.

ВІТАЄМО!

ОЛЕКСАНДР СИБІГА 
13 серпня, 42 роки

Суддя Вищого господарського суду, кан-
дидат юридичних наук. 

ОЛЬГА ГЛОС 
14 серпня

Суддя Вищого господарського суду. 

ВОЛОДИМИР ДЕРЕПА
18 серпня, 61 рік 

Суддя Вищого господарського суду, за-
служений юрист України. 

ГАЛИНА ПРОКОПАНИЧ 
20 серпня

Суддя Вищого господарського суду, за-
служений юрист України. 

ПАВЛО ГВОЗДИК 
23 серпня, 53 роки 

Суддя Вищого спеціалізованого суду з 
розгляду цивільних і кримінальних справ, 
голова Ради суддів загальних судів, член 
Ради суддів України, заслужений юрист 
України, кандидат юридичних наук. 

Садів Тагієв демонструє виставку фоторобіт своїх колег, 
на якій закадроване життя суду.

КАДРИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
Оголошення

03 серпня 2011 року 
Вища кваліфікаційна комісія суддів 
відповідно до пп.2 п.3 ст.74, п.1 ст.76 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання кандидатів на 
посаду судді безстроково: 

 • Гутій Олени Володимирівни на посаду 
судді Мукачівського міськрайонного 
суду Закарпатської області;

 • Миронець Олени Костянтинівни на 
посаду судді Карлівського районного 
суду Полтавської області;

 • Гапоненка Анатолія Петровича 
на посаду судді Білоцерківського 
міськрайонного суду Київської 
області;

 • Козлова Руслана Юрійовича на 
посаду судді Печерського районного 
суду м.Києва;

 • Світлицької Вікторії Миколаївни на 
посаду судді Дніпропетровського 
апеляційного адміністративного суду;

 • Янголя Євгенія Васильовича на посаду 
судді Зарічного районного суду м.Суми;

 • Копіци Олега Володимировича на 
посаду судді Комінтернівського 
районного суду Одеської області;

 • Бондаренко Вікторії Михайлівни 
на посаду судді Павлоградського 
міськрайонного суду 
Дніпропетровської області;

 • Рассуждая Вадима Яковича на посаду 
судді Червоногвардійського районного 
суду м.Макіївки Донецької області;

 • Панасюка Ігоря Валентиновича 
на посаду судді Гайворонського 
районного суду Кіровоградської 
області;

 • Шукальського Валентина 
Володимировича на посаду судді 
Красногвардійського районного суду 
Автономної Республіки Крим;

 • Ситенка Артема Ігоровича на посаду 
судді Кіровського районного суду 
м.Макіївки Донецької області;

 • Корсун Оксани Миколаївни на посаду 
судді Апеляційного суду Полтавської 
області;

 • Козаченка Андрія Володимировича 
на посаду судді Донецького 
окружного адміністративного суду;

 • Чулупа Олександра Степановича 
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного суду;

 • Жмайло Наталі Василівни на посаду 
судді Тернівського міського суду 
Дніпропетровської області;

 • Гірник Тетяни Анатоліївни на посаду 
судді Апеляційного суду Львівської 
області;

 • Денісова Віталія Павловича на посаду 
судді Ковельського міськрайонного 
суду Волинської області;

 • Вовка Павла Вячеславовича 
на посаду судді Окружного 
адміністративного суду м.Києва;

 • Машевської Оксани Петрівни на 
посаду судді Господарського суду 
Житомирської області;

 • Губської Яни Віталіївни на посаду 
судді Київського районного суду 
м.Харкова;

 • Мамалуя Олександра Олексійовича 
на посаду судді Харківського 
апеляційного господарського суду;

 • Іващенка Станіслава Олександровича 
на посаду судді Апеляційного суду 
Харківської області;

 • Москаленко Марії Олександрівни 
на посаду судді Господарського суду 
Луганської області;

 • Капкіна Олександра Борисовича 
на посаду судді Шахтарського 
міськрайонного суду Донецької 
області;

 • Дранікова Сергія Михайловича на 
посаду судді Біляївського районного 
суду Одеської області;

 • Литвинюк Ірини Миколаївни на 
посаду судді Апеляційного суду 
Чернівецької області.

6 судова влада



ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

Одинадцята сторінка — 
платна.
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Після того як набрав чинності 
закон «Про доступ до публічної 
інформації» від 13.01.2011, вищі 
спеціалізовані суди нарешті 
визначились із «дозвільними 
правилами».

Розцінки за формат

Пальму першості в процесі адап-
тації до закону тримає Вищий спеці-
алізований суд з розгляду цивільних 
і кримінальних справ. Він першим 
з-поміж храмів Феміди касаційної 
інстанції — у травні 2011-го — затвер-
див Положення про забезпечення до-
ступу до публічної інформації у ВСС. 
У червні такий документ уже мали 
«господарники», а в липні — й «адмі-
ністративники».

Випередив ВСС своїх колег і в 
прийнятті ще одного документа — Ін-
струкції про порядок відшкодування 
фактичних витрат на копіювання або 
друк документів обсягом більше як 10 
сторінок, що надаються за запитами 
на інформацію. Вищі господарський 
та адміністративний суди, за інфор-
мацією «ЗіБ», такі документи ще не 
затверджували.

Так, у законі «Про доступ до пуб-
лічної інформації» зазначено, що 
інформація на запит надається без-
коштовно. Однак і з цього правила є 
виняток: «Якщо задоволення запиту 
на інформацію передбачає виготов-
лення копій документів обсягом більш 
як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний 
відшкодувати фактичні витрати на 
копіювання та друк».

Скільки ж має коштувати «відтво-
рення» 11-ї та всіх наступних сторінок 
з публічними відомостями? Розпо-
рядник інформації, говорить закон, 
визначає розмір фактичних витрат у 
межах граничної норми, встановленої 
Кабінетом Міністрів.

13 липня Уряд прийняв постанову  
№740 Про затвердження граничних 
норм витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом 
на інформацію. Так, одна сторінка 
формату А4 або меншого розміру ко-
штуватиме запитувачу «не більше ніж 
0,1% розміру мінімальної заробітної 
плати». За формат А3 (а також сторінки 
більшого розміру) доведеться сплати-
ти не більше 0,2% «мінімалки».

Окремо оцінюється копіювання 
документів будь-якого формату, якщо 
в них поряд з відкритою інформацією 
містяться відомості з обмеженим до-
ступом, що потребує їх відокремлення, 
приховування. У такому разі запиту-
вач отримує рахунок, в якому вартість 
11-ї та наступних сторінок коливати-
меться в межах від 0,3 до 0,5% розміру 
мінімальної зарплати.

Підрахунок витрат

Керуючись указівками Кабміну, 
ВСС затвердив інструкцію, яка ви-
значає механізм відшкодування за-
питувачами витрат на копіювання або 

друк «додаткових сторінок». Для доку-
ментів форматів А4 та А3 встановлено 
максимальну ціну — 96 коп. та 1 грн. 92 
коп. відповідно. Стільки ж коштувати-
ме й одна сторінка в період з 1 квітня 
до 30 вересня 2011 р. («мінімалка» — 
960 грн.). Зі збільшенням мінімальної 
зарплати збільшуватиметься і вартість 
однієї сторінки.

Тобто, за розрахунком апарату 
ВСС, у жовтні одна копія сторінки 
формат А4 здорожчає на 3 коп., фор-
мату А3 — на 5 коп. У грудні за одну 
сторінку формату А4 доведеться спла-
тити 1 грн., формату А3 — 2,01 грн. А 
от за дублювання оригіналу відкритої 
інформації, яка розміщена поруч із 
«закритою», ВСС братиме всього 0,4% 
«мінімалки» (Уряд дозволив не більше 
0,5%). Тому відомості, що «сусідили» з 

інформацією з обмеженим доступом, 
влетять у копійчину — 3,84 грн за одну 
сторінку. З 1 грудня ціна зросте до 
4,02 грн. До речі, сьогодні за «відтво-
рення» однієї сторінки формату А4 на 
ксероксі в точках продажу доведеться 
віддавати 50 коп.

В інструкції, затвердженій розпо-
рядженням керівника апарату ВСС, 
зазначено, що рахунок за відшкоду-
вання витрат надсилається запитува-
чу в строк, установлений законом для 
надання відповіді на запит. «Якщо 
кількість сторінок відповіді на запит 
неможливо визначити заздалегідь, 

зважаючи на значний обсяг такої від-
повіді, керівник самостійного струк-
турного підрозділу апарату, відпові-
дального за надання таких відомостей, 
надсилає запитувачеві лист та раху-
нок, в якому зазначається часткова 
сума відшкодування витрат», — на-
голошується в інструкції.

Віддавши гроші за «інформаційні 
послуги», запитувач протягом трьох 
днів може отримати відповідь. У разі ж 
повної або часткової відмови сплатити 
необхідні витрати, запит залишається 
без відповіді.

Де суспільний інтерес?

У свою чергу ВАС та ВГС, які ще 
не прийняли відповідну інструкцію, 
вирішують питання оплати «понад-

нормових» сторінок таким чином. За 
повідомленням прес-служби ВАС, в 
їхній обителі Феміди керуються по-
становою Кабміну про визначення 
граничних норм витрат на копіювання 
документів. У прес-службі ВГС пояс-
нили, що вони безкоштовно копіюють 
і друкують документи, які надаються 
за запитом на інформацію.

У законі ж «Про доступ до публіч-
ної інформації» зазначено: «Якщо 
розпорядник інформації не встановив 
розміру плати за копіювання або друк, 
інформація надається безкоштовно». 
Також, про це зазначено в п.4 ст.21 

акта, можна не платити і за відомості 
про себе, і за інформацію, що стано-
вить суспільний інтерес.

На жаль, у законі не визначено, 
які відомості становлять інформацію 
про особу. Закон також не тлумачить 
поняття «інформація, що становить 
суспільний інтерес». Відповідь на 
це запитання можна віднайти в за-
коні «Про інформацію». Зокрема, в 
ньому зазначено, що інформація про 
фізичну особу (персональні дані) — 
це відомості про особу, «яка іденти-
фікована або може бути конкретно 
ідентифікована».

Суспільно необхідна інформація — 
це та, яка є предметом суспільного 
інтересу, і право громадськості знати 
її переважає над потенційною шкодою 
від її поширення. «Предметом суспіль-

ного інтересу вважається інформація, 
яка свідчить про загрозу державному 
суверенітету, територіальній ціліснос-
ті України; забезпечує реалізацію кон-
ституційних прав, свобод і обов’язків; 
свідчить про можливість порушення 
прав людини, введення громадськості 
в оману, шкідливі екологічні та інші 
негативні наслідки діяльності (безді-
яльності) фізичних або юридичних 
осіб», — ідеться в законі «Про інфор-
мацію».

Інформація нарозхват

Першим підсумки виконання за-
кону «Про доступ до публічної інфор-
мації» у липні цього року підбив ВСС. 
Так, за інформацією прес-служби ВСС, 
із 1 до 31.07.2011 до суду надійшло 56 
письмових запитів на інформацію 
щодо руху касаційних скарг та стану 
їх розгляду. 42 з них задоволено, 14 
перебувають на стадії опрацювання в 
межах установленого терміну.

Крім того, відділ прийому грома-
дян та надання довідкової інформації 
задовольнив 5147 усних запитів (1103 — 
під час особистого прийому, 4044 — по 
телефону).

Запитання, з якими громадяни 
зверталися до ВСС, стосувалися, зо-
крема, порядку оформлення каса-
ційних скарг, строків касаційного 
оскарження, порядку оскарження 
ухвал судів касаційної інстанції до 
Верховного Суду.

За інформацією прес-служби ВАС, 
останнім часом «адміністративни-
ки» отримали тільки 2 звернення, 
які стосуються доступу до публічної 
інформації, решта — регулюються за-
коном «Про звернення громадян». А от 
«господарники» найбільшу кількість 
запитів отримують від громадських 
організацій, трохи менше — від пред-
ставників ЗМІ. �

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає 
виготовлення копій документів обсягом більш 
як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати 
фактичні витрати на копіювання та друк.

№ Послуга

Вартість 
1 сторінки 

у період 
з 1.04 до 

30.09.2011, 
грн.

Вартість 
1 сторінки 

у період 
з 1.10  до 

30.11.2011, 
грн.

Вартість 
1 сторінки 

у період 
з 1.12  до 

31.12.2011, 
грн.

1. Копіювання або друк од-
нієї сторінки документів 
формату А4 та меншого 
розміру 

0,96 0,99 1,00

2. Копіювання або друк од-
нієї сторінки документів 
формату А3 та більшого 
розміру 

1,92 1,97 2,01

3. Копіювання або друк 
однієї сторінки докумен-
тів будь-якого формату, 
якщо в документах поряд 
з відкритою інформацією 
міститься інформація з 
обмеженим доступом, що 
потребує її відокремлен-
ня, приховування тощо 

3,84 3,94 4,02

Розмір фактичних витрат на копіювання 
або друк документів обсягом більш як 10 сторінок

(оплата здійснюється починаючи з 11-ї сторінки)

БЕЗПЕКА

Кнопка 
тривоги 
для суддів
Рада суддів РФ пропонує 
встановити державним коштом 
особливу систему безпеки, зокрема 
двері підвищеної захищеності, 
у квартирах служителів Феміди, 
а також забезпечити останніх 
кнопками тривоги, пише 
«Российская газета». 

«За три роки — з 2007 до 2010-го — було 
скоєно 10 убивств суддів, з них розкри-
то лише 2, — повідомив генеральний 
директор судового департаменту при 
Верховному суді РФ Олександр Гусєв. — 
Це викликає велику стурбованість 
серед суддівської спільноти». Нещо-
давно на пленарному засіданні Ради 
суддів представники департаменту 
повідомили, що планують надати суд-
дям у користання персональні «треке-
ри», за допомогою яких можна подати 
сигнал тривоги, перебуваючи в будь-
якому кінці світу, — і поліція такий 
сигнал почує. 

За розрахунками судового де-
партаменту, ціна одного «трекера» 
становить 6 тис. руб. (1,7 тис. грн.). 
Усього знадобиться 24032 прилади. 
Витрати бюджету на їх упровадження 
сягають 144,192 млн руб. (40,374 млн 
грн.). Передусім купувати персональні 
кнопки тривоги пропонують у регі-
онах з ускладненою криміногенною 
ситуацією. Перш ніж упроваджувати 
«трекери» повсюди, пропонується 
провести експеримент в одному з ре-
гіонів країни.

Також суддівська спільнота про-
понує створити відомчу охорону для 
судів у позаробочий час. Наразі суди 
вночі охороняють або представни-
ки позавідомчої охорони МВС, або 
звичайні вартові. «Середня вартість 
утримання в робочий час міліцій-
ної варти становить 60,7 тис. руб. у 
місяць, — зазначено в матеріалах. — 
Вартість охорони вартовими, яких 
зараховано до штату судів, значно 
нижча, але така охорона недостатньо 
надійна, оскільки вартових не наді-
лено правом носити і застосовувати 
зброю і спеціальні засоби». За роз-
рахунками судового департаменту, 
вартість охорони одного суду сягає 
4,8 тис. руб. у місяць (1,3 тис. грн.). 
Отже, якщо ініціативу буде реалізо-
вано, вже незабаром судді зможуть 
спати спокійно. �

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ 

Що не влаштовує суддів 
у новому КПК.
Реформу судочинства слід проводити поетапно, змінюючи чинний закон
На пропозицію «ЗіБ» долучитися 
до обговорення проекту нового 
Кримінального процесуального 
кодексу, який підготувала робоча 
група з питань реформування 
кримінального судочинства, 
почали надходити перші відгуки. 
Так, судді Подільського районного 
суду м.Києва направили до 
редакції чимало своїх зауважень. 

Зокрема, практики звернули увагу 
на доцільність поетапного впрова-
дження низки новел задля забезпе-
чення їх фінансування та створення 
належних організаційних умов. Новий 
КПК передбачає значне збільшення 
обсягу функцій суду та працівників 
апарату. Наприклад, на судових роз-
порядників проектом покладаються 
організаційні обов’язки щодо процесу 
(ст.74 проекту). Втім, сьогодні їх штат-
на чисельність у судах становить, як 
правило, один-два працівники. Отже, 
на них ляже непід’ємний тягар нових 
обов’язків. На думку суддів, було б до-
цільно внести відповідні зміни щодо 
прав і обов’язків судових розпорядни-
ків спочатку до чинного кримінально-

процесуального закону, забезпечити їх 
достатню кількість та фінансування, 
після чого така норма буде готова, як 
багато інших, до запровадження в но-
вій редакції КПК.

Схожі нарікання викликало по-
ложення ч.3 ст.313 проекту, що перед-
бачає проведення судових засідань у спе-
ціально обладнаному приміщенні — залі 

судових засідань. Нині, на жаль, одне 
приміщення ділять між собою 5 суддів. 
Отже, вказана норма може бути запро-
ваджена тільки після того, як кількість 
залів у судах буде дорівнювати чисель-
ності суддів. 

Також негативно людьми в мантіях 
було сприйнято положення проекту 
щодо суду присяжних. Згідно з ст.32 
проекту кримінальне провадження в 
суді першої інстанції щодо злочинів, за 
скоєння яких передбачено довічне по-
збавлення волі, може, за клопотанням 
обвинуваченого, здійснюватись судом 
присяжних у складі двох професійних 
суддів та трьох присяжних. Така нор-
ма, на думку представників Поділь-
ського райсуду, наразі не може бути 
виконана як через відсутність фінан-
сування, так і через просте небажання 
людей бути причетними до розгляду 
кримінальних справ. Єдиним наслід-
ком цього стане затягування процесу, 
вважають служителі Феміди.

Відповідно до ст.405 проекту від-
сутність у матеріалах провадження 
журналу судового засідання або від-
сутність технічного носія інформації, 
на якому зафіксовано провадження в 

суді першої інстанції, є істотним по-
рушенням вимог кримінально-про-
цесуального закону. Вважається, що 
таке порушення могло завадити суду 
ухвалити законне, обгрунтоване та 
справедливе судове рішення. А отже, 
це судове рішення в будь-якому разі 
підлягає скасуванню судом апеляцій-
ної інстанції. Така підстава для ска-
сування рішення викликає в суддів 
побоювання, що учасники процесу 
почнуть масово викрадати диски із 
записами судових засідань.

Як відомо, практика — критерій істи-
ни. Тому міркування, що висловлюються 
суддями, адвокатами, слідчими — людь-
ми, котрі безпосередньо стикаються з 
різноманітними, іноді дивними, фор-
мами реалізації тих чи інших проце-
суальних норм, — матимуть особливе 
значення для тих, хто пише закони.

Користуючись нагодою, «ЗіБ» за-
кликає всіх долучитися до вдоско-
налення проекту. Висловлені вами 
зауваження і пропозиції, а також 
обгрунтування, будуть узагальнені й 
обов’язково передані членам робочої 
групи для врахування в остаточній 
редакції документа. �

АРБІТРАЖ

Навантаження 
он-лайн
Сьогодні в нашій країні 
дискутують з приводу 
можливості врегулювати 
питання навантаження суддів 
на законодавчому рівні. Так, уже 
у вересні Рада суддів України 
безпосередньо візьметься за 
розв’язання цієї проблеми. А ось у 
Росії служителі Феміди вирішили 
запровадити нововведення — 
«помірятися» навантаженням між 
судами в он-лайн-режимі.

Так, у реальному режимі впер-
ше змогли порівняти навантаження 
суддів керівники арбітражних судів, 
підзвітних П’ятому арбітражному апе-
ляційному суду.

Під час наради голів судів, що 
відбулася днями з використанням 
системи відеоконференц-зв’язку, було 
з’ясовано, що найбільше наванта-
ження на суддю припадає в П’ятому 
арбітражному апеляційному суді: 
воно становить 50 справ у місяць на 
одного суддю в ранзі головуючого. 
В Арбітражному суді Приморського 
краю — 49 справ на одного суддю, у 
Камчатському краї — 35. Разом з тим 
в Арбітражному суді Сахалінської об-
ласті було помічено зниження наван-
таження на одного суддю (31 справа).

Відзначимо, що, за статистикою 
минулого року, наприклад, наванта-
ження на одного суддю Господарсько-
го суду м.Києва — 74 справи, Господар-
ського суду Харківської області — 66. 

Голови російських судів також 
прозвітували про підсумки своєї ді-
яльності в першому півріччі 2011 р. 
Було зазначено, що за кількістю по-
даних заяв і заслуханих справ лідирує 
Арбітражний суд Приморського краю, 
який розглянув 9107 з 10068 позовних 
заяв. На другому місці — П’ятий арбі-
тражний апеляційний суд, до якого 
надійшла 4491 апеляційна скарга і 
який розглянув 3660 справ.

Наступним за кількістю поданих 
позовів і розглянутих справ став Ар-
бітражний суд Камчатського краю, 
до якого надійшло 2787 позовних 
заяв і який розглянув 2293 справи 
(даний показник трохи збільшився 
порівняно з попереднім звітним пері-
одом). В Арбітражному суді Сахалін-
ської області, навпаки, було помічено 
зниження кількості поданих позовів 
і розглянутих справ. У першому пів-
річчі до суду було подано 2775 позо-
вних заяв і розглянуто 2167 справ (на 
468 менше, ніж у першому півріччі 
2010-го). �
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Попри брак коштів на канцелярське приладдя, 
листи все ж знаходять адресатів.

ОБЛИЧЧЯ ПРАВОСУДДЯ 

Чернігівський променад 
В умовах обмежених фінансових можливостей держави вітчизняним 
обителям Феміди живеться несолодко. Попри це, деяким із них удається 
не лише здійснювати правосуддя, створювати комфортні умови для 
суддів і громадян, а й іти в ногу з часом, не забуваючи при цьому про 
духовну атмосферу. Таким є Апеляційний суд Чернігівської області. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

Усі ваші фото — 
на нашому сайті!

www.zib.com.ua 

Предмет особливої гордості Садіга ТАГІЄВА — судова зала, обладнана для дистанційного 
опитування постраждалих та свідків.

Такий напис у кабінеті очільника суду має дисциплінувати 
недобросовісних відвідувачів.

Суддя Віктор ШЕВЧЕНКО стверджує, що швидкість у розгляді справи — 
не показник якості.

Хоча, аби зайти до суду, і потрібно здолати одну сходинку, 
біля входу є пандус.

Представниця судової палати в кримінальних справах Світлана АКУЛЕНКО 
сподівається, що законодавство й надалі будуть удосконалювати.

За словами заступника голови суду Людмили НАВОЗЕНКО, кожному, 
хто обіймає адміністративну посаду, потрібно бути віртуозним дипломатом.

Садіг ТАГІЄВ демонструє святая святих суду — сучасний сервер, за 
допомогою якого працює автоматизована система документообігу.

Після впровадження реформи 
суддя Іван БАГЛАЙ у кримінальному процесі 
особливих змін не відчув.

На думку судді Віри Григор’євої, закон «Про судоустрій 
і статус суддів» відповідає вимогам нашого часу.

За спостереженнями судді Андрія КАРНАУХА, 
за останній рік суттєво покращилося 
технічне забезпечення суду.

Умови праці в помічників суддів нічим не відрізняються 
від умов праці їхніх керівників: і ті, й інші займають просторі кабінети, 
розраховані на двох осіб.

Мистецтвом у суді «просякнуті» навіть стіни: милуватися картинами 
можна під час судового процесу.
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РОЗДРІБ

«ЗіБ» —
у продажу!

Запитуйте наш тижневик  
у кіосках «Союздруку»

 Отже, якщо ви не встигаєте за своїми 
колегами першим ознайомитися зі 
свіжим номером «ЗіБ» або пропустили 
важливий матеріал у попередніх 
числах видання — звертайтеся до 
найближчого кіоску «Союздруку». 
Згідно з графіком наша газета має 
надходити в продаж уже в суботу. 

Кіоски, де реалізується
«Закон і Бізнес»:

Кіоск Адреса 

    3  майдан Незалежності.
    8  майдан Незалежності.
  19  вул. Б. Хмельницького, 44.
  21  вул. Хрещатик, 5.
  24  вул. М. Заньковецької, 2.
  25  вул. Червоноармійська, 49.
  26  вул. Червоноармійська, 48.
  29  ст. метро «Хрещатик».
  60  вул. Інститутська, 10—12.
  74  вул. Хрещатик, 10.
142  вул. Червоноармійська, 57.
145  вул. Червоноармійська, 73.
156  вул. Червоноармійська, 74/5.
404  вул. Велика Житомирська, 6.
405  вул. Володимирська, 18.
406  вул. Володимирська, 24.

РЕКЛАМА

РЕЗОНАНС

Бойове правосуддя
Новий тиждень розгляду «газової справи» Юлії Тимошенко позначився величезною кількістю клопотань про відвід 
прокурорів, судді та звільнення підсудної на поруки. За всім цим суд ледве встигав допитувати свідків. В той самий 
час на вулиці відбувались зіткнення правоохоронців із мітингувальниками.

ФОТО: МАКСИМ ТРЕБУХОВ, 
                  ОЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ

Родіон КІРЄЄВ відхилив усі клопотання 
про звільнення підсудної з-під варти. За годину до арешту Юлія ТИМОШЕНКО все ж устигла поспілкуватися з пресою. Суд дозволив, щоб Микола СІРИЙ повернувся до захисту Ю.Тимошенко.

Екс-голова «Нафтогазу» Олег ДУБИНА відповів не лише на питання суду, а й на запитання журналістів. Прихильники Ю.Тимошенко спробували завадити її вивезенню до СІЗО.

Свідок у справі — екс-міністр юстиції Микола ОНІЩУК — кілька разів марно приходив до 
суду, перш ніж його врешті-решт допитали (але до зали поки що не запрошували).

Віце-спікер Микола ТОМЕНКО покладається 
не лише на аргументи захисників, а й на Закон Божий.

5 серпня Олександр ТУРЧИНОВ та інші соратники Ю.Тимошенко були готові до 
негативного рішення суду.
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САНКЦІЇ

За собаку доведеться відповідати
Народні депутати пропонують 
запровадити кримінальну 
відповідальність для господарів, 
чиї собаки нападають на людей. 
При цьому, якщо потерпілий 
загине, власнику тварини 
загрожуватиме до 9 років тюрми.

Як пояснюють ініціатори змін — 
народні депутати Ірина Геращенко та 
Ольга Герасим’юк, проект «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо невиконання або 
неналежного виконання власником чи 
утримувачем собак чи інших тварин 
обов’язків з догляду за ними)» (№9040) 
розроблено з метою врегулювання 
питання відповідальності за неви-
конання власником собаки чи іншої 
тварини обов’язків з догляду за нею, 
що стало причиною заподіяння тва-
риною тілесних ушкоджень або смерті 
потерпілому.

Нардепи звертають увагу, що в пар-
ках та скверах, де відпочиває багато 
людей (причому дуже часто цілими 
сім’ями з дітьми), власники небез-
печних порід собак вигулюють своїх 
улюбленців без повідка та намордника.

Законодавство не забороняє з’явля-
тися з домашніми тваринами за меж-
ами місць їх постійного утримання. 
При цьому на особу, яка супроводжує 
тварину, покладається обов’язок убез-
печити людей і тварин, а також майна 
від заподіяння шкоди домашньою тва-
риною. До того ж вигулювання собак 
без повідків і намордників можливе 
лише на ізольованій, добре огородже-
ній території (в ізольованому примі-
щенні). Винятки роблять тільки під 
час оперативного використання собак 
правоохоронними органами, собак 
спеціального призначення, а також 

собак під час муштри, на полюванні, 
на навчально-дресирувальних май-
данчиках.

Таким чином, більшість власників 
та утримувачів собак нехтують пра-
вилами їх вигулу, наголошують у Вер-
ховній Раді. При цьому почасти таке 
нехтування стає причиною завдання 
твариною людям тілесних ушкоджень, 
а іноді й смерті. 

У країнах Європи, зокрема в Латвії, 
Норвегії, Фінляндії та Франції, кри-
мінальне законодавство передбачає 
відповідальність за недотримання 
обов’язку з догляду за тваринами. 

В Україні до випадків заподіяння 
тваринами тілесних ушкоджень та 
смерті потерпілому застосовуються 
статті «Особливої частини» Кримі-
нального кодексу, що передбачають 
покарання за необережний злочин, 

зокрема ст.128 КК («Необережне тяжке 
або середньої тяжкості тілесне ушко-
дження») або ст.119 КК («Вбивство че-
рез необережність»). Однак дуже рідко 
за цими статтями порушують кримі-
нальні справи. Частіше власникам або 
утримувачам тварин удається уник-
нути кримінальної відповідальності і 
вони несуть адміністративну у вигляді 
штрафу до 7 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян (119 грн.)

Правоохоронні органи завдання 
твариною потерпілому, наприклад, се-
редньої тяжкості тілесних ушкоджень 
кваліфікують за Кодексом про адміні-
стративні правопорушення, оскільки 
в КК відсутня спеціальна норма, котра 
передбачала б відповідальність за та-
кий злочин. Тоді як у КпАП є спеці-
альна норма — ст.154, яка передбачає 
відповідальність у вигляді штрафу, 

якщо порушення правил утримання 
собак призвело до заподіяння шкоди 
здоров’ю людей. При цьому в ст.154 
КпАП відсутнє визначення характеру 
шкоди, за яку настає така відповідаль-
ність, що дозволяє правоохоронним 
органам кваліфікувати за цією статтею 
заподіяння твариною потерпілому 
як легких тілесних ушкоджень, так і 
тяжких.

Тому парламентарі переконані в не-
обхідності доповнити КК спеціальною 
нормою, котра встановлюватиме кримі-
нальну відповідальність за невиконання 
або неналежне виконання власником 
чи утримувачем собак або інших тва-
рин обов’язків з догляду за ними, якщо 
це призвело до заподіяння твариною 
тілесних ушкоджень середньої тяжко-
сті, тяжких тілесних ушкоджень або 
смерті потерпілому. Так, якщо потер-
пілий отримав ушкодження середньої 
тяжкості, власникові собаки загрожу-
ватиме штраф від 200 до 500 неопо-
датковуваних мінімумів (3400—8500 
грн.) або громадські роботи від 150 до 
240 год. Також  йому загрожуватиме 
обмеження волі на строк до 3 років, 
або позбавлення волі на той самий 
строк. Унаслідок завдання твариною 
тяжких тілесних ушкоджень або смерті 
потерпілому її власник може отримати 
покарання у вигляді обмеженням волі 
на строк від 3 до 5 років або позбавлення 
волі на строк від 3 до 9 років.

Крім того, планується внести зміни 
до КпАП. У разі прийняття проекту 
ст.154 поширюватиметься не лише 
на собак і котів, а й на інших тварин. 
Уточнюється, які саме дії тягнуть за со-
бою адміністративну відповідальність, 
а також збільшено розміри штрафів 
за порушення правил утримання тва-
рин. �

ФІНАНСИ

Банкомати 
без комісії
У Верховній Раді пропонують 
заборонити банкам стягувати 
комісійні при зніманні коштів з 
платіжної картки незалежно від 
того, якій фінустанові належить 
банкомат.

Відповідні пропозиції містяться в 
проекті «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про банки і банківську 
діяльність» (№9045), що його зареє-
стрував бютівець Андрій Шевченко.

У пояснювальній записці до про-
екту автор зазначає, що залежно від 
банку комісія за одну трансакцію 
сягає до 1,5% від суми знятих коштів. 
На думку А.Шевченка, економічна 
доцільність цієї процедури є сум-
нівною. 

За словами нардепа, така практи-
ка не тільки створює непорозуміння 
між банком і клієнтом, а й не сприяє 
формуванню в громадян мотивації 
користуватися банківськими карт-
ками й електронними розрахунками. 
При цьому в деяких країнах уже або 
обмежили комісійні, або заборонили 
стягувати їх при зніманні коштів у 
банкоматах інших фінустанов. 

Нардеп переконаний, що ухвалення 
законопроекту сприятиме розвит ку 
банківського сектору й економіки в 
цілому. Правда, є певний ризик: фінус-
танови, що володіють мережами бан-
коматів, можуть утратити гроші, які 
збираються за знімання коштів. Проте 
парламентар уважає, що витрати на 
підтримку мережі банкоматів можна 
покрити завдяки підвищенню тарифів 
на обслуговування платіжних карток 
в межах так званих зарплатних проек-
тів, оскільки вони, за його словами, є 
прозорішими, а отже, і зрозумілішими 
для клієнтів. �

БЕЗПЕКА

У нас 
з’явиться 
своя 911
Уряд cхвалив законопроект, що 
визначив принципи роботи 
системи екстреної допомоги 
населенню за єдиним телефонним 
номером 112.

Помічник міністра надзвичайних 
ситуацій Ян Берназюк розповів, що 
під час створення законопроекту 
було складно врахувати й узгодити 
інтереси всіх відомств, які братимуть 
участь у функціонуванні системи 112: 
МНС, МВС, МОЗ, Мінінфраструкту-
ри і органів місцевого самоврядуван-
ня, — повідомляє Кореспондент.net. 
Нині всі питання узгоджені.

У свою чергу директор ДП «Центр 
громадської безпеки 112» Ростислав 
Валіхновський додав, що МНС при-
ступає до реалізації проекту-112. 
Р.Валіхновський повідомив, що згід-
но з рішенням Президента і на запро-
шення США в липні цього року укра-
їнська делегація на чолі з міністром 
надзвичайних ситуацій відвідала 
Сполучені Штати, де вивчала досвід 
функціонування служби 911.

У рамках візиту відбулися до-
кладні консультації про можливе за-
лучення урядових організацій США 
і компаній-виробників до створення 
системи 112. Як наслідок, Агент-
ство Сполучених Штатів з торгівлі 
і розвитку надало грант у розмірі 
$649 тис. на створення техніко-еко-
номічного обгрунтування системи 
112 в Україні.

О к р і м  т о г о ,  з а  с л о в а м и 
Р.Валіхновського, в III—IV кварта-
лах 2011 р. будуть проведені тендер-
ні закупівлі для створення системи 
112. Взяти участь у конкурсі зможуть 
українські, американські, європей-
ські та інші компанії.

У IV кварталі 2011 р. МНС пла-
нує здійснити модернізацію вузлів 
зв’язку і телекомунікаційної мережі 
як базової частини телекомунікацій-
ної складової системи 112 у містах, 
що прийматимуть чемпіонат Європи 
з футболу. Система екстреного ви-
клику за номером 112 має запрацю-
вати в Києві, Львові, Харкові та До-
нецьку в II кварталі 2012 р., в інших 
містах — до кінця 2012-го. �

СОЦГАРАНТІЇ

«Атомні» компенсації
На сьогодні на територіях 
зон спостереження АЕС 
проживає майже 3 млн. осіб, 
які мають право на отримання 
соціально-економічної 
компенсації. Проте питання 
матеріальних виплат ще 
не врегульовано законодавством. 
Змінити ситуацію пропонують 
у Верховній Раді.

Відповідні пропозиції містяться в 
проекті «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо вдосконалення 
механізму соціального захисту насе-
лення, яке проживає на території зони 
спостереження» (№9043). Як пояснює 
ініціатор змін Микола Мартиненко, їх 
підготовка викликана необхідністю вдо-
сконалення процесу регулювання забез-
печення права населення територій, на 
яких розміщуються ядерні установки, на 
соціально-економічну компенсацію ри-
зику від діяльності цих ядерних об’єктів. 

Після прийняття Верховною Радою 
17.11.2009 (з подоланням вето Президен-
та) акта «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо впорядкування 
питань соціального захисту насе-
лення, яке проживає на території 
зони спостереження підприємств з 
видобування і переробки уранових 
руд, ядерних установок і об’єктів, 
призначених для поводження з радіо-
активними відходами» виникла низка 
правових проблем.

Конституційний Суд рішенням 
від 20.05.2010 №14-рп/2010 у справі 
за конституційним поданням Прези-
дента щодо відповідності Конституції 
деяких положень зміненого закону 
«Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» визнав неконсти-
туційними його окремі положення в 
частині надання Кабміну повноважен-
ня визначати розмір відрахувань та 
порядок перерахування коштів збору 
на соціально-економічну компенсацію 
ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження. 

1 січня цього року набув чинності 
Податковий кодекс, яким, зокрема, 
встановлено новий перелік загально-
державних податків і зборів та визна-

но таким, що втратив чинність, закон 
«Про систему оподаткування». Однак 
до переліку загальнодержавних подат-
ків і зборів кодексу не включено збір 
на соціально-економічну компенсацію 
ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження, перед-
бачений законом «Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Поряд із цим нормами закону 
«Про Державний бюджет України на 
2011 рік» передбачено зарахування 
коштів збору до спеціального фонду 
державного бюджету та спрямування 
їх на субвенцію з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на фінансу-
вання заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке 
проживає на території зони спосте-
реження.

М.Мартиненко на голош ує на 
тому, що внесений ним проект ура-
ховує зазначений акт КС і вирішує 
питання щодо узгодження положень 
закону «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку» сто-
совно забезпечення права на соціаль-

но-економічну компенсацію ризику 
населення, яке проживає на території 
зони спостереження, з урахуванням 
нових положень Податкового та Бю-
джетного кодексів. 

Прийняття новацій, на думку 
нардепа, дасть можливість покращи-
ти соціально-економічні умови про-
живання та праці громадян у місцях 
де діїть  підприємства з видобування 
і переробки уранових руд, ядерних 
установок і об’єктів, призначених для 
поводження з радіоактивними від-
ходами. 

У зв’язку з необхідністю фінансу-
вання відповідних заходів виникає 
питання щодо створення правового 
механізму справляння збору на со-
ціально-економічну компенсацію 
ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження. Згідно 
з п.7.3 ст.7 ПК воно має бути врегульо-
ване цим кодексом і бути встановлене 
або змінене законами, що містять ви-
ключно положення про внесення змін 
до цього кодексу. Тому нардеп пропо-
нує внести відповідні зміни і до ПК. �

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Збір без цензури
 � Закінчення, початок на стор.1

Він зазначив, що йдеться про 
всіх фізичних та юридичних осіб, 
а не тільки про ЗМІ. «Тобто кожен 
грома д янин, кожна орга ніза ці я 
отримали право за хистити свою 
честь і гідність, сплативши менше 
мито. У тому числі й мас-медіа та 
журналісти мають право захищати 
свою ділову репутацію», — додав 
автор закону.

За його словами, після набуття 
чинності актом — 1 листопада 2011 ро -
ку — сума збору для названої ка-
тегорії справ не відрізнятиметься 
від справ майнового характеру та 
становитиме 1% від ціни позову (але 
не менше 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати та не більше трьох 
розмірів заробітної плати, тобто від 
1,92 до 2880 грн.). Для порівняння: 
на сьогодні діє прогресивна шкала 
ставки державного мита, чим вища 
сума заявленого морального від-
шкодування, тим більший відсоток 
від ціни позову необхідно платити 
за його подання.

Водночас В.Пилипенко наголо-
сив: ключовим моментом закону 
є те, що судовий збір не виконує 
функцію регулювання кількості по-
зовів про захист честі та гідності і 
не встановлює гарантій діяльності 
для ЗМІ. Предметом законодавчого 
регулювання нового закону є лише 
збір коштів до державного бюджету 
для забезпечення належної матері-
ально-технічної бази судів, пояснив 
народний депутат.

Парламентар нагадав, що право 

на судовий захист, як і право на 
свободу слова, встановлено Консти-
туцією, а не законом «Про судовий 
збір». 

«Саме тому особу, якій завдано 
шкоди, не повинна зупиняти ви-
сока ставка судового збору. Крім 
того, згідно з процесуальним зако-
нодавством судовий збір підлягає 
стягненню зі сторони, що програла. 
Інакше кажучи, судовий збір у разі 
обгрунтованості позову все одно 
доведеться сплачувати відповіда-
чу», — зазначив автор закону. 

В.Пилипенко зау ва жив: якщо 
уважно вивчити судову практику, то 
можна побачити, що пред’явлення 
обг ру нтова ни х позові в про ві д-
шкод у ва ння мора льни х збитків 
трапляється нечасто. Довести в суді 
заподіяння моральної шкоди та об-
грунтувати її розмір дуже складно, 
оскільки вона не піддається чіткому 
грошовому розрахунку.

«Тим більше, це стосується справ 
про захист честі, гідності та діло-
вої репутації, де мова не йде про, 
на прик ла д, фізичні ка ліцтва та 
пов’язані із цим моральні страж-
дання», — додав народний обра-
нець. 

За його словами, обов’язок довес-
ти заподіяння моральної шкоди зако-
нодавство покладає на позивача. Як 
свідчить судова практика, навести 
переконливі аргументи щодо такого 
роду збитків надто складно, а тому 
суди дуже обережно підходять до 
задоволення подібних вимог. 

«Та кож не сл і д  забу ват и,  що 
розмір відшкодування заподіяної 

шкоди завжди визначає суд, а не 
позивач», — наголосив нардеп.

Як свідчить практика, суди пер-
шої інстанції переважно присуджу-
ють до сплати суми в розмірі від 
1 тис. до 10 тис. грн., інколи (з ура-
хуванням певних обставин) — до 
15 тис. «Випадки стягнення шкоди 
в більшому розмірі є досить пооди-
нокими. При цьому нерідко апеля-
ційна інстанція зменшує суми від-

шкодувань», — додав В.Пилипенко.
При цьому закон «Про судовий 

збір» жодним чином не змінює про-
цесуальних норм щодо обов’язку 
доведення заподіяння моральної 
шкоди та обгрунтування її розміру, 
наголосив нардеп. Отже, на його 
д у мку, к ількість обгру нтованих 
позовів на ЗМІ жодним чином не 
може залежати від розміру ставки 
судового збору. �

В.Пилипенко заспокоїв журналістів, зазначивши, що закон «Про судовий збір» 
не створює передумов для утисків ЗМІ. 

Власникам агресивних собак доведеться сидіти за своїх домашніх улюбленців. 

10 законодавча влада



ПОСЛУГИ

Держкомзем 
отримав 
обрахунки
Уряд установив ціну на 
адмінпослуги, що надаються 
Держкомземом. Відомості з 
документації із землеустрою 
коштуватимуть від 59 грн. за 
один аркуш, проте передання їх 
в електронній формі обійдеться 
дешевше.

Кабмін постановою від 1.08.2011 
№835 затвердив Порядок стягнення 
плати за надання Державним агент-
ством земельних ресурсів і його тери-
торіальними органами платних адмі-
ністративних послуг, а також розмір 
оплати за ці адмінпослуги. 

Так, згідно з документом видача ви-
тягу з Поземельної книги коштуватиме 
71 грн., відомостей з документації із 
землеустрою, включеної до Державно-
го фонду документації із землеустрою, 
за один аркуш формату А4 — 59 грн., 
за один ркуш формату А3 — 71 грн., 
за один аркуш формату А2 — 83 грн., 
за один аркуш формату А0 — 107 грн. 
Видача цих відомостей в електронній 
формі обійдеться у 20 грн., як і видача 
відомостей про межі земельної ділян-
ки (виписка даних на межовий знак). 

Послуга з видачі витягу з доку-
ментації із землеустрою про вартість 
сільськогосподарських угідь Кабмін 
оцінив у 288 грн. Державна реєстрація 
земельної ділянки згідно з постановою 
коштує 93 грн., реєстрація державного 
акта на право власності (користування) 
на ділянку — 102 грн., реєстрація права 
власності на земельну ділянку, яку було 
придбано на підставі договору про від-
чуження або успадкування, — 97 грн., 
реєстрація оренди ділянки, змін в орен-
ді, розірвання договору оренди — 129 
грн., а оренда землі сільськогосподар-
ського призначення — 50 грн. 

Видача витягу з технічної докумен-
тації з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки обійдеться громадя-
нам у 32 грн., а юридичним особам — у 
70 грн. �

СКАСОВАНІ ОБМЕЖЕННЯ

Полювання 
починається
Прем’єр-міністр Микола 
Азаров наполягає на тому, щоб 
запроваджена раніше заборона 
на полювання діяла лише в тих 
областях, де дійсно високий 
ризик пожеж.

Як повідомила прес-служба Кабмі-
ну, відповідні зміни М.Азаров доручив 
унести до розпорядження №730-р від 
1 серпня, яким заборонено відкриття 
полювання на пернату дичину.

Глава Уряду відзначив, що мотивом 
заборони був прогноз, який обіцяв 
спеку в серпні й, відповідно, підви-
щену пожежну небезпеку. Проте про-
гноз не справджується для багатьох 
регіонів України, отже, забороняти 
там полювання немає підстав.

«Думаю, люди нас зрозуміють. У 
південних областях, де все ще збері-
гається висока ймовірність пожеж у 
польових та лісових угіддях, відкриття 
мисливського сезону буде відстрочено; 
в регіонах з низьким рівнем пожеж-
ної загрози мисливці зможуть від-
крити сезон полювання на пернатих 
найближчим часом», — підкреслив 
Прем’єр-міністр. �

ПОДАТКИ

ДПАУ робитиме 
узагальнюючі консультації
Президент підтримав пропозиції 
Асоціації «Український Кредитно-
Банківський Союз», які, за 
словами експертів, дозволять 
удосконалити адміністрування 
та сплату податків. Зокрема, 
закон передбачає надання 
й оприлюднення змісту 
узагальнюючих консультацій.

Низка пропозицій УКБС щодо 
спрощення правил оподаткування 
для всіх юридичних осіб урахована 
в законі «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України» (№3609-
VI), який на початку серпня підписав 
глава держави.

Зокрема, вдосконалено порядок 
відкриття банківських рахунків фіз-
осіб. Адже механізму перевірки бан-
ками статусу фізособи не передбачено 
Податковим кодексом, незважаючи на 
запровадження з 1.01.2011 обов’язку 
фінустанов установлювати факт ре-

єстрації фізособи підприємцем чи 
особою, яка має право на здійснення 
незалежної професійної діяльності 
при відкритті рахунків.

Також законом виключено відпо-
відальність юридичних осіб за змен-
шення від’ємного значення об’єкта 
обкладання податком на прибуток 
або податком на додану вартість. Це 
дозволяє узгодити положення ПК з 
принципом справедливості — відпо-
відальність має бути пропорційною 
негативним наслідкам дій платників 
податків, переконані експерти.

Адже якщо при зменшенні суми 
від’ємного значення об’єкта обкладан-
ня податком на прибуток та податком 
на додану вартість не виникає подат-
кового зобов’язання і бюджет не зазнає 
втрат, то й застосування штрафних 
санкцій є неадекватним, невиправда-
ним та недопустимим.

Нововведеннями встановлено 
строк реєстрації податкових наклад-
них у Єдиному реєстрі податкових на-

кладних (не пізніше 20 днів, наступних 
за датою їх виписки, п.201.10 ст.201 
ПК). Це сприятиме своєчасності об-
ліку податкових зобов’язань продавця 
і покупця. 

Також уточнено поняття «пункт 
обміну іноземної валюти», що мінімі-
зувало ризик необхідності придбання 
патенту на здійснення валютообмін-
них операцій касами фінустанов. Цей 
патент мають придбавати тільки пунк-
ти обміну іноземної валюти, які роз-
ташовані поза межами операційного 
залу банку чи фінустанови.

Експерти УКБС також уважають по-
зитивним урахування змін до ПК, яки-
ми передбачено надання центральним 
податковим органом узагальнюючих 
податкових консультацій, зміст яких 
підлягає оприлюдненню. Це дозволить 
оптимізувати процес надання Держав-
ною податковою адміністрацією відпо-
відних роз’яснень для юридичних осіб, 
зменшивши потрібний для цього час та 
спростивши процедуру.

Крім того, зазначають фахівці, 
юрособам надано можливість за-
стосувати міжнародні стандарти 
бухобліку та фінзвітності (поряд із 
національними) для цілей, визна-
чених кодексом. Серед позитивних 
моментів цього нововведення — 
спрощення системи бухобліку, змен-
шення навантаження на бухгалтерів 
усіх юридичних осіб, які звітують за 
МСБЗ через виключення необхіднос-
ті дублювання обліку.

«Внесення змін до ПК, запропоно-
ваних УКБС, дозволить удосконалити 
адміністрування та сплату податків, 
посилити ефект податкової реформи 
та сприятиме прогресивному роз-
витку національної економіки. Це, у 
свою чергу, сприятиме лібералізації 
умов ведення бізнесу та поліпшенню 
репутації України для закордонних 
партнерів унаслідок покращення ін-
вестиційного клімату нашої держави», 
— переконана генеральний директор 
Асоціації Галина Оліфер. �

НОВАЦІЇ

Без ТО немає ЦВ?
Як вплине закон про відміну техогляду на каско й «автоцивілку»
ВАЛЕНТИН БОГУНОВ

Продовжуючи вивчати 
положення закону «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо усунення надмірного 
державного регулювання у сфері 
автомобільних перевезень» 
№3565-VI, цього разу з’ясуємо, як 
такий документ може вплинути на 
договори страхування наземного 
транспорту.

Страховка vs техконтроль

Отже, вже 13 серпня державний 
технічний огляд перетворюється на 
технічний контроль, обов’язковий 
тільки для комерційного транспорту. 
Згідно з новою редакцією ст.10 закону 
«Про дорожній рух» технічний стан 
приватних легкових машин залиша-
ється повністю на совісті їх власників 
(детальніше про це читайте в №30 
«ЗіБ»). Проте автомобілісти висловили 
побоювання, що просто так Держав-
тоінспекція не здасться і без прохо-
дження техконтролю не видаватиме 
обов’язкові поліси «автоцивілки».

Насправді зв’язок між полісами, що 
їх видають страхові компанії, та про-
токолами перевірки, які складатимуть 
приватні сертифіковані СТО, просте-
жується лише тоді, коли йдеться про 
комерційний транспорт.

Згідно з новою ст.17 закону «Про 
обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів» 
обов’язковою умовою укладення до-
говорів «автоцивілки» з власниками 
транспортних засобів, що підлягають 
обов’язковому технічному контролю 

згідно із законом «Про дорожній рух», 
є проходження такими транспортни-
ми засобами технічного контролю і 
визнання їх технічно справними.

Цією ж нормою встановлено, що 
для такої категорії транспорту до-
говори обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності 
укладаються на строк, що не переви-
щує строку проходження автомобілем 
чергового технічного контролю.

Іншими словами, без проходження 
технічного контролю таким транспор-
том поліс видаватися не буде.

Також законодавець передбачив 
механізм контролю за виконанням 
даної вимоги і санкції за її порушення. 
Так, ст.20 закону «Про страхування» 
була доповнена новим обов’язком стра-
ховика — надавати Державтоінспекції 
інформацію про укладення договорів 
«автоцивілки», а в Кодексі про адміні-
стративні правопорушення було від-
кориговано відповідальність водіїв за 
непроходження техконтролю (ст.121) 
і працівників страхових компаній за 
безпідставну видачу спеціального зна-
ка «автоцивілки» (ст.1271).

Але все це, нагадаємо ще раз, стосу-
ється тільки комерційного транспорту. 
Власникові приватного легкового авто, 
навіть якщо останнє має всі можливі 
й неможливі технічні несправності 
та не відповідає вимогам (п.31.4 Пра-
вил дорожнього руху, затверджених 
постановою Кабміну від 10.10.2001 
№1306), страховик не має права від-

мовити у видачі поліса обов’язкового 
страхування цивільно-правової від-
повідальності. 

Що почому?

Що буде з ціною на «автоцивілку» і 
каско? Мабуть, це питання нині більш 
за все цікавить автолюбителів. Річ у 
тому, що відразу після того, як парла-
мент прийняв закон про відміну те-
хогляду, в засобах масової інформації 
з’явилася чутка про те, що страховики 
піднімуть ціни. Коментарі власне стра-
ховиків були невиразними, на кшталт 
того, що керівництво компанії з цього 
питання досі не визначилося. З огляду 

на страхові ризики, можливо, будуть 
застосовані коефіцієнти, які залежа-
тимуть від наявності (відсутності) до-
кументів про стан автомобіля.

Наскільки є обгрунтованим підви-
щення ціни на поліс? Статистичні дані 
за перше півріччя 2011 р. у найбільш 
аварійно небезпечному регіоні Украї-
ни — м.Києві — засвідчили, що основ-
ними причинами дорожньо-транс-
портних пригод (а для страховиків, 
відповідно, страховими випадками) 
були: порушення правил маневру-
вання (195 ДТП); порушення правил 
проїзду через пішохідні переходи (113); 
перевищення встановленої швидкості 
руху (72); порушення правил проїзду 
через перехрестя (68); недотримання 
дистанції (44) й управління автомобі-
лем у нетверезому стані (31).

Як бачимо, «хіт-парад» причин 
ДТП повністю «сформовано» люд-
ським чинником. Проблеми зі станом 
авто до нього взагалі не потрапили. А 
враховуючи те, що техогляд для водія 
досить часто був формальною проце-
дурою, то ризик для страхових ком-
паній у зв’язку з його відміною якщо і 
підвищується, то лише трохи.

Що ж до «автоцивілки», то, як ві-
домо, розмір страхового платежу не 
залежить від бажання страховика. Є 
встановлений розпорядженням Держ-
фінпослуг від 9.07.2010 №566 базовий 
платіж, в якому закріплені й коефіці-
єнти коригування (зокрема, тип тран-
спортного засобу, місце експлуатації, 

сфера використання, стаж водія). І 
страхова компанія не може змінити їх 
на власний розсуд. 

Таким чином, подорожчати стра-
ховка може тільки в тому випадку, 
коли до вже згаданого нормативно-
правового акта будуть унесені зміни. 
Наразі ж на сайті Держфінпослуг не-
має навіть відповідного проекту регу-
ляторного акта.

Варто також зазначити, що спроба 
комісії закріпити на нормативному 
рівні коефіцієнт коригування, що за-
лежить від факту проходження транс-
портним засобом технічного контро-
лю, може зазнати критики, оскільки 
примусове придбання товарів і послуг 
заборонене ст.17 закону «Про захист 
прав споживачів» і ст.9 закону «Про за-
хист від недобросовісної конкуренції».

Ціни на поліси каско теоретично 
можуть бути переглянуті, оскільки їх 
визначає сам страховик. Проте який 
сенс йому робити це, зменшуючи і без 
того невисокий попит на цей вид до-
бровільного страхування?

Оскільки відповідальність за утри-
мання транспортного засобу в справ-
ному стані несе власник, набагато 
простіше, а головне — резонніше, 
передбачити в договорі додаткову 
підставу для відмови у відшкодуван-
ні збитків, завданих унаслідок по-
рушення страхувальником Правил 
дорожнього руху. Так, нині договори 
каско, як правило, містять положення, 
згідно з яким у разі порушення правил 
обгону, проїзду через залізничні пере-
їзди, перетину суцільної осьової лінії 
збитки не відшкодовуються. До цього 
переліку цілком можна додати і спри-
чинення шкоди внаслідок технічної 
несправності транспортного засобу.

Таким чином, об’єктивних причин 
для підвищення цін на поліси «автоци-

вілки» і каско поки що немає. Правда, 
не можна ручатися, що відміну ТО не 
буде використано підприємцями як 
привід.

Труднощі перехідного періоду

Як наголошувалося раніше (див. 
№32 «ЗіБ»), одним із приємних ново-

введень закону №3565-VI стала відмі-
на нотаріально засвідченої письмової 
форми договору позики наземного 
самохідного транспортного засобу, 
іншими словами, відміна довіреності. 
Тобто наявності у водія технічного 
паспорта вже достатньо, щоб у співро-
бітника ДАІ не виникло питань щодо 
правомірності використання автомо-
біля як майна. Проте, щоб зовсім уник-
нути запитань, слід мати при собі по-
свідчення водія і поліс «автоцивілки».

Якщо з правами все зрозуміло, то з 
договором обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності 
можуть виникнути нюанси. Повністю 
звільнено від довіреності при передан-
ні машини лише тих осіб, які «автоци-
вілку» станом на 13 серпня оформили 
за договором І типу.

Нагадаємо: згідно з ст.15 закону 
«Про обов’язкове страхування цивіль-
но-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів» 
поки що існують три типи договорів:

I тип — страхування відповідаль-
ності за шкоду, завдану внаслідок 
експлуатації транспортного засобу, 
зазначеного в договорі страхування, 
будь-якою особою, що експлуатує його 
на законних підставах;

II тип — страхування відповідаль-
ності за шкоду, завдану внаслідок екс-
плуатації будь-якого транспортного 
засобу або одного з транспортних 
засобів, указаних у договорі, особою, 
вказаною в договорі страхування;

III тип — страхування відпо-
відальності за шкоду, завдану вна-
слідок експлуатації транспортного 
засобу, зазначеного в договорі стра-
хування, особою, вказаною в дого-
ворі страхування, або однією з осіб, 
указаних у договорі.

Коли придивитись, то побачимо, 
що дешевші ІІ і ІІІ типи договорів 
страхування не забезпечуватимуть 
відшкодування шкоди, завданої воді-
єм, якого не вписано в поліс. Тобто до 
такого автолюбителя обов’язково ви-
никнуть претензії з боку інспектора 
ДАІ, бо, попри правомірність корис-
тування автомобілем, страховка все 
ж відсутня. А це — порушення закону.

Правда, 18 вересня 2011 р. набуває 
чинності закон №3045-VI «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо дорожньо-транс-
портних пригод і виплати страхового 
відшкодування», який скасовує ІІ і ІІІ 
типи договорів у зв’язку з тим, що во-
діям нададуть право оформляти ДТП 
без участі органів міліції.

Проте поки що страхові компанії 
видають поліси ІІ і ІІІ типів, тому 
найближчого року, коли ви братиме-
те «напрокат» машину у свого друга, 
варто цікавитися, за яким типом за-
страховано «автоцивілку».

Це також стосується транспортних 
засобів пільгової категорії власників, 
перерахованих в ст.13 закону «Про 
обов’язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів»: 
учасників бойових дій, інвалідів, 
осіб, що постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, пенсіонерів. 
Їхні пільги (а це цілковите звільнення 
від «автоцивілки» або 50-процентна 
знижка) не поширюються на інших 
осіб, які сіли за кермо їх авто. �

Без техконтролю 
автогражданку не отримає 
лише комерційний транспорт.

Договори страхування 
можуть подорожчати, 
але не через відміну техогляду.

РІШЕННЯ 

Територія 
російської
Луганський окружний адмінсуд 
визнав законним рішення 
Луганської обласної ради щодо 
офіційного використання 
російської мови на території 
Луганщини поряд з державною...

2 серпня суд повторно відмовився 
задовольнити позов голови облас-
ної організації Української народної 
партії Валентина Ткалича до Луган-
ської обласної ради, повідомляє радіо 
«Свобода».

Приводом для позову стало рішен-
ня Луганської облради від 27 травня 
2011 року «Про реалізацію консти-
туційних прав громадян на вільне 
використання російської мови і мов 
інших нацменшин». У ньому облрада 
рекомендувала керівникам усіх уста-
нов використовувати російську мову 
разом з державною. 

В. Ткалич вимагав припинити по-
рушення його конституційних прав 
на отримання інформації державною 
мовою і визнати недійсним дозвіл 
облради на офіційне використання 
російської мови на території облас-
ті. Вимоги громадянина Луганський 
окружний адмінсуд визнав «необгрун-
тованими та такими, що задоволенню 
не підлягають». �
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Згідно із законом «автоцивілку» можна оформити навіть на несправний автомобіль.
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ДЕПОЗИТ

Без вини компенсуються.
Інфляційні нарахування та 3% 
річних входять до складу грошового 
зобов’язання, у зв’язку із чим дія 
мораторію на них не поширюється

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Відкри-
того акціонерного товариства «Комер-
ційний банк «Надра» про стягнення 
інфляційних нарахувань і 3% річних 
у зв’язку з простроченням виконання 
грошових зобов’язань за договором 
банківського вкладу (депозиту) за 
касаційною скаргою Особи 3 на за-
очне рішення Центрально-Міського 
районного суду м.Кривого Рогу Дніп-
ропетровської області від 16.11.2009 та 
рішення Апеляційного суду Дніпропет-
ровської області від 26.01.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У вересні 2009 року Особа 3 зверну-
лась до суду з указаним позовом, поси-
лаючись на те, що 8.01.2009 вона уклала 
з відповідачем три договори банків-
ського вкладу, у національній валюті, 
у доларах США та в євро. Рішенням 
Центрально-Міського районного суду 
м.Кривого Рогу Дніпропетровської 
області від 12.06.2009 з відповідача на 
її користь стягнуто суми вкладів і на-
рахованих процентів. Оскільки суми 
вкладів до цього часу не повернуті, 
позивачка просила на підставі ст.625 
ЦК стягнути з ВАТ «КБ «Надра» на 
її користь 1464 грн. 56 коп. інфляцій-
них нарахувань і 3% річних у розмірі 
347 грн. 78 коп. за депозитом у гривнях; 
$165,44 і 3% річних у розмірі $37,23 за 
депозитом у доларах США; €206 і 3% 
річних у розмірі €46,36 за депозитом у 
євро та судові витрати. 

Заочним рішенням Центрально-
Міського районного суду м.Кривого 
Рогу Дніпропетровської області від 
16.11.2009 позов Особи 3 задоволено 
частково. Стягнуто з ВАТ «КБ «Надра» 
на користь Особи 3 3% річних за про-
строчення грошового зобов’язання: 
347 грн. 78 коп. за договором строко-
вого банківського вкладу від 8.01.2009 
№742111; $37,23 за договором строко-
вого банківського вкладу від 8.01.2009 
№*; €46,36 за договором строкового 
банківського вкладу від 8.01.2009 №**. 
Розподілено судові витрати. У решті 
позову відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду Дніп-
ропетровської області від 26.01.2010 
заочне рішення місцевого суду ска-
совано в частині стягнення з ВАТ 
«КБ «Надра» на користь Особи 3 3% 
річних за прострочення грошового 
зобов’язання та витрат на інформа-
ційно-технічне забезпечення розгляду 
справи в розмірі 120 грн. і стягнення 
з відповідача на користь держави 
51 грн. судового збору та ухвалено нове 
рішення, яким у цій частині відмов-
лено в задоволенні позову. Стягнуто 
з Особи 3 на користь держави судовий 
збір у розмірі 62 грн. 92 коп. 

У касаційній скарзі Особа 3, поси-
лаючись на порушення судами норм 
матеріального й процесуального пра-
ва, просить ухвалені у справі судові 
рішення скасувати та ухвалити нове 
рішення про задоволення її позову. 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до ст.324 ЦПК підста-
вами для касаційного оскарження є 
неправильне застосування судом норм 
матеріального права чи порушення 
норм процесуального права. 

Відповідно до п.2 розд.ХІІІ «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VІ «Про судоустрій і статус суд-
дів» справа розглядається за правилами 
ЦПК від 18.03.2004 в редакції, чинній до 
введення в дію закону від 7.07.2010. 

Ухвалюючи рішення про часткове 
задоволення позову, суд першої ін-
станції виходив із того, що за порушен-
ня грошового зобов’язання ст.625 ЦК 
передбачає відповідальність боржни-
ка. Крім того, ст.2 закону «Про індек-
сацію грошових доходів населення» 
передбачено, що індексації підлягають 
лише ті виплати, які не мають разового 
характеру (заробітна плата, стипендії, 
пенсії), оскільки повернення сум депо-
зитних вкладів має разовий характер, 
тому індексації не підлягає. 

Апеляційний суд, скасовуючи рі-
шення місцевого суду в частині стяг-
нення з відповідача 3% річних за про-
строчення грошового зобов’язання 
та судових витрат і відмовляючи в 
задоволенні позову в цій частині, ви-
ходив із того, що відповідно до поло-
жень ст.614 ЦК особа, яка порушила 
зобов’язання, несе відповідальність за 
наявності її вини, проте зазначив, що 
постановою правління Національного 
банку з 10.02.2005 строком на 6 місяців 
був уведений мораторій на задоволен-
ня вимог клієнтів, який поширюється 
на зобов’язання ВАТ «КБ «Надра». При 
цьому згідно із ч.2 ст.58, п.2 ч.3 ст.85 
закону «Про банки і банківську дія-
льність» під час дії мораторію не на-
раховуються неустойка (штраф, пеня), 
інші фінансові (економічні) санкції за 
невиконання чи неналежне виконання 
зобов’язань перед кредиторами. 

Проте таких висновків апеляцій-
ний суд дійшов із порушенням норм 
матеріального та процесуального пра -
ва. 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду повинно бути законним і обгрун-
тованим. 

Згідно з ст.214 ЦПК під час ухвален-
ня рішення суд вирішує такі питання: 
1) чи мали місце обставини, якими 
обгрунтовувалися вимоги і запере-
чення, та якими доказами вони під-
тверджуються; 2) чи є інші фактичні 
дані (пропущення строку позовної 
давності тощо), які мають значення 

для вирішення справи, та докази на їх 
підтвердження; 3) які правовідносини 
сторін випливають із встановлених об-
ставин; 4) яка правова норма підлягає 
застосуванню до цих правовідносин. 

Зазначеним положенням закону рі-
шення апеляційного суду не відповідає. 

Згідно з ч.1 ст.598 ЦК зобов’язання 
припиняється частково або у повному 
обсязі на підставах, установлених до-
говором або законом. 

Підстави припинення зобов’язання 
передбачені стст.599—601, 604—609 
ЦК, зокрема ст.559 ЦК передбачає, що 
зобов’язання припиняється виконан-
ням, проведеним належним чином. 

Судом установлено, що 8.01.2009 
Особа 3 уклала з ВАТ «КБ «Надра» 
три договори банківського вкладу: у 
національній валюті, у доларах США 
та в євро. Після закінчення терміну 
дії договорів відповідач не виконав 
зобов’язання за договорами та не видав 
позивачці вклади й належні проценти 
за її заявою від 9.02.2009, посилаючись 
на те, що правлінням НБУ з 10.02.2009 
призначено тимчасову адміністрацію і 
введено мораторій на задоволення ви-
мог кредиторів строком на 6 місяців. 

Згідно із ч.2 ст.58 закону від 
7.12.2000 №2121-ІІІ «Про банки і бан-
ківську діяльність» банк не відповідає 
за невиконання або несвоєчасне ви-
конання зобов’язань у разі оголошен-
ня мораторію на задоволення вимог 
кредиторів, зупинення операцій за 
рахунками, арешту власних коштів 
банку на його рахунках уповноваже-
ними органами державної влади. 

Протягом мораторію не нарахову-
ються неустойка (штраф, пеня), інші 
фінансові (економічні) санкції за не-
виконання чи неналежне виконання 
зобов’язань перед кредиторами та 
зобов’язань щодо сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів) (п.2 ч.3 
ст.85 закону «Про банки і банківську 
діяльність»). 

Статтею 625 ЦК визначено, що 
боржник не звільняється від відпові-
дальності за неможливість виконання 
ним грошового зобов’язання. 

Боржник, який прострочив вико-
нання грошового зобов’язання, на 
вимогу кредитора зобов’язаний спла-
тити суму боргу з урахуванням уста-
новленого індексу інфляції за весь час 
прострочення, а також 3% річних від 
простроченої суми, якщо інший роз-
мір процентів не встановлений дого-
вором або законом. 

Виходячи з положень зазначеної нор-
ми, наслідки прострочення боржником 
грошового зобов’язання у вигляді інфля-
ційного нарахування на суму боргу й 
3% річних не є санкціями, а виступають 
способом захисту майнового права та 
інтересу, який полягає у відшкодуван-
ні матеріальних витрат кредитора від 
знецінення грошових коштів унаслідок 
інфляційних процесів і отриманні ком-
пенсації (плати) від боржника за корис-
тування одержаними ним коштами, 
належними до сплати кредиторові, а 
тому ці кошти нараховуються неза-
лежно від вини боржника та незалеж-
но від сплати ним неустойки (пені) за 
порушення виконання зобов’язання. 

Таким чином, інфляційні нара-
хування на суму боргу та 3% річ-
них входять до складу грошового 
зобов’язання, у зв’язку із чим дія мора-
торію відповідно до ст.85 закону «Про 
банки і банківську діяльність» на них 
не поширюється. 

У зв’язку з викладеним висновок 
суду про відсутність правових підстав 
для стягнення з відповідача коштів за 
невиконання боргового зобов’язання 
є таким, що суперечить вимогам ч.2 
ст.625 ЦК. 

Отже, на порушення стст.212—214 
ЦПК, апеляційний суд не звернув 
уваги на те, що відповідно до ст.598 
ЦК зобов’язання сторін за договором 
припиняються з моменту належного 
виконання сторонами зобов’язань, і 
не врахував, що індекс інфляції за час 
прострочення виконання грошового 
зобов’язання, а також 3% річних від 
простроченої суми не є штрафною 
санкцією й на них не поширюється 
дія мораторію. 

За таких обставин рішення апе-
ляційного суду не може вважатись 
законним і обгрунтованим та в силу 
ст.338 ЦПК підлягає скасуванню, а 
справа — переданню на новий апеля-
ційний розгляд. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати в цивільних 
справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3 задоволь-
нити частково. 

Рішення Апеляційного суду Дні-
пропетровської області від 26.01.2010 
скасувати, справу передати на новий 
розгляд до суду апеляційної інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

26 січня 2011 року                                                 м.Київ

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України у складі: 
головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ГУМЕНЮКА В.І., ЛУСПЕНИКА Д.Д., ЛЯЩЕНКО Н.П.,

ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

Спір у спадщину.
Визнання угоди недійсною 
можливе і після смерті громадянина, 
який був її учасником

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Особи 4 
про визнання договору дарування не-
дійсним, визнання права власності в 
порядку спадкування за заповітом і за 
зустрічним позовом Особи 4 до Осо-
би 3 про визнання заповіту недійсним, за 
касаційною скаргою Особи 3 на рішення 
Малиновського районного суду м.Одеси 
від 21.10.2009 та ухвалу Апеляційного 
суду Одеської області від 23.12.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У лютому 2005 року Особа 5 зверну-
лася до суду з указаним позовом, в якому 
зазначала, що 11.07.97 між нею та Осо-
бою 4 і між Особою 6 та Особою 4 були 
укладені договори дарування, згідно 
з якими вона з Особою 6 подарували 
Особі 4 по 1/3 частці квартири за Адре-
сою 1. Просила на підставі ч.1 ст.58 
ЦК УРСР визнати зазначені договори 
дарування недійсними, тому що вони 
були укладені лише про людське око 
та без наміру створити юридичні на-
слідки, оскільки так і не відбулася 
фактична передача Особі 4 квартири. 
У листопаді 2007 року Особа 5 померла 
та до участі у справі як процесуальний 
правонаступник була допущена Осо-
ба 3, яка, уточнивши позовні вимоги, 
просила суд на підставі ст.58 ЦК УРСР, 
ст.234 ЦК визнати недійсними як фік-
тивні (мнимі) правочини договори 
дарування по 1/3 частки квартири за 
Адресою 1, укладені 11.07.97 між Осо-
бою 6 і Особою 4 та між Особою 5 і 
Особою 4; визнати за нею право влас-
ності на 2/3 частки квартири №1 за 

вищезазначеною адресою в порядку 
спадкування за заповітом після смерті 
Особи 5, у тому числі й за спадковою 
трансмісією після смерті Особи 6.

У липні 2009 року Особа 4 зверну-
лася до суду із зустрічним позовом і 
просила суд визнати недійсним запо-
віт від 18.06.2003 на ім’я Особи 3, поси-
лаючись на те, що волевиявлення Осо-
би 5 не було вільним і не відповідало 
її волі, вона внаслідок психологічного 
тиску з боку Особи 3 підписала заповіт. 

Рішенням Малиновського район-
ного суду м.Одеси від 21.10.2009, зали-
шеним без змін ухвалою Апеляційного 
суду Одеської області від 23.12.2009, у 
задоволенні позову Особи 3 та зустріч-
ного позову Особи 4 відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 3 просить 
ухвалені судові рішення в частині від-
мови в задоволенні її позовних вимог 
скасувати, посилаючись на порушення 
судами норм матеріального й процесу-
ального права, та ухвалити нове рішен-
ня, яким задовольнити її позов. 

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до ст.324 ЦПК підста-
вами для касаційного оскарження є 
неправильне застосування судом норм 
матеріального права чи порушення 
норм процесуального права. 

Відмовляючи в задоволенні позову 
Особи 3, суд першої інстанції виходив 
з того, що вона не має права вимагати 
визнання договорів дарування по 1/3 част-
ки квартири за Адресою 1, укладених 
11.07.97 між Особою 6 і Особою 4 та між 
Особою 5 і Особою 4, недійсними, оскіль-
ки позивачка не була учасником цих 

правовідносин та отримала процесу-
альне право вимоги тільки після смерті 
Особи 5. Крім того, відмовляючи Осо-
бі 3 в задоволенні позовних вимог про 
визнання за нею права власності на 2/3 
частки квартири №1 за вказаною вище 
адресою в порядку спадкування за запо-
вітом після смерті Особи 5, у тому числі 
й за спадковою трансмісією після смерті 
Особи 6, виходив з того, що договори 
дарування від 11.07.97 не було визнано 
недійсними, тому спірне майно не могло 
ввійти до спадкової маси. 

З таким висновком суду погодився 
й суд апеляційної інстанції. 

Проте погодитись із таким виснов-
ком судів попередніх інстанцій не 
можна, оскільки суди дійшли його з 
порушенням норм матеріального та 
процесуального права. 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду повинно бути законним і обгрун-
тованим. 

Згідно з ст.214 ЦПК під час ухвален-
ня рішення суд вирішує такі питання: 

1) чи мали місце обставини, якими 
обгрунтовувалися вимоги і запере-
чення, та якими доказами вони під-
тверджуються; 

2) чи є інші фактичні дані (пропу-
щення строку позовної давності тощо), 
які мають значення для вирішення 
справи, та докази на їх підтвердження; 

3) які правовідносини сторін ви-
пливають зі встановлених обставин; 

4) яка правова норма підлягає за-
стосуванню до цих правовідносин. 

Зазначеним вимогам закону судові 
рішення не відповідають. 

Судами встановлено та підтвер-
джується матеріалами справи, що 
11.07.97 між Особою 5 і Особою 4 та між 
Особою 6 і Особою 4 були укладені до-
говори дарування по 1/3 частки квар-
тири за Адресою 1. У липні 1999 року 
Особа 5 і Особа 6 звернулися до суду з 
позовом до Особи 4 про визнання дого-
ворів дарування від 11.07.97 та прива-
тизації квартири за Адресою 1 недійс-
ними з підстав, передбачених стст.56, 
57 ЦК УРСР. У 2002 році Особа 6 помер. 
Рішенням Малиновського районного 
суду м.Одеси від 6.07.2004, залишеним 
без змін ухвалою Апеляційного суду 
Одеської області від 7.12.2004, Особі 5 
відмовлено в задоволенні позову, зу-
стрічний позов Особи 4 про усунення 
перешкод у користуванні власністю та 
вселення задоволено. 

У лютому 2005 року Особа 5 звер-
нулася до суду з позовом про визнан-

ня недійсними договорів дарування 
від 11.07.97 з інших підстав, а саме — з 
передбачених ст.58 ЦК УРСР. 

З матеріалів справи вбачається, що 
під час розгляду справи Особа 5 померла. 
Спадкоємцем Особи 5 за заповітом є Осо-
ба 3, яка була допущена до участі у справі 
як процесуальний правонаступник. 

Згідно з ст.37 ЦПК в разі смерті фі-
зичної особи, припинення юридичної 
особи, заміни кредитора чи боржника 
в зобов’язанні, а також в інших випад-
ках заміни особи у відносинах, щодо 
яких виник спір, суд залучає до участі 
у справі правонаступника відповідної 
сторони або третьої особи на будь-якій 
стадії цивільного процесу. 

Таким чином, процесуальне пра-
вонаступництво — це заміна сторони 
або третьої особи (правопопередника) 
іншою особою (правонаступником) у 
зв’язку з вибуттям із процесу суб’єкта 
спірного або встановленого рішенням 
суду правовідношення, за якого до 
правонаступника переходять усі про-
цесуальні права та обов’язки право-
попередника і він продовжує в цивіль-
ному судочинстві участь останнього. 

На порушення зазначених вимог 
закону суди дійшли неправильного 
висновку, що Особа 3 не має права 
вимагати визнати недійсними дого-
вори дарування, укладені 11.07.97 між 
Особою 5 і Особою 4 та між Особою 6 
і Особою 4, оскільки стала лише про-

цесуальним правонаступником після 
смерті Особи 5.

У п.16 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду від 28.04.78 №3 «Про судову 
практику в справах про визнання угод 
недійсними» (зі змінами), яка діяла 
на час спірних правовідносин, судам 
роз’яснено, що визнання угоди недій-
сною можливе і після смерті громадяни-
на, який був її учасником, і такі вимоги 
можуть бути заявлені другою стороною, 
спадкоємцями померлого, іншими заін-
тересованими особами та прокурором. 

Особа 3 є спадкоємцем Особи 5, а в 
позовному провадженні процесуальне 

правонаступництво відбувається в тих 
випадках, коли права або обов’язки од-
ного із суб’єктів спірного матеріального 
правовідношення в силу тих чи інших 
причин переходять до іншої особи, яка 
не брала участі в цьому процесі. 

Отже, матеріальне правонаступ-
ництво тісно пов’язане з процесуаль-
ним, оскільки процесуальне право-
наступництво передбачає перехід 
суб’єктивного права або обов’язку від 
однієї особи до іншої в матеріальному 
праві. Отже, незалежно від підстав 
матеріального правонаступництва 
процесуальне правонаступництво 
допускається тільки після того, як 
відбудеться заміна в матеріальному 
правовідношенні. 

Таким чином, позов пред’явлений 
Особі 5 учасником правочину, а Осо-
ба 3, ставши її правонаступником не 
лише в процесуальному значенні, а й 
у матеріальному, має право на оспорю-
вання договору дарування, оскільки 
в разі визнання його недійсним буде 
мати право на спадкування. 

За таких обставин ухвалені судо-
ві рішення не відповідають вимогам 
ст.213 ЦПК щодо законності й обгрун-
тованості, зазначені вище порушення 
призвели до неправильного вирішення 
спору, що в силу ст.338 ЦПК є підста-
вою для скасування ухвалених судо-
вих рішень із передачею справи на но-
вий розгляд до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати в цивільних 
справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3 задоволь-
нити частково. 

Рішення Малиновського районно-
го суду м.Одеси від 21.10.2009 та ухвалу 
Апеляційного суду Одеської області 
від 23.12.2009 скасувати, справу пере-
дати на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

19 січня 2011 року                                                 м.Київ

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України у складі: 
головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛУСПЕНИКА Д.Д., ЛЯЩЕНКО Н.П., 

Незалежно від підстав матеріального 
правонаступництва процесуальне 
правонаступництво допускається 
лише після того, як відбудеться заміна 
в матеріальному правовідношенні.
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ПРОЦЕС

В апеляційній інстанції переглядається усе!
ЦПК не містить прямої заборони 
оскарження ухвали про відмову 
в скасуванні заходів забезпечення позову 

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «ОТП Банк» до Особи 6 
про стягнення боргу за кредитним до-
говором, за касаційною скаргою Особи 6 
на ухвалу судді Апеляційного суду Рів-
ненської області від 22.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У серпні 2009 року Публічне ак-
ціонерне товариство «ОТП Банк» 
(далі — ПАТ «ОТП Банк») звернуло-
ся до суду з позовом до Особи 6 про 
стягнення боргу за кредитним дого-

вором. З метою забезпечення позову 
ухвалою Рівненського міського суду 
від 9.10.2009 до закінчення прова-
дження у справі виїзд Особи 6 за межі 
України було обмежено та накладено 
арешт на кошти, рухоме та нерухоме 
майно Особи 6. 

Особа 6 звернувся до суду із заявою 
про скасування заходів забезпечення 
позову. 

Ухвалою Сарненського районного 
суду від 25.06.2010 в задоволенні за-
яви відмовлено. 

Зазначену ухвалу в апеляційному 
порядку оскаржив Особа 6. 

Ухвалою судді Апеляційного суду 
Рівненської області від 22.07.2010 в 
прийнятті апеляційної скарги Осо-
бі 6 відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 6, по-
силаючись на порушення суддею апе-
ляційного суду норм процесуального 
права, просить скасувати постанов-
лену ним ухвалу і направити справу 
до суду апеляційної інстанції для 
розгляду по суті. 

Заслухавши доповідь судді Верхо-
вного Суду, дослідивши матеріали 
справи та перевіривши наведені в 
скарзі доводи, колегія суддів дійшла 

висновку, що касаційна скарга під-
лягає задоволенню частково. 

Відмовляючи в прийнятті апеля-
ційної скарги, суддя апеляційного суду 
виходив з того, що в апеляційному по-
рядку можна оскаржити лише ухвалу 
про скасування забезпечення позову, 
а ухвала про відмову в такому ска-
суванні оскарженню в апеляційному 
порядку не підлягає. 

Однак з таким висновком погоди-
тися не можна. 

Конституційний Суд у своєму 
рішенні у справі щодо офіційного 
тлумачення положень п.2 ч.1 ст.293 
ЦПК (справа про забезпечення апе-
ляційного оскарження ухвал суду) 
від 28.04.2010 вказав, що відповідно 
до п.8 ч.3 ст.129 Конституції однією з 
основних засад судочинства є забез-
печення апеляційного оскарження 
рішення суду, крім випадків, установ-
лених законом. 

Оскільки в ст.293 ЦПК не міститься 
прямої заборони оскарження в апеля-
ційному порядку ухвали про відмову 
в скасуванні вжитих раніше заходів 
забезпечення позову, то висновок 
судді апеляційного суду про те, що 
така ухвала не може бути оскаржена в 

апеляційному порядку, є помилковим. 
Таким чином, суддею апеляційного 

суду допущено порушення норм про-
цесуального права, що призвели до 
постановлення незаконної ухвали. Це 
перешкоджає подальшому проваджен-
ню у справі й відповідно до ч.1 ст.338 
ЦПК є підставою для скасування ухва-
ли апеляційного суду і направлення 
справи до суду апеляційної інстанції 
для продовження вирішення питання 
про прийняття апеляційної скарги. 

Керуючись п.2 ч.2 ст.336, ч.1 ст.338, 
п.7 ч.1 ст.344 ЦПК, колегія суддів 
Судової палати в цивільних справах 
Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задоволь-
нити частково. 

Ухвалу судді Апеляційного суду 
Рівненської області від 22.07.2010 
скасувати і направити справу до суду 
апеляційної інстанції для продовжен-
ня вирішення питання про прийняття 
апеляційної скарги Особи 6 на ухва-
лу Сарненського районного суду від 
25.06.2010. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

19 січня 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України у складі: 

головуючого — Яреми А.Г., 
суддів: Балюка М.І., Романюка Я.М., Охрімчук Л.І., Сеніна Ю.Л.,

ВЛАСНІСТЬ

Приміщення на двох господарів.
Скасування реєстрації прав 
та присвоєння нового реєстрового 
номера можливе тільки в разі поділу або 
об’єднання нерухомого майна

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Особи 3 
до Виконавчого комітету Роменської 
міської ради Сумської області, дер-
жавного комунального підприємства 
«Роменське міське бюро технічної 
інвентаризації», Особи 4, третя осо-
ба — Приватне підприємство «Онікс 
Омега», про визнання незаконним і 
скасування рішення міської ради та 
скасування свідоцтва про право влас-
ності на нежиле приміщення, за каса-
ційною скаргою Особи 3 на рішення 
Апеляційного суду Сумської області 
від 15.06.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2009 року Особа 3 звер-
нувся до суду із зазначеним позовом, 
мотивуючи вимоги тим, що йому на 
праві власності на підставі догово-
рів купівлі-продажу від 25.04.97 та 
29.12.2000 належать 40/50 частин 
нежилої будівлі за Адресою 1, а 10/50 
частин цієї будівлі належить Особі 4. 
Указував, що оскільки частка кож-
ного власника визначена, то будівля 
перебуває в їхній спільній частковій 
власності. Проте Виконавчий комітет 
Роменської міської ради Сумської 
області видав Особі 4 свідоцтво про 
право власності на всю будівлю. Про-
сив визнати незаконним та скасува-
ти рішення Виконавчого комітету 
Роменської міської ради Сумської 
області від 27.07.2004 №222 про вида-
чу свідоцтва про право власності на 
нерухоме майно, скасувати свідоцтво 
про право власності на це приміщен-
ня, видане на ім’я Особи 4.

Рішенням Роменського міськра-
йонного суду Сумської області від 
12.03.2010 позов задоволено. 

Рішенням Апеляційного суду Сум-
ської області від 15.06.2010 рішення 
міськрайонного суду скасовано, у за-
доволенні позову відмовлено. 

У поданій до Верховного Суду 
касаційній скарзі Особа 3 і Приватне 
підприємство «Онікс Омега» про-
сять скасувати рішення апеляційно-
го суду та залишити в силі рішення 
суду першої інстанції, посилаючись 
на неправильне застосування апе-
ляційним судом норм матеріального 
права й порушення норм процесу-
ального права. 

Відповідно до п.2 розд.ХІІІ «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VІ «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) 
на рішення загальних судів у кримі-
нальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і при-
значені (прийняті) ним до касаційного 
розгляду, розглядаються Верховним 
Судом у порядку, який діяв до набран-
ня чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду за правилами Цивільного 
процесуального кодексу від 18.03.2004 
в редакції, чинній до введення в дію 
закону від 7.07.2010. 

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню з таких підстав. 

Судами встановлено, що 25.04.97 
Особа 3 та представництво Фонду 
державного майна в місті Ромни і Ро-
менському районі Сумської області 
уклали нотаріально посвідчений до-
говір купівлі-продажу частини нежи-
лого приміщення площею 55 км2, що 
становить 13/50 загальної площі всієї 
будівлі, яка розташована за Адресою 1. 

28.12.2000 Особа 3 уклав з виконав-
чим комітетом Роменської міської ради 
Сумської області договір купівлі-про-
дажу частини нежилого приміщення 
площею 111,9 м2, що становить 27/50 
загальної площі всієї будівлі, яка роз-
ташована за Адресою 1, а саме: коридор 
площею 12,7 м2; кімнат: площею 13,9, 
15,8, 28,9, 21,2 м2. 

27 серпня 2001 року Виконавчий 
комітет Роменської міської ради Сум-
ської області та Приватне підприємство 
«Онікс» уклали договір купівлі-продажу 
частини нежилого приміщення площею 
39,4 м2, що становить 10/50 будівлі, яка 
розташована на першому поверсі дво-
поверхової будівлі за Адресою 1 та скла-
дається з частини коридору площею 
3,2 м2, коридору площею 3,6 м2, майстер-
ні площею 32,6 м2. 

21.01.2004 Приватне підприємство 
«Онікс» подарувало Особі 4 ці нежилі 
приміщення площею 39,4 м2, що ста-
новлять 10/50 будівлі, яка розташована 
на першому поверсі двоповерхового 
будинку за Адресою 1. 

Рішенням Виконавчого комітету 
Роменської міської ради Сумської об-
ласті від 28.07.2004 №222 оформлено 
право власності на вбудоване нежиле 
приміщення площею 39,4 м2 за Адре-
сою 1 та 3.08.2004 видано Особі 4 сві-
доцтво про право приватної власності 
на це приміщення. 

На підставі зазначеного рішення 
4.08.2004 в Державний реєстр прав на 
нерухоме майно та їх обмежень уне-
сені зміни: замість реєстрації права 
приватної власності на 10/50 частин 
будівлі за Особою 4 зареєстровано 
право приватної власності на нежи-
ле приміщення — будинок за Адре-
сою 1 та присвоєно окремий реєстро-
вий номер.

Відповідно до Державного реєстру 
прав на нерухоме майно та їх обмежень 
за Особою 3 зареєстровано право приват-
ної власності на 40/50 основної нежилої 
будівлі загальною площею 166,9 м2 за Адре-
сою 1, частині якої площею 39,4 м2 

присвоєно окремий реєстровий номер 
в електронному реєстрі прав на неру-
хоме майно та їх обмежень. 

Задовольняючи позов Особи 3 і 
скасовуючи рішення Виконавчого ко-
мітету Роменської міської ради Сум-
ської області про видачу свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно 
та свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно від 27.07.2004 №222, 
суд першої інстанції виходив з того, 
що виконавчим комітетом прийнято 
рішення про видачу свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно та 
його реєстрацію як окремий об’єкт не-
рухомості з порушенням норм чинного 
законодавства. 

Скасовуючи рішення суду першої 
інстанції та ухвалюючи нове рішен-
ня про відмову в задоволенні позову, 
апеляційний суд уважав, що під час 
прийняття рішення та видачі свідоц-
тва про право власності на нерухоме 
майно виконавчий комітет діяв у ме-
жах наданих йому повноважень. 

Однак з висновком апеляційного 
суду не можна погодитись із таких 
підстав. 

Згідно із ч.1 ст.304 ЦПК справа 
розглядається апеляційним судом за 
правилами, встановленими для роз-
гляду справи судом першої інстанції, 
з винятками і доповненнями, встанов-
леними цією главою. 

Частина 1 ст.313 ЦПК передбачає, 
що апеляційний суд ухвалює рішення 
та постановляє ухвалу за правилами 
ст.19 і гл.7 розд.III цього кодексу (з ви-
нятками і доповненнями, зазначеними 
в стст.314—316 цього кодексу). 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду повинно бути законним і обгрун-
тованим. Законним є рішення, яким 
суд, виконавши всі вимоги цивільного 
судочинства, вирішив справу згідно із 
законом. Обгрунтованим є рішення, 
ухвалене на основі повно і всебічно 
з’ясованих обставин, на які сторони 
посилаються як на підставу своїх ви-

мог і заперечень, підтверджених тими 
доказами, які були досліджені в судо-
вому засіданні. 

Зазначеним вимогам рішення апе-
ляційного суду не відповідає. 

Так, згідно з ст.355 ЦК майно, що 
є у власності двох або більше осіб 
(співвласників), належить їм на пра-
ві спільної власності (спільне майно). 
Майно може належати особам на праві 
спільної часткової або на праві спіль-
ної сумісної власності. Право спільної 
власності виникає з підстав, не заборо-
нених законом. Спільна власність ува-
жається частковою, якщо договором 
або законом не встановлена спільна 
сумісна власність на майно. 

Відповідно до ст.356 ЦК власність 
двох чи більше осіб із визначенням 
часток кожного з них у праві власності 
є спільною частковою власністю. 

Статтею 358 ЦК передбачено, що 
право спільної часткової власності 
здійснюється співвласниками за їх-
ньою згодою. 

Відповідно до зазначених право-
вих норм співвласники можуть до-
мовитися про порядок володіння та 
користування майном, що є в спільній 
частковій власності. За відсутності зго-
ди порядок володіння та користування 
майном визначається судом за позо-
вом одного або кількох співвласників. 

Аналогічним чином, шляхом укла-
дення нотаріально посвідченого до-

говору чи в судовому порядку, спів-
власниками вирішується питання про 
виділ (поділ) нерухомого майна, що 
перебуває в їх частковій власності 
(стст.364, 365, 367 ЦК). 

Нотаріально посвідчений договір 
чи рішення суду про виділ (поділ) 
нерухомого майна, що перебувало в 
спільній власності, є відповідно до 
стст.18, 19 закону «Про державну ре-
єстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень» (у редакції, чин-
ній на час виникнення спірних право-
відносин, далі — закон) підставою для 
видачі свідоцтва про право власності 
на нерухоме майно та реєстрації цих 
прав. 

При цьому чч.1, 2 ст.21 закону в 
Державному реєстрі прав на нерухоме 
майно та їх обмежень (далі — Держав-
ний реєстр прав) передбачено відкрит-
тя відповідного розділу на кожний 
об’єкт нерухомого майна, право влас-
ності на який заявлено вперше або яке 
не було зареєстровано відповідно до 
цього закону. 

Згідно з чч.1, 2, 5 ст.22 закону ска-
сування реєстрації прав та закриття 
відповідного розділу в Державному 
реєстрі прав з відкриттям нового роз-
ділу реєстру прав і з присвоєнням 
нового реєстрового номера може мати 
місце в разі поділу або об’єднання не-
рухомого майна. 

Аналогічні положення містяться 
в п.4.3 Тимчасового положення про 
порядок державної реєстрації права 
власності та інших речових прав на 
нерухоме майно (далі — Тимчасове 
положення) в редакції від 17.05.2004. 

Відповідно до ст.59 закону «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
пп.6.1, 6.2 Тимчасового положення 
органи місцевого самоврядування в 
межах своїх повноважень приймають 
нормативні акти у формі рішень, у 

тому числі здійснюють оформлення 
права власності на об’єкти нерухомого 
майна з видачею свідоцтва про право 
власності або за їх дорученням підго-
товку документів для видачі свідоцтв 
про право власності проводить бюро 
технічної інвентаризації. 

Судами встановлено, що сторона-
ми за цивільно-правовими угодами 
набувались у власність частини не-
жилої будівлі, розташованої за Адре-
сою 1, відповідно, Особою 3 — 27/50 
і 13/50, а всього — 40/50 частин, та Осо-
бою 4 — 10/50 частина, і що право влас-
ності на ці частки було зареєстровано 
в Державному реєстрі прав, зокрема 
13.02.2004 за Особою 4 — на 10/50. 

На порушення стст.213—214 ЦПК, 
апеляційний суд при ухваленні рі-
шення зазначених положень закону 
не врахував, не встановив фактів, 
які підлягали встановленню, та не 
застосував правову норму, яка під-
лягає застосуванню до правовідно-
син сторін. 

При цьому в судовому засіданні 
встановлено та не заперечувалося 
сторонами, що поділу майна в нату-
рі в порядку, визначеному законом, 
вони не здійснювали, а відтак суд не 
з’ясував, з яких передбачених стст.21, 
22 закону «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та 
їх обмежень» підстав унесені зміни 
до Державного реєстру прав та від-

булася перереєстрація прав сторін на 
нерухоме майно, як на окремі об’єкти 
нерухомості, а органом місцевого 
самоврядування ухвалено про це рі-
шення. 

Крім того, апеляційним судом 
допущені й інші порушення норм 
процесуального права. 

Так, відповідно до ст.10 ЦПК 
сторони, які беруть участь у справі, 
мають рівні права щодо подання 
доказів, їх дослідження та доведен-
ня перед судом їх переконливості. 
Кожна сторона повинна довести ті 
обставини, на які вона посилається 
як на підставу своїх вимог або запе-
речень, крім випадків, установлених 
цим кодексом. Суд сприяє всебічно-
му і повному з’ясуванню обставин 
справи: роз’яснює особам, які беруть 
участь у справі, їх права та обов’язки, 
попереджує про наслідки вчинення 
або невчинення процесуальних дій і 
сприяє здійсненню їхніх прав у ви-
падках, установлених ЦПК. 

Згідно з ст.212 ЦПК суд оцінює 
докази за своїм внутрішнім переко-
нанням, що грунтується на всебіч-
ному, повному, об’єктивному та без-
посередньому дослідженні наявних 
у справі доказів. 

Виходячи з принципу процесу-
ального рівноправ’я сторін і вра-
ховуючи обов’язок кожної сторони 
довести ті обставини, на які вона 
посилається, необхідно в судовому 
засіданні дослідити кожний доказ, 
наданий сторонами на підтверджен-
ня своїх вимог або заперечень, який 
відповідає вимогам належності та 
допустимості доказів (п.27 поста-
нови Пленуму Верховного Суду від 
12.06.2009 №2 «Про застосування 
норм цивільного процесуального 
законодавства при розгляді справ у 
суді першої інстанції»). 

У судовому засіданні від 25.05.2010 
з метою з’ясування обставин, які ма-
ють значення для справи, апеляцій-
ний суд ухвалив викликати в судове 
засідання представника Роменського 
міського бюро технічної інвентариза-
ції та витребував інвентарну справу 
на нежилі приміщення за Адресою 1, у 
зв’язку із чим судове засідання пере-
ніс на 15.06.2010, однак, на порушен-
ня стст.10, 213, 214 ЦПК, витребувані 
докази не дослідив. 

За таких обставин, ураховуючи те, 
що апеляційним судом неправильно 
застосовано процесуальні норми 
права, що призвело до неправиль-
ного вирішення справи, рішення 
апеляційного суду підлягає скасу-
ванню на підставі чч.2, 3 ст.338 ЦПК 
з направленням справи на новий 
апеляційний розгляд. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, ко-
легія суддів Судової палати в цивіль-
них справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3 задо-
вольнити частково. 

Рішення Апеляційного суду Сум-
ської області від 15.06.2010 скасува-
ти, передати справу на новий роз-
гляд до Апеляційного суду Сумської 
області. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

19 січня 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України у складі: 

головуючого — Патрюка М.В., 
суддів: Григор’євої Л.І., Луспеника Д.Д., Жайворонок Т.Є., Лященко Н.П.,

Нотаріально посвідчений договір чи рішення суду 
про виділ (поділ) нерухомого майна, що перебувало 
в спільній власності, є підставою для видачі свідоцтва 
про право власності та реєстрації цих прав.
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КРИМІНАЛ

СБУ 
знешкодила 
перевертнів
Служба безпеки України 
затримала трьох співробітників 
міліції, котрі налагодили схему 
вимагання хабарів у жителів 
Сумської області. Порушено 
кримінальну справу за ознаками 
злочину, передбаченого ч.3 ст.368 
(«Одержання хабара»).

26 липня СБУ спільно із співро-
бітниками внутрішньої безпеки МВС 
затримала співробітників одного з 
райвідділів УМВС України цього 
регіону: першого заступника началь-
ника райвідділу, начальника сектору 
кримінального розшуку і дільничного 
інспектора, котрі вимагали й отримали 
хабар за непритягнення громадянина 
до кримінальної відповідальності.

Встановлено: зловмисники, знаючи 
про відсутність підстав для порушен-
ня кримінальної справи, повідомили 
чоловіка, що в разі несплати 5 тис. грн. 
його заарештують.

Міліціонерів затримали при одер-
жанні ними всієї суми «винагороди», 
повідомили в прес-центрі СБУ. За 
матеріалами Служби безпеки про-
куратура Сумської області відносно 
затриманих порушила кримінальну 
справу за ознаками злочину, перед-
баченого ч.3 ст.368 КК («Одержання 
хабара»). Покарання, передбачене за-
конодавством за скоєння такого зло-
чину, — позбавлення волі на строк 
від 5 до 10 років. �

ЗЛОВЖИВАННЯ

Сумнівний 
тендер
Головне слідче управління МВС 
України закінчило досудове 
слідство у кримінальній справі, 
порушеній проти посадових 
осіб МНС за ознаками злочинів, 
передбачених ч.5 ст.191 КК 
(«Привласнення, розтрата майна 
або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим 
становищем»). Співробітники 
міністерства допустили 
зловживання під час проведення в 
2009 р. тендеру на закупівлю 
27 санітарних автомобілів

На сьогодні обвинуваченим, які у 
складі організованого угруповання заво-
лоділи коштами держбюджету в сумі по-
над 33 млн грн., оголошено про закінчення 
попереднього слідства і надано для озна-
йомлення матеріали кримінальної справи, 
повідомляє прес-служба МВС.

Нагадаємо, справу було порушено 
в червні 2010 р. за фактом заволодіння 
бюджетними коштами в особливо вели-
ких розмірах співзасновниками одного 
із ТОВ, а також кількома посадовими 
особами МНС, які зловжили службо-
вим становищем під час проведення в 
2009 р. тендеру на закупівлю 27 санітарних 
автомобілів. �

ЗЛОЧИН

Фіктивні 
вугільники 
Прокуратура Львівської 
області порушила кримінальну 
справу відносно службових 
осіб підприємства вугільної 
промисловості, які ухилялись 
від сплати податків. 

Прокуратура Львівської області по-
рушила кримінальну справу стосовно 
низки службових осіб підприємства 
вугільної промисловості ВАТ «Л.» за 
ознаками скоєння злочинів, передба-
чених ч.5 ст.27 та ч.2 ст.205 («фіктив-
не підприємництво»), ч.3 ст.212 КК 
(«умисне ухиляння від сплати подат-
ків») та відносно директора ТОВ «Н.», 
за ознаками скоєння злочину, перед-
баченого ч.2 ст.205 КК («фіктивне під-
приємництво»), які умисно ухилились 
від сплати податків на загальну суму 
понад 20 млн грн. 

Зокрема, при проведенні дослід-
чої перевірки з’ясовано, що службові 
особи ВАТ «Л.» з метою ухиляння 
від сплати податків сприяли гр. К. у 
створенні фіктивного підприємст-
ва — ТОВ «Н.», яке використовували 
для укладення фіктивних договорів, 
оформлення бухгалтерських докумен-
тів з метою незаконного завищення 
валових витрат та формування подат-
кового кредиту. 

Унаслідок проведення незаконних 
операцій службовими особами ВАТ 
«Л.» перераховано на фіктивне під-
приємство понад 220 млн грн. Отже, 
вчинено умисне ухиляння від сплати 
податків до бюджету на загальну суму 
понад 20 млн грн.

Відповідно до вимог ст.112 КПК 
досудове слідство у справі доручено 
слідчому відділу податкової міліції 
ДПА у Львівській області. �

ПОЗА ЗАКОНОМ 

За «кишеньковими» 
обставинами 
На доріжку криміналу встали 
начальник сектору карного 
розшуку Краснопільського 
райвідділу міліції М., перший 
заступник начальника цього 
райвідділу І. та дільничний 
інспектор Т. 

Як повідомив «ЗіБ» старший слід-
чий прокуратури Сумської області Во-
лодимир Нікітченко, діючи зумисно, за 
попередньою змовою, вони вимагали 
від мешканця с.Мала Рибиця З. хабар 
у розмірі 5 тис. грн. за непорушення 
щодо нього кримінальної справи, хоча 
достеменно знали, що жодної підстави 

для цього немає. Громадянин З., як бу-
ває, побився з мешканцем с.Сінне Ш.

Використовуючи свою службову 
посаду та владні повноваження, мілі-
ціонери штучно створили умови, за 
яких З. змушений був погодитись на 
дачу хабара, оскільки того погрожу-
вали заарештувати. Через певний час 
біля с.Миропілля Краснопільського 
району начальник сектору карного 
розшуку отримав від громадяни-
на З. хабар на вже згадану суму, але був 
затриманий правоохоронцями. Щодо 
трьох працівників міліції порушено 
кримінальну справу за ч.2 ст.368 КК, 
розпочато досудове слідство. �

КОНТРОЛЬ 

Потенціал для зловживання 
Проведений Рахунковою палатою 
аудит використання коштів з 
Резервного фонду держбюджету у 
2010 р. засвідчив, що підготовку і 
прийняття рішень про виділення 
коштів з Резервного фонду Кабмін 
проводив в основному в рамках 
чинного законодавства.

Як пові домили «ЗіБ» у прес-
службі Рахункової палати, впро-
довж 2010 р.  Уря дом п ри й н я то 
63 рішення про виділення коштів з 
Резервного фонду на загальну суму 

1 млрд 296,5 млн грн. із 1,5 млрд 
грн., визначених законом про держ-
бюджет. З них на ліквідацію над-
звичайних ситуацій техногенного 
характеру — 37% від спрямованих 
коштів; на ліквідацію надзвичай-
них ситуацій природного характе-
ру — 33%; на надання гуманітарної 
допомоги — 2%; на заходи із запо-
бігання можливим надзвичайним 
ситуаціям — 17%; на фінансування 
інших заходів — 11%.

Для цього ж нормативно-правові 
акти Кабміну, які визначають напря-

ми використання коштів з Резервного 
фонду і встановлюють процедури їх 
виділення та звітування про їхнє ви-
користання, не відповідають чинним 
законам та суперечать економічній 
суті Резервного фонду. Тим самим 
створено передумови для необґрун-
тованого виділення, а також незакон-
ного, нецільового і неефективного 
використання резервних фінансових 
ресурсів. 

Крім того, впродовж 2010 р. Ре-
зервний фонд залишався постійним 
додатковим джерелом Кабміну для 

фінансування існуючих бюджетних 
програм, а також використовувався з 
метою запобігання виникненню над-
звичайних ситуацій, що суперечить 
чинному законодавству. Зокрема, 
Бюджетним кодексом визначено, що 
Резервний фонд бюджету формуєть-
ся для здійснення непередбачених 
видатків, які не мають постійного ха-
рактеру і не могли бути передбачені 
під час складання проекту бюджету. 
Такі фінансові резерви щороку за-
кладаються законом про державний 
бюджет. �

РЕВІЗІЯ

Пенсійні махінації
На сьогоднішній день недоїмка 
зі сплати внесків до Пенсійного 
фонду сягає понад 2 млрд грн. Як 
повідомили «ЗіБ» у відділі 
зв’язків зі ЗМІ Генпрокуратури, 
найбільше заборгували 
підприємства АР Крим, 
міста Києва, Луганської, 
Донецької, Миколаївської та 
Дніпропетровської областей.

У зв’язку з цим ГПУ приділяє зна-
чну увагу додержанню законів під час 
сплати внесків до Пенсійного фонду. 
Так, у поточному році вжито низку 
кримінально-правових заходів за 
фактами ухиляння суб’єктів господа-
рювання від сплати страхових внесків 
на загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування.

Прокуратурою м.Києва направле-
но до суду кримінальну справу щодо 
несплати страхових внесків у сумі 
2,5 млн грн. стосовно головного бух-
галтера тролейбусного ремонтно-
експлуатаційного депо №3 КП «К.» 
за ч.3 ст.2121 КК. У ході досудового 
слідства кошти відшкодовано в по-
вному обсязі.

Прокуратурою м.Червонограда 
Львівської області направлено до суду 
кримінальну справу за ч.3 ст.365 КК 
стосовно відповідального за санацію 
ВАТ «Ч.», який зумисно не сплатив 
до Пенсійного фонду 630 тис. грн. 
Прокуратурою АРК розслідується 
кримінальна справа за ч.3 ст.2121 КК 
за фактом ухиляння від сплати стра-

хових внесків у сумі 2,2 млн грн.. ке-
рівництвом одного із феодосійських 
заводів. Триває досудове слідство.

23 червня 2011 р. прокурором 
м.Брянка Луганської області порушено 
кримінальну справу за ч.2 ст.364 КК 
стосовно службових осіб ПАТ «К.», 
які не сплатили до Пенсійного фонду 
страхові внески у сумі 1 млн грн. Три-
ває досудове слідство.

14 березня 2011 р. прокурором 
м.Житомира порушено криміналь-

ну справу за ч.2 ст.382 КК стосовно 
службових осіб Житомирської ви-
правної колонії №4, які не виконали 
рішення суду про стягнення з під-
приємства на користь Пенсійного 
фонду заборгованості зі сплати стра-
хових внесків на державне пенсійне 
страхування в сумі 822 тис. грн. Три-
ває досудове слідство.

Встановлено факти зловживан-
ня посадовими особами Пенсійного 
фонду під час здійснення державних 

закупівель. Прокуратурою АРК роз-
слідується кримінальна справа за 
ч.5 ст.191 КК стосовно начальника 
управління фонду в Київському райо-
ні м.Сімферополя, який вчинив роз-
трату державних коштів у сумі понад 
6 млн грн. Триває досудове слідство.

Окрім того, 14 червня 2011 р. про-
куратурою Святошинського райо-
ну м.Києва порушено кримінальну 
справу за ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК сто-
совно начальника юридичного від-
ділу управління Пенсійного фонду в 
Святошинському районі столиці за 
фактом внесення ним до офіційних 
документів завідомо неправдивих 
відомостей та заволодіння пенсійни-
ми внесками шляхом зловживання 
своєю службовою посадою в розмірі 
1 млн грн. Досудове слідство триває.

20 липня 2011 р. прокуратурою 
Івано-Франківської області поруше-
но кримінальну справу стосовно по-
садових осіб ВАТ «О.» та управління 
Пенсійного фонду в м.Калуші за ч.2 
ст.364, ч.2 ст.366 КК, в результаті не-
правомірних дій яких було незаконно 
виплачено пенсії 23 працівникам това-
риства на 605 тис. грн.

Усього прокурорами в поточно-
му році порушено 95 кримінальних 
справ, з яких 73 направлено до суду, 
внесено 4,2 тис. документів реагу-
вання, за результатами їх розгляду 
до відповідальності притягнуто 1,3 
тис. посадових осіб, з яких 519 осіб з 
контролюючих органів, відшкодова-
но 233,4 млн грн. �

ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Макіївським терористам 
загрожують великі строки
Державне обвинувачення просить 
засудити обвинувачених у скоєнні 
терористичного акту в м.Макіївці 
в січні 2011 р. до 15 і 9 років 
позбавлення волі.

Як повідомляє УНІАН, 8 серпня в 
м.Макіївці Донецької області в Цен-
трально-Міському районному суді під 
час процесу у звинуваченні Дмитра 
Онуфрака і Антона Волошина в здій-
сненні терористичного акту, відбулись 
дебати сторін. Державний обвинувач 
Олександр Діхтярюк зачитав текст 
обвинувального висновку, згідно з 
яким Д.Онуфрак (житель Макіївки) і 
А.Волошин (житель Горловки) обви-
нувачуються в незаконному корис-
туванні зброєю, боєприпасами, вибу-
ховими речовинами (ч.1 ст.263 КК ), а 
також у скоєнні терористичного акту 
(ч.2 ст.258 КК). Крім того, Д.Онуфрак 
обвинувачується в залученні до ско-
єння терористичного акту (ч.2 ст.15, 
ч.1 ст.258-1 КК), а також у розбої і за-
вершеному замаху на умисне вбивство 

(ч.4 ст.187, ч.2 ст.15, п.6 ч.2 ст.115 КК) і 
незаконному виготовленні, зберіган-
ні, носінні вибухових пристроїв без 
передбаченого законом дозволу (ч.1 
ст.263 КК).

О.Діхтярюк указав, що провину 
підсудних повністю доведено свід-
ченнями свідків, результатами про-
ведених обшуків, даними експертиз, 
доказами і речовими доказами. Згід-
но з обвинувальним висновком у 
2010 р. підсудні придбали вибухові 
речовини, виготовили з них вибухові 
пристрої з годинниковим механізмом 
і 20 січня 2011 р. підірвали їх у будівлі 
ДП «Макіїввугілля» і торгівельного 
центру «Голден плаза» в м.Макіївці. У 
записці, яку залишили неподалік від 
місця вибуху, вони висловили «незгоду 
з політикою влади України» і вимагали 
видати їм €4,2 млн. Натомість вони 
погрожували підірвати ще три при-
строї у місцях масового перебування 
людей. За словами держобвинувача, 
аргументи підсудних на своє виправ-
дання безпідставні, оскільки повністю 

спростовуються зібраними в справі 
доказами. 

О.Діхтярюк також акцентував 
увагу на тому, що заява Д.Онуфрака 
про те, що на етапі слідства до нього 
застосовувались недозволені методи 
дізнання, не отримали підтвердження. 
Так, здійснена військовою прокурату-
рою перевірка не виявила в діях спів-
робітників МВС і СБУ кримінально 
карного наміру, а медичні експерти не 
виявили на тілі Д.Онуфрака слідів від 
травм чи побоїв. 

Держобвинувач попросив суд 
призначити Д.Онуфраку покарання 
у вигляді 15 років позбавлення волі з 
конфіскацією майна, а його спільнико-
ві А.Волошину — 9 років позбавлення 
волі. Пом’якшувальною обставиною 
для останнього прокурор уважає явку 
з повинною і сприяння слідству. 

Адвокати підсудних, у свою чер-
гу, висловили незгоду з висновками 
держобвинувачення з цілої низки мо-
ментів, заявивши, що тривалі строки 
ув’язнення — дуже суворий вирок. 

Вони попросили суд призначити під-
судним м’якіше покарання — вра-
хувати їхній вік і те, що вони зізна-
лись у скоєнних злочинах. Підсудні 
Д.Онуфрак і А.Волошин також попро-
сили суд виявити поблажливість.

Д.Онуфрак наполягав на тому, що 
не здійснював терористичного акту, 
а в нападі на таксиста зізнався, спо-
діваючись на справедливість суду. 
А.Волошин визнав провину в здій-
сненні теракту, проте просив суд по-
вірити, що злочин скоїв, перебуваючи 
під впливом Д.Онуфрака, і не розумів, 
яку небезпеку становлять теракти для 
суспільства. Незабаром у даній справі 
буде ухвалено вирок.

Нагадаємо, що вранці 20 січня 
2011 р. в м.Макіївці Донецької облас-
ті пролунало два вибухи — поблизу 
торгівельного центру і центрально-
го входу в адміністративну будівлю 
держпідприємства «Макіїввугілля». 
У результаті двох вибухів ніхто не 
постраждав, однак будівлі було по-
шкоджено. �

Через несумлінних платників внесків Пенсійний фонд недоотримав більш ніж 2 млрд грн.

14 іменем закону



ІЗРАЇЛЬ 

Вето в руки 
Кнесету 
Депутати від ізраїльської партії 
«Лікуд» ініціювали законопроект, 
котрий передбачає право Кнесету 
накладати вето на призначення 
суддів Верховного суду. 

Згідно з депутатською ініціативою 
судді до Верховного суду можуть бути 
обрані лише після публічних слухань у 
парламентській комісії. 

Крім того, законопроект передбачає, 
що й кандидатуру голови Верхов ного 
суду також має ухвалити вже згадана 
комісія. Сьогодні право вето мають 
тільки ті із суддів, котрі входять до ко-
місії добору суддів. Для ветування кан-
дидатури необхідні голоси як мінімум 
трьох суддів. 

«Законопроект зламає владу ра-
дикальної лівої ізраїльської еліти над 
судовою системою і поверне демокра-
тичному життю в Ізраїлі суверенітет 
народу і Кнесету. Той, хто збирається 
скасовувати закони, має спочатку про-
йти випробування народною думкою і 
бути обраним у результаті прозорої 
демократичної процедури», — сказав 
один з ініціаторів документа, голова 
організаційної комісії Ярив Левін. 

Він також наголосив на особливій 
важливості законопроекту в світлі 
того, що вибори очільника Верховно-
го суду відбудуться вже через кілька 
місяців.�
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КАЗАХСТАН

Розплата 
мантією
Незабаром у Казахстані буде 
звільнено понад 50 суддів. 
Про це заявив голова Верховного 
суду республіки Бектас 
Бекназаров. 

Як повідомляє BNews, президент-
ський указ про звільнення 52 суддів, 
зі слів керівника ВС, буде підписано 
протягом 10 днів. Б.Бекназаров пояс-
нив, що з посад звільнять тих, хто не 
справляється зі своїми обов’язками, 
а також тих, хто «не дотримує норми 
суддівської етики». Здебільшого, за 
словами голови ВС, мова йде про пра-
цівників районних і обласних судів. 
Деякі з тих, кому висувають претен-
зії, вже погодилися піти за власним 
бажанням. 

Від початку поточного року в 
Казахстані було звільнено 35 суддів. 
Найвідомішою стала квітнева істо-
рія, пов’язана зі звільненням 6 суддів 
Верховного суду. Їх звинуватили в 
хабарництві. �

ЧЕХІЯ

«Прослушка» заради «інтересу»
Засоби масової інформації Чехії 
здобули право публікувати 
інформацію, отриману в 
результаті прослуховування 
телефонів політиків. 

1 серпня набула чинності поправка 
до закону «Про охорону персональ-
них даних», згідно з якою чеські ЗМІ 
дістали можливість обнародувати 
матеріали, отримані в результаті про-
слуховування, зокрема й телефонних 
переговорів, повідомляє РІА «Ново-
сти». 

Як зазначено в поправці, опри-
люднення таких відомостей вва-
жається виправданим у разі так 
званого суспільного інтересу і якщо 
інформація стосується, наприклад, 
злочинної діяльності чеських по-
літиків та інших державних функ-
ціонерів. 

Проте заборона на публікацію 
і нформа ці ї ,  пов’яза ної  з  кри м і-
нальним розслідуванням, яке про-
водиться, як і раніше, зберігається. 
Вин яток за кон доп ускає т і льк и 
в тому випадку, коли суспільний 

інтерес переважає над принципом 
недоторканності приватного життя. 

Згідно з новим законом дії ЗМІ, 
пов’язані з публікацією відомостей, 
отриманих у результаті «прослушки», 
можуть бути оскаржені в суді. Оста-
точною інстанцією, котра оцінює мету, 
спосіб і результат подібних дій з боку 
преси, є суд. 

Нагадаємо: цього літа у Великій 
Британії гучний скандал розгорівся 
навколо таблоїда News of the World, 
власником якого є медіамагнат Руперт 
Мердок. Як стало відомо, журналісти 

видання у пошуках сенсаційних новин 
прослуховували телефонні розмови ві-
домих артистів, політиків, бізнесменів, 
членів королівської сім’ї і навіть роди-
чів убитих військових і жертв терактів 
у Лондоні в липні 2005 р. 

Скандал став приводом для слу-
хань у Палаті громад британського 
парламенту. Під час розгляду у від-
ставку подали шеф Скотленд-Ярду 
Пол Стівенсон і його заступник Джон 
Йейтс. Газету News of the World, яка ви-
давалася 198 років, закрили. 10 липня 
вийшов останній випуск видання.�

США

Виборний 
підкуп
Тоді як в Україні тривають дискусії 
щодо виборності суддів як одного 
з принципів демократизації 
суспільства, в США можуть 
відмовитися від цієї норми.

Журі присяжних виправдало суд-
дю Верховного суду Каліфорнії Гарві 
Сілбермана, котрого обвинувачували 
в спробі підкупити свого опонента 
під час проведення передвиборної 
кампанії у 2008 р. Обвинувачення 
стверджувало, що Г.Сілберман, тоді ще 
кандидат на посаду судді, через своїх 
помічників пропонував конкурентці 
Серені Мурильо не виставляти свою 
кандидатуру і не конкурувати з ним 
на виборах.

Тепер суддя, якому загрожувало 
до 3 років ув’язнення, може знову 
здійснювати правосуддя. Адвокат 
Г.Сілбермана Шепард Копп заявив, що 
задоволений з результату розгляду, а 
справа проти його клієнта була полі-
тично вмотивованою.

Г.Сілберман як суддя не вивчав 
справи з 2009 р., коли йому та його кон-
сультантам висунули обвинувачення 
в спробі підкупу.

Прокуратура в ході процесу ствер-
джувала, що Г.Сілберман через по-
мічників зв’язувався і зустрічався з 
С.Мурильо, запропонував їй $1787 
за зняття своєї кандидатури. Проте 
вона продовжила боротьбу і в резуль-
таті програла. Обвинувачення також 
стверджувало, що пізніше Г.Сілберман 
запропонував зняти свою кандидату-
ру, якщо С.Мурильо погодиться ви-
платити йому $83 тис.�

ЄГИПЕТ

Від п’яти до петлі.
 У Каїрі розпочався суд над екс-президентом Єгипту Мубараком

КОСТЯНТИН БЕНЮМОВ

15 серпня в Каїрі продовжиться 
суд над Хосні Мубараком. 
83-річного екс-президента, котрий 
керував Єгиптом майже 
30 років, обвинувачують у 
корупції та перевищенні 
посадових повноважень, а також 
у вбивстві демонстрантів у січні-
лютому 2011 року. Останнє 
обвинувачення може передбачати 
страту (через повішення), проте, 
швидше за все, до цього діло не дійде. 

Диктатора — до суду

Перше засідання, яке відбулося 
3 серпня, проходило за посилених 
заходів безпеки. До останнього мо-
менту ніхто в країні точно не знав, чи 
з’явиться повалений президент в ауди-
торії каїрської поліцейської академії: 
саме тут, пославшись на міркування 
безпеки, суд постановив проводити 
слухання у справі екс-диктатора. 

Коли вранці в день суду стало відомо, 
що з госпіталю в Шарм-ель-Шейху екс-
президента забрав вертоліт, а анонімні 
джерела в аеропорту Каїра підтвердили, 
що там сів літак, напханий медичним 
обладнанням, не було впевненості, що 
Х.Мубарак постане перед судом в ауди-
торії, розрахованій на 600 місць і під-
готовленій до транслювання головного 
судового процесу останніх років на всю 
країну. У зал не тільки пустили телеві-
зійників (правда, тільки єгипетських), 
а й розмістили на стіні академії екран, з 
якого всі охочі можуть спостерігати за 
тим, що відбувається всередині. 

Наскільки високе в єгипетському 
суспільстві напруження через суд над 
Х.Мубараком, можна судити хоча б з 
того, що одного натяку на звільнення 

екс-президента з-під варти в обмін на 
здачу їм в державну скарбницю декіль-
кох мільйонів доларів (раніше так на волю 
вийшла дружина Х.Мубарака, Сюзанна) 
виявилося достатньо, аби каїрську площу 
Тахрір заполонили натовпи невдоволених. 
Те, що Х.Мубарака все ж таки доставили 
в суд, — безперечна поступка опозиції, 
яка вимагає притягти екс-президента до 
відповідальності. Власне, про бажання 
задобрити вчорашніх революціонерів 
свідчить уже те, що слухання почалися 
менш ніж через півроку після відставки 
президента: Х.Мубарак першим з лідерів 
охоплених революційною лихоманкою 
арабських країн постав перед судом. 

У пошуках доказів

Екс-президента обвинувачують у 
корупції та перевищенні посадових 
повноважень під час перебування при 
владі, а також у вбивстві демонстран-
тів під час революції в січні — лютому 
2011 р. За причетність до загибелі опо-
зиціонерів (жертвами зимових подій 
стали близько 850 чоловік) Х.Мубараку 
загрожує страта. Покарання, передба-
чене законом за решту злочинів, — від 
5 років позбавлення волі. 

З корупційною частиною все більш-
менш зрозуміло. За даними генпроку-
ратури, президент за символічну ціну 
придбав для себе і членів своєї сім’ї 
кілька об’єктів нерухомості (зокрема, 
особняк і чотири вілли на єгипетських 
курортах) на загальну суму понад $6,7 млн. 
Крім того, Х.Мубарак продавав Ізраї-
лю природний газ за цінами нижчими 
від ринкових, чим заподіяв економіці 
країни збитків на суму $714 млн.

Слідство за всіма цими епізодами 
триває вже кілька місяців, і можна 
припустити, що за належної старан-
ності й наявності доступу до зару-
біжних активів сім’ї Х.Мубарака про-

курори зможуть довести хоча б якусь 
частину обвинувачень у корупції.

А ось довести причетність екс-
президента до вбивств демонстрантів 
буде значно важче. Незважаючи на те 
що дані про 850 загиблих підтверджені 
офіційно, причетність влади до заги-
белі опозиціонерів суд поки не може 
розцінювати як факт. Напади на рево-
люціонерів вчиняли здебільшого вночі 
люди, котрі не носили уніформи, тож їх 
зв’язок із режимом залишається на рів-
ні домислів. Для того щоб пов’язати на-
пади особисто з Х.Мубараком, обвину-
ваченню належить продемонструвати 
документальне підтвердження наказів 
про застосування сили — підписані 
документи або хоча б аудіозаписи. 

Поки ж єдине, що на даний момент 
є в прокуратурі, — це показання екс-

очільника єгипетських спецслужб і 
колишнього віце-президента країни 
Омара Сулеймана, котрий заявив, що 
Х.Мубарак «був поінформований про 
кожну кулю, випущену в протестуваль-
ників». О.Сулейман розповів, що щого-
дини направляв президентові зведення, 
в яких згадувалося про кожен випадок 
застосування поліцією сили. 

У свою чергу Х.Мубарак уже встиг 
заявити, що наказів про напад на де-
монстрантів не віддавав, більш того, 
деякі представники з його оточення 
відмовлялися виконувати його накази 
про припинення насильства.

Що стосується прокурорів, то вони 
в перший день слухання обмежилися 
лише перерахуванням інкримінова-
них екс-президентові злочинів. Докази 
буде надано пізніше. �

ФРАНЦІЯ

Справа з минулого
Суд республіки прийняв 
рішення порушити справу 
про перевищення посадових 
повноважень, фігурантом 
якої може стати екс-голова 
Міністерства економіки і фінансів 
країни Крістін Лагард, котра 
наразі очолює МВФ, повідомляє 
інформаційний телеканал BFM TV.

«Комісія прийняла позитивне рі-
шення щодо проведення розслідування, 
котре стосується мадам Лагард», — за-
явив голова комісії з розгляду звернень 
Суду республіки Жерар Паліс. За його 
словами, для вивчення справи буде 
створено слідчу комісію.

Обвинувачення підозрює К.Лагард 
у перевищенні посадових повноважень 
при судовому розгляді справи щодо 
продажу близьким до президента 
Ніколя Саркозі французьким бізнес-
меном і політиком Бернаром Тапі 
компанії Adidas у 1993 р.

Для здійснення цієї операції було 
створено спеціальний консорціум, 
яким керував банк Credit Lyonnais, 
що частково належав державі. Коли 
угоду уклали, Б.Тапі звинуватив банк 
у махінації і почав вимагати сплати 
компенсації заподіяних йому збитків.

Після тривалого розгляду в 2007 р. 
К.Лагард, тоді міністр економіки та 
фінансів, наказала передати «справу 

Тапі» в арбітраж, аби прискорити 
розгляд питання. У липні 2008-го 
арбітражний суд своїм рішенням 
зобов’язав одну з державних фінан-
сових структур сплатити Б.Тапі від-
шкодування збитків у розмірі €240 
млн, а також майже €100 млн у ви-
гляді відсотків і €45 млн за моральну 
шкоду.

Рішення про сплату компенсації 
призвело до скандалу: представники 
опозиційної Соціалістичної партії 
звинуватили владу у втручанні в су-
довий розгляд і в тиску на представ-
ників судової системи. Крім того, вони 
були незадоволені з того, що неспри-
ятливе для держави рішення не було 
оскаржене у вищій інстанції. У травні 

2011 р. головний прокурор при ка-
саційному суді Жан-Луї Надаль, ви-
вчивши запит соціалістів, прийняв 
рішення скликати комісію з розгляду 
звернень Суду республіки, уповно-
важеного проводити розслідування, 
пов’язані зі зловживаннями членів 
уряду при виконанні ними обов’язків.

З урахуванням особливостей фран-
цузької судової системи розгляд, най-
імовірніше, затягнеться на роки, тому, 
принаймні в найближчому майбут-
ньому, голові МВФ ніщо не загрожує.

Варто відзначити, що країни — 
члени МВФ висловили довіру голові 
фонду К.Лагард, а її адвокат Ів Репіке 
вважає, що розслідування французь-
кого Суду республіки не завадить її 
роботі на посаді очільника МВФ. За 
словами захисника, К.Лагард заздале-
гідь потурбувалася про те, аби адмі-
ністративна рада МВФ була повністю 
поінформована про можливість від-
криття справи ще до виборів нового 
директора-розпорядника МВФ. Ад-
вокат також переконаний, що врешті-
решт розслідування буде припинено 
через відсутність складу злочину. Сама 
К.Лагард запевняє, що її совість чиста 
і закону вона не порушувала.

Нагадаємо: К.Лагард очолила МВФ 
у липні 2011 р. після скандальної від-
ставки ї ї співвітчизника Домініка 
Стросс-Кана.�

Усі, кому не вистачило місць у поліцейській академії, де розглядалася «справа Мубарака», 
спостерігали за процесом за допомогою великих моніторів, установлених на вулиці.

К.Лагард — Д.Стросc-Кану: «Посада голови МВФ, як магніт, притягує увагу суду 
до наших помилок».
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ДИКА ПРИРОДА

Тварин не рятувати!
Турбота про звірів може обернутися 
неприємностями із законом
ОЛЕНА АВЕР’ЯНОВА, 
Lenta.ru

Напевно майже кожна людина 
на планеті хоч раз, але допомогла 
якомусь звірові на вулиці, в лісі, 
в полі. Турбота про істот з пір’ям, 
голками, лускою чи хутром — 
прояв любові до природи. Проте 
цю любов не завжди розуміють 
представники закону. 

Їжачок у тумані закону

Недавно жителька шведського міс-
та Евле підібрала на вулиці їжачка. Як 
пишуть місцеві газети, їй стало шкода 
тварину (чому, не вказується) і вона ви-
рішила віднести його до себе додому, 
щоб там про нього піклуватися. 

Жінка, ім’я якої не називається, 
влаштувала їжакові справжній ку-
рорт: годувала його котячим кормом, 
підсушеним хлібом та іншими явно не 
лісовими делікатесами, а іноді навіть 
випускала його погуляти на балконі. 
Там-то його й помітили сусіди, які, 
мабуть, і повідомили в поліцію про на-
явність дикої тварини в міській квар-
тирі. Інакше пояснити те, що сталося 
незабаром після «переїзду» їжачка до 
шведки, дуже важко. 

А трапилося ось що: додому до 
жительки м.Евле налетіли поліцейські 
і знайшли в квартирі жінки маленькі 
сосиски на підлозі, що були пригощан-
ням їжакові, а також самого винуватця 
всього цього переполоху — він саме 
прогулювався на балконі. 

Їжака забрали і передали фахівцям. 
Ті мали встановити, до якого виду 
належить конфіскований ссавець. 
Виявилося, що це звичайний місце-
вий їжак. Така обставина виявилася 
фатальною: якби їжак був привоз-
ним, його, швидше за все, визнали б 
домашнім і повернули господині, але 
оскільки він — шведська тварина, за 
турботу про нього жінці доведеться 
нести відповідальність. 

Річ у тому, що їжаки, так само як й 
інші дикі тварини, котрі мешкають в 
Швеції, захищені законом про охоро-

ну природи, в якому зазначається, що 
звірів не можна забирати додому або 
кудись перевозити, навіть якщо вони, 
наприклад, поранені чи хворі.

Тепер шведці загрожує не тільки 
великий штраф, а й позбавлення волі 
на 1 рік. Що стосується самого їжака, 
то його вирішили відпустити назад у 
дику природу. 

Пташеня в клітці 

Так само склалась доля малень-
кого дятла, який потрапив до рук 
американки Еліс Кейпо та її 11-річної 
дочки Скайлар. Історія з пташеням, 
котра обернулася для родини Кейпо 
штрафом за адміністративне право-
порушення, сталась у м.Фредериксберг 
(штат Вірджинія), де закон про захист 
тварин так само суворий, як і в швед-
ському Евле. 

Правда, Скайлар нічого не знала 
про суворість вірджинського законо-
давства, коли рятувала пташеня дятла 
від кота. Вона відбила дятла і вирішила 
забрати його додому, щоб він день-
другий відпочив від потрясіння. 

Мати дівчинки заперечувати не 
стала. Дятла посадили в клітку й ви-
рушили з ним додому. По дорозі сім’ї 

Кейпо зустрілася співробітниця при-
родоохоронного відомства, яка попе-
редила Скайлар про протизаконність 
її доброти. 

Коли мати і дочка прийшли додо-
му, вони відразу ж випустили пташеня 
в саду, а потім подзвонили в службу 
охорони природи й розповіли про свій 
вчинок. На цьому, як вважали Скайлар 
та її мама, і казочці кінець, та де там. 
Через два тижні після повернення дят-
ла на лоно природи Е.Кейпо отримала 
квитанцію на сплату штрафу в розмірі 
$535. А потім і повістку до суду. 

Виявилося, що жінка з природоохо-
ронного відомства ініціювала розсліду-
вання за фактом можливого порушення 
законодавства про довкілля. Згідно з 
цими нормами дятли є охоронювани-
ми птахами і «виймання їх пташенят з 
природного середовища проживання, 
транспортування й інші подібні дії» 
вважаються порушенням закону. 

Незабаром повістку в суд відклика-
ли, але штраф Е.Кейпо заплатити все 
ж таки довелося. Скайлар у свою чергу 
відзначила: було б непогано, якби діти 
все-таки могли допомагати тваринам, 
а не плакати через те, що їх батьків 
карають за це. «Це просто божевілля 
якесь», — сказала дівчинка. �

ПОСМІХНИСЬ!

«Правила вогню»

З’ясовано: коли довго дивитись 
на вогонь, все може згоріти за ядре-
ну феню.

Складові успіху

Таємницю життєвого успіху 
пов’язують із чесністю і порядністю. 
Якщо вам не притаманні ці якості — 
успіх гарантовано!

Закономірне запізнення

Керівник до підлеглого:
— Ви вже п’ятий день поспіль 

запізнюєтесь на роботу. Який 
висновок я, по-вашому, маю зро-
бити?

— Що сьогодні — п’ятниця!

Син на поміч

Сидить чолов’яга на пеньочку, 
замрійливо курить і споглядає, як 
дружина викопує картоплю.

— Еге ж, не народила ти мені 
сина... Зараз би поміч була.

— Аякже, трутню. Ви би тут 
удвох курили!..

АФОРИЗМ

Судити про щось, 
чим би воно не було, 
потрібно, зважаючи 
на розум, а не на 
думку загалу.

Мішель МОНТЕНЬ
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Насильство 
не пустять 
до США 
Президент США Барак Обама 
оголосив про введення заборони 
на в’їзд на територію країни для 
осіб, котрі грубо порушують права 
людини, повідомляє агентство 
EFE. Зокрема, кордон Сполучених 
Штатів не зможуть перетнути 
громадяни, які скоїли воєнні 
злочини. 

Б.Обама також розпорядився сфор-
мувати комітет із запобігання жорсто-
ким злочинам, що скоюються проти 
великої кількості людей. До його 
складу увійдуть представники різних 
урядових служб. 

Комітет почне працювати через 
120 днів. Його завдання — запобігання 
великомасштабним актам насильства. 

«Через 66 років після голокосту і че-
рез 17 років після громадянської війни 
в Руанді в США все ще не створений 
механізм запобігання великомасштаб-
ним злочинам і геноциду», — мовиться 
в заяві президента. 

За словами Б.Обами, уряд пови-
нен протягом найближчих 100 днів 
переглянути весь комплекс дипло-
матичних, економічних і політичних 
кроків, котрі роблять для запобігання 
порушенням прав людини, і створити 
ефективніші механізми. 

Раніше обмеження на в’їзд осіб, 
які порушують права людини, запро-
вадив Євросоюз. Так, ЄС заборонив 
в’їзд на свою територію 23 сирійським 
керівникам, включаючи президента 
держави. �

ЖОРСТОКІСТЬ

«Рогате» мистецтво 
Рада міністрів Іспанії видала 
декрет, згідно з яким тепер корида 
переходить у відання Міністерства 
культури (раніше це входило 
до компетенції Міністерства 
внутрішніх справ), пише видання 
La Voz de Barcelona. Таким чином, 
корида визнається «видом 
мистецтва і культурним явищем», 
яке Міністерство культури 
«укріплюватиме й охоронятиме». 

Прихильники кориди давно напо-
лягали на такому перепідкорядкуван-
ні, проте нині висловили незадоволе-
ність прийнятим документом. Вони 
нарікають на те, що даний декрет, по 
суті, позбавлений сенсу, оскільки не 
заважає автономним співтовариствам 
в односторонньому порядку, без узго-
дження з міністерством, забороняти 
кориду на своїй території, як це зро-
била Каталонія в 2010 р. 

The Guardian пише, що декрет 
було прийнято на тлі посиленого 
тиску з боку захисників кориди, 
котрі активізувалися після її забо-
рони в Каталонії. Попри юридичну 
слабкість документа, захисники ко-
риди все одно вітали його, оскільки 

визнання бою биків культурним 
надбанням ускладнить спроби за-
боронити його. Декрет підтримала 
опозиційна Народна партія Іспанії, 
яка вважається фаворитом на май-
бутніх парламентських виборах. Гла-

ва Парламентської асоціації кориди 
Мігель Сид Себріан висловив надію 
на те, що в разі перемоги Народна 
партія докладе всіх зусиль, аби на за-
конодавчому рівні захистити кориду 
від регіональних заборон. Боротьба 

проти кориди в Іспанії останніми 
роками загострилась у зв’язку зі 
зростанням свідомості населення й 
активністю організацій щодо захис-
ту прав тварин. Так, представники 
останніх уважають кориду жорсто-
кою і негуманною забавою, в ході якої 
гине щорічно близько 14 тис. биків. 
В Іспанії корида заборонена тільки в 
двох автономних співтовариствах — 
в Каталонії (заборона вступить у силу 
з 2012 р.) і на Канарських островах 
(з 1991 р.). За даними соцопитувань, 
60% іспанців не схвалюють бій биків, 
проте 57% виступають проти повної 
відміни кориди. В Іспанії, зокрема в 
Мадриді й Андалусії, а також на півдні 
Франції, в Португалії, Колумбії, Вене-
суелі, Перу, Еквадорі та Мексиці кори-
да все ще має досить багато прихиль-
ників — любителів гострих відчуттів. 
Більшість із них вважають кориду мис-
тецтвом. Історія кориди бере початок 
у бронзовому столітті. Тоді в іберійців 
убивство бика, шанованого священною 
твариною, було ритуальним. У 711 р. 
коронація Альфонса VIII серед інших 
вистав включала і кориду, котра пізніше 
стала розвагою благородного стану й 
улюбленим видовищем іспанців. �

ОСВІТА

Учитель учневі 
не друг
У штаті Міссурі (США) 28 серпня 
набуває чинності новий закон, 
що забороняє шкільним учителям 
у соціальних мережах на кшталт 
Facebook запрошувати до складу 
друзів своїх учнів. Законодавці 
стверджують, 
що подібним заходом покликано 
захистити школярів від 
можливого сексуального 
домагання з боку 
наставників.

Відповідно до нового закону осо-
бистісне спілкування в соціальній 
мережі між викладачем і учнем вважа-
тимуть за порушення закону, за вчите-
лями залишать право створювати гру-
пи або спільноти для розповсюдження 

через соцмережі домашнього завдання 
або навчального матеріалу.

Закон з’явився саме тоді, коли все 
більше американських викладачів по-
чали використовувати соціальну ме-
режу Facebook та інші онлайн-інстру-
менти для взаємодії зі своїми учнями. 

У США вже чимало критикують 
таке нововведення. Представники 
Асоціації учителів вважають, що 
ефективнішим має стати врегулюван-
ня цього питання в межах окремого 
учбового закладу.

Прихильники ухваленого закону 
наголошують на тому, що викладачі 
зможуть і надалі спілкуватися з ді-
тьми за допомогою електронної пошти, 
оскільки заборона поширюється лише 
на веб-сайти. �

ОДРУЖЕННЯ

Від вінця до 
штрафу одна втеча 
Тайванський суд зобов’язав 
місцеву жительку заплатити 
штраф за те, що вона втекла з-під 
вінця. Жінці належить заплатити 
за свій вчинок женихові-невдасі 
250 тис. тайванських доларів 
(більше 52 тис. грн.). 

Як повідомляє агентство Франс 
Пресс, весільна церемонія повинна була 
відбутися ще кілька місяців тому, в той 
час наречена була на 5-му місяці вагіт-
ності. Коли прийшов день весілля, вона 
та її родичі відмовилися приїжджати на 
місце святкування урочистості. 

Роздосадуваний наречений, який 
не хотів, щоб свято, влаштоване для 
гостей, не відбулося, звернувся до 
подружки нареченої з проханням 

зіграти на церемонії роль його май-
бутньої дружини. На цьому стосунки 
молодого і підставної нареченої не за-
кінчилися. Невдовзі після фіктивного 
весілля вони закохалися одне в одного 
й недавно взяли шлюб. 

«Справу збіглої нареченої» розгля-
дало кілька судів різних інстанцій, і в 
результаті вимоги жениха-невдахи, ко-
трий психологічно постраждав від дій 
жінки, були задоволені. Спочатку він 
збирався стягнути зі своєї колишньої 
коханої 1 млн тайванських доларів. У 
цю суму він оцінив не тільки моральну 
шкоду, а й витрати на організацію весіл-
ля, зокрема замовлення лімузина і торта. 

Варто сказати, що горе-наречена 
народила дитину і виховує її само-
стійно. �

ПОДАТКИ

Дріб'язкова 
неприємність
Прокуратура м.Бонна (ФРН) 
виявила в гаражі в однієї 
підприємниці, що займається 
орендою і обслуговуванням 
громадських туалетів, не один 
десяток мішків, набитих 
дрібними монетами вартістю від 
1 до 50 євроцентів. Ці гроші вона 
заховала від оподаткування.

Щоб вилучити і вивезти всі гро-
ші, співробітникам правоохоронних 
органів довелося підігнати 7-тонну 
вантажівку. Як повідомляє Der Westen, 
ці дрібняки потім доставили до Феде-
рального банку в м.Кельні. За попере-
дніми підрахунками, підприємниця 
заховала від податків майже €40 тис. 
дрібними монетами. 

Повідомляється також, що жінці 
належить фірма, яка обслуговує гро-
мадські туалети . Сама підприємниця, 
за непідтвердженими даними, їздить 
на машині класу люкс і живе у феше-
небельному кварталі м.Бонна. 

Раніше вона сплачувала податки 
через один з банків. Проте співробіт-
ники фіскальних органів помітили, 
що сума відрахувань стала меншою, 
ніж мала бути з урахуванням обороту 
капіталу компанії. Підозрювана ствер-
джує, що в неї зламалася лічильна ма-
шинка для дрібних монет і тому вона 
була змушена тимчасово зберігати 
гроші в гаражі. 

Проте, коли поліція подзвонила в 
двері її будинку, жінка довго не під-
ходила до дверей, намагаючись в цей 
час позбутися компрометуючих до-
казів. Вона викинула декілька мішків 
з дрібними монетами з вікна на дах 
гаража, проте поліція і їх знайшла. �

 Мистецтво завжди потребувало жертв…

Милування дітей звірятками може вилізти боком їхнім батькам.

16 weekend



БЮДЖЕТ

Закордон нам допоможе — грошима.
Державні (місцеві) гарантії надаються 
на умовах платності, строковості, а також 
забезпечення виконання зобов’язань

Верховна Рада України постанов-
ляє: 

I. Внести зміни до таких законодав-
чих актів України: 

1. У Бюджетному кодексі України: 
1) у частині першій статті 1 слова «а 

також питання відповідальності за по-
рушення бюджетного законодавства» 
замінити словами «і питання відпові-
дальності за порушення бюджетного 
законодавства, а також визначаються 
правові засади утворення та погашен-
ня державного і місцевого боргу»; 

2) у частині першій статті 2: 
у пунктах 16 і 17 слова «отриманих 

та непогашених» замінити словами 
«повернення отриманих та непогаше-
них станом»; 

пункт 41 після слова «боргових» до-
повнити словом «гарантійних»; 

доповнити пунктами 12-1, 15-1, 26-1, 
37-1, 41-1 і 49-1 такого змісту: 

«12-1) боргове зобов’язання — 
зобов’язання позичальника перед 
кредитором за кредитом (позикою), 
що виникло внаслідок випуску і роз-
міщення боргових цінних паперів та/
або укладання кредитних договорів»; 

«15-1) гарантійне зобов’язання 
— зобов’яза нн я гара нта повніс-
тю або частково виконати боргові 
зобов’язання суб’єкта господарюван-
ня — резидента України перед кре-
дитором у разі невиконання таким 
суб’єктом його зобов’язань за кредитом 
(позикою), залученим під державну чи 
місцеву гарантію»; 

«26-1) квазіфіскальні операції — 
операції органів державної влади 
і місцевого самоврядування, На-
ціонального банку України, фондів 
загальнообов’язкового державного 
соціального і пенсійного страхування, 
суб’єктів господарювання державного 
і комунального секторів економіки, 
що не відображаються у показниках 
бюджету, але можуть призвести до 
зменшення надходжень бюджету та/
або потребувати додаткових витрат 
бюджету в майбутньому»; 

«37-1) обслуговування державного 
(місцевого) боргу — операції щодо 
здійснення плати за користування 
кредитом (позикою), сплати комісій, 
штрафів та інших платежів, пов’язаних 
з управлінням державним (місцевим) 
боргом. До таких операцій не належить 
погашення державного (місцевого) 
боргу»; 

«41-1) погашення державного (міс-
цевого) боргу — операції з повернення 
позичальником кредитів (позик) відпо-
відно до умов кредитних договорів та/
або випуску боргових цінних паперів»; 

«49-1) управління державним 
(місцевим) боргом — сукупність дій, 
пов’язаних із здійсненням запозичень, 
обслуговуванням і погашенням держав-
ного (місцевого) боргу, інших правочи-
нів з державним (місцевим) боргом, що 
спрямовані на досягнення збалансова-
ності бюджету та оптимізацію боргового 
навантаження»; 

3) у статті 16: 
а)  у на зві слова «борговими 

зобов’язаннями» замінити словами 
«державним (місцевим) боргом»; 

б) у частині першій: 
в абзаці першому слово «межах» за-

мінити словами «межах, визначених за-
коном про Державний бюджет України, 
з дотриманням»; 

в абзаці другому слова «у межах, 
визначених законом про Державний 
бюджет України» виключити; 

в) у частині другій: 
перше речення викласти в такій 

редакції: 
«2. Кредити (позики) від іноземних 

держав, банків і міжнародних фінансо-
вих організацій для реалізації інвести-
ційних програм (проектів) залучаються 
державою на підставі міжнародних 
договорів України і відносяться до дер-
жавних зовнішніх запозичень»; 

у другому реченні слова «Відповід-
но до укладених кредитних договорів 
кошти» замінити словом «Кошти»; 

у третьому реченні слова «Такі кре-
дитні договори» замінити словами «Від-
повідні міжнародні договори»; 

г) у першому реченні абзацу другого 
частини третьої слово «п’ятсот» заміни-
ти словом «триста»; 

ґ) у частині четвертій слова «цією 
статтею» замінити словами «цим Ко-
дексом»; 

д) у частині сьомій: 
слова «економії бюджетних ко-

штів» замінити словами «ефективно-
го управління державним (місцевим) 
боргом»; 

доповнити абзацом другим такого 
змісту: 

«Міністерство фінансів України 
(місцевий фінансовий орган) може за-
лучати суб’єктів господарювання для 
надання агентських, консультаційних, 

рейтингових та інших послуг, необ-
хідних для управління державним 
(місцевим) боргом, за рахунок коштів 
державного (місцевого) бюджету в 
межах бюджетних призначень на об-
слуговування державного (місцевого) 
боргу»; 

е) доповнити частиною дев’ятою 
такого змісту: 

«9. Умови випуску та обігу держав-
них цінних паперів і цінних паперів, 
емітованих Автономною Республікою 
Крим, відповідною міською радою, 
визначаються з урахуванням Закону 
України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок». 

Міністерство фінансів України 
оприлюднює графік проведення аук-
ціонів з розміщення державних борго-
вих цінних паперів на внутрішньому 
ринку. Такий графік може уточнюва-
тися у зв’язку із зміною умов держав-
них запозичень та/або кон’юнктури 
фінансового ринку»; 

4) у статті 17: 
а) назву викласти в такій редакції: 
«Стаття 17. Державні та місцеві 

гарантії»; 
б) у частині першій: 
у першому реченні слова «може 

надавати Кабінет Міністрів України» 
замінити словами «можуть надава-
тися за рішенням Кабінету Міністрів 
України або на підставі міжнародних 
договорів України»; 

друге речення після слова «право-
чини» доповнити словами «щодо його 
рішень»; 

в) частини третю і четверту виклас-
ти в такій редакції: 

«3. Державні (місцеві) гарантії на-
даються на умовах платності, строко-
вості, а також забезпечення виконання 
зобов’язань у спосіб, передбачений 
законом. 

Правочин щодо надання держав-
ної (місцевої) гарантії оформляється 
в письмовій формі та має визначати: 
предмет гарантії; повні наймену-
вання та місцезнаходження суб’єкта 
господарювання і кредитора (у разі 
гарантування виконання зобов’язань 
за кредитним договором); обсяг кре-
диту (позики); обсяг гарантійних 
зобов’язань та порядок їх виконання; 
умови настання гарантійного випадку; 
строк дії гарантії. 

Обов’язковою умовою надання дер-
жавної (місцевої) гарантії є укладення 
договору між Міністерством фінансів 
України (відповідним місцевим фінан-
совим органом) та суб’єктом господа-
рювання про погашення заборгова-
ності суб’єкта господарювання перед 
державою (Автономною Республікою 
Крим чи територіальною громадою 
міста) за виконання гарантійних 
зобов’язань. Істотними умовами тако-
го договору мають бути зобов’язання 
суб’єкта господарювання: 

внести плату за надання державної 
(місцевої) гарантії; 

надати майнове або інше забез-
печення виконання зобов’язань за 
гарантією; 

відшкодувати витрати державного 
(місцевого) бюджету, пов’язані з вико-
нанням гарантійних зобов’язань; 

сплатити пеню за прострочення 
відшкодування зазначених витрат. 
Пеня нараховується за кожний день 
прострочення сплати заборгованості 
у національній валюті з розрахунку 
120 відсотків річних облікової ставки 
Національного банку України за офі-
ційним курсом гривні до іноземної 
валюти, встановленим Національним 
банком України на день нарахування 
пені; 

надати гаранту права на договірне 
списання банком коштів з рахунків 
суб’єкта господарювання на користь 
гаранта. 

4. Державні (місцеві) гарантії не 
надаються для забезпечення боргових 
зобов’язань суб’єктів господарювання, 
якщо безпосереднім джерелом по-
вернення кредитів (позик) передбача-
ються кошти державного (місцевого) 
бюджету (крім боргових зобов’язань, 
що виникають за кредитами (пози-
ками) від міжнародних фінансових 
організацій)»; 

г) у частині п’ятій слова «подати 
зустрічні, безвідзивні та безумовні 
гарантії банків, які протягом трьох 
останніх років додержуються встанов-
лених Національним банком України 
обов’язкових економічних нормативів, 
або надати інше належне забезпечен-
ня» замінити словами «надати майно-
ве або інше забезпечення виконання 
зобов’язань»; 

ґ) частину шосту викласти в такій 
редакції: 

«6. У разі прийняття рішення про 
надання кредитів (позик), залучених 
державою (Автономною Республікою 

Крим чи територіальною громадою 
міста) або під державні (місцеві) га-
рантії, суб’єктам господарювання, у 
віданні яких є майно державної (ко-
мунальної) власності, необхідність 
надання такими суб’єктами госпо-
дарювання майнового забезпечення, 
його розмір та вид визначає Кабінет 
Міністрів України щодо державного 
майна (Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим — щодо майна Ав-
тономної Республіки Крим, відповід-
на міська рада — щодо комунального 
майна)»; 

д) в абзаці першому частини 
п’ятнадцятої слово «дії» замінити 
словами «строку дії»; 

5) у статті 18: 
а) у назві слова «боргу та гарантій» 

замінити словами «державного (міс-
цевого) боргу та державних (місцевих) 
гарантій»; 

б) в абзаці першому частини тре-
тьої слово «станом», цифри «100» і 
слова «місцевих внутрішніх та зовніш-
ніх запозичень» замінити відповідно 
словами «(без урахування гарантійних 
зобов’язань, що виникають за кредита-
ми (позиками) від міжнародних фінан-
сових організацій) станом», цифрами 
«200» і словами «місцевих запозичень 
та капітальних трансфертів (субвен-
цій) з інших бюджетів»; 

в) доповнити частиною четвертою 
такого змісту: 

«4. З метою забезпечення дотри-
мання граничних обсягів державного 
(місцевого) боргу та державних (міс-
цевих) гарантій Міністерство фінан-
сів України веде Реєстр державного 
боргу і гарантованого державою боргу, 
Реєстр державних гарантій, а також 
Реєстр місцевих запозичень та місце-
вих гарантій. 

Реєстр державного боргу і гаранто-
ваного державою боргу є інформацій-
ною системою боргових і гарантійних 
зобов’язань держави, що включає 
умови кредитних договорів і випуску 
державних цінних паперів та умови 
надання державних гарантій, відо-
мості про стан обслуговування і по-
гашення державного боргу. 

Реєстр державних гарантій є ін-
формаційною системою, що містить 
відомості про надані протягом бю-
джетного періоду державні гарантії. 

Реєстр місцевих запозичень та 
місцевих гарантій є інформаційною 
системою, що містить відомості про 
здійснені місцеві запозичення та на-
дані місцеві гарантії»; 

6) у статті 21: 
а) частину першу після абзацу 

п’ятого доповнити новим абзацом та-
кого змісту: 

«3-1) державного боргу та гаран-
тованого державою боргу, що ви-
значаються з урахуванням стратегії 
управління державним боргом. Така 
стратегія затверджується Кабінетом 
Міністрів України і включає визна-
чення пріоритетних цілей і завдань 
управління державним боргом на 
середньострокову або довгострокову 
перспективу та засобів їх реалізації»; 

б) в абзаці другому частини четвер-
тої слова «а також» замінити словами 
«індикативні прогнозні показники 
місцевого боргу та гарантованого Ав-
тономною Республікою Крим чи те-
риторіальною громадою міста боргу, 
а також»; 

7) пункт 3 частини другої статті 
22 доповнити реченням такого зміс-
ту: «Якщо згідно із законом місцевою 
радою не створено виконавчий орган, 
функції головного розпорядника ко-
штів відповідного місцевого бюджету 
виконує голова такої місцевої ради»; 

8) у першому реченні частини пер-
шої статті 27 слова «в поточному бю-
джетному періоді» виключити; 

9) у першому реченні частини тре-
тьої статті 28: 

слова «Державного бюджету Укра-
їни та місцевих бюджетів» замінити 
словами «державного (місцевого) бю-
джету»; 

доповнити словами «а також показ-
ники про стан державного (місцевого) 
боргу та надання державних (місце-
вих) гарантій»; 

10) пункт 2 частини четвертої статті 
33 після слів «граничного обсягу дер-
жавного боргу» доповнити словами «і 
граничного обсягу надання держав-
них гарантій»; 

11) у частині першій статті 38: 
у пункті 12 слово «фонді» замінити 

словом «капіталі»; 
доповнити пунктом 12-1 такого 

змісту: 
«12-1) інформацію про квазіфіс-

кальні операції та оцінку можливого 
впливу таких операцій на показники 
бюджету в наступних бюджетних пе-
ріодах»; 

12) у другому реченні абзацу пер-
шого частини першої статті 43 слова 
«що діє у складі Міністерства фінан-
сів України» замінити словами «ді-
яльність якої спрямовується і коор-
динується через Міністра фінансів 
України»; 

13) у частині сьомій статті 48 слова 
«Державним казначейством України за 
погодженням з» виключити; 

14) у статті 56: 
а) у частині першій слова «скла-

дання» та «яке координує діяльність 
Державного казначейства України і 
погоджує його нормативно-правові 
акти з цих питань» виключити; 

б) у частині другій: 
в абзаці першому слова «органи 

Державного казначейства України» та 
«Державним казначейством України» 
замінити відповідно словами «орга-
ни Державної казначейської служби 
України» та «Міністерством фінансів 
України»; 

абзаци другий і третій замінити од-
ним абзацом такого змісту: 

«Бюджетні установи ведуть бух-
галтерський облік відповідно до на-
ціональних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та інших нор-
мативно-правових актів щодо веден-
ня бухгалтерського обліку в порядку, 
встановленому Міністерством фінансів 
України»; 

15) у статті 57: 
а) у другому реченні абзацу першо-

го частини першої слова «Державним 
казначейством України за погодженням 
з» виключити; 

б) в абзаці першому частини другої: 
перше речення після слів «держав-

ного бюджету» доповнити словами «та 
щодо субвенцій із спеціального фонду 
державного бюджету на рахунках спе-
ціального фонду місцевих бюджетів»; 

у другому реченні слово «бюджету» 
замінити словами «державного бюдже-
ту»; 

16) у частині першій статті 58: 
абзац другий викласти в такій ре-

дакції: 
«Фінансова звітність складається 

згідно з національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку»; 

абзац третій виключити; 
абзац п’ятий викласти в такій ре-

дакції: 
«Форми фінансової і бюджетної 

звітності та порядок їх заповнення вста-
новлюються Міністерством фінансів 
України»; 

17) у частині другій статті 59 слова 
«інформація про перелік здійснених 
операцій з державним боргом» замінити 
словами «інформація про здійснені опе-
рації з управління державним боргом»; 

18) у частині другій статті 60: 
пункт 5 доповнити словами «і гаран-

тованого державою боргу»; 
пункт 7 замінити пунктами 7 і 7-1 

такого змісту: 
«7) звіт про прострочену заборгова-

ність суб’єктів господарювання перед 
державою за кредитами (позиками), за-
лученими під державні гарантії; 

7-1) звіт про платежі з виконання дер-
жавою гарантійних зобов’язань»; 

у пункті 8 після слів «операції з» до-
повнити словом «управління»; 

доповнити пунктом 9-1 такого зміс-
ту: 

«9-1) інформацію про стан місцевих 
боргів та гарантованих відповідно Авто-
номною Республікою Крим, територі-
альними громадами боргів і про надані 
місцеві гарантії»; 

19) у статті 61: 
а) у частині першій слово «травня» 

замінити словом «квітня»; 
б) у частині другій: 
пункт 9 доповнити словами «і гаран-

тованого державою боргу»; 
пункт 10 замінити пунктами 10 і 10-1 

такого змісту: 
«10) звіт про прострочену заборгова-

ність суб’єктів господарювання перед 
державою за кредитами (позиками), за-
лученими під державні гарантії; 

10-1) звіт про платежі з виконання 
державою гарантійних зобов’язань»; 

у пункті 12 слова «місцевого боргу» 
замінити словами «місцевих боргів та 
гарантованих відповідно Автономною 
Республікою Крим, територіальними 
громадами боргів і про надані місцеві 
гарантії»; 

у пункті 13 після слів «операції з» до-
повнити словом «управління»; 

20) в абзацах другому, третьому і чет-
вертому частини другої статті 64 слова 
«відповідного місцевого бюджету» замі-
нити словами «відповідного бюджету»; 

21) у статті 69: 
у пункті 7 частини першої слова 

«(крім єдиного податку), що зарахо-
вуються до бюджетів місцевого само-
врядування, включаючи податок на 
нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, та» замінити словами 
«(крім єдиного податку та податку на 
нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки), що зараховуються до 
бюджетів місцевого самоврядування, 
включаючи»; 

частину другу доповнити пунктом 
2-1 такого змісту: 

«2-1) субвенція з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах»; 

22) у статті 71: 
а) у частині першій: 
доповнити пунктами 1-1 та 4-1 та-

кого змісту: 
«1-1) податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, що за-
раховується до бюджетів місцевого са-
моврядування»; 

«4-1) кошти пайової участі у розви-
тку інфраструктури населеного пункту, 
отримані відповідно до Закону України 
«Про регулювання містобудівної ді-
яльності»; 

пункти 7 і 8 викласти в такій ре-
дакції: 

«7) капітальні трансферти (субвен-
ції) з інших бюджетів; 

8) кошти від повернення кредитів, 
наданих з відповідного бюджету, та 

відсотки, сплачені за користування 
ними (крім надходжень, визначених 
пунктами 13 і 14 частини другої статті 
69 цього Кодексу)»; 

пу нкт 10 доповнити словами 
«(щодо коштів резервного фонду міс-
цевого бюджету в частині витрат бю-
джету розвитку — за рішенням Ради 
міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевої державної адміністра-
ції, виконавчого органу відповідної 
місцевої ради)»; 

б) частину другу доповнити пунк-
том 6 такого змісту: 

«6) платежі, пов’язані з виконанням 
гарантійних зобов’язань Автономної 
Республіки Крим чи територіальної 
громади міста»; 

23) у статті 74: 
а) назву доповнити словами «і на-

дання місцевих гарантій»; 
б) частини другу і восьму після слів 

«місцевих запозичень» доповнити сло-
вами «і надання місцевих гарантій»; 

24) у підпункті «б» пункту 4 части-
ни першої статті 89: 

в абзаці третьому слова «суддям у 
відставці» виключити, а слова і цифри 
«частини четвертої статті 29 Основ за-
конодавства України про культуру» 
замінити словами і цифрами «частини 
п’ятої статті 29 Закону України «Про 
культуру»; 

доповнити абзацом сьомим такого 
змісту: 

«компенсацію фізичним особам, які 
користувалися пільгами щодо сплати 
податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і 
механізмів, втрати частини їх доходів 
у зв’язку з відміною такого податку 
та відповідним збільшенням ставок 
акцизного податку з пального згідно з 
Податковим кодексом України»; 

25) у підпункті «г» пункту 2 части-
ни першої статті 90 слова «у навчаль-
них закладах комунальної власності» 
виключити; 

26) у статті 97: 
а) у частині першій: 
доповнити пунктом 4-1 такого 

змісту: 
«4-1) субвенція на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності 
у населених пунктах»; 

у пункті 6 слово «субвенції» замі-
нити словами «інші субвенції»; 

б) частину другу доповнити абза-
цом третім такого змісту: 

«Розподіл додаткових дотацій між 
місцевими бюджетами здійснюється 
на підставі критеріїв, визначених Ка-
бінетом Міністрів України»; 

в) в абзаці першому частини чет-
вертої слова «здійснюється на підставі 
критеріїв, визначених Кабінетом Міні-
стрів України, та» виключити; 

27) у статті 102: 
а) у частині третій: 
слова «суддям у відставці» виклю-

чити; 
слова і цифри «частини четвертої 

статті 29 Основ законодавства Украї-
ни про культуру» замінити словами і 
цифрами «частини п’ятої статті 29 За-
кону України «Про культуру»; 

б) у частині четвертій слова і циф-
ри «частини четвертої статті 29 Основ 
законодавства України про культуру» 
замінити словами і цифрами «частини 
п’ятої статті 29 Закону України «Про 
культуру»; 

в) у частині п’ятій: 
слова «та компенсацію» заміни-

ти словами «на компенсацію втрати 
частини доходів у зв’язку з відміною 
податку з власників транспортних за-
собів та інших самохідних машин і ме-
ханізмів та відповідним збільшенням 
ставок акцизного податку з пального і 
на компенсацію»; 

слова «суддям у відставці» виклю-
чити; 

28) доповнити статтею 1031 такого 
змісту: 

«Стаття 1031. Субвенція з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам 
на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених 
пунктах 

1. Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання 
вулиць і доріг комунальної власнос-
ті у населених пунктах надається в 
межах обсягу, затвердженого законом 
про Державний бюджет України, за 
рахунок 15 відсотків таких доходів 
спеціального фонду державного бю-
джету: акцизного податку з підак-
цизних товарів (продукції) в частині 
нафтопродуктів і транспортних засо-
бів, ввізного мита на нафтопродукти 
і транспортні засоби та шини до них, 
плати за проїзд автомобільними до-
рогами транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів, вагові 
або габаритні параметри яких переви-
щують нормативні. 

У законі про Державний бюджет 
України затверджуються обсяги за-
значеної субвенції окремо для бю-
джету Автономної Республіки Крим, 
обласних і районних бюджетів, місь-
ких (міст Києва та Севастополя, міст 
республіканського Автономної Рес-
публіки Крим та обласного значення) 
бюджетів, інших бюджетів місцевого 
самоврядування, для яких у держав-
ному бюджеті визначаються міжбю-
джетні трансферти, а також нормативи 
щомісячних відрахувань від доходів 
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спеціального фонду державного бю-
джету, які є джерелом надання цієї 
субвенції. 

2. Субвенція з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах розподіляється між 
бюджетом Автономної Республіки Крим, 
обласними і районними бюджетами, 
міськими (міст Києва та Севастополя, 
міст республіканського Автономної 
Республіки Крим та обласного значен-
ня) бюджетами, іншими бюджетами 
місцевого самоврядування, для яких у 
державному бюджеті визначаються між-
бюджетні трансферти, і між районним 
бюджетом та відповідними бюджетами 
місцевого самоврядування на основі 
формул, що затверджуються Кабінетом 
Міністрів України і мають враховувати 
такі параметри: 

1) кількість населення; 
2) обсяги доходів відповідних міс-

цевих бюджетів за 2010 рік від податку 
з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів; 

3) розміри відрахувань збору за 
першу реєстрацію транспортного за-
собу до відповідних місцевих бюдже-
тів згідно з пунктом 2 частини другої 
статті 69 цього Кодексу. 

3. Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах перераховується за 
рахунок фактичних доходів спеціаль-
ного фонду державного бюджету, які є 
джерелом надання зазначеної субвен-
ції, і не може перевищувати обсягу, за-
твердженого законом про Державний 
бюджет України»; 

29) у статті 113: 
у назві та абзаці першому части-

ни першої слова «органів Державної 
контроль но-ревізійної служби» заміни-
ти словами «органів Державної фінансо-
вої інспекції України»; 

у частині другій слова «Головне 
контрольно-ревізійне управління Украї-
ни» замінити словами «Державна фінан-
сова інспекція України»; 

30) в абзаці першому частини другої 
статті 118 слова «органами Державної 
контрольно-ревізійної служби» замі-
нити словами «органами Державної 
фінансової інспекції України»; 

31) в абзаці третьому частини першої 
статті 119 слово «визначених» замінити 
словом «визначеним»; 

32) розділ VI «Прикінцеві та перехід-
ні положення» доповнити пунктами 3-2, 
3-3 і 12-1 такого змісту: 

«3-2. Установити, що положення аб-
заців другого і третього частини першої 
і частини п’ятої статті 16 цього Кодексу 
не застосовуються щодо кредитів (по-
зик), залучених на підставі міжнародних 
договорів України. 

3-3. Установити, що для цілей цього 
Кодексу заборгованість України перед 
Міжнародним валютним фондом: 

за кредитами, отриманими Кабіне-
том Міністрів України, та за розподілом 
спеціальних прав запозичень, викорис-
таних Кабінетом Міністрів України, на-
лежить до державного боргу; 

за кредитами, отриманими Націо-
нальним банком України з метою під-
тримки платіжного балансу і реалізації 
грошово-кредитної політики, та за розпо-
ділом спеціальних прав запозичень нале-
жить до гарантованого державою боргу»; 

«12-1. Кабінету Міністрів України 
до 1 січня 2013 року встановити пере-
лік квазіфіскальних операцій і органів 
влади (управління), відповідальних за 
проведення оцінки можливого впливу 
таких операцій на показники бюджету»; 

33) у тексті Кодексу слова «Державне 
казначейство України» та «органи Дер-
жавного казначейства України» у всіх 
відмінках замінити відповідно словами 
«Державна казначейська служба Укра-
їни» та «органи Державної казначей-
ської служби України» у відповідному 
відмінку. 

2. Частину четверту статті 6 Закону 
України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» ви-
ключити. 

3. У Регламенті Верховної Ради Укра-
їни, затвердженому Законом України 
«Про Регламент Верховної Ради Укра-
їни»: 

1) частину четверту статті 7 викласти 
в такій редакції: 

«4. Кошторис Верховної Ради на на-
ступний рік затверджується Верховною 
Радою під час прийняття проекту за-
кону про Державний бюджет України 
на наступний рік у другому читанні за 
висновками комітетів, до предмета віда-
ння яких належать питання регламенту 
і бюджету»; 

2) пункт 6 частини четвертої стат-
ті 20 викласти в такій редакції: 

«6) проект Основних напрямів бю-
джетної політики на наступний бю-
джетний період та звіт про виконання 
Державного бюджету України»; 

3) у частині першій статті 49 слова 
і цифри «частина друга статті 157» за-
мінити словами і цифрами «частина 
перша статті 154, частина друга стат-
ті 157, частина третя статті 162»; 

4) у частині першій статті 78: 
у пункті 23 слова «витрат на здій-

снення повноважень» виключити; 
у пункті 24 слова «звіту про надхо-

дження коштів до кошторису за мину-
лий рік, їх використання та відповід-
ність затвердженому кошторису витрат 
на здійснення повноважень Верховної 
Ради» замінити словами «звіту про ви-
конання кошторису Верховної Ради за 
минулий рік»; 

5) у статті 91: 
частину третю викласти в такій 

редакції: 
«3. У разі внесення законопроекту, 

проекту іншого акта, прийняття якого 

призведе до зміни показників бюджету 
(надходжень бюджету та/або витрат 
бюджету), суб’єкт права законодавчої 
ініціативи зобов’язаний додати фі-
нансово-економічне обгрунтування 
(включаючи відповідні розрахунки). 
Якщо такі зміни показників бюджету 
передбачають зменшення надходжень 
бюджету та/або збільшення витрат бю-
джету, до законопроекту, проекту ін-
шого акта подаються пропозиції змін 
до законодавчих актів щодо скоро-
чення витрат бюджету та/або джерел 
додаткових надходжень бюджету для 
досягнення збалансованості бюджету. 
Законопроект, проект іншого акта 
(крім проектів законів про Державний 
бюджет України, про внесення змін до 
закону про Державний бюджет Укра-
їни, про ратифікацію міжнародних 
договорів України щодо одержання 
Україною від іноземних держав, банків 
і міжнародних фінансових організацій 
позик, не передбачених Державним 
бюджетом України) не має містити 
положень, прийняття яких призведе 
до збільшення державного боргу і дер-
жавних гарантій»; 

у частині четвертій слова «видатко-
ву та/або доходну частину державного 
чи місцевих бюджетів» замінити сло-
вами «показники бюджету»; 

6) у статті 93: 
у частині першій: 
слова «доходну та/або видаткову 

частини бюджету і виконання зако-
ну України про Державний бюджет 
України в поточному бюджетному 
періоді та в комітет» замінити словами 
«показники бюджету та відповідності 
законам, що регулюють бюджетні від-
носини, комітет»; 

доповнити словами та реченням та-
кого змісту: «та в комітет, до предмета 
відання якого належить оцінка відпо-
відності законопроектів міжнародно-
правовим зобов’язанням України у 
сфері європейської інтеграції. Кожен 

законопроект не пізніш як у триден-
ний строк направляється комітетом, 
до предмета відання якого належать 
питання бюджету, до Кабінету Міні-
стрів України для здійснення експер-
тизи щодо його впливу на показники 
бюджету та відповідності законам, що 
регулюють бюджетні відносини»; 

у частині третій: 
у другому реченні слова «бюдже-

ту і регламенту» замінити словами 
«регламенту та оцінки відповідності 
законопроектів міжнародно-право-
вим зобов’язанням України у сфері 
європейської інтеграції»; 

доповнити реченням такого зміс-
ту: «До висновку головного комітету 
також додається висновок комітету, 
до предмета відання якого належать 
питання бюджету, що має бути пода-
ний до головного комітету у 21-денний 
строк з дня отримання законопроекту 
для надання висновку»; 

7) у першому реченні частини тре-
тьої статті 111 слова «щодо повноти та 
достовірності такого обгрунтування» 
замінити словами «щодо впливу за-
конопроекту на показники бюджету та 
відповідності законопроекту законам, 
що регулюють бюджетні відносини»; 

8) статтю 152 викласти в такій ре-
дакції: 

«Стаття 152. Визначення Осно-
вних напрямів бюджетної політики 
на наступний бюджетний період 

1. Проект Основних напрямів 
бюджетної політики на наступний 
бюджетний період схвалюється Кабі-
нетом Міністрів України не пізніше 
1 квітня року, що передує плановому, 
та у триденний строк подається до 
Верховної Ради. 

2. Процес визначення Основних 
напрямів бюджетної політики на на-
ступний бюджетний період у Верхо-
вній Раді здійснюється з урахуванням 
поданого Кабінетом Міністрів України 
річного звіту про виконання закону 
про Державний бюджет України за 
попередній бюджетний період. 

3. Народні депутати, комітети роз-
робляють свої пропозиції до проекту 
Основних напрямів бюджетної полі-
тики на наступний бюджетний період 
і подають їх до комітету, до предмета 
відання якого належать питання бю-
джету, до 15 квітня року, що передує 
плановому, але не пізніше ніж за 15 
днів до дня розгляду питання на пле-
нарному засіданні Верховної Ради. 

4. Комітет, до предмета відання 
якого належать питання бюджету, роз-
глядає пропозиції, що надійшли, готує 
на основі поданого Кабінетом Міні-
стрів України проекту Основних на-
прямів бюджетної політики на наступ-
ний бюджетний період і пропозицій до 
нього та подає на розгляд Верховної 
Ради проект постанови Верховної Ради 
щодо Основних напрямів бюджетної 
політики на наступний бюджетний пе-
ріод, який надається народним депута-
там не пізніш як за два дні до розгляду 
зазначеного питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради. 

5.  Верховна Ра да не п ізні ше 
30 квітня року, що передує плановому, 
розглядає питання щодо Основних на-
прямів бюджетної політики на наступ-
ний бюджетний період у порядку, ви-
значеному статтею 30 цього Регламенту. 
З доповіддю виступає Прем’єр-міністр 
України або за його дорученням Міністр 

фінансів України та голова комітету, до 
предмета відання якого належать пи-
тання бюджету. 

6. За наслідками розгляду цього пи-
тання Верховна Рада може прийняти 
рішення про: 

1) прийняття проекту постанови 
Верховної Ради щодо Основних напря-
мів бюджетної політики на наступний 
бюджетний період; 

2) направлення проекту постанови 
Верховної Ради щодо Основних напря-
мів бюджетної політики на наступний 
бюджетний період до комітету, до пред-
мета відання якого належать питання 
бюджету, для підготовки до повторного 
розгляду Верховною Радою з урахуван-
ням зауважень, висловлених під час 
розгляду цього питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради (з визначенням 
строків такої підготовки)»; 

9) у статті 153: 
у частині п’ятій слова «народним 

депутатам для ознайомлення» заміни-
ти словами «народним депутатам та 
Рахунковій палаті»; 

доповнити частиною шостою такого 
змісту: 

«6. Під час розгляду Верховною 
Радою та комітетом, до предмета віда-
ння якого належать питання бюджету, 
питань, визначених главою 27 цього 
Регламенту, беруть участь уповнова-
жені представники Кабінету Міністрів 
України»; 

10) у статті 154: 
частину першу доповнити реченням 

такого змісту: «На такому пленарному 
засіданні за процедурним рішенням 
Верховної Ради можуть бути заслухані 
головні розпорядники коштів держав-
ного бюджету щодо мети, завдань та 
очікуваних результатів виконання від-
повідних бюджетних програм, передба-
чених у проекті закону про Державний 
бюджет України на наступний рік»; 

частину третю доповнити словами 
«з урахуванням особливостей, визна-

чених у цій статті»; 
частину четверту викласти в такій 

редакції: 
«4. За результатами обговорення 

проекту закону про Державний бю-
джет України на наступний рік Верхо-
вна Рада може прийняти рішення про 
його відхилення у разі невідповідності 
вимогам Бюджетного кодексу України 
та/або Основним напрямам бюджетної 
політики на наступний бюджетний 
період»; 

у частині п’ятій: 
слова «для його повторного пред-

ставлення з урахуванням пропозицій 
Верховної Ради або обгрунтуванням їх 
відхилення» замінити словами «з об-
грунтуванням внесених змін»; 

доповнити реченням такого змісту: 
«У такому разі строки підготовки і роз-
гляду проекту закону про Державний 
бюджет України на наступний рік у 
першому та другому читаннях збільшу-
ються на п’ять днів»; 

11) текст статті 156 викласти в такій 
редакції: 

«1. Народні депутати, комітети фор-
мують свої пропозиції до проекту зако-
ну про Державний бюджет України на 
наступний рік і не пізніше 1 жовтня року, 
що передує плановому, направляють їх 
до комітету, до предмета відання якого 
належать питання бюджету, з урахуван-
ням таких вимог: 

1) пропозиції мають узгоджуватися 
з Основними напрямами бюджетної по-
літики на наступний бюджетний період; 

2) пропозиції щодо збільшення ви-
трат та/або зменшення надходжень 
державного бюджету мають визначати 
джерела їх покриття, включаючи види 
та обсяги витрат, що підлягають скоро-
ченню. Такі пропозиції та пропозиції 
до текстових статей проекту закону 
про Державний бюджет України на 
наступний рік не можуть призводити 
до збільшення державного боргу і дер-
жавних гарантій порівняно з їх гранич-
ним обсягом, передбаченим у поданому 
Кабінетом Міністрів України проекті 
закону про Державний бюджет України 
на наступний рік; 

3) пропозиції щодо зміни прогнозу 
доходів та фінансування бюджету мо-
жуть вноситися у разі, якщо виявлено 
неточності в його розрахунку комітетом, 
до предмета відання якого належать 
питання бюджету, та/або Міністерством 
фінансів України. 

2. Пропозиції, направлені до комі-
тету, до предмета відання якого нале-
жать питання бюджету, після 1 жовтня 
року, що передує плановому, та/або з 
порушенням встановлених вимог, не 
розглядаються. 

3. Рахункова палата за дорученням 
Верховної Ради проводить експертизу 
проекту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік і до 1 жовтня 
року, що передує плановому, подає свої 
висновки Верховній Раді. 

4. Комітет, до предмета відання якого 
належать питання бюджету, не пізніше 
15 жовтня року, що передує плановому, 
розглядає пропозиції до проекту зако-
ну про Державний бюджет України на 
наступний рік, висновки Рахункової 
палати і готує висновки та пропозиції 
до нього (які викладаються у вигляді 
проекту постанови Верховної Ради), а 
також таблицю пропозицій суб’єктів 
права законодавчої ініціативи з ура-
хуванням вимог пунктів 1-3 частини 

першої статті 118 цього Регламенту. 
Показники, що містяться у висновках 
та пропозиціях до проекту закону 
про Державний бюджет України на 
наступний рік, мають бути збалансо-
ваними. 

5. Проект постанови Верховної 
Ради щодо висновків та пропозицій 
до проекту закону про Державний 
бюджет України на наступний рік, а 
також таблиця пропозицій суб’єктів 
права законодавчої ініціативи нада-
ються народним депутатам не пізніше 
ніж за два дні до розгляду Верховною 
Радою проекту закону про Державний 
бюджет України на наступний рік у 
першому читанні»; 

12) у статті 157: 
у частині першій цифри і слова 

«(25 жовтня, якщо проект закону був 
прийнятий до розгляду після повтор-
ного подання Кабінетом Міністрів 
України)» виключити; 

частини шосту — чотирнадцяту 
замінити шістьма частинами такого 
змісту: 

«6. Після завершення обговорення 
ставиться на голосування за основу 
підготовлений комітетом, до пред-
мета відання якого належать питання 
бюджету, проект постанови Верховної 
Ради щодо висновків та пропозицій до 
проекту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік. 

7. Після прийняття за основу проекту 
постанови Верховної Ради щодо висно-
вків та пропозицій до проекту закону 
про Державний бюджет України на на-
ступний рік ставляться на голосуван-
ня ті включені до таблиці пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи 
пропозиції до проекту закону про Дер-
жавний бюджет України, на розгляді та 
голосуванні яких наполягає народний 
депутат. 

8. Якщо Верховною Радою не при-
йнято рішення на підтримку проекту 
постанови Верховної Ради щодо висно-

вків та пропозицій до проекту закону 
про Державний бюджет України на на-
ступний рік за основу, проводиться по-
статейне голосування таких висновків 
та пропозицій, а також тих включених 
до таблиці пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи пропозицій до 
проекту закону про Державний бюджет 
України, на розгляді та голосуванні яких 
наполягає народний депутат. 

9. У разі якщо під час голосування 
були підтримані пропозиції, які при-
звели до змін висновків та пропозицій 
до проекту закону про Державний 
бюджет України на наступний рік, під-
готовлених комітетом, до предмета 
відання якого належать питання бю-
джету, Верховна Рада може перенести 
на визначений строк (але не більш як на 
два дні) голосування в цілому проекту 
постанови Верховної Ради щодо висно-
вків та пропозицій до проекту закону 
про Державний бюджет України на на-
ступний рік. 

10. Проект закону про Державний 
бюджет України на наступний рік вва-
жається прийнятим у першому читанні, 
якщо на підтримку під час голосування 
в цілому проекту постанови Верховної 
Ради щодо висновків та пропозицій до 
проекту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік проголосу-
вала більшість народних депутатів від 
конституційного складу Верховної Ради. 
Схвалені Верховною Радою висновки та 
пропозиції до проекту закону про Дер-
жавний бюджет України на наступний 
рік набувають статусу Бюджетних ви-
сновків Верховної Ради. 

11. Якщо на підтримку під час голо-
сування в цілому проекту постанови 
Верховної Ради щодо висновків та про-
позицій до проекту закону про Держав-
ний бюджет України на наступний рік не 
отримано необхідної кількості голосів 
народних депутатів, Верховна Рада може 
прийняти рішення про направлення 
цього проекту постанови до комітету, 
до предмета відання якого належать 
питання бюджету, для підготовки до 
повторного розгляду Верховною Радою 
з урахуванням зауважень, висловле-
них під час розгляду цього питання на 
пленарному засіданні Верховної Ради (з 
визначенням строків такої підготовки)»; 

13) текст статті 158 викласти в такій 
редакції: 

«1. Після прийняття проекту закону 
про Державний бюджет України на на-
ступний рік у першому читанні Кабінет 
Міністрів України за участю уповноваже-
них представників комітету, до предмета 
відання якого належать питання бюджету, 
готує та у 14-денний строк, але не пізніше 
3 листопада року, що передує плановому, 
подає до Верховної Ради проект закону 
про Державний бюджет України на на-
ступний рік, підготовлений відповідно до 
Бюджетних висновків Верховної Ради, і 
порівняльну таблицю щодо їх урахування 
з вмотивованими поясненнями стосовно 
неврахованих положень Бюджетних ви-
сновків Верховної Ради. 

2. Поданий Кабінетом Міністрів 
України проект закону про Державний 
бюджет України на наступний рік, під-
готовлений відповідно до Бюджетних 
висновків Верховної Ради, і порів-
няльна таблиця щодо їх урахування 
надаються народним депутатам не 
пізніш як за десять днів до розгляду 
питання на пленарному засіданні Вер-
ховної Ради. 

3. Комітет, до предмета відання 
якого належать питання бюджету, 
після подання Кабінетом Міністрів 
України проекту закону про Держав-
ний бюджет України на наступний рік, 
підготовленого до другого читання, 
готує висновок щодо врахування 
у цьому законопроекті Бюджетних 
висновків Верховної Ради. При цьо-
му пропозиції народних депутатів, 
комітетів до проекту закону про 
Державний бюджет України, під-
готовленого до другого читання, не 
розглядаються. 

4. Розгляд у другому читанні про-
екту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік завершу-
ється не пізніше 20 листопада року, що 
передує плановому. У другому читанні 
приймаються: граничний обсяг річно-
го дефіциту (профіциту) державного 
бюджету, граничний обсяг державно-
го боргу та граничний обсяг надання 
державних гарантій; загальна сума 
доходів, видатків та кредитування дер-
жавного бюджету; розмір мінімальної 
заробітної плати на відповідний бю-
джетний період, розмір прожиткового 
мінімуму на відповідний бюджетний 
період у розрахунку на місяць на одну 
особу, а також окремо для основних 
соціальних і демографічних груп на-
селення та рівень забезпечення про-
житкового мінімуму на відповідний 
бюджетний період; бюджетні призна-
чення міжбюджетних трансфертів та 
інші положення, необхідні для форму-
вання місцевих бюджетів. 

5. Розгляд у другому читанні про-
екту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік починається 
з доповіді Міністра фінансів України 
щодо доопрацьованого з урахуванням 
Бюджетних висновків Верховної Ради 
цього законопроекту. 

6. Голова комітету, до предмета ві-
дання якого належать питання бюдже-
ту, доповідає висновок комітету щодо 
врахування Бюджетних висновків 
Верховної Ради у підготовленому до 
другого читання законопроекті. 

7. Після доповідей Міністра фі-
нансів України та голови комітету, 
до предмета відання якого належать 
питання бюджету, проводиться обго-
ворення в порядку, визначеному стат-
тею 30 цього Регламенту. 

8. Після обговорення Верховна 
Рада проводить голосування щодо 
прийняття у другому читанні проекту 
закону про Державний бюджет Укра-
їни на наступний рік з урахуванням 
висновку комітету, до предмета віда-
ння якого належать питання бюджету, 
щодо врахування у цьому законопро-
екті Бюджетних висновків Верховної 
Ради. У разі прийняття проекту закону 
про Державний бюджет України на 
наступний рік у другому читанні про-
водиться голосування про прийняття 
цього законопроекту в цілому. 

9. Якщо Верховною Радою не при-
йнято рішення про прийняття проекту 
закону про Державний бюджет Украї-
ни на наступний рік у другому читанні, 
проводиться розгляд і голосування 
статей, на розгляді і голосуванні яких 
наполягають народні депутати. 

10. У разі якщо під час голосування 
статей показники проекту бюджету за-
лишаються збалансованими, ставить-
ся на голосування пропозиція щодо 
прийняття проекту закону про Дер-
жавний бюджет України на наступний 
рік у другому читанні та в цілому. 

11. У разі якщо під час голосування 
статей показники проекту бюджету 
стали розбалансованими, Верховна 
Рада відкладає на визначений строк 
(але не більш як на два дні) голосу-
вання щодо прийняття проекту за-
кону про Державний бюджет України 
на наступний рік у другому читанні 
для забезпечення збалансованості по-
казників проекту бюджету комітетом, 
до предмета відання якого належать 
питання бюджету. 

12. Якщо не прийнято рішення 
про прийняття проекту закону про 
Державний бюджет України на на-
ступний рік у другому читанні за ре-
зультатами голосування відповідно 
до частин дев’ятої — одинадцятої цієї 
статті, Верховна Рада може прийняти 
рішення про направлення цього за-
конопроекту до Кабінету Міністрів 
України для підготовки на повторне 
друге читання (з визначенням строків 
та критеріїв такої підготовки). 

13. Якщо під час прийняття про-
екту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік у другому 
читанні в тексті цього законопроекту 
виникають суперечності і помилки, 
які виключають можливість застосу-
вання його норм після остаточного 
прийняття та набрання чинності, роз-
гляд відповідних статей законопроек-
ту переноситься на третє читання»; 

14) статтю 159 викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 159. Підготовка та роз-
гляд проекту закону про Державний 
бюджет України на наступний рік у 
третьому читанні 

1. Відповідно до рішення Верховної 
Ради про прийняття проекту закону 
про Державний бюджет України на на-
ступний рік у другому читанні комітет, 
до предмета відання якого належать 
питання бюджету, не пізніше 25 лис-
топада року, що передує плановому, 
готує його до третього читання. 

2. Комітет, до предмета відання 
якого належать питання бюджету, го-
тує пропозиції щодо усунення супе-
речностей і помилок у тексті статей 
проекту закону про Державний бю-
джет України на наступний рік, роз-
гляд яких перенесено на третє читання, 
та подає порівняльну таблицю таких 
статей і остаточну редакцію законо-
проекту. Після прийняття проекту 

«Державні гарантії не надаються для 
забезпечення боргових зобов’язань суб’єктів 
господарювання, якщо безпосереднім джерелом 
повернення кредитів передбачаються кошти 
державного (місцевого) бюджету».
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ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ

«Господарники» 
визначили собі завдання.
Пленум ВГС доручив з’ясувати причини 
помилок та усунути їх

Заслухавши та обговоривши допо-
відь Голови Вищого господарського суду 
України Татькова В.І. про підсумки роботи 
господарських судів у першому півріччі 
2011 року та їх завдання на поточний рік, 
пленум Вищого господарського суду Украї-
ни відзначає, що упродовж зазначеного пері-
оду діяльність господарських судів спрямо-
вувалася на забезпечення належного рівня 
здійснення правосуддя у господарських 
відносинах, захисту прав та охоронюваних 
законом інтересів учасників правовідносин 
у сфері господарювання.

У першому півріччі 2011 року місцевими 
господарськими судами розглянуто 125,5 тис. 
звернень осіб за захистом своїх порушених 
прав і охоронюваних законом інтересів.

Найбільшу кількість звернень роз-
глянуто господарськими судами міста 
Києва (20,7 тис.), Дніпропетровської 
(15,3 тис.), Харківської(14,4 тис.) та Доне-
цької (8,4 тис.) областей.

Протягом першого півріччя 2011 ро-
ку до апеляційних господарських судів 
надійшло на розгляд понад 22,6 тис. 
скарг, що на 4 відсотки більше, ніж у 
першому півріччі 2010 року.

У звітному періоді до державного 
бюджету України сплачено або стягну-
то 132,2 млн грн. та 313,2 тис. доларів 
США державного мита.

Напружено працювала у звітному 
періоді касаційна інстанція. За перше 
півріччя 2011 року до Вищого гос-
подарського суду України надійшло 
15,3 тис. касаційних скарг.

Показник якості судових актів, 
ухвалених місцевими господарськими 
судами у першому півріччі 2011 року, 
становив 4,3 відсотка.

Найкращих показників якості роз-
гляду справ досягнуто господарськими 
судами Полтавської, Чернігівської, Кіро-
воградської та Харківської областей, де 
кількість змінених та скасованих судо-
вих актів склала від 2,7 до 2,9 відсотка.

У першому півріччі 2011 року до Ви-
щого господарського суду України на-
дійшло 1439 заяв про перегляд судових 
рішень господарських судів Верховним 
Судом України. За результатами пере-
вірок цих заяв постановлено 64 ухва-
ли про допуск справ до провадження 
Верховним Судом України. Із них за 
наявними даними розглянуто 36 справ 
і за наслідками їх розгляду прийнято 
17 постанов про повне задоволення.

Зазначені показники свідчать, що 
Вищим господарським судом України 
в цілому забезпечується єдність судової 
практики.

Водночас матеріали судової прак-
тики свідчать про певні недоліки в ро-
боті господарських судів, неналежний 
рівень відповідальності деяких суддів 
за результати здійснення правосуддя, 
зокрема в дотриманні процесуальних 
строків вирішення спорів, захисті прав 
та законних інтересів сторін, що стало 
підставою для відповідних скарг та 
звернень.

Апеляційна інстанція поки що не 
стала основною ланкою господарсько-
го судочинства, на яку згідно з чинним 
законодавством покладено виправ-
лення помилок судів першої інстанції. 
Хоча для цього існують всі передумови.

Вищим господарським судом Украї-
ни недостатньо здійснюється робота 
щодо забезпечення однакового та пра-
вильного застосування чинного за-
конодавства господарськими судами 
та надання їм методичної допомоги. 
Такий стан справ потребує активізації 
діяльності у цьому напрямку відділу 
забезпечення єдності правових позицій 
господарських судів, відділу вивчення 
та узагальнення судової прак тики та 
судових палат Вищого господарського 
суду України.

Підвищеної уваги Вищого господар-
ського суду України потребує робота 
з розробки та опрацювання проектів 
законодавчих та інших нормативно-
правових актів, спрямованих на вдоско-
налення господарського судочинства, 
судоустрою, статусу суддів та регулю-
вання господарських правовідносин.

Пленум Вищого господарського суду 
України постановляє:

1. Доповідь Голови Вищого господар-
ського суду України Татькова В.І. «Про 
підсумки роботи господарських судів 
України у першому півріччі 2011 року 
та їх завдання на поточний рік» взяти 
до відома.

2. Головам місцевих та апеляційних 
господарських судів:

— провести збори суддів та пра-
цівників апарату з обговорення стану 

здійснення правосуддя у І півріччі 
2011 року та завдання на поточний 
рік, проблем судочинства та шляхів 
їх вирішення з поданням відповідних 
пропозицій Вищому господарському 
суду України:

— розробити заходи, спрямовані на 
забезпечення виконання положень За-
кону України «Про засади запобігання 
і протидії корупції» та провести обго-
ворення цього Закону на зборах суддів 
і працівників апарату судів;

— здійснювати роботу по забезпе-

ченню реалізації норм Закону України 
«Про доступ до публічної інформації»;

— проаналізувати виконання Комп-
лексних заходів щодо реалізації госпо-
дарськими судами України положень 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів», затверджених 29 липня 2010 
року, з обговоренням стану їх виконан-
ня на зборах суддів;

— здійснювати постійний контроль 
за додержанням процесуальних норм у 
розгляді справ;

— проаналізувати помилки, які до-
пускають судді при розгляді справ, та 
щомісячно обговорювані ці питання на 
зборах суддів;

— розробити план заходів щодо під-
вищення кваліфікації суддів; 

— проаналізувати якість роботи 
суд дів та розглянути питання щодо 
якості роботи суддів на зборах суддів 
і про результати повідомити Вищий 
господарський суд України у термін до 
23 вересня 2011 року;

— здійснювати аналіз навантаження 
суддів і дотримання їхньої спеціалізації 
при розподілі справ автоматизованою 
системою документообігу та інформу-
вати Вищий господарський суд України 
про помилки і недоліки в роботі цієї 
системи;

— проаналізувати рівень трудової та 
виконавської дисципліни в судах, вжити 
заходів щодо підвищення цього рівня;

— здійснити аналіз причин надхо-

дження скарг на дії суддів і працівни-
ків апарату суду та вжити заходів щодо 
усунення причин, що породжують такі 
скарги;

— з метою підвищення довіри суспіль-
ства забезпечити висвітлення діяльності 
судів в засобах масової інформації та на 
сайтах судів;

— інформувати Вищий господарський 
суд України про хід виконання даної по-
станови у доповідних записках про роботу 
у другому півріччі 2011 року.

3. Головам апеляційних господар-
ських судів:

— активізувати роботу з вивчення і 
узагальнення судової практики та на-
дання методичної допомоги місцевим 
господарським судам у застосуванні за-
конодавства;

— вивчити та узагальнити причини 
скасування та зміни судових актів міс-
цевих і апеляційних господарських судів 
Вищим господарським судом України, 
вжити заходів щодо усунення причин, які 
сприяють виникненню судових помилок;

— підвищити рівень відповідальності 
суддів за результати здійснення правосуд-
дя, систематично проводити обговорення 
питань організації роботи суддів;

— надавати пропозиції щодо роз’яс-
нення Вищим господарським судом 

України проблемних питань забезпечення 
єдності судової практики у застосуванні 
норм процесуального та матеріального 
права;

— надати пропозиції стосовно орга-
нізації роботи щодо здійснення узагаль-
нення судової практики апеляційними 
господарськими судами та Вищим гос-
подарським судом України за єдиним 
планом.

4. Вищому господарському суду Украї-
ни:

— продовжити вивчення судової 
практики на предмет розбіжностей у за-
стосуванні норм матеріального та проце-
суального права колегіями суддів судових 
палат, скласти довідки, які обговорювані 
на нарадах суддів в судових палатах;

— аналізувати підстави скасування 
Верховним Судом України постанов Ви-
щого господарського суду України, склас-
ти довідки;

— здійснювати аналіз навантаження 
суддів і дотримання їхньої спеціалізації 
при розподілі справ автоматизованою 
системою документообігу;

— розробити заходи, спрямовані на за-
безпечення виконання положень Закону 
України «Про засади запобігання і про-
тидії корупції» та провести обговорення 

цього Закону на зборах суддів і працівни-
ків апарату судів;

— здійснювати роботу по забезпечен-
ню реалізації норм Закону України «Про 
доступ до публічної інформації»;

— проаналізувати виконання Комп-
лексних заходів щодо реалізації госпо-
дарськими судами України положень 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів», затверджених 29 липня 2010 ро-
ку, з обговоренням стану їх виконання на 
зборах суддів;

— продовжити роботу з перегляду 
роз’яснень та рекомендацій президії 
Вищого господарського суду України з 
метою приведення їх у відповідність із 
чинним законодавством і судовою прак-
тикою та забезпечити їх належний облік;

— розробити план заходів щодо підви-
щення кваліфікації суддів Вищого госпо-
дарського суду України;

— активізувати роботу Науково-кон-
сультативної ради при Вищому госпо-
дарському суді України, зокрема залу-
чати її членів до вивчення та наукового 
аналізу і узагальнення судової практики 
та даних судової статистики з метою 
підготовки проектів постанов пленуму 
Вищого господарського суду України з 
питань застосування господарськими 
судами законодавства під час розгляду 

справ та застосування матеріального і 
процесуального законодавства, підго-
товка яких потребує наукового забез-
печення;

— проаналізувати рівень трудової та 
виконавської дисципліни в суді, вжити 
заходів щодо підвищення цього рівня;

— здійснити аналіз причин надхо-
дження скарг на дії суддів і працівни-
ків апарату суду та вжити заходів щодо 
усунення причин, що породжують такі 
скарги;

— проводити навчально-практичні 
заходи з питань узагальнення судової 
практики, ведення діловодства, до-
тримання вимог ГПК України, етики 
державного службовця та ділового 
спілкування;

— розробити план заходів, спря-
мованих на підвищення рівня довіри 
суспільства до господарських судів (по-
класти виконання даного пункту на від-
діл міжнародно-правового співробітни-
цтва та зв’язків зі ЗМІ);

— забезпечити висвітлення діяльнос-
ті Вищого господарського суду України в 
засобах масової інформації та на сайті суду.

5. Контроль за виконанням цієї по-
станови покласти на секретаря пленуму 
Вищого господарського суду України. �

закону про Державний бюджет Украї-
ни на наступний рік у другому читанні 
пропозиції народних депутатів, комі-
тетів до нього не розглядаються.

3. Третє читання проекту закону 
про Державний бюджет України на 
наступний рік починається з доповіді 
голови комітету, до предмета відання 
якого належать питання бюджету, та 
співдоповіді Міністра фінансів України 
про пропозиції щодо усунення супереч-
ностей і помилок у тексті статей проекту 
закону про Державний бюджет України 
на наступний рік. 

4. Після доповіді та співдоповіді про-
водиться голосування пропозицій ко-
мітету, до предмета відання якого нале-
жать питання бюджету, щодо усунення 
суперечностей і помилок у тексті статей 
проекту закону про Державний бюджет 
України на наступний рік та прийняття 
проекту закону в цілому. 

5. У разі неприйняття проекту закону 
про Державний бюджет України на на-
ступний рік у цілому цей законопроект 
за рішенням Верховної Ради направ-
ляється на повторне третє читання з 
визначенням строків його наступного 
розгляду на пленарному засіданні Вер-
ховної Ради. 

6. Закон про Державний бюджет 
України приймається Верховною Радою 
України до 1 грудня року, що передує 
плановому»; 

15) у статті 160: 
у частині першій слова «бюджетного 

року» замінити словами «бюджетного 
періоду»; 

частину третю викласти в такій ре-
дакції: 

«3. Внесення змін до закону про 
Державний бюджет України здійсню-
ється за процедурою, визначеною розді-
лом IV цього Регламенту, з урахуванням 
особливостей, визначених у цій статті. 
Проект закону про внесення змін до за-
кону про Державний бюджет України 
розглядається комітетом, до предмета 
відання якого належать питання бю-
джету»; 

у частині четвертій слова «доходів» 
та «видатків» замінити відповідно сло-
вами «надходжень» та «витрат»; 

16) у статті 161: 
у назві слова «Державного бюджету 

України» замінити словами «закону про 
Державний бюджет України»; 

у частині другій слова «Державне 
казначейство України» замінити слова-
ми «Уповноважений центральний орган 
виконавчої влади у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів»; 

частину третю викласти в такій ре-
дакції: 

«3. Зведені показники місячних звітів 
про виконання бюджетів подаються 
уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів Вер-
ховній Раді не пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним»; 

у частині четвертій слова «Держав-
ним казначейством України» замінити 
словами «уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у сфері казна-
чейського обслуговування бюджетних 
коштів»; 

у частині п’ятій слово «травня» за-
мінити словом «квітня»; 

частину шосту викласти в такій ре-
дакції: 

«6. Комітет, до предмета відання 
якого належать питання бюджету, у 
двотижневий строк з дня отримання 
відповідних висновків та пропозицій 
Рахункової палати готує та подає на роз-
гляд Верховної Ради проект постанови 
щодо річного звіту про виконання за-
кону про Державний бюджет України»; 

17) статтю 162 викласти в такій ре-
дакції: 

«Стаття 162. Розгляд річного звіту 
про виконання закону про Державний 
бюджет України 

1. Розгляд звіту про виконання за-
кону про Державний бюджет України 
відбувається за процедурою повного об-
говорення (стаття 30 цього Регламенту) з 
урахуванням особливостей, визначених 
у цій статті. 

2. Річний звіт про виконання за-
кону про Державний бюджет України 
у Верховній Раді представляє Міністр 
фінансів України. 

3. Із співдоповідями про виконання 
закону про Державний бюджет України 
виступають голова комітету, до пред-
мета відання якого належать питання 
бюджету, та Голова Рахункової палати. 
На такому пленарному засіданні за про-
цедурним рішенням Верховної Ради 
можуть бути заслухані головні розпо-
рядники коштів державного бюджету 
щодо результатів виконання бюджетних 
програм за звітний період. 

4. За результатами розгляду Верхов-
на Рада приймає рішення щодо річного 
звіту про виконання закону про Держав-
ний бюджет України». 

II. Визнати такими, що втратили 
чинність: 

Закон України «Про державний вну-
трішній борг України»; 

Постанову Верховної Ради України 
від 16 вересня 1992 року №2605-XII «Про 
введення в дію Закону України «Про 
державний внутрішній борг України». 

III. Цей Закон набирає чинності з 
дня, наступного за днем його опублі-
кування, крім підпунктів 17, 18, під-
пункту «б» підпункту 19, підпунктів 
21, 22, 26 і 28 пункту 1 розділу I цьо-
го Закону, які набирають чинності з 
1 січня 2012 року, та абзаців третього 
і четвертого підпункту 11 пункту 1 
розділу I цього Закону, які набирають 
чинності з 1 січня 2013 року. 

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
7 липня 2011 року 
№3614-VI                                                                      �

 � Пленум Вищого господарського 
суду України
Постанова

22 липня 2011 року  м.Київ   №8            

Про підсумки роботи господарських судів України у першому 
півріччі 2011 року та завдання на друге півріччя 2011 року

Голова Вищого господарського 
суду України

В.ТАТЬКОВ

Секретар пленуму Вищого госпо-
дарського суду України

Г.КРАВЧУК

Найбільшу кількість звернень розглянуто 
господарськими судами міста Києва (20,7 тис.), 
Дніпропетровської (15,3 тис.), 
Харківської (14,4 тис.) та Донецької (8,4 тис.) областей.

ТІЛЬКИ В «ЗіБ»:
— судова практика Конституційного, 

Верховного та вищих спеціалізованих 
судів, роз’яснення, узагальнення, 
прецедентні рішення;

— звіти про засідання Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів та 
Вищої ради юстиції;

— інформація про перебіг засідань 
парламентських комітетів щодо 
питань судової реформи, обрання 
суддів безстроково;

— погляди суддів на проблеми 
судочинства, законодавчі новели тощо;

— новини міжнародного права, рішення 
Європейського суду з прав людини, 
зміни в законодавстві країн Старого 
світу.

МАКСИМУМ ІНФОРМАЦІЇ — 
МІНІМУМ ЦІНИ
Вартість передплати  газети
«Закон і Бізнес»  через редакцію
на 4 місяців 2011 року:

для суддів, працівників органів юстиції, 

народних депутатів — 156,00 грн.*;

для фізичних осіб — 260,00 грн.*;

для юридичних осіб — 356,00 грн.*.
* Без вартості послуг банку.

При оформленні передплати через 
редакцію та оплаті через 
відділення банків для зручності надайте 
касиру розрахунковий рахунок ТОВ 
«Редакція газети «Закон і Бізнес»: 
2600400002637.

НАЙКРАЩІ ЮРИСТИ 
ЧИТАЮТЬ «ЗІБ»! 

Щодо питань, пов’язаних
із прийманням передплати, 
неотриманням чи несвоєчасним  
отриманням видань, дзвоніть
по багатоканальному телефону:
(044) 537-34-33.

61018
ПЕРЕДПЛАТА

Аби завжди бути поінформованими, 
залишайтеся з нами!

УВАГА!  ПЕРЕДПЛАТА НАШОГО ВИДАННЯ  НА 4 МІСЯЦІВ ТРИВАТИМЕ  ДО 8 CЕРПНЯ!

Оформити передплату на газету 
«Закон & Бізнес» можна у будь-
якому відділенні зв’язку України

ПЕРЕДПЛАТНИЙ 
IНДЕКС 
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ПОВНОВАЖЕННЯ

Незгода з відповіддю 
не свідчить про бездіяльність.
Стадіям дисциплінарного провадження 
передує вирішення питання про те, 
чи містить звернення відомості 
про наявність ознак проступку судді

розглянувши в порядку письмово-
го провадження справу за позовом 
Особи 6 до Вищої ради юстиції про 
визнання протиправними дій та 
зобов’язання вчинити дії, 

ВСТАНОВИВ: 

У лютому 2011 року Особа 6 звер-
нувся до суду з позовом, в якому про-
сить визнати протиправними дії ВРЮ 
при розгляді його скарги від 14.10.2010 
та зобов’язати ВРЮ провести перевірку 
і прийняти акт за результатами роз-
гляду названої скарги від 14.10.2010 
з направленням акта на його адресу. 

На обгрунтування позовних вимог 
позивач зазначив, що відповідач, роз-
глядаючи його скарги від 14.10.2010 та 
від 2.12.2010, грубо порушив норми 
стст.40, 68, ч.3 ст.131 Конституції, ч.2 
ст.84, ч.2 ст.85 закону «Про судоустрій 
і статус суддів», відповідно до яких він 
має право на звернення зі скаргою на 
дії судді, а також право на обгрунтова-
ну відповідь, просить суд задовольни-
ти його позовні вимоги. 

У письмових запереченнях на по-
зов представник відповідача просить 
у задоволенні позову відмовити за без-
підставністю. Вказує, що повноважен-
ня, організація і порядок діяльності 
ВРЮ визначаються Конституцією, 
законом «Про Вищу раду юстиції» та 
регламентом Вищої ради юстиції. Саме 
законом «Про Вищу раду юстиції» 
визначено суб’єктів, за зверненнями 
яких колегіальний орган Вища рада 
юстиції вправі ухвалювати свої рішен-
ня. Жоден інший суб’єкт не може пре-
тендувати на розгляд його звернення 
на засіданні Ради. На скаргу позивача 
від 14.10.2010 направлено 25.11.2010 
відповідь за підписом голови Вищої 
ради юстиції. Незгода заявника з від-
повіддю не свідчить про бездіяльність 
органу або його посадової особи. 

У судове засідання позивач не 
з’явився, подав до суду клопотання про 

розгляд справи за його відсутності. 
Представник відповідача в судове 

засідання не з’явився, подав клопотан-
ня про розгляд справи без його участі 
з урахуванням заперечень та наданих 
доказів. 

У зв’язку із зазначеним справа від-
повідно до вимог ч.4 ст.122, ч.6 ст.128 
Кодексу адміністративного судочин-
ства розглядалася в порядку письмо-
вого провадження. 

Заслухавши суддю-доповідача, до-
слідивши матеріали справи, колегія 
суддів прийшла до висновку, що по-
зов задоволенню не підлягає з таких 
підстав. 

Відповідно до ч.3 ст.2 КАС у спра-
вах щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів владних повно-
важень адміністративні суди, зокрема, 
перевіряють, чи прийняті (вчинені) 
вони на підставі, у межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конститу-
цією та законами України. 

Судом установлено, що 21.10.2010 
на адресу Вищої ради юстиції надій-
шла скарга позивача від 14.10.2010, в 
якій він просив притягнути до дис-
циплінарної відповідальності суддю 
Верховного Суду Пшонку М.П. 

Зі змісту скарги вбачається, що по-
зивач оскаржив дії судді Верховного 
Суду Пшонки М.П. стосовно відмови 
в прийнятті його касаційної скарги на 
ухвалу Апеляційного суду Львівської 
області про залишення апеляційної 
скарги без руху, а також дії цього 
судді щодо відмови в задоволенні за-
яви позивача про роз’яснення ухвали 
Верховного Суду стосовно відмови в 
прийнятті названої касаційної скар-
ги. Просив дати оцінку законності дій 
судді та притягнути його до дисциплі-
нарної відповідальності.

Листом №Б-431/2-12091/0/9-10 від 
25.11.2010 за підписом голови Вищої 
ради юстиції Колесниченка В.М. по-
зивачу, зокрема, повідомлено, що ВРЮ 
діє в межах повноважень, визначених в 

ст.131 Конституції та ст.3 закону «Про 
Вищу раду юстиції», і не вправі давати 
правову оцінку судовим рішенням. У 
відповіді також зазначено, що Вища 
рада юстиції зобов’язана перевіряти 
звернення кожного громадянина, якщо 
в них містяться відомості про наявність 
підстав, передбачених ч.5 ст.126 Кон-
ституції, але подана скарга відомостей 
для призначення перевірки відносно 
судді Пшонки М.П. не містить. 

9.12.2010 позивач знову звернувся 
до ВРЮ зі скаргою, в якій просив здій-
снити перевірку за його попередньою 
скаргою від 14.10.2010 та дати обгрун-
товану відповідь. 

Листом №Б-431/3-151/0/9-10 від 
12.01.2011 за підписом голови Вищої 
ради юстиції Колесниченка В.М. по-
зивачу, зокрема, повідомлено, що 
ВРЮ колегіально розглядає тільки 
звернення, стосовно яких признача-
лася перевірка, — згідно з рішенням 
Конституційного Суду №9-рп/2002 
від 21.05.2002 (справа про закон «Про 
Вищу раду юстиції»). Усі інші звер-
нення розглядаються в порядку, вста-
новленому законом «Про звернення 
громадян». Оскільки за результатами 
розгляду скарги від 14.10.2010 перевір-
ка не призначалась і дано роз’яснення, 
то відповідного акта Радою як коле-
гіальним органом не приймалось. У 
листі також зазначено, що в разі над-
ходження від позивача повторних 
звернень з питань, на які вже дано 
відповіді, їх розгляд на підставі ч.3 ст.8 
закону «Про звернення громадян» буде 
припинено. 

Вважаючи таку відповідь не-
обгрунтованою, позивач у позовній 
заяві посилається на те, що згідно з ч.3 
ст.131 Конституції, ч.4 ст.3, стст.27, 38, 
40, 41 закону «Про Вищу раду юсти-
ції» ВРЮ зобов’язана розглянути його 
скаргу по суті, провести перевірку і 
надати акт, прийнятий за результата-
ми розгляду скарги. 

У силу ч.2 ст.19 Конституції органи 
державної влади та місцевого самовря-
дування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. 

Повноваження, організація і по-
рядок діяльності ВРЮ визначені Кон-
ституцією, законом «Про Вищу раду 
юстиції» та Регламентом Ради. 

Відповідно до п.3 ч.1 ст.131 Консти-
туції, п.3 ч.1 ст.3 закону «Про Вищу 
раду юстиції», п.2 ч.1 ст.85 закону «Про 
судоустрій і статус суддів» до відання 
ВРЮ належить здійснення дисциплі-
нарного провадження щодо суддів 
Верховного Суду і суддів вищих спе-
ціалізованих судів. 

Згідно з ст.1 закону «Про Вищу 
раду юстиції» ВРЮ є колегіальним, 
незалежним органом, відповідальним 
за формування високопрофесійного 
суддівського корпусу, здатного квалі-
фіковано, сумлінно та неупереджено 
здійснювати правосуддя на профе-

сійній основі, а також за прийняття 
рішень стосовно порушень суддями і 
прокурорами вимог щодо несумісності 
та в межах своєї компетенції — про їх 
дисциплінарну відповідальність. 

Стаття 84 закону «Про судоустрій і 
статус суддів» визначає дисциплінарне 
провадження як процедуру розгляду 
органом, визначеним законом, звер-
нення, в якому містяться відомості 
про порушення суддею вимог щодо 
його статусу, посадових обов’язків чи 
присяги судді. 

Частини 2 та 3 ст.84 названого вище 
закону, зокрема, передбачають, що 
право на звернення зі скаргою (заявою) 
стосовно поведінки судді, яка може 
мати наслідком дисциплінарну від-
повідальність судді, має кожен, кому 
відомі такі факти. Не допускається 
зловживання правом звернення до 
органу, вповноваженого здійснювати 
дисциплінарне провадження, у тому 
числі ініціювання питання відпові-
дальності судді без достатніх підстав, 
використання такого права як засобу 
тиску на суддю у зв’язку зі здійсненням 
ним правосуддя. 

Крім того, у ч.4 ст.84 цього закону 
закріплено, що дисциплінарну справу 
стосовно судді не може бути поруше-
но за заявою чи повідомленням, які 
не містять відомостей про наявність 
ознак дисциплінарного проступку 
судді, а також за анонімними заявами 
та повідомленнями. 

У силу ст.38 закону «Про Вищу раду 
юстиції» підставою для відкриття дис-
циплінарного провадження є подання 
члена ВРЮ за результатами перевірки 
повідомлень, що надійшли до Вищої 
ради юстиції. 

Відповідно до ст.39 цього закону 
стадіями дисциплінарного прова-
дження є:

1) перевірка даних про дисциплі-
нарний проступок; 

2) відкриття дисциплінарного про-
вадження; 

3) розгляд дисциплінарної справи; 
4) прийняття рішення. 
Стаття 40 цього закону передбачає, 

що перевірка даних про дисциплінар-
ний проступок здійснюється за до-
рученням Вищої ради юстиції, голови 
або його заступника одним із членів 
ВРЮ шляхом одержання письмового 
пояснення від судді та інших осіб, 
витребування та ознайомлення з ма-
теріалами судових справ, одержання 
іншої інформації від будь-яких орга-
нів, організацій, установ, громадян чи 
їх об’єднань. За наслідками перевірки 
складається довідка з викладенням 
фактичних обставин, виявлених під 
час перевірки, висновків і пропози-
ції. З довідкою і матеріалами повинен 
бути ознайомлений суддя, стосовно 
якого проводилася перевірка. Довідка 
і всі матеріали перевірки передаються 
до Вищої ради юстиції, яка вирішує 
питання про доцільність порушення 
дисциплінарного провадження. 

При цьом у закон «Про Вищу 
раду юстиції» встановлює право, а 
не обов’язок одного із зазначених 
суб’єктів доручити провести перевірку 
даних про дисциплінарний проступок. 

У рішенні Конституційного Суду 
від 21.05.2002 №9-рп/2002 у справі за 
конституційним поданням Верхо-
вного Суду щодо відповідності Кон-
ституції (конституційності) положень 
чч.2 і 4 ст.1, абз.2 п.8 ч.1 ст.18, ч.1 ст.25, 
пп.1, 2, 4 ч.1 ст.30, ч.1 ст.31, ч.1 ст.32, 
п.2 ч.2 ст.33, п.2 ч.2 та ч.3 ст.37, стст.38 
і 48 закону «Про Вищу раду юстиції» 
зазначається, що ВРЮ зобов’язана пе-
ревіряти звернення народних депута-
тів, уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини так само, як і звернення 
інших посадових осіб, органів дер-
жавної влади і місцевого самовряду-
вання, кожного громадянина, якщо в 
них містяться відомості про наявність 
передбачених ч.5 ст.126 Конституції 
підстав для звільнення судді з посади, 
про факт дисциплінарного проступку 
судді Верховного Суду або судді вищо-
го спеціалізованого суду, і за результа-
тами перевірки приймати відповідне 
рішення. 

Аналіз наведених положень зако-
нів «Про Вищу раду юстиції» та «Про 
судоустрій і статус суддів», рішення 
Конституційного Суду дає підстави 
для висновку, що стадіям дисциплі-
нарного провадження передує ви-
рішення питання про те, чи містить 
звернення, що надійшло до ВРЮ, 
відомості про наявність ознак дисци-
плінарного проступку судді. 

Не вбачаючи в скарзі позивача 
відомостей про наявність ознак дис-
циплінарного проступку судді Вер-
ховного Суду, голова Вищої ради юс-
тиції Колесниченко В.М. у силу своїх 
повноважень дав письмову відповідь 
на його скаргу. 

Отже, спірні правовідносини вини-
кли не за участю Вищої ради юстиції як 
колегіального органу, а з її посадовою 
особою, яка є окремим суб’єктом влад-
них повноважень і здійснює владні 
управлінські функції на основі закону. 

За таких обставин є підстави вва-
жати, що Вища рада юстиції в цьому 
випадку не порушила вимог законо-
давства і не вчинила протиправних 
дій та не допустила протиправної без-
діяльності відносно позивача. 

Таким чином, з’ясувавши обстави-
ни справи та перевіривши їх доказами, 
суд дійшов висновку про відсутність 
підстав для задоволення позову. 

Керуючись стст.86, 159—163, 171-1 
Кодексу адміністративного судочин-
ства, суд 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні позову Особи 6 від-
мовити. 

Постанова є остаточною і не під-
лягає перегляду в апеляційному чи 
касаційному порядку. �

 � Вищий  адміністративний суд України 
Іменем України 
Постанова 

24 березня 2011 року   м.Київ   №П/9991/171/11 

Вищий адміністративний суд України у складі: 
головуючого — судді Цвіркуна Ю.І. (суддя-доповідач), 
суддів: Веденяпіна О.А., Головчук С.В., Зайця В.С., Розваляєвої Т.С., 
при секретарі судового засідання Черняк К.С., 

ЮРИСДИКЦІЯ

Права визнаються в цивільному судочинстві.
Критеріями розмежування є одночасно: 
суб’єктивний склад учасників процесу 
та характер спірних правовідносин

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Олек-
сандрівської районної державної 
адміністрації Кіровоградської облас-
ті, Олександрівської селищної ради 
Олександрівського району Кірово-
градської області про визнання права 
володіння та користування земельною 
ділянкою, визнання дій незаконними, 
зобов’язання вчинити певні дії за ка-
саційною скаргою Особи 3 на ухвалу 
Олександрівського районного суду 
Кіровоградської області від 15.04.2010 
та ухвалу Апеляційного суду Кірово-
градської області від 20.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У листопаді 2009 року Особа 3 
звернувся до суду з позовом до Олек-
сандрівської РДА, Олександрівської 

селищної ради й просив визнати за 
ним право володіння та користуван-
ня (на умовах довгострокової оренди) 
земельною ділянкою під належним 
йому цілісним майновим комплек-
сом за Адресою 1; визнати незакон-
ною бездіяльність Олександрівської 
РДА щодо ігнорування та нерозгля-
ду його клопотань, незаконними дії 
з відхилення його клопотання про 
вибір земельної ділянки під існую-
чим комплексом будівель і споруд; 
зобов’язати Олександрівську РДА 
видати розпорядження про надання 
йому дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки для оформлення договору 
довгострокової оренди земельної ді-
лянки під будівлями та спорудами 
цілісного майнового комплексу; ви-
знати незаконним і таким, що під-

лягає скасуванню, розпорядження 
Олександрівської РДА від 21.03.2008 
№205-р у частині затвердження акта 
вибору земельної ділянки та дозволу 
на виготовлення землевпорядкова-
ної документації земельної ділянки, 
наданої під будівництво автошляху. 

Ухвалою Олександрівського ра-
йонного суду Кіровоградської області 
від 15.04.2010, залишеною без змін 
ухвалою Апеляційного суду Кірово-
градської області від 20.07.2010, за-
крито провадження в указаній справі 
з підстав, передбачених п.1 ч.1 ст.205 
ЦПК; роз’яснено позивачу його право 
на звернення до суду з позовом у по-
рядку адміністративного судочинства; 
скасовано заходи забезпечення позо-
ву; відмовлено Особі 3 в задоволенні 
клопотання про вжиття додаткових 
заходів забезпечення позову. 

У касаційній скарзі Особа 3, по-
силаючись на порушення судом норм 
процесуального права, просить скасу-
вати зазначені судові рішення, а спра-
ву передати на новий розгляд до суду 
першої інстанції. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Закриваючи провадження у справі, 
суд першої інстанції, з яким погодився 
й суд апеляційної інстанції, виходив 
з того, що зазначені вимоги повинні 
розглядатися в порядку адміністра-
тивного судочинства. 

Проте з такими висновками суду 
погодитися не можна. 

Згідно з п.1 ч.1 ст.205 ЦПК однією 
з підстав закриття провадження у 
справі є подання заяви, яка не підлягає 
розгляду в судах у порядку цивільного 
судочинства. 

Відповідно до ч.1 ст.15 ЦПК суди 
розглядають у порядку цивільного 
судочинства справи про захист пору-

шених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів, що виника-
ють із цивільних, житлових, земель-
них, сімейних, трудових відносин, а 
також з інших правовідносин, крім 
випадків, коли розгляд таких справ 
проводиться за правилами іншого 
судочинства. 

В стст.2, 17 КАС визначено, що за-
вданням адміністративного судочин-
ства є захист прав, свобод та інтересів 
суб’єктів права у сфері публічно-пра-
вових відносин від порушень з боку 
органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування при здійсненні 
ними владних управлінських функцій; 
компетенція адміністративних судів 
поширюється на спори фізичних чи 
юридичних осіб із суб’єктом владних 
повноважень щодо оскарження його 
рішень (нормативно-правових актів 
чи правових актів індивідуальної дії), 
дій чи бездіяльності. 

Вжитий у цій процесуальній нормі 
термін «суб’єкт владних повноважень» 
означає орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування, їхню поса-
дову чи службову особу, інший суб’єкт 
при здійсненні ними владних управлін-
ських функцій на основі законодавства, 
у тому числі на виконання делегованих 
повноважень (п.7 ч.1 ст.3 КАС). 

Таким чином, до компетенції ад-
міністративних судів належать спори 
фізичних чи юридичних осіб з органом 
державної влади, органом місцевого 
самоврядування, їхньою посадовою 
або службовою особою, предметом 
яких є перевірка законності рішень, 
дій чи бездіяльності цих органів (осіб), 
відповідно, прийнятих або вчинених 
ними при здійсненні владних управ-
лінських функцій. 

Критеріями розмежування справи 
цивільного судочинства від справи 

адміністративного судочинства є од-
ночасно: суб’єктивний склад учасників 
процесу та характер спірних право-
відносин. 

Спір у справі, що розглядається, 
не стосується захисту прав, свобод та 
інтересів у сфері публічно-правових 
відносин від порушень з боку органів 
державної влади, а пов’язаний з ви-
знанням права володіння та корис-
тування земельною ділянкою, на якій 
розміщене нерухоме майно, і при-
пиненням дій, що створюють загрозу 
порушення права. 

Розгляд таких справ згідно з по-
ложеннями ст.15 ЦПК відбувається 
за правилами цивільного судочин-
ства. 

Ураховуючи викладене, колегія 
суддів уважає, що суд не з’ясував усіх 
обставин, що мають процесуальне зна-
чення, під час вирішення питання про 
відкриття провадження у справі. 

Відповідно до п.2 ч.1 ст.342 ЦПК 
суд касаційної інстанції скасовує ухва-
лу і передає питання на новий розгляд 
до суду першої інстанції, якщо було 
порушено порядок, установлений для 
його вирішення. 

Керуючись стст.336, 342 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати в цивільних 
справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3 задо-
вольнити. 

Ухвалу Олександрівського район-
ного суду Кіровоградської області 
від 15.04.2010 та ухвалу Апеляційно-
го суду Кіровоградської області від 
20.07.2010 скасувати, справу передати 
на новий розгляд до суду першої ін-
станції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

19 січня 2011 року    м.Київ 

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України у складі: 

головуючого — Патрюка М.В., 
суддів: Григор’євої Л.І., Жайворонок Т.Є., Луспеника Д.Д., Лященко Н.П., 

20 документ


