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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

ЦIНА ДОГОВIРНА

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

АНОНС

ПЕРСПЕКТИВИ

Зміни в «кінці світу»
Стародавня мудрість говорить, 
що від кожної зірваної травинки 
стрясається Всесвіт. У новому році 
«зриватися» будуть не тільки «тра-
винки», а й цілі поля: від футболь-
них до правових. � СТОР. 2

ПРОЦЕС

«Кредит» 
на півмільйона
Процес у «справі Василя Волги», екс-
голови Держкомфінпослуг, пере-
йшов у стадію судового слідства. 
Було зачитано обвинувальний ви-
сновок. Правда, представникам 
державного обвинувачення поки що 
вдалося осилити лише 40 сторінок 
зі 150. � СТОР. 3

КОШТОРИС

Бюджетний 
калькулятор
Фінансування судів зросте в 1,5 ра-
за, а зарплату законникам нара-
ховуватимуть за новими правила-
ми. � СТОР. 5

ПРИЗНАЧЕННЯ

Кримські ініціативи
Колективу Апеляційного суду АР 
Крим урочисто представили нового 
голову — Валерія Чорнобука. � СТОР. 6

РОЗДУМИ ПРО ПРОФЕСІЮ

Верховенство 
правосвідомості
Не кожна людина, котра здобу-
ла юридичну освіту, може стати 
юристом. У цьому переконаний 
радник президента РФ, співголова 
Асоціації юристів Росії, колишній 
голова Вищого арбітражного суду, 
суддя у відставці Веніамін ЯКОВ-
ЛЄВ. � СТОР. 7

НАГЛЯД

Чиновники 
особливого контролю
Претендентів на роботу в держав-
них структурах перевірятимуть по-
новому. � СТОР. 10

ПРАВОВА ДОПОМОГА

Адвокатський 
максимум
Як домогтися в суді граничного роз-
міру компенсації витрат на послуги 
юриста. � СТОР. 12

ВИСЛУГА РОКІВ

Курсанти на пенсії
Навчання у військово-навчальному 
закладі (військовому ліцеї) не ви-
значено як проходження військової 
служби. � СТОР. 13

БЮДЖЕТ

Кошторис державної 
економії
У 2012 році мінімальна зарплата 
зросте з 1073 гривень у січні до 
1134 гривень у грудні. � СТОР. 17

ПРОЦЕДУРА 
Адміністративне 
спрощення
Про подання позову суд може по-
відомити відповідача навіть за до-
помогою електронної пошти, але не 
пізніше наступного дня після від-
криття провадження.  � СТОР. 19
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ПОЗИЦІЯ

Голова Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів, суддя Верховного Суду 
Ігор САМСІН: 
«Моральне обличчя 
суддівського корпусу — 
під загрозою» � СТОР.4

ВЕРХОВНЕ ЗІБРАННЯ

Розподіл за палатами
Пленум ВС визначив кожному 
із 47 суддів свою юрисдикцію
МАРИНА ЗАКАБЛУК

У Верховному Суді визначилися 
з персональним складом 
судових палат в адміністративних, 
господарських, кримінальних 
та цивільних справах. 
Також Пленум ВС призначив 
свого секретаря та обрав 
заступників керівників палат.

Перед Новим роком (23 грудня 2011 
року) в житті верховних законників 
сталася подія, якої всі довго чекали, — 
обрання Голови ВС. 29 вересня у Ва-
силя Онопенка закінчився 5-річний 
строк перебування біля керма найви-
щого судового органу. Відповідно до 
закону «Про судоустрій і статус суд-
дів» Пленум ВС має провести вибори 
нового очільника не пізніше одного 
місяця з дня припинення повноважень 
попереднього.

Проте вчасно цього зробити не 
вдалось, оскільки була заборона 
Окружного адмінсуду м.Києва. Піс-
ля того як усі перешкоди були по-
долані, у ВС нарешті з’явився новий 
керманич — Петро Пилипчук. Також 
обрали його першого заступника та 
трьох заступників — секретарів су-
дових палат.

Через три тижні — 12 січня — 
володарі червоних мантій знову зі-
брались у стінах Кловського палацу. 
Цього разу вони займалися кадрови-
ми призначеннями й формуванням 
палат. Нагадаємо, що 13 листопада 
минулого року набрав чинності за-
кон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо розгляду 
справ Верховним Судом України». 
Тепер справи в найвищому судово-
му органі знову мають розглядатися 
палатами. Пленарний режим, який 
був запущений у дію законом «Про 
судоустрій і статус суддів», виявився 

громіздким і недосконалим. Тому за-
конотворці вирішили «реанімувати» 
чотири ліквідовані палати.

Однак чисельний склад кожної з 
них визначено не було. «Це повнова-
ження Пленуму ВС. Ми провели збори 
суддів ВС і визначилися: палати повин -
ні формуватися залежно від кількості 
справ, які надходять на їх розгляд, 
з тим щоб забезпечити додержання 
визначеного законом строку», — по-
відомив перший заступник голови 
найвищого судового органу Ярослав 
Романюк.

Відкритим залишалося питан-
ня: чи захочуть володарі мантій, які 
протягом багатьох років «служи ли» 
одній юрисдикції, змінювати її. Усі 
крапки над «і» поставив П.Пи лип -
чук. Він повідомив: деякі судді напи -

сали заяви про те, що хочуть роз-
глядати справи іншої юрисдик ції. 
Так, добровольцями-«адміністра-
тивниками» стали: Микола Пінчук 
(раніше бу в у складі Військової 
судової колегі ї), Олег Кривенда, 
Олександр Прокопенко, Олександр 
Коротких (усі троє входили до Судо-
вої палати в кримінальних справах). 
Поповнити лави «господарників» 
вирішили Микола Балюк (колишній 
«цивіліст») та Анатолій Ємець (був 
у складі Військової судової колегії).

Тому на сьогодні чисельний склад 
палат ВС є таким: в адміністративних 
справах — 11 законників, у господар-
ських — 8, у кримінальних — 18, у 
цивільних — 10. 

 � Закінчення на стор.6

Олександр ТЕРЛЕЦЬКИЙ (ліворуч), якого колегіальний орган обрав заступником секретаря 

судової палати, приймав вітання від Голови ВС Петра ПИЛИПЧУКА.

У КОМІТЕТАХ ВР 

«Навчальна» 
консультація 
АНІ ГАЛУК 

Комітет ВР з питань правосуддя 
рекомендував парламенту 
прийняти за основу законопроект, 
яким пропонується наділити 
юридичні клініки при вищих 
навчальних закладах статусом 
суб’єктів надання безоплатної 
первинної та вторинної правової 
допомоги. На думку нардепів, 
прийняття закону не лише 
зробить юрконсультації 
доступнішими для 
малозабезпечених громадян, 
а й сприятиме підвищенню 
фахового рівня студентів. 

Ініціювання дискусій 

Під час першого в новому році за-
сідання комітету (11 січня) депутати 
досить оперативно розглянули запла-
новані питання. Та й, власне, порядок 
денний був не надто великий. Розпо-
чали зібрання на святковій ноті: члени 
комітету привітали Леоніда Грача та 
Дмитра Притику з днем народження. 
Аби не псувати святкового настрою, 
питання, які могли викликати супер-
ечки, вирішили не вносити до порядку 
денного й відклали на наступне засі-
дання. Утім, дискусії все ж не вдалось 
уникнути. Зокрема, різні позиції ви-
кликав урядовий законопроект щодо 
внесення змін до ст.81 закону «Про 
судоустрій і статус суддів» (№9556). 
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РЕФОРМИ

За крок 
до кодексу
ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Президент уніс до парламенту 
проект Кримінального 
процесуального кодексу, 
який має урівняти права сторін 
у судовому процесі та надати 
підозрюваним додаткові гарантії. 
На вул. Банковій сподіваються, 
що нардепи оперативно 
розглянуть документ і вже на 
початку весни глава держави 
зможе підписати акт.

Альтернативи не буде

Про те, що новий КПК вже повніс-
тю готовий і Віктор Янукович передав 
його парламентарям, повідомив на 
брифінгу радник Президента — ке-
рівник головного управління з питань 
судоустрою Адміністрації Президента 
Андрій Портнов. 

Ухвалення кодексу, який мав би 
по-новому рег улювати питання, 
пов’язані з порушенням, розсліду-
ванням і судовим розглядом кримі-
нальних справ, було міжнародним 
зобов’язанням нашої держави, взя-
тим нею на себе ще в 1995 р. Тоді ж 
почалось і опрацювання відповід-
ного проекту. Однак робота велась 
украй повільно — багато в чому через 
консервативність і небажання змін 
з боку правоохоронців. Нинішня ж 
влада зуміла прискорити процес. 

А.Портнов сподівається, що в пер-
шому читанні народні депутати під-
тримають новий КПК вже на початку 
лютого, а в березні приймуть його в 
цілому. Щоправда, навіть коли Пре-
зидент підпише законодавчий акт і він 
буде опублікований, відповідні поло-
ження набудуть чинності не відразу, а 
через 6 місяців. 

 � Закінчення на стор.2



ВІТАЄМО!

ВАСИЛЬ ЧУДНОВ
14 січня, 54 роки

Член Комітету ВР з питань бюджету, 
представник фракції Партії регіонів, на-
родний депутат VI скликання.

ВАСИЛЬ ПОТАПОВ
14 січня, 64 роки

Голова підкомітету Комітету ВР з питань 
бюджету, представник фракції Пар-
тії регіонів, народний депутат ІV—VI 
скликань.

ЛЕОНІД КОЖАРА
14 січня, 49 років

Заступник голови Комітету ВР у закор-
донних справах, представник фракції 
Партії регіонів, народний депутат V і VI 
скликань.

ЕДУАРД ПРУТНІК
15 січня, 39 років

Член Комітету ВР з питань національної 
безпеки і оборони, представник фракції 
Партії регіонів, народний депутат V та 
VI скликань.

СЕРГІЙ КОШИН
17 січня, 53 роки

Член Комітету ВР з питань Регламенту, 
депутатської етики та забезпечення ді-
яльності Верховної Ради, представник 
фракції БЮТ—«Батьківщина», народний 
депутат VI скликання.

НУРУЛІСЛАМ 
АРКАЛЛАЄВ
19 січня, 51 рік

Член Комітету ВР з питань сім’ї, мо-
лодіжної політики, спорту та туризму, 
представник фракції Партії регіонів, на-
родний депутат V та VI скликань.

ІВАН ДЕНЬКОВИЧ
20 січня, 49 років

Член Комітету ВР з питань Регламенту, 
депутатської етики та забезпечення ді-
яльності Верховної Ради, представник 
групи «Реформи заради майбутнього», 
народний депутат VI скликання.

ПЕРСПЕКТИВИ

Зміни в «кінці світу»
Чого чекати Україні від року дракона?
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Стародавня мудрість говорить, 
що від кожної зірваної травинки 
стрясається Всесвіт. У новому 
році «зриватися» будуть не тільки 
«травинки», а й цілі поля: від 
футбольних до правових. Для 
песимістів 2012-ий — і зовсім рік 
понурих «нетрів», у які їх завели 
пророцтва індіанців майя. Як-
не-як — кінець світу. Або кінець 
однієї епохи й початок нової... 

Євро над усе...

Через півроку Україна прийматиме 
гостей зі всієї Європи. У зв’язку із цим 
на другий план відійде не тільки під-
готовка до чергових парламентських 
виборів, а й, мабуть, усі гучні кримі-
нальні процеси в країні. 

З другого боку, футбольний фо-
рум — надудалий привід для за-
ломлення у свідомості європейців 
реноме нашої країни. Кожен гість, 
переїжджаючи за своєю командою 
з одного міста в інше, мимоволі по-
рівнюватиме прийом в європейській 
Польщі та в Україні, що стоїть під 
дверима ЄС. Це дає унікальний шанс 
довести «євроскептикам», що на схо-
ді ЄС сусідить не з пострадянською 
республікою, а з цілком європей-
ською державою, що має обширні 
ринки для інвестицій. І що саме 
Європа повинна бути зацікавлена 
в тому, аби інтегрувати потужний 
український потенціал.

Тим більше що 2012-й рік буде не-
простим для Старого світу з погляду 
порятунку з фінансового болота влас-
ної єдиної валюти. Можливо, саме 
Євро-2012 стане поштовхом для зміц-
нення євро як альтернативи долару, що 
захитався. Втім, якщо вірити прогно-
зам українського Кабміну, коливання 
іноземних валют на національну гро-
шову одиницю не вплинуть. 

КПК на вході — справедливість на 
виході

Якщо ж відкласти вбік головне «по-
трясіння» для України — на зелених 
газонах, то в багатьох інших сферах 
нас чекають не менші пертурбації: 
продовження земельної, житлової, со-
ціальної реформ і, звичайно ж, реформ 
у судочинстві. Очевидно, що тільки 

надзвичайні події можуть завадити 
ухваленню нового Кримінального 
процесуального кодексу, реформам 
адвокатури та прокуратури. А отже, 
можна чекати «кінця світу» для моно-
полії прокуратури в галузі нагляду за 
законністю в державі. 

Також незабаром запрацюють нові 
норми Кримінального кодексу, що 
гуманізують покарання за злочини, 
пов’язані з господарською діяльністю. 
А це — промінь світла для всього біз-
несу, який щодня ризикує опинитися 
в зоні пильної уваги органів контролю.

З новим КПК по-новому вибудо-
вуватимуться відносини й у сфері 
захисту прав підозрюваних і підсуд-
них. Причому вітчизняній адвокатурі 
також доведеться перебудовуватися, 
щоб відповідати новим правам і новим 
обов’язкам захисника. Але й у цьому 
навряд чи можна побачити «кінець 
світу» — навпаки, у підсумку судова 
система повинна отримати дійсно 
змагальний кримінальний процес і 
справедливіший результат у вигляді 
судового вироку. Причому, як про-
гнозують фахівці, набагато частіше 
підсудні почують слова «не винен» і 
«виправдати». 

Вибори з вибором і без

Рік дракона обіцяє чимало й по-
літичних подій як в Україні, так і за 
її межами. Відразу після Євро-2012 на 
політичних полях розгорнеться не-
абияка боротьба за численні більші й 
менші «чемпіонства». Адже обирати 
доведеться не тільки парламент, а й 

депутатів місцевих рад, голів великих 
міст і маленьких сіл... 

Для багатьох нинішніх політиків, 
уже звиклих отримувати народну до-
віру разом з відомішими соратника-
ми, 2012-ий стане роком перевірки на 
міцність власних рейтингів. Адже в 
списках, що скоротились удвічі, всім 
завсідникам парламентського залу 
місця явно не вистачить. Та й нові, мо-
лоді політики вже активно заявляють 
про свої претензії на народну довіру. 
На думку політологів, саме молоде 
покоління може піднести сюрприз 
своїм старшим конкурентам, оскіль-
ки частина так званого протестного 
електорату шукатиме альтернативу 
політикам, котрі набридли за останні 
роки. Причому не тільки з когорти 
нинішньої влади, а й з опозиційного 
табору.

Для простих виборців такі роки —
теж випробування на стійкість до 
обіцянок і красивих слів. Для одних 
виборча кампанія стане хоч якоюсь 
допомогою від кандидатів — цілком 
матеріальною й навіть їстівною, для 
інших — можливістю заробити на 
роздаванні агіток, участі в мітингах 
і власне на проведенні виборів. І тут 
уже не до «кінця світу», оскільки той, 
хто змарнує таку можливість восени 
цього року, наступних зустрічей з 
політиками може прочекати до зими 
2015-го.

«Рокіровка» зі всіма відомими

Для сусідньої Росії знаковим мав 
би стати березень цього року, на по-
чатку якого пройдуть президентські 
вибори. Але вже очевидно, що від 
якихось політичних потрясінь наш 
північно-східний сусід застрахувався 
передбаченою «рокіровкою» перших 
фігур у державі. Можна прогнозувати 
хіба що результат, з яким переможе 
Володимир Путін. Одні вбачають у 
цьому ознаки стабільності в країні, 
інші нарікають на політичний застій і 
розрізненість російської опозиції. 

Хоч як би там було, все йде до того, 
що формальна зміна лідера в парі 
Медведєв — Путін пройде без усклад-
нень. Реального, а головне — єдиного 
конкурента в російській опозиції не 
зростили, а до акцій протесту, які, зви-
чайно ж, будуть і після 4 березня, влада 
якщо й дослухається, то хіба що для 
того, щоб учасно покласти край навіть 
імовірності повторення «кольорових 

революцій» у колишніх братських рес-
публіках. Принаймні Кремль завжди 
може запозичити досвід спілкування 
з незадоволеними в білоруського ліде-
ра. І неважко припустити, що Європа 
мовчки змириться з таким різновидом 
демократії в головного постачальника 
сировинних ресурсів.

Для України результат кремлів-
ських пересувань матиме, по суті, таке 
ж значення, як і для самої Росії, тобто 
ніякого. За винятком імовірного заго-
стрення бажання нового-старого пре-
зидента ввійти в історію об’єднувачем 
слов’янських народів. У такому разі 
в Києва з’явиться шанс виторгува-
ти щось істотніше за 100-доларову 
знижку за зміцнення рядів Єдиного 
економічного простору. Тоді ні «кінця 
світу», ні «кінця газу» побоюватися не 
доведеться.

«Зелені гектари» біля Білого дому

Ще менше вплинуть на майбутнє 
України вибори в першій за величи-
ною боргу державі — Сполучених 
Штатах Америки. Правда, деякі екс-
перти скрупульозно аналізують плюси 
й мінуси ймовірних перемог висуван-
ця демократів або республіканців. 
Особливо в контексті впливу їхніх 
результатів на майбутнє традиційно 
базової для України іноземної валю-
ти — долара. 

В економічних колах дедалі час-
тіше звучать припущення, що чут-
ки про майбутній «кінець зеленого 
світу» поширюються фінансовими 
спекулянтами, які вже непогано під-
заробили на коливаннях євро й тепер 
готують нове поле для збору врожаю. 
І чим більше буде тих, хто повірить 
в їхні «пророцтва», тим значнішими 
будуть їхні доходи. Втім, вибори 45-го 
президента США пройдуть ближче до 
кінця року, а новий господар Білого 
дому обійме посаду в січні 2013-го, 
тобто вже після обіцяного майя «кін-
ця світу». 

До речі, ближче до 21 грудня, 
після завершення всіх можливих 
судових оскаржень оприлюднених 
результатів, збереться й Верховна 
Рада VII скликання. І те, що для окре-
мих політиків, котрим не вдасться 
зачепитися за прохідний бар’єр або 
пройти в «мажоритарці, буде дійсно 
«кінцем світу», для більшості укра-
їнців стане точкою відліку для нових 
змін і нових надій. �

ПРОЦЕДУРА

Заставний механізм
Кабінет Міністрів визначив 
порядок внесення коштів 
на спеціальний рахунок 
при застосуванні застави як 
запобіжного заходу. Відповідну 
постанову прийнято 11 січня.

Як повідомив міністр юстиції 
Олександр Лавринович, така ініціати-
ва спричинена змінами, що відбулися, 
зокрема, у зв’язку з нововведеннями 
ст.1541 Кримінально-процесуально-

го кодексу, внесеними законом щодо 
гуманізації відповідальності за пра-
вопорушення у сфері господарської 
діяльності. 

Зміни передбачають, що застава 
застосовується задля забезпечення 
належної поведінки особи, щодо якої 
вжито запобіжний захід, її явки за 
викликом до органу дізнання, слід-
чого, прокурора або суду, а також 
виконання інших покладених на неї 
обов’язків, передбачених ст.1491 КПК. 

У разі невиконання цих обов’язків 
внесені кошти звертаються в дохід 
держави. 

У свою чергу Уряд визначив ме-
ханізм застосування застави. Кошти 
вноситимуться в національній грошо-
вій одиниці на спеціальний рахунок 
органу, в провадженні якого перебуває 
кримінальна справа. 

Окрім того, визначено перелік осіб, 
котрі можуть внести заставу, а також, 
відповідно, перелік тих осіб, яким за-

бороняється бути заставодавцями. У 
постанові також наведено документи, 
у яких визначається розмір застави; 
документи, що є підставою для звер-
нення внесених коштів у дохід держа-
ви; особливості повернення застави в 
разі відмови заставодавця від узятих 
на себе зобов’язань, а також механізм 
повернення коштів за заявою заста-
водавця в разі винесення вироку чи 
постанови судді (ухвали суду) про за-
криття справи. �

ОПИТУВАННЯ З�Б 

Яка подія буде для 
вас найважливішою 
у 2012 році?

ВОЛОДИМИР 
ПИЛИПЕНКО, 
позафракційний:

— Для мене найважливішою подією буде 
те, що Верховна Рада прийме внесений 
Президентом проект нового Криміналь-
ного процесуального кодексу. Тим самим 
судова реформа отримає своє продов-
ження. Я сподіваюся, що це станеться 
вже під час наступної сесії ВР. 

ОЛЕКСАНДР ГОЛУБ, 
КПУ:

— Передбачити майбутнє я не можу й 
загадувати не люблю. Але сподіваюся на 
те, що врешті-решт держава змінить свій 
політичний і економічний курс унаслі-
док виборчої кампанії. Мої сподівання 
пов’язані тільки з цією подією.

ВАЛЕРІЙ БАРАНОВ, 
Народна партія: 

— Сподіваюся, що у 2012 році ситуація в 
Україні зміниться на краще. Насамперед, 
чекаю продовження процесу реформу-
вання. На черзі реформа адвокатури, 
прокуратури, кримінального процесу. 
Тому маю надію, що всі плани й наміри 
будуть реалізовані. Залишається вірити 
лише в хороше, а погане й саме прийде. 

КСЕНІЯ ЛЯПІНА, 
НУНС:

— Для мене, як для політика, найбіль-
шим випробуванням і очікуванням по-
точного року є вибори. Від них я чекаю 
перемоги сьогоднішньої опозиції і 
зміни влади. �

Записала 
ОЛЬГА ЖУКОВА

РЕФОРМИ

За крок до кодексу
Проект нового КПК вже у Верховній Раді

 � Закінчення, початок на стор.1

Закордонні експерти пропонували 
зробити ще більший перехідний пері-
од, але, за словами А.Портнова, зволі-
кати з реформою не можна.

Звісно, народні обранці можуть від-
коригувати документ, але кардиналь-
них змін бути не повинно. «Після того 
як Президент уніс цей законопроект, я 
не бачу жодних можливостей у будь-
якого лобі провести через парламент 
якусь іншу модель, яка суперечити-
ме цьому документу», — наголосив 
А.Портнов. Правда, він визнає, що дале-
ко не всі правоохоронці погоджуються 
зі зменшенням своїх повноважень.

Зламати грати

Серед головних принципів нового 
КПК радник глави держави відзначив 
забезпечення процесуальної рівності 
та змагальності сторін у кримінально-
му провадженні та надання сторонам 
рівних прав щодо подання суду до-
казів. За його словами, завдяки цьому 
вирок грунтуватиметься тільки на по-
казаннях, безпосередньо отриманих 
від сторін у ході судових засідань або 
під час досудового розслідування.

«Такий підхід дасть змогу одночас-
но вирішити питання, пов’язані з під-
вищенням захисту прав особи на стадії 
досудового розслідування. Зникне сенс 

отримання показань слідчим чи про-
курором із застосуванням насильства 
або погроз», — відзначив А.Портнов.

За його словами, підвищенню гаран-
тій прав підозрюваних і обвинувачених 
також сприятиме вдосконалення про-

цедури судового розгляду, скасування 
інституту повернення справи на додат-
кове розслідування. 

Захистити права підозрюваних 
мають і нові правила обрання запо-
біжних заходів. Так, тримання під 

вартою можна буде обрати лише у 
виняткових випадках. «Для його за-
стосування сторона обвинувачення 
повинна довести суду, що інші запо-
біжні заходи не зможуть забезпечити 
належної поведінки підозрюваного», —
підкреслив високопосадовець. Нато-
мість суд зможе вдатися до домашнього 
арешту або визначити розмір застави.

Проект кодексу передбачає додатко-
ві вимоги й до залів судових засідань. 
Так, залізні клітки, в яких тримають 
підсудних, пропонується замінити на 
скло або інші прозорі матеріали. За сло-
вами А.Портнова, підготовлені зміни 
мають сприяти і збільшенню кількості 
виправдальних вироків. 

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі 
Верховного Суду, на ухвалення ново-
го КПК очікують і служителі Феміди. 
Зокрема, про підтримку нововведень 
людьми в червоних мантіях розповів 
секретар Судової палати в криміналь-
них справах ВС Анатолій Редька. На 
думку суддів, чинний кодекс застарів, 
а прийняття нового сприятиме поси-
ленню гарантій захисту прав і свобод 
громадян. 

Також завершення підготовки 
проекту КПК привітали в Управлінні 
верховного комісара ООН у справах 
біженців у Білорусі, Молдові та Україні, 
відзначивши, що новації демонструють 
дотримання нашою державою міжна-
родних стандартів. �

А.Портнов роботу над проектом КПК завершив. Тепер черга парламенту.

2 новини і коментарі



ХАБАР

Арешт перед 
Різдвом
Напередодні Різдва, 6 січня, 
затримали начальника головного 
управління агропромислового 
розвитку Донецької обласної 
державної адміністрації Івана П.

Як повідомляє прес-служба про-
куратури Донецької області, проти 
начальника одного з управлінь Доне-
цької обласної державної адміністра-
ції порушено кримінальну справу «за 
фактом отримання хабара в особливо 
великому розмірі». Йому висунуто об-
винувачення за ст.368 КК («Одержання 
хабара»). 

«Встановлено, що підозрюваний ви-
магав від посадової особи однієї з ТОВ 
хабар в розмірі майже 1,5 млн грн. Після 
отримання всієї суми чиновник був за-
триманий», — ідеться в повідомленні. 
Кримінальна справа порушена за ознака-
ми злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК. 
Санкція статті передбачає позбавлення 
волі на строк від 8 до 12 років.

Ворошиловським районним судом 
міста Донецька стосовно підозрювано-
го обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою. Зараз з ним про-
водяться слідчі дії. �

КОРИСЛИВІ МОТИВИ

Інформація 
поза законом
Генеральна прокуратура України 
за матеріалами СБУ порушила 
кримінальну справу стосовно 
адвоката Е., який незаконно 
записував і продавав інформацію. 

Правоохоронні органи поруши-
ли справу проти вказаного адвоката 
за ознаками злочинів, передбачених 
ч.1 ст.359 («незаконне використання 
спеціальних технічних засобів не-
гласного отримання інформації») та 
ч.1 ст.3612 КК («несанкціоновані збут 
або розповсюдження інформації з об-
меженим доступом, яка зберігається в 
електронно-обчислювальних машинах 
(комп’ютерах), автоматизованих сис-
темах, комп’ютерних мережах або на 
носіях такої інформації»).

Як з’ясувалось, цей юрист у листо-
паді 2011 року за винагороду незакон-
но використав спеціальний засіб для 
негласного отримання інформації, а 
потім продав одержану в результаті 
використання цього приладу інформа-
цію. Спеціальний засіб, електронний 
носій інформації та грошові кошти 
вилучено. Підслідність кримінальної 
справи визначено за головним слідчим 
управлінням СБУ. 

Зазначимо, що спеціальні технічні 
засоби негласного отримання інформа-
ції — це технічні засоби, устаткування, 
апаратура, прилади і т.д., спеціально 
створені й розроблені для виконання 
завдань під час здійснення оператив-
но-розшукової діяльності, тобто вони 
можуть використовуватись виключно 
співробітниками таких служб. �

ВЕРДИКТ

Яєчню оцінили 
в три роки
Печерський районний суд 
м.Києва засудив активістів 
партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода» Олександра Лазаренка, 
Кирила Бабенцова й члена 
громадської організації «Чорний 
комітет» Богдана Тицького 
до 3 років позбавлення волі 
зі звільненням від покарання 
з випробувальним строком 2 роки 
за приготування 21 червня 2011-го 
яєчні на вічному вогні в парку 
Вічної слави в українській столиці.

Суд визнав молодих людей винни-
ми в скоєнні злочину, передбаченого 
ч.2 ст.297 КК («наруга над могилою, 
іншим місцем поховання або тілом по-
мерлого, здійсненого за попередньою 
змовою групою осіб»).

Згідно з вироком 20 червня 2011р. 
молоді люди імітували приготування 
яєчні на вічному вогні в парку Вічної 
слави, після чого з’їли її в Маріїнському 
парку, тим самим, на думку суду, вони 
поглумилися над могилами 32 солдатів, 
загиблих під час Другої світової війни, і 
могилою Невідомого солдата.

Самі засуджені своєї провини не ви-
знали і в ході слідства повідомили, що 
зважилися на ці дії на знак протесту проти 
притягнення до кримінальної відпові-
дальності Ганни Сінькової за приготуван-
ня яєчні на вічному вогні 16 грудня 2010 р., 
до того ж вони говорили, що не знали, що 
в парку Вічної слави є поховання. Вирок 
може бути оскаржений протягом 15 днів 
після його оголошення.

Як відомо, 30 червня 2011-го Печер-
ський районний суд м.Києва звільнив 
з-під варти 20-річну Г.Сінькову, яка 
обвинувачувалася в хуліганстві за 
приготування 16 грудня 2010 р. яєчні й 
сосисок на вічному вогні в парку Віч ної 
слави в Києві. �

СПРАВА

Додатковий тайм-аут
Суддям Апеляційного суду 
м.Києва забракло часу 
ознайомитися з додатками 
до «справи Леоніда Кучми». 
Це стало причиною перенесення 
засідання на 20 січня. Головує 
в цій справі суддя Галина 
Полтавцева, але є ймовірність 
того, що наступного разу 
за розгляд візьметься хтось 
інший, адже захисники Миколи 
Мельниченка заявили про її 
відвід. 

Менше 10 днів лишається в суддів 
для ознайомлення з усіма 26 тома-
ми «справи Кучми». Крім того, на 
початку січня Генпрокуратура до-
дала уточнювальні матеріали, яких 
більшість учасників процесу ще не 
бачили. За таких умов прийняття 

аде кватного рішення колегія визнала 
неможливим. 

Дехто з представників сторін зра-
дів такому повороту справи. У невдо-
волених з’явився додатковий час на те, 
аби продумати свої доводи.  

Адвокат колишнього охоронця 
Президента Микола Неділько навіть 
висловив недовіру складу суддів. «По-
бачивши, що головуючою є Полтав-
цева, я зрозумів, що сподіватись на 
об’єктивність не варто. Саме ця пред-
ставниця Феміди вже розглядала спра-
ви, пов’язані з вбивством Г.Гонгадзе, і 
щоразу її висновки базувалися на тому, 
що плівки Мельниченка незаконні», — 
пояснює М.Неділько. 

У свою чергу, представниця потер-
пілої сторони Валентина Теличенко 
чекає від апеляції рішення про повтор-
ний розгляд справи по суті, мотивую-

чи це тим, що Печерський районний 
суд м.Києва свого часу перевищив 
повноваження, даючи оцінку доказам: 
«Суд зосередився на плівках і на тому, 
що вони незаконні, не звертаючи уваги 
на інші докази, зібрані під час досу-
дового слідства. Але сукупність цих 
матеріалів і свідчень була достатньо 
вагомою підставою для того, щоб по-
рушити кримінальну справу». 

Діаметрально протилежної думки 
дотритримується Віктор Петруненко, 
адвокат Л.Кучми. 

За його словами, крім незаконних 
сфальсифікованих плівок, обвину-
вачення не має жодних доказів. Тож, 
за прогнозом захисника колишнього 
Президента, апеляційна інстанція 
підтвердить рішення Печерського 
райсуду. Як повідомлялося «ЗіБ» ра-
ніше, 14 грудня Печерський райсуд 

м.Києва вирішив, що Генпрокуратура 
безпідставно порушила кримінальну 
справу стосовно Л.Кучми. Дослідивши 
матеріали, суд встановив, що єдиною 
підставою для винесення постанови 
про порушення кримінальної справи 
проти екс-президента були аудіозапи-
си, зроблені М.Мельниченком.

Суд вирішив, що ці записи отри-
мані незаконним шляхом і не можуть 
уважатися доказом провини. 

Але такий стан справ не вдоволь-
няє іще одну сторону процесу, яку 
важко звинуватити в упередженості 
або недалекоглядності — Генеральну 
прокуратуру. Її представників обурює 
те, що зусилля слідства звели нанівець, 
визнавши докази несуттєвими для 
того, аби відкривати справу. 

Хто з учасників процесу отримає 
позитивний результат, покаже час. �

РЕАКЦІЯ

Несвідоме розслідування
Опозиція прагне самостійно досліджувати стан здоров’я Тимошенко
Хвороба Юлії Тимошенко 
продовжує приковувати увагу 
вітчизняного політикуму. Стан 
здоров’я екс-прем’єра коментують 
не лише її захисники з опозиції, 
а й представники провладних 
сил. Навіть останнє засідання 
погоджувальної ради парламенту 
не обійшлося без розгляду цього 
питання. 

У Раду — з поясненнями

Зростання уваги ЗМІ та політиків 
до здоров’я Ю.Тимошенко відбуло-
ся після того, як один з лідерів БЮТ 
Олександр Турчинов розповів, що 
6 січня, після прийому отриманих лі-
ків, екс-прем’єр зомліла й дві години не 
могла опритомніти. Ці слова настільки 
зацікавили парламентарів, що вони за-
просили на засідання погоджувальної 
ради голову Державної пенітенціарної 
служби Олександра Лісіцкова й пер-

шого заступника міністра охорони 
здоров’я Раїсу Моісеєнко. У присут-
ності лідерів парламентських фракцій 
та груп чиновники розповіли про своє 
бачення подій у Качанівській колонії.

О.Лісіцков повідомив, що ввечері 
6 січня Ю.Тимошенко стало зле й вона 
звернулася до сусідки по камері з про-
ханням покликати лікарів. За словами 
керівника пенітенціарної служби, вже 
за кілька хвилини їй було надано пер-
шу медичну допомогу.

Того ж дня начальник Качанівської 
колонії звернувся до МОЗ та головного 
управління охорони здоров’я Харків-
ської облдержадміністрації з прохан-
ням створити комісію для медичного 
обстеження Ю.Тимошенко, розповів 
О.Лісіцков. 7 січня було проведено 
інструментальне та лабораторне об-
стеження екс-прем’єра в одній з ме-
дичних установ Харкова, результати 
якого підтвердили попередні висно-
вки комісії МОЗ: захворювань, що 

потребують додаткового лікування, в 
Ю.Тимошенко не виявлено. За словами 
очільника тюремного відомства, стан 
Ю.Тимошенко задовільний.

Про відсутність об’єктивних ме-
дичних даних щодо зомління колиш-
нього Прем’єра заявила Р.Моісеєнко. 
Також вона підтвердила, що немає і 
додаткових захворювань. При цьому, 
за словами представниці МОЗ, головне 
для Юлії Володимирівни — пройти 
курс лікувальної фізкультури. Також 
має допомогти масаж.

Слідчі ініціативи

Доки лікарі шукали масажиста й 
інструктора з лікувальної гімнастики, 
нардепи сперечалися стосовно доціль-
ності створення тимчасової слідчої ко-
місії, яка мала б з’ясувати, що сталось 
із Ю.Тимошенко. Про необхідність 
створення ТСК заявив лідер фракції 
БЮТ Андрій Кожем’якін. 

Тим часом Голова ВР Володимир 
Литвин висловився проти винесен-
ня питання стосовно стану здоров’я 
опозиційного лідера до сесійної зали, 
що, на його думку, може буде некорек-
тним, принаймні доки дозволу на це 
не дала сама Ю.Тимошенко. На думку 
В.Литвина, нардепи, які за фахом є 
лікарями, можуть провести зустріч із 
членами комісії МОЗ і обговорити на-
явну інформацію.

У свою чергу очільник фракції Пар-
тії регіонів Олександр Єфремов ідею 
створення ТСК назвав політизацією 
теми про стан здоров’я Ю.Тимошенко. 

Депутати від БЮТ спробували 
переконати парламентську більшість 
у необхідності створити ТСК. Однак 
12 січня до спільного рішення дійти 
не вдалось, і опозиціонери заблоку-
вали трибуну парламенту, сподіваю-
чись, що такі дії допоможуть у пере-
говорах або принаймні привернуть 
до них увагу. �

ПРОЦЕС

«Кредит» на півмільйона
У справі екс-голови Держкомфінпослуг почалося судове слідство
ЮЛІЯ КІМ

Процес у «справі Василя Волги», 
екс-голови Держкомфінпослуг, 
перейшов у стадію судового 
слідства. Було зачитано 
обвинувальний висновок. Правда, 
представникам державного 
обвинувачення поки що вдалося 
осилити лише 40 сторінок зі 150. 
На наступному засіданні, 20 січня, 
планується дочитати «слідче 
резюме».

Тиха-гучна справа

Нагадаємо: В.Волзі інкримінують 
вимагання рекордного за розміром 
хабара — $0,5 млн. Йому пред’явлено 
обвинувачення за ч.3 ст.368 КК («одер-
жання хабара в особливо великому 
розмірі або службовою особою, що 
займає особливо відповідальне стано-
вище»). Односправцями В.Волги стали 
його колеги — колишні директор де-
партаменту тимчасового адміністру-
вання фінансово-кредитних установ 
Держкомфінпослуг Віктор Адамович, 
начальник юридичного департаменту 
Євген Гантимуров, помічник голови 
Держкомфінпослуг Олег Чернушенко 
й головний фахівець одного з депар-
таментів (а по суті, водій В.Волги) Ми-
кола Присяжнюк. Правда, останній до 
давання хабара стосунку не має, його 
обвинуватили в підробленні диплома 
й привласненні державних коштів 
(у вигляді незаконно отриманої ним 
зарплати). 

На відміну від гучних судових 
процесів у справах Юлії Тимошенко 
та Юрія Луценка, засідання у «спра-
ві В.Волги» проходять у спокійній, 
навіть, можна сказати, камерній об-
становці. Так, у залі суду присутні 
журналісти та представники Союзу 
лівих сил, але ведуть вони себе вель-
ми скромно й, здається, не створюють 
зайвих проблем судді Тетяні Овсе-
пян, котра головує на процесі. Втім, 
це цілком пояснено: В.Волга не хоче 
повторювати помилок своїх поперед-
ників і наполегливо позиціонує себе 
як політика, лояльного до влади. Вже 
після порушення стосовно нього кри-
мінальної справи він неодноразово 
це підкреслював. Адвокат екс-голови 
Держкомфінпослуг Євген Солодко теж 
акцентував на цьому увагу: «В.Волга, 
як і раніше, підтримує лінію Прези-

дента. Він не перебуває в опозиції до 
влади». 

Можливо, якусь камерність засі-
данню додавало й те, що воно проходи-
ло в невеликому приміщенні Шевчен-
ківського райсуду м.Києва. Присутні 
сповна змогли відчути проблему не-
дофінансування судів: крихітний зал, 
обшарпані стіни. Розкритиковані 
свого часу судові зали Печерського 
райсуду порівняно з тутешніми зда-
валися б королівськими хоромами. 
Суддя Т.Овсепян оголосила про забо-
рону на ведення фото- і відеозйомки. 
Можливо, частково це рішення було 
продиктоване й тим, що зал суду був 
явно не пристосований для цих цілей. 
Навіть без фотографів і операторів тут 
було так тісно, що деяким присутнім 
довелося стояти. 

Аудіозаписи — не доказ?

Окрім самого В.Волги, в клітці си-
дів і Є.Гантимуров. Він єдиний, окрім 
лідера Союзу лівих сил, не визнав своєї 
вини. Решта обвинувачених у ході слід-
ства розкололись і дали зізнавальні 
показання. Мабуть, тому тепер вони 
перебувають на підписці про невиїзд, 
а не сидять у СІЗО. 

Підтримати екс-голову Держком-
фінпослуг прийшла вся його сім’я: мати, 

дружина і четверо дітей. Тримався він 
порівняно непогано: усміхався, весело 
переговорювався з родичами й одно-
партійцями, навіть намагався жарту-
вати. Здавалося, Василь Олександрович 
сидить не за гратами, а на партійному 
засіданні. Коли зачитували обвину-
вальний висновок, В.Волга читав якусь 
пошарпану книжечку, потім попросив 
шоколадку в мами, що сиділа поряд, і 
став гучно шарудіти фольгою. Стало 
помітно, що його веселість — вимучена. 

До речі, саме підсудний наполіг 
на зачитуванні всього тексту обвину-
вального висновку (а не тільки його ре-
золютивної частини) — мовляв, хай усі 
присутні зрозуміють безгрунтовність 
висунутих обвинувачень.

Судячи з інформації слідства, 
В.Волга зажадав $0,5 млн за відміну 
рішення Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг про 
введення тимчасової адміністрації в 
Кредитній спілці «Перше кредитне 
товариство». У цієї спілки були про-
блеми, на неї скаржилися вкладни-
ки. І літом 2010 року в Одесу був на-
правлений «десант», який складався 
з представників Держкомфінпослуг і 
призначеної тимчасової адміністра-
ції. Проте в будівлю кредитної спілки 
їх не пустили. Ситуація повторилася. 
Незабаром керівникові «Першого кре-

дитного товариства» Андрію Азарову 
дали зрозуміти, що ціна питання про 
відміну рішення про введення тимча-
сової адміністрації — $0,5 млн. Оскіль-
ки в нього на той момент не було всієї 
суми, домовилися, що він передасть її 
частинами: перший «транш» — $250 
тис., два подальших — по $125 тис. Од-
нак А.Азаров виявився не таким про-
стим: він звернувся в правоохоронні 
органи, а компрометуючі розмови з 
співробітниками Держкомфінпослуг 
записав. В.Адамовича правоохорон-
ці затримали ще в лютому минулого 
року. Через деякий час узяли В.Волгу, 
Є.Гантемирова й О.Чернушенка. 

Сам В.Волга безпосередньо з 
А.Азаровим не розмовляв і хабара не 
вимагав. Діяв він через посередників — 
тих же Є.Гантемирова, В.Адамовича, 
О.Чернушенка. І хоча прямих доказів 
його провини немає, дещо Василю Олек-
сандровичу все-таки доведеться пояс-
нити суду. Наприклад, зміст своїх роз-
мов з В.Адамовичем, Є.Гантемировим 
та О.Чернушенком. Судячи із зачи-
таного обвинувального висновку, ці 
бесіди вельми двозначні. Скажімо, під 
час однієї з них мова йшла про гроші, 
причому згадувалось у зв’язку із цим 
«Перше кредитне товариство». В.Волга 
пояснив слідству, що мався на увазі 
обсяг приватних інвестицій, які може 
привернути А.Азаров для відновлен-
ня платоспроможності спілки. А ось 
змісту у деяких розмов підсудний так 
і не зміг пояснити. Наприклад, важко 
зрозуміти, чому невдовзі після довірчої 
бесіди з А.Азаровим у ресторані «Чорне 
море» (там нібито й домовилися про ха-
бар) В.Адамович скинув В.Волзі СМС із 
цифрою 500. Слідчим він сказав, що це, 
мовляв, його «фішка» — відправляти 
СМС цифрами.

Правда, за слова ми а двоката 
Є.Солодка, більшість аудіозаписів ве-
лися за ініціативою самого А.Азарова, 
а отже, не можуть бути доказами в суді. 

До речі, перед початком судового 
слідства прокуратура подала кілька 
клопотань, які суд задовольнив. На 
одне з них відразу ж звернули увагу всі 
журналісти. Прокуратура клопотала 
про накладення арешту на квартири, 
які належать підсудному В.Адамовичу 
(мова йшла про 1/4, 1/3 і т.д. при-
міщень у різних районах Києва). Як 
з’ясувалося, зі всіх перерахованих 
квартир тільки одна була власністю 
В.Адамовича, інші належали його од-
нофамільцям. �

В.Волзі доведеться пояснити суду, про що ж він розмовляв по телефону зі своїми колегами. 
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ПОЗИЦІЯ

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 
суддя Верховного Суду Ігор САМСІН: 

«Моральне обличчя суддівського 
корпусу — під загрозою»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

2011 рік став особливим як для 
всього вітчизняного юридичного 
співтовариства, так і для окремо 
взятого українця. Адже вперше 
добір претендентів на посади 
суддів був проведений за новими 
правилами, передбаченими 
законом «Про судоустрій і статус 
суддів». Але без ложки дьогтю 
в бочці меду не обійшлося. 
Деякі кандидати, котрих Вища 
кваліфікаційна комісія суддів, яка 
здійснювала добір, не допустила 
до участі в конкурсі на заміщення 
вакансій більш ніж у 300 храмах 
Феміди, подали позов до Вищого 
адміністративного суду. Постійно 
діючий орган, отримавши від 
громадян інформацію про те, що 
кілька претендентів учиняли 
дії, несумісні зі званням судді, 
вирішив провести перевірку. До її 
завершення «кваліфікаційники» 
не могли допустити кандидатів 
до участі в конкурсі, тому й 
відмовили їм. Претенденти не 
погодилися з таким рішенням, і 
ВАС їх у цьому підтримав. То чи 
потрібно перевіряти особисті 
й моральні якості майбутніх 
володарів мантій? На це та інші 
запитання кореспондентці «ЗіБ» 
відповів голова ВККС, суддя ВС 
Ігор САМСІН.

«Суддя повинен бути прикладом 
законослухняності»

— Ігорю Леоновичу, чому при першо-
му доборі кандидатів на посади суддів 
виникли проблеми з такою процедурою, 
як перевірка особистих і моральних якос-
тей? Чи складно було її проводити?

— Це завдання непросте для ви-
конання, але вкрай важливе. Адже не 
дарма законодавець в ст.70 закону «Про 
судоустрій і статус суддів» зобов’язав 
перевіряти кандидата на посаду судді з 
погляду не тільки професійних навиків, 
готовності здійснювати правосуддя, а і 
його моральних і особистих якостей. По-
винен сказати, що ВККС ретельно дотри-
мувала процедуру оцінки кандидатів, 
звертаючи особливу увагу на моральні 
принципи й соціальну поведінку осіб, 
котрі заявили про своє бажання здій-
снювати правосуддя.

Зауважу, що провести таке оціню-
вання об’єктивно та з високою мірою 
достовірності дозволило чинне за-
конодавство. Зокрема, мова йде про 
можливість упливати на процес до-
бору суддів шляхом надання ВККС ін-
формації про кандидатів, що з’явилась 
у громадськості, на підставі ч.3 ст.69 
закону «Про судоустрій і статус суд-
дів». Уважаю це дуже прогресивним, 
адже така можливість є невід’ємною 
частиною контролю громадянського 
суспільства за діяльністю системи 
правосуддя.

— Чому ж при доборі кандидатів на по-
сади суддів важливо встановити, чи від-
повідає людина не тільки за професійною 
підготовкою, а й за своїми моральними 
якостями вимогам, які висуваються до 
претендентів?

— Донедавна таке питання я б ува-
жав риторичним, таким, що не вима-
гає відповіді через очевидність остан-
ньої. Визнаю, що помилявся: моральне 
обличчя суддівського корпусу — це, як 
я зрозумів, тема дискусійна й ще не ви-
черпана. Принаймні в Україні.

Ту т дозволю собі зробити не-
великий ліричний відступ і згадати 
про квінтесенцію судової реформи і 
всіх змін, з нею пов’язаних. Автори-
тет судової влади — це те, про що ми 
сперечаємось і постійно говоримо зі 
своїми зарубіжними колегами та один 
з одним. Не можна, щоб громадянин, 
звертаючись до суду, вже відчував 
побоювання, що його справу розгля-
датиме суддя, чиї моральні засади 
дозволяють порушувати закон і за-
охочувати правопорушення. Не маю 
найменшого сумніву в тому, що в розу-
мінні наших співгромадян грамотний, 
чесний, порядний суддя — це суддя, 
якому можна довірити розгляд своєї 
справи через перш за все моральні 
якості цього служителя Феміди, а не 
його кваліфікацію.

— Ви вважаєте, що в Україні ще не-
має розуміння важливості того, що 
кандидат на посаду с удді повинен 
дотримуватися високих моральних 
принципів?

— Я б не був таким категоричним. 
Але зізнаюся: для мене виявився не-
сподіваним обраний Вищим адміні-
стративним судом підхід, викладе-
ний у рішенні від 22.12.2011 у справі 
за позовом Жана Запрути до ВККС 
про визнання дій протиправними, 
спонуканні вчинити дії, визнанні 
незаконними рішень. Суть спору зво-
дилася до того, що кандидат на поса-
ду судді — позивач у справі — вважав 
незаконною відмову ВККС у допуску 
його до участі в конкурсі на заміщення 
вакантної посади судді Ленінського 
районного суду м.Севастополя. 

Нагадаю: 14 листопада 2011 року 
трьом кандидатам було відмовлено в 
допуску до участі в конкурсі. Відпо-
відно до положень ст.91 закону «Про 
судоустрій і статус суддів» ВККС «про-
водить добір кандидатів на посаду 
судді вперше, в тому числі організовує 
проведення щодо них спеціальної пе-
ревірки відповідно до закону та при-
ймає кваліфікаційний іспит; вносить 
до Вищої ради юстиції рекомендацію 
про призначення кандидата на посаду 
судді для подальшого внесення відпо-
відного подання Президентові».

При цьому, враховуючи приписи 
стст.66, 70, 71 закону «Про судоустрій 
і статус суддів», добір кандидатів на 
посаду судді вперше, у тому числі й 
конкурсний відбір, направлений на 
те, щоб визначити претендентів, які 
за рівнем теоретичних знань і профе-

сійної підготовки, а також за своїми 
особистими і моральними якостями 
можуть бути рекомендовані комісією 
на посаду судді і за наслідками роз-
гляду такої рекомендації можуть бути 
призначені на посаду судді, здійснюва-
ти правосуддя, дотримуючись правил 
суддівської етики.

За загальним правилом суддівської 
етики, суддя повинен бути прикладом 
законослухняності, завжди поводи-
тися так, щоб міцніла віра громадян 
у чесність, незалежність, неупередже-
ність і справедливість суду. Служитель 
Феміди повинен докладати всіх зусиль, 
щоб, на думку розсудливої, законос-
лухняної та інформованої людини, 
його поведінка була бездоганною.

Кандидат на посаду судді зобо-
в’язаний розуміти, що бажання отри-
мати статус судді покладає на нього до-
датковий тягар відповідальності за  свою 
поведінку, у тому числі й у минулому. 

Громадськість чекає, щоб кандидат на 
посаду судді не тільки був професіона-
лом, а й за своїми особистими і мораль-
ними якостями відповідав високим 
стандартам поведінки в професійному, 
суспільно-політичному та приватно-
му житті.

У комісію надійшла скарга від 
людини, котра знає Ж.Запруту. У ній 
містилися відомості про попередню 
«професійну» діяльність кандидата 
під час проходження служби в ор-
ганах внутрішніх справ. Зокрема, 
указувалося на те, що претендент не-
одноразово здійснював протиправні 
дії в 1994—1996 роках. Для перевірки 
вказаних відомостей була призначена 
спеціальна перевірка.

Також ВККС вирішила, що канди-
дат не може брати участі в конкурсі 
до отримання результатів перевірки 
обставин і фактів, викладених у звер-
ненні громадянина, оскільки без від-
повідної перевірки участь кандидатів 
у конкурсі призведе до застосування 
ВККС лише визначеного ст.71 закону 
«Про судоустрій і статус суддів» пер-
шочергового критерію відбору — кіль-
кості балів, отриманих за наслідками 
кваліфікаційного іспиту, що може 
позбавити комісію можливості враху-
вати факти й обставини, які негативно 
характеризують кандидатів на посади 
суддів, якщо такі підтвердяться в ході 
перевірки.

— Чим обгрунтовувалася необхід-
ність проведення перевірки?

— Інформація такого характеру ви-
кликала в членів комісії закономірні та, 
слід підкреслити, виправдані сумніви 
в тому, що репутація вищезазначеного 

кандидата, набута ним раніше, допо-
може йому особисто на посаді судді 
та всьому суддівському корпусу заслу-
жити довіру громадськості. Крім того, 
провести спеціальну перевірку було 
необхідно згідно з положеннями ст.68 
закону «Про судоустрій і статус суддів».

«Виконання рішення породжує 
більше запитань, ніж відповідей»

— Повернемося до рішення у «справі 
Запрути». Чому ВАС визнав рішення ВККС 
незаконним?

— ВАС скасував рішення ВККС 
про відмову кандидатові в допуску 
до конкурсу, пославшись на те, що на 
момент ухвалення цього рішення ко-
місія ще не мала результатів спеціаль-
ної перевірки. При цьому касаційний 
суд, який розглянув справу в першій 
та останній інстанції, послався на по-
ложення ст.127 Конституції та ст.64 
закону «Про судоустрій і статус суддів», 
що встановлюють загальні вимоги до 
кандидата на посаду судді.

З погляду скаржника, котрий звер-
нувся до ВККС із інформацією про 
кандидата, ситуація, очевидно, вигля-
дає зовсім не так однозначно, як з по-
гляду колегії суддів ВАС, що ухвалила 
таке рішення. Я б, наприклад, не зміг 
пояснити цій людині, чому її інфор-
мація, така важлива для прийняття 
рішення про відповідність кандидата 
званню судді, не взята до уваги й фак-
тично залишилася незатребуваною.

Я, як суддя з великим стажем ро-
боти (вже 15 років є суддею ВС), у 
згаданій постанові ВАС не бачу від-
повідей на низку ключових питань. 
Яке законодавче положення порушила 
ВККС, прийнявши оскаржене рішення, 
і в чому полягає неправомірність ска-
сованого акта індивідуальної дії? Як 
не шукав я хоч би слабкого натяку на 
мотивацію ухваленого рішення, але не 
знайшов його у вказаній постанові: суд 
обмежився констатацією (простіше 
кажучи, цитуванням) ч.3 ст.2 КАС. І 
як, на думку суду, мала вчинити комі-
сія: рекомендувати кандидата (тобто 
позивача у справі), а згодом, устано-
вивши, що інформація стосовно нього 
підтвердилася, відкликати рекоменда-
цію? Такої процедури законодавець не 
передбачив.

— Чи є вихід із цієї ситуації? Сьогодні у 
вас на руках є постанова ВАС. Що повинна 
робити ВККС?

— Звичайно, рішення ВАС всту-
пило в законну силу, оскарженню не 
підлягає і, відповідно, буде виконане 
комісією. Проте виконання судового 
рішення теж породжує більше за-
питань, ніж відповідей. ВАС єдиною 
підставою для скасування рішення 
комісії назвав те, що ВККС, не маючи 
результатів перевірки інформації, ви-
кладеної у зверненні громадянина Ч., 
дійшла необгрунтованого висновку, 
що Ж.Запрута як кандидат на посаду 

судді не відповідає вимогам, установ-
леним ст.127 Конституції та ст.64 за-
кону «Про судоустрій і статус суддів». 

Одначе таких висновків комісія 
не робила! Підставою для відмови в 
допуску до участі в конкурсі став той 
факт, що необхідно провести перевір-
ку інформації, викладеної у звернен-
ні громадянина Ч., про здійснення 
Ж.Запрутою протиправних дій та 
його неетичну поведінку, а час закін-
чення такої перевірки спрогнозувати 
неможливо.

Також у постанові ВАС мовить-
ся, що комісія діяла «упереджено» й 
«нерозумно», але в чому конкретно 
полягає упередженість і нерозум-
ність — залишається загадкою. Невже 
упередженими є дії, причому в межах 
передбачених законом повноважень, 
щодо перевірки інформації про осо-
бисті й моральні якості кандидата 
на посаду судді? А чи розумним було 
допустити до участі в конкурсі канди-
дата, формально визначити його пере-
можцем конкурсу й навіть рекомен-
дувати на посаду судді, і лише потім, 
отримавши підтвердження негативної 
інформації про нього, перебувати в 
розгубленості та вирішувати виниклу 
проблему?

І найголовніше, на мій погляд, те, 
що ВАС не виконав свого процесу-
ального обов’язку, в постанові немає 
відповіді на основне питання: як саме, 
на думку суду, мала діяти комісія? 
Який алгоритм дій повинен бути нею 
виконаний? 

Відсутність у постанові відповід-
них мотивів надзвичайно ускладнює 
її виконання, адже для усунення по-

рушень закону й поновлення прав 
кандидата передусім необхідно ви-
значитися з тим, у чому ж полягала 
незаконність рішення і як повинна 
діяти ВККС.

Не зрозуміла й резолютивна части-
на постанови ВАС — визнати рішення 
комісії незаконним, і крапка. Тому й 
виникають складнощі з його виконання. 
При цьому, якщо Ж.Запрута звернеть-
ся до нас із заявою про допуск його до 
участі в конкурсі, ми будемо змушені 
звернутися до суду із запитанням: які 
дії повинна зробити комісія? Раптом 
ВККС знову прийме «не те» рішення, а 
кандидат знову його оскаржить, і ВАС 
кандидата підтримає.

— Цій тяжбі кінця-краю не видно.
— Так, суд повинен виносити рішен-

ня не для того, щоб просто його винести, 
а для того, щоб знайти вихід із ситуації, 
в яку потрапив позивач, і сказати: орган, 
який ухвалив рішення (в даному випад-
ку ВККС), діяв незаконно.

Проте не просто констатувати факт 
незаконності рішення або дій, а й пояс-
нити, у чому помилка цього органу: на-
приклад, згідно з нормами конкретної 
статті закону слід було діяти певним 
чином, а комісія діяла інакше, чим і 
порушила закон.

На мій погляд, посилання в поста-
нові суду на те, що комісія порушила 
право кандидата на зайняття вакансії 
судді саме в конкретному суді, буде 
безпідставним. 

Чим же комісія порушила право 
кандидата на обіймання посади суд-
ді? Невже претендентам та й іншим 
юристам не зрозуміло, що процедура 
призначення на посаду судді карди-
нально змінилася? Суддя — це про-
фесія, що передбачає однакові статус 
і повноваження незалежно від місцез-
находження суду, чи то місцевий суд 
Києва, Одеси, Макіївки або будь-якого 
іншого населеного пункту. Те, в яко-
му регіоні України суддя вершитиме 
правосуддя, вже інше питання, ви-
рішувати яке законом уповноважена 
насамперед ВККС. 

Не зайвим буде нагадати, що на 
етапі подання у ВККС документів пре-
тендентами на зайняття посади судді 
ніхто з них не заявляв про те, в якому 
суді якого регіону України він хоче 
працювати. Та й таке бажання канди-
дата не є пріоритетним. 

«Навіщо допускати помилки 
при доборі кандидатів 
на посади суддів?»

— А якщо кандидата, наприклад, не 
допустили до участі через те, що спецпе-
ревірка підтвердила: у біографії претен-
дента є факти, що його дискредитують, 
і через ці обставини він не може надіти 
мантію. Що далі? Як бути з таким кан-
дидатом? 

— Комісія повинна розглянути пи-
тання про його виключення з резерву.

— Закон це передбачає?
— Є загальна норма: комісія допус-

кає до участі в конкурсі тих, хто склав 
кваліфікаційний іспит. А останній, як 
я вже відзначав, полягає не тільки в 
з’ясуванні рівня знань, а й визначенні 
особистих і моральних якостей. 

— Наскільки нам відомо, Ж.Запрута — 
не єдиний, хто звернувся з позовом до 
ВАС. 

— ВККС відмовила в допуску до 
конкурсу ще одному кандидатові, який 
хотів працювати в Дзержинському 
райсуді м.Харкова. Цього разу під-
ставою стало звернення громадянина, 
в якому говорилося про те, що кан-
дидат злочинним шляхом намагався 
оволодіти житлом, яке належало сім’ї 
заявника. За цим епізодом комісія про-
водить спеціальну перевірку, а ВАС пе-
ребуває в процесі розгляду позову про 
скасування відмовного рішення ВККС.

— Тобто крапку в цьому питанні ще не 
поставлено?

— Думаю, час покаже, як нам у май-
бутньому діяти в таких ситуаціях. Але 
все-таки, на моє глибоке переконання, 
якщо людина веде аморальний, засу-
джуваний суспільством спосіб життя, 
але відповідає вимогам ст.127 Консти-
туції та ст.64 закону «Про судоустрій і 
статус суддів» — це ще не привід робити 
таку особу суддею.

Ми боремося з подібними проявами 
в системі судів і прагнемо викоренити 
шкідливі елементи, що ганьблять зван-
ня судді. Навіщо допускати помилки 
при доборі кандидатів на посади суддів? 
Щоб надалі від них страждати і ставити 
під загрозу моральне обличчя всього 
суддівського корпусу?! �

Ігор САМСІН народився 

30 листопада 1957 р. в 

с.Сушне Радехівського району 

Львівської області.

У 1983 р. закінчив юридичний 

факультет Львівського 

державного університету 

ім. І.Франка. Працював 

адвокатом, завідувачем 

юридичної консультації 

Калинівського району 

Вінницької області.

У 1987 р. обраний народним 

суддею Літинського районного 

народного суду Вінницької 

області, а в 1991-му — суддею 

Вінницького обласного суду.

Із квітня 1995 р. — суддя 

Верховного Суду. Неодноразово 

обирався до складу Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів. 

16 вересня 2010 р. 

призначений до складу ВККС 

головою Державної судової 

адміністрації. Цього ж дня 

був обраний головою комісії.

Ігор Леонович — 

заслужений юрист України, 

кандидат юридичних наук. 

Нагороджений орденом 

«За заслуги» ІІІ ступеня.

«Не можна, щоб громадянин, звертаючись 
до суду, вже відчував побоювання, що його 
справу розглядатиме суддя, чиї моральні 
засади дозволяють порушувати закон».

4 від першої особи



Порівняльна таблиця обсягів фінансування судової влади у 2011—2012 роках

Найменування 

Загальний фонд Спеціальний фонд Загалом

2012 рік 2011 рік 2012 рік 2011 рік

2012 рік 2011 рік
видатки 
споживання

з них
видатки 
розвитку

Всього Всього видатки 
споживання

видатки 
розвитку

Всього Всього
оплата праці ком. 

послуги

Державна судова адміністрація 2 105 743,0 1 493 835,2 20 343,9 79 499,2 2 185 242,2 2 384 896,7 1 836 300,0 10 000,0 1 846 300,0 142 100,0 4 031 542,2 2 526 996,7

Організаційне забезпечення 
діяльності судів та установ судової 
системи

40 091,1 26 142,0 2 103,0 20 000,0 60 091,1 37 759,9 33 311,6 0,0 33 311,6 0,0 93 402,7 37 759,9

Місцеві господарські суди 169 047,5 123 162,2 1 177,4 0,0 169 047,5 185 496,2 135 610,2 355,7 135 965,9 13 640,0 305 013,4 199 136,2

Загальні апеляційні суди 380 897,1 277 342,3 2 879,4 0,0 380 897,1 381 305,6 298 842,1 562,5 299 404,6 7 115,0 680 301,7 388 420,6

Загальні місцеві суди 1 109 415,7 807 426,4 8 893,7 0,0 1 109 415,7 1 343 031,4 1 096 521,4 7 992,7 1 104 514,1 117 920,0 2 213 929,8 1 460 951,4

Апеляційні господарські суди 76 018,0 55 344,8 583,0 0,0 76 018,0 122 149,1 57 620,7 52,8 57 673,5 3 400,0 133 691,5 125 549,1

Вища кваліфікаційна комісія суддів 37 659,8 18 665,1 1 783,0 15 199,2 52 859,0 33 249,1 0,0 0,0 0,0 0,0 52 859,0 33 249,1

Національна школа суддів 19 477,3 12 720,5 630,3 0,0 19 477,3 5 499,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19 477,3 5 499,7

Виконання рішень судів на користь 
суддів

10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 8 573,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 8 573,8

Апеляційні адміністративні суди 114 681,2 72 390,2 1 013,4 10 000,0 124 681,2 93 356,1 98 452,0 671,6 99 123,6 10,0 223 804,8 93 366,1

Місцеві адміністративні суди 148 455,3 100 641,7 1 280,7 34 300,0 182 755,3 174 475,8 115 942,0 364,7 116 306,7 15,0 299 062,0 174 490,8

Верховний Суд 103 518,8 54 407,8 1 845,4 0,0 103 518,8 93 234,9 142,8 0,0 142,8 500,0 103 661,6 93 734,9

Вищий спеціалізований 
суд  з розгляду цивільних і 
кримінальних справ

104 819,0 72 604,4 4 980,0 58 500,0 163 319,0 129 958,9 3 014,7 4 331,2 7 345,9 2 500,0 170 664,9 132 458,9

Вищий господарський суд 100 973,3 67 583,3 4 269,6 53 703,6 154 676,9 123 791,4 8 049,3 15 800,8 23 850,1 0,0 178 527,0 123 791,4

Вищий адміністративний суд 89 056,2 61 076,7 1 602,7 17 800,0 106 856,2 85 318,5 709,5 0,0 709,5 10,0 107 565,7 85 328,5

Конституційний Суд 67 356,7 41 174,2 1 828,9 0,0 67 356,7 59 748,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67 356,7 59 748,1

тис. грн.

КОШТОРИС

Бюджетний калькулятор
Фінансування судів зросте в 1,5 раза, 
а зарплату законникам нараховуватимуть за новими правилами

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Як казав один з 
мультиплікаційних героїв, як 
корабель назвеш, так він і попливе. 
Це правило можна застосувати й 
до головного фінансового закону: 
від того, який розмір видатків 
для Феміди в ньому передбачений, 
залежатиме якість правосуддя. 
Останні роки проблема нестачі 
коштів часто заводила суди в 
глухий кут: вони неодноразово 
заявляли, що можуть припинити 
діяльність. А чи покращиться 
ситуація в цьому році й чи 
вистачить у держави коштів на 
забезпечення справедливого, 
неупередженого та незалежного 
правосуддя?

Два подарунки

2011 р. став випробувальним стро-
ком як для самої Феміди, так і для тих, 
хто «опікується» нею: Державної судо-
вої адміністрації, органів суддівського 
самоврядування. Адже всі вони мали 
торувати шлях для нововведень, пе-
редбачених законом «Про судоустрій 
і статус суддів», та боротися з недо-
ліками. Особлива увага приділялася 
вирішенню проблеми браку бюджет-
них коштів, від якого кожного року 
страждає вся судова система. Проте без 
втручання парламентарів поліпшити 
фінансове становище законників не 
вдалося б.

У 2012-му завдяки спільним зу-
силлям народних депутатів, ДСАУ та 
рад суддів на третю гілку влади чека-
тимуть два подарунки. Перший — су-
довий збір, який зараховуватиметься 
до спеціального фонду держбюджету. 
Ці гроші спрямовуватимуться «на за-
безпечення здійснення правосуддя, 
зміцнення матеріально-технічної 
бази судів, включаючи створення 
та забезпечення функціонування 
Єдиної судової інформаційної сис-
теми, веб-порталу судової влади, 
комп’ютерних локальних мереж, су-
часних систем фіксування судового 
процесу, придбання та обслуговуван-
ня комп’ютерної і копіювально-роз-
множувальної техніки, впроваджен-
ня електронного цифрового підпису».

Своїй появі цей подарунок за-
вдячує закону «Про судовий збір», 
прий нятому влітку 2011 р. Чинності 
акт набув 1 листопада того ж року. 
«ДСАУ активно підтримувала при-
йняття цього закону. Він посилить 
незалежність судів і при цьому до-
зволить суттєво підвищити рівень 
фінансового та матеріально-техніч-
ного забезпечення органів судової 
влади. Здебільшого завдяки при-
йняттю цього закону бюджетний 
запит на 2012 р., сформований ДСАУ, 
передбачає збільшення видатків на 
утримання судів на 50%», — розповів 
у інтерв’ю нашому виданню очільник 
ДСАУ Руслан Кирилюк.

Другий презент — уведення в дію 
положень закону «Про судоустрій 
і статус суддів», які регулюють питання 
суддівської винагороди. З 1 січня 2012 р. 
посадовий оклад володаря мантії, 
який працює в місцевому суді, вста-
новлюється в розмірі 8 мінімальних 
зарплат. Крім цього, законники отри-
муватимуть доплату за вислугу років, 
перебування на адмінпосаді, науковий 
ступінь і роботу, яка передбачає допуск 
до державної таємниці.

«Ці два кроки забезпечують пе-
редумови для поліпшення фінансового 
становища судів, а самі цифри, на які 
це фінансування збільшиться, зале-
жатимуть здебільшого від загально-
го економічного становища держави. 
Слід зазначити, що розмір судового 
збору в багатьох випадках залежить від 
розміру мінімальної заробітної плати. 
Зростатиме величина цього соціально-
го стандарту — зростатимуть і видатки 
на судочинство», — вважає Р.Кирилюк.

«Небезпечний» спецфонд

Однак судовий збір та «запуск» 
ст.129 «Суддівська винагорода» мо-
гли стати не приємним подарунком 
для Феміди, а ї ї головним болем. 
Адже спершу планувалося, що суд-
дівську винагороду виплачуватимуть 
із спецфонду бюджету, який форму-
ватиметься за рахунок коштів, котрі 
надходять від судового збору. Така 
позиція Уряду здавалася непохитною. 
Проте представникам ДСАУ та органів 
суддівського самоврядування вдалося 
«переконати» Кабмін не робити такого 
кроку. «Суди — не госпрозрахункові 
організації, і суддівська винагорода не 
повинна залежати від того, наскільки 
буде наповненим спецфонд, а належне 
фінансування суддівської винагороди 
є гарантією незалежності суддів», — 
такою була думка голови Ради суддів 
України Ярослава Романюка.

Згідно з кошторисом зарплати 
законників виплачуватимуться із 

загального фонду держбюджету. За 
рахунок спецфонду забезпечувати-
муться всі інші потреби здійснення 
правосуддя, зокрема й оплата праці 
співробітників апарату судів.

Побоювання судової влади були 
зрозумілі: сума доходу від судового 
збору, закладена в бюджеті, — майже 
1,9 млрд грн. — була переконливою, 
проте не вселяла надії на забезпечення 
належного фінансування. Адже важ-

ко передбачити, скільки осіб, органів 
чи установ звернеться до суду й чи не 
будуть вони звільнені від сплати збору.

І ще один момент мав насторожити 
Феміду. За словами деяких політиків, 
закон «Про судовий збір» повинен 
розвантажити суди: акт спонукатиме 
громадян до пошуку самостійного та 
мирного вирішення дрібних спорів, що 
призведе до зменшення кількості по-
зовів. Адже якщо за подання до суду 
заяви чи скарги доведеться викласти 
чималу суму, то позивач не один раз 
зважить усі «за» і «проти» такого рі-
шення.

Такий прогноз і викликає занепо-
коєння: у разі зменшення звернень до 
обителей Феміди зменшиться й дохід 
держбюджету від сплати судового збо-
ру. Висновок напрошується один: якби 
кошти збору йшли на оплату праці за-
конників, то з її своєчасністю та повно-
тою виникали б проблеми.

Прихильність фінансової 
фортуни

«У законі «Про Державний бюджет 
України на 2012 рік» для потреб судів 

передбачено в півтора раза більше 
коштів, ніж у 2011-му. Очевидно, що 
заплановане в новому році збільшен-
ня фінансування не вирішить усіх 
проблем судової гілки влади, однак 
такий крок повинен стати позитивною 
тенденцією на наступні роки», — наго-
лошував Президент, вітаючи володарів 
мантій з професійним святом — Днем 
працівників суду.

Так, видатки для обителей Феміди 
збільшили, але чи буде задоволено всі 
потреби — вже інше питання. За сло-
вами Р.Кирилюка, цифри в прийня-
тому парламентом держбюджеті-2012 
істотно не відрізняються від тих, які 
були в проекті цього документа після 
його прийняття в першому читанні. 
Тобто можна сказати, що після про-
ходження всіх законодавчих «кіл» 
бюджетному запиту пощастило вці-
літи.

Серед вищих спеціалізованих 
с у д і в  па л ьм у пе ршо с т і  т ри м ає 
Ви щ и й г ос подарс ьк ий с у д :  д л я 
нього планується виділити понад 
178,5 млн грн. (минулого року — 
123,8 млн). Щоправда, таку щедрість 
законотворці продемонстру вали 
не відразу: в проекті головного фінан-
сового документа цій обителі Феміди 
пропонувалося виділити 136,08 млн грн. 
На засіданні Комітету Верховної 
Ради з питань правосуддя голові ВГС 
Вікторові Татькову вдалося переко-
нати нардепів, що для забезпечення 

стабільної та ефективної роботи суду 
додатково потрібно виділити ще 
42,4 млн з лишком.

«Адмін’юстиція — завжди в ролі 
наздоганяючого», — бідкався у верес-
ні 2011-го тодішній очільник Вищо-
го адмінсуду Олександр Пасенюк. На 
потреби ВАС у держбюджеті передба-
чено майже 107,6 млн грн. (у 2011-му — 
85,3 млн). Таким чином, щодо фінан-
сування він відстає від ВГС на 71 млн, 
а від Вищого спеціалізованого суду з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ — на 63 млн.

ВСС утратив свою минулорічну лі-
дерську позицію (в держбюджеті-2011 
на його потреби виділялося найбільше 
коштів порівняно з іншими устано-
вами на верхівці судової системи). У 
2012-му ця обитель Феміди отримає 
майже 170,7 млн грн. (132,5 млн — у 
2011 р.), а до першого місця їй не ви-
стачило всього-на-всього 8 млн. До 
речі, ВСС пощастило додатково ви-
бити майже 2 млн грн., адже в проекті 
основ ного фінансового закону на цей 
рік на його потреби пропонувалося 
виділити 168,9 млн. За словами заступ-
ника голови ВСС Михайла Вільгушин-

ського, розрахункова потреба витрат 
для ВСС — 253,2 млн грн. Розуміючи 
важке економічне становище нашої 
держави, М.Вільгушинський попросив 
у нардепів тільки 10,1 млн на поточні 
видатки та 20 млн — на видатки розви-
тку (нове будівництво). Мабуть, він був 
менш переконливим, ніж В.Татьков, 
тому вмовив парламентарів на виді-
лення лише 6,7% названої суми.

Верховному Суду передбачили 
103,7 млн грн. Його представники про-
сили збільшити цю суму ще на 5 млн, 
однак законодавці їх не почули. А, за 
підрахунками найвищого судового 
органу, в системі судів загальної юрис-
дикції для належної роботи установи 
потрібно 199,3 млн.

Цьогорічний головний фінансовий 
документ прихильний до окружних 
та апеляційних адмінсудів. Очевидно, 
благання О.Пасенюка були почуті, й 
тепер законникам не доведеться спо-
віщати осіб про засідання, купувати 
меблі та оргтехніку власним коштом. 
Так, на потреби місцевих адмінсудів 
передбачено 229,06 млн грн. (у 2011-му — 
174,5 млн), апеляційних адміністра-
тивних — 223,8 млн грн. (у 2011 р. — 
93,4 млн).

До «господарників» з другої ін-
станції фортуна не була прихильною: 
їм у 2012 р. виділено 133,7 млн грн., а 
2011-го — 125,5 млн. Щедре фінансуван-
ня отримали загальні місцеві суди — 
2,2 млрд грн. (минулого року їм виді-

лили 1,46 млрд). Не бідкатимуться й 
загальні апеляційні суди: у 2012-му на 
їхні потреби заплановано 680,3 млн грн., 
тоді як торік — 388,42 млн.

***

Звичайно, не всі прохання судів 
ураховані, проте факт залишається 
фактом: обсяги коштів на потреби 
судів збільшено. Головне — не зупи-
нятися на досягнутому. Зокрема, про-
понується, аби органи суддівського 
самоврядування брали участь у про-
цесі формування бюджету третьої 
гілки влади.

Також із метою запобігання можли-
вим звинуваченням у несправедливо-
му розподілі між судами коштів ДСАУ 
варто було б радам суддів загальних, 
адміністративних та господарських 
судів спільно з ТУ адміністрації що-
річно визначати потреби кожного суду 
у фінансовому забезпеченні й затвер-
джувати ці показники на відповідних 
конференціях. Це були б ті контрольні 
цифри, нижче яких ДСАУ при фінан-
суванні конкретних судів опускатися 
не вправі. �

Зарплати суддям виплачуватимуться 
із загального фонду держбюджету, 
за рахунок спецфонду забезпечуватимуться 
всі інші потреби здійснення правосуддя
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Персональний склад судових палат Верховного Суду
Судова палата в адміністративних 
справах

Віктор Кривенко (секретар палати)
Олександр Терлецький (заступник 
секретаря палати)
Микола Гусак
Віктор Маринченко
Петро Панталієнко
Юрій Тітов
Ігор Самсін
Микола Пінчук
Олег Кривенда
Олександр Прокопенко
Олександр Коротких

Судова палата в господарських 
справах

Валентин Барбара (секретар палати)
Павло Колесник (заступник секретаря 
палати)
Інна Берднік
Володимир Гуль
Олександр Потильчак
Іван Шицький
Микола Балюк
Анатолій Ємець

Судова палата в цивільних 
справах

Анатолій Ярема (секретар палати)
Микола Патрюк (заступник секретаря 
палати)
Василь Гуменюк
Лілія Григор’єва
Тетяна Жайворонок
Наталія Лященко
Людмила Охрімчук
Василь Онопенко
Ярослав Романюк
Юрій Сенін

Судова палата в кримінальних 
справах
Анатолій Редька (секретар палати)
Михайло Гриців (заступник секретаря 
палати)
Світлана Вус
Леонід Глос
Тетяна Гошовська
Володимир Заголдний
Марина Кліменко
Галина Канигіна
Єлизавета Ковтюк
Микола Короткевич
Валентин Косарєв
Олена Кузьменко
Володимир Пивовар
Петро Пилипчук
Богдан Пошва
Анатолій Скотарь
Тетяна Таран
Віктор Школяров �

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 

Оголошення

30 грудня 2011 року 

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України відповідно до 
стст.74, 76 закону «Про судоустрій 
і статус суддів» повідомляє про 
підготовку матеріалів щодо 
обрання кандидатів на посаду судді 
безстроково: 

 • Кочкової Наталії Олексіївни, 
Гайдук Людмили Петрівни, 
Поліщук Наталії Валеріївни, 
Лісіциної Алли Іванівни, 
Корзаченко Ірини Федорівни, 
Міхієнкової Тамари Леонідівни, 
Дзюбіна В’ячеслава Вікторовича, 
Сержанюка Анатолія 
Семеновича, Прозорової 
Марини Леонідівни, Капустіної 
Людмили Павлівни, Бартащук 
Людмили Вікторівни —
на посаду судді Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ;

 • Підченка Юрія Олексійовича — 
на посаду судді Харківського 
апеляційного господарського 
суду;

 • Левицької Наталії Георгіївни —
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Баличевої Марини Борисівни — 
на посаду судді Краснодонського 
міськрайонного суду Луганської 
області;

 • Батманової Вікторії Віталіївни — 
на посаду судді Куйбишевського 
районного суду м.Донецька;

 • Лягіної Олени Володимирівни — 
на посаду судді Бахчисарайського 
районного суду Автономної 
Республіки Крим;

 • Куценка Олега Олександровича —
на посаду судді Якимівського 
районного суду Запорізької 
області;

 • Гандзія Дмитра Миколайовича — 
на посаду судді Овідіопольського 
районного суду Одеської області;

 • Терлецької Олени Олександрівни —
на посаду судді Київського 
окружного адміністративного 
суду.

ВІТАЄМО! 

ПАВЛО КОЛЕСНИК
14 січня, 56 років 

Суддя Верховного Суду, заслужений 
юрист України.

ГАННА ФРОЛОВА 
14 січня 

Суддя Вищого господарського суду. 

МИХАЙЛО ГРИЦІВ
17 січня, 51 рік 

Суддя Верховного Суду. 

МИКОЛА КОРОТКЕВИЧ
20 січня, 56 років 

Суддя Верховного Суду, заслужений 
юрист України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 � Президент  
України
Указ 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 6 частини п’ятої 
статті 126 Конституції України
Постановляю:

 • Звільнити Тюріна Миколу 
Миколайовича з посади судді 
Дзержинського міського суду 
Донецької області у зв’язку 
з набранням законної сили 
обвинувальним вироком щодо 
нього.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
21 грудня 2011 року
№1174/2011

У КОМІТЕТАХ ВР 

«Навчальна» консультація 
Юрклінікам при вишах дозволять надавати правову допомогу 
на законних підставах 

 � Закінчення, початок на стор.1

Аби конкретизувати норми щодо 
матеріального забезпечення й соці-
ального захисту працівників Націо-
нальної школи суддів, у законопроекті 
пропонується прирівняти останніх 
за умовами оплати праці до відповід-
них категорій службовців Вищої ради 
юстиції. Щоправда, як зазначив член 
комітету Вадим Колесніченко, необхід-
но уточнити, до яких саме службовців 
ВРЮ прирівнювати працівників На-
ціональної школи. 

Категорично проти такої ініціа-
тиви виступив член комітету Юрій 
Кармазін. «Для того, щоб стати членом 
ВРЮ необхідно багато що пройти, а 
щоб бути працівником Національної 
школи нічого непотрібно. Тому зако-
нопроект не просто сирий, а безглуз-
дий!» — дорікнув він. У свою чергу 
голова Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів Ігор Самсін нагадав, що На-
ціональна школа утворена при ВККС 
і перш ніж вносити якісь зміни чи до-
повнення потрібно було порадитися з 
кваліфкомісією. «А чому пропонується 
прирівнювати саме до держслужбов-
ців ВРЮ? Чому не до Кабінету Міні-
стрів?» — поцікавився голова ВРЮ 
Володимир Колесниченко. У підсумку 
нардепи дійшли висновку, що законо-
проект потребує доопрацювання, тому 
повернули його суб’єкту законодавчої 
ініціативи для усунення недоліків. 

Поєднання інтересів 

Натомість підтримку комітету 
отримав проект про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
(№9502), який пропонує розширити 

коло суб’єктів, котрі мають право 
надавати безкоштовну первинну та 
вторинну правову допомогу, і допов-
нити цей перелік юридичними кліні-
ками, які функціонують при вищих 
навчальних закладах юридичного 
профілю. Як зазначають автори іні-
ціативи, депутати Сергій Ківалов та 
Юрій Мірошниченко, законопроект 
покликаний усунути прогалини в 
правовому регулюванні діяльності та 
функціонуванні юрклінік як суб’єктів 
надання правової допомоги, а також 
спростити процедуру та зменшити фі-
нансові затрати для вразливих верств 
населення при вирішенні цивільних, 
адміністративних справ, а також справ 

про адмінпорушення. Тож ключовою 
ідеєю ініціативи є поєднання інтересів 
громадян, що потребують правової 
допомоги й не можуть оплатити по-
слуги юриста, та студентів, зацікав-
лених в отриманні практичних знань 
та досвіду. 

Як підкреслив С.Ківалов, за своєю 
суттю це унікальний законопроект, 
оскільки ефективність діяльності 
таких клінік перевірена часом. Від-
повідно до статистичних даних, ста-
ном на 2010 рік у 27 регіонах України 
працювало 110 юридичних клінік. За 
вказаний період юрклініки надали 
безкоштовну правову допомогу понад 
50 тис. громадян, значна частина яких 

відноситься до найбільш незахищених 
верств населення.

Однак, ідеться в пояснювальній 
записці до документу, наразі в орга-
нізації діяльності юрклінік є певні 
проблеми, пов’язані, насамперед, з 
прогалинами в регулюванні їх функ-
ціонування саме на законодавчому 
рівні, і які, власне, й має усунути за-
пропонований проект. 

Як наголосили члени профільного 
комітету, прийняття такого закону 
зумовлене не лише необхідністю ви-
значення порядку реалізації консти-
туційної норми про гарантоване право 
кожного на безоплатну правову допо-
могу, але й безпосередньо обумовле-
но рекомендаціями Парламентської 
асамблеї Ради Європи. Таким чином, 
уважають парламентарі, запропо-
новані новації повинні забезпечити 
виконання Україною міжнародних 
зобов’язань щодо утворення ефек-
тивної системи безоплатної правової 
допомоги, яка б відповідала сучасним 
правовим реаліям та міжнародним 
стандартам. Як зазначив Ю.Кармазін, 
прийняття закону — значний крок 
вперед, і держбюджет від цього не по-
страждає. Тепер, залишається споді-
ватися, що парламентська більшість 
буде такої ж думки. 

Також профільний комітет підтри-
мав законопроект про внесення змін 
до ст.35 ГПК щодо підстав звільнення 
від доказування (№9219), рекоменду-
вав парламенту прийняти в другому 
читанні проект про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо екс-
пертного забезпечення правосуддя у 
кримінальних справах (№8084) та за-
твердив план роботи на період десятої 
сесії. �

ПРИЗНАЧЕННЯ

Кримські ініціативи
Колективу Апеляційного суду 
АР Крим урочисто представили 
нового голову — Валерія 
Чорнобука, призначеного на 
посаду наприкінці минулого 
року. Виступаючи перед 
колегами, він пообіцяв 
завжди тримати двері для них 
відчиненими та працювати на 
підвищення авторитету органів 
правосуддя.

Нового очільника представив го-
лова Вищого спеціалізованого суду з 
розгляду цивільних та кримінальних 
справ Леонід Фесенко, який відзна-
чив професіоналізм В.Чорнобука. 
В офіційному заході також взяли 
участь голови місцевих судів авто-
номії.

Виступив перед присутніми й 
сам В.Чорнобук. Він відзначив, що  
глибоко поважає кожного із суд-
дів за їх добросовісну багаторічну 
працю. 

«Я беру на себе обов’язок стати 
повноправним членом колективу та 
поважати традиції. На посаді голови 
суду я буду будувати свої відношення 
з колективом та кожним із вас саме 
на принципах взаємоповаги та вза-
ємної відповідальності. Для мене 
влада означає, по-перше, турботу, 
по-друге, особистий приклад. Двері 
мого службового кабінету будуть 
завжди відкритими для кожного 
члена колективу, кому потрібна моя 
допомога з тих чи інших питань», — 
відзначив новий очільник суду. Вод-
ночас він наголосив, що порозуміння 

з особами, котрі порушили закон чи 
суддівську етику, не буде. 

Також В.Чорнобук пообіцяв до-
кладати максимум зусиль для ство-
рення кращих умов роботи суддів 
та апарату. «Необхідно збільшити 
площу приміщень суду, розв’язувати 
питання з наданням житла суддям та 
працівникам суду, які потребують 
поліпшення житлових умов. Щоб 
краще розуміти проблеми апеляцій-
ного суду, я особисто буду проводити 
прийом громадян і намагатимусь 
дати відповіді на питання, які їх ці-
кавлять», — розповів про свої плани 
голова суду. Крім цього, він пообіцяв 
підтримувати бажання законників 
підвищувати свій професійний рі-
вень, займатися самоосвітою та нау-
ковою діяльністю. �

ВЕРХОВНЕ ЗІБРАННЯ

Розподіл за палатами
Пленум ВС визначив кожному із 47 суддів свою юрисдикцію

 � Закінчення, початок на стор.1

Позаяк з керівниками палат колегі-
альний орган визначився ще 23 грудня, 
то невирішеним залишалося питання 
обрання їхніх заступників. Я.Романюк 
нагадав, що восени минулого року за-
кон «Про судоустрій і статус суддів» 
був доповнений новою ст.441 «Судові 
палати Верховного Суду України». У 
ній зазначається, що «секретар палати 
має заступника, який виконує його 
доручення щодо організації діяль-
ності судової палати, а також виконує 
обов’язки секретаря судової палати 

в разі його відсутності. Заступник 
секретаря судової палати обирається 
на посаду строком на п’ять років та 
звільняється з посади Пленумом Вер-
ховного Суду України за пропозицією 
суддів Верховного Суду України».

«Відповідно до ч.1 ст.20 закону 
«Про судоустрій і статус суддів» посада 
заступника секретаря судової палати 
не є адміністративною. Разом з тим 
відповідно до ч.6 ст.129 цього ж акта 
служителям Феміди, які обіймають 
зазначену вище посаду, виплачується 
щомісячна доплата в розмірі 5% по-
садового окладу судді відповідного 

суду», — підкреслив Перший заступ-
ник Голови ВС.

За його словами, представники 
кожної юрисдикції мали можливість 
обговорити кандидатури тих, хто пре-
тендував зайняти крісла заступників 
керівників палат. Так, заступником 
сек ретаря Судової палати в адміні-
стративних справах запропонували 
обрати Олександра Терлецького, у гос-
подарських справах — Павла Колесни-
ка, у кримінальних — Михайла Гриці-
ва, у цивільних — Миколу Патрюка.

Після таємного голосування лі-
чильна комісія оголосила результати: 

за О.Терлецького віддав свій голос 
41 верховний законник (проти не 
було нікого), за П.Колесника — 
40 (один проти), за М.Гриціва — 41, за 
М.Патрюка — 40 (один суддя не під-
тримав його кандидатуру). Пленум ВС 
привітав їх з обранням.

Також секретарем колегіально-
го органу призначили Юрія Сеніна, 
який, до речі, вже вдруге займе цю 
посаду (вперше це відбулося в жовтні 
2006 ро ку).

Отже, кадрова епопея у найвищому 
судовому органі завершилася. Тепер 
ніщо не заважатиме його роботі.

В.Чорнобук пообіцяв працювати 
з колективом на принципах взаємоповаги 
та взаємної відповідальності.

Ю.Кармазін (праворуч) відзначив, що законопроект про юридичні клініки, 
ініціатором якого є С.Ківалов, — це значний крок уперед.   

6 судова влада



РОЗДУМИ ПРО ПРОФЕСІЮ

Верховенство правосвідомості
Веніамін ЯКОВЛЄВ: «Юрист без моральної основи — небезпечна людина, 
його треба відлучати від професії»

НАТАЛІЯ ШИНЯЄВА, 
Право.ру

Не кожна людина, котра здобула 
юридичну освіту, може стати 
юристом. У цьому переконаний 
радник президента РФ, співголова 
Асоціації юристів Росії, колишній 
голова Вищого арбітражного 
суду, суддя у відставці Веніамін 
ЯКОВЛЄВ. Також він розповів 
про свої мрії, найщасливіші роки 
життя і про своє розуміння ролі 
законника.

«Хто діє відповідно до права, 
повинен вигравати, а хто порушує 
його, повинен програвати»

— Веніаміне Федоровичу, ви народи-
лися в сім’ї робітників. Виходить, перед-
умов для того, щоб стати юристом, у 
вас не було?

— Дійсно, у нас у роду жодного 
юриста не було, я став першим. Правда, 
тепер я вже родоначальник трьох поко-
лінь юристів. Але коли вирішував, ким 
бути, бажання стати юристом мало в 
кого виникало: це не було ні популяр-
ним, ні престижним.

З 1956 до 1960 року я працював у 
судах як прокурор, представляв інтере-
си держави, суспільства, громадян при 
розгляді цивільних справ. Пам’ятаю 
випадок з одним героєм соціалістичної 
праці, начальником знаменитої Ама-
кинської експедиції, що відкрила якут-
ські алмази. Чомусь він тричі звільняв 
одну й ту ж жінку, а суди поновлювали її 
на роботі. Коли справу розглядали втре-
тє, я дав висновок, що свою підлеглу 
він звільнив незаконно і повинен її не 
тільки поновити, а й оплатити їй час ви-
мушеного прогулу, причому в порядку 
регресу, зі своєї зарплати. Він іронічно 
поставився до мого висновку, адже ми з 
ним були дуже різні: я молодий проку-
рор, а він фігура всесоюзного масштабу. 
Він посміхався, але суд виніс рішення 
згідно з моїм висновком. Відтоді той 
начальник мені часто дзвонив і говорив: 
«Мені тут принесли черговий наказ на 
звільнення. Хотів би порадитися».

— Чим ви займалися, коли приїхали 
в Москву?

— У російську столицю я переїхав 
у 1987-му. Два роки займався наукою. 
У цей період країна стрімко мінялася, 
ставала іншою. Серйозні зміни по-
чалися не в 1991 році, як деякі тепер 
думають. Перетворення почалися в 
надрах старого радянського суспіль-
ства. У 1988 році на партійній кон-
ференції було поставлено завдання 
формування правової держави, над ре-
алізацією якого стали активно працю-
вати ми — вчені. Правова держава — 
це нове законодавство, нова судова 
система, справжнє, істинне право-
суддя, система правозастосування, 
система правової культури, система 
правової освіти населення. Це коло-
сальний пласт роботи. Нам треба було 
піти від адміністративно-командної 
системи управління країною, економі-
кою та перейти до системи управління 
державою, суспільством через право. 
Останнє ставало головним регулято-
ром суспільного життя і головним ва-
желем здійснення державної політики.

Треба було зробити так, щоб кра-
їна розвивалася в певному напрямку, 
незалежно від того, хто керуватиме, 
оскільки керувати нею повинні не 
люди, а закони, право. Право забезпе-
чує, так би мовити, стійкий розвиток 
суспільства в тому напрямку, який 
визначається політикою, а політика 
виражається в законах.

Позаяк мені як представникові нау-
ки досить часто доводилося виступати 
на нарадах, так би мовити, на верхах, 
то визріло рішення, що мене треба зро-
бити виконавцем, практиком, тобто 
щоб я сам працював і перестав учити 
інших. Так я опинився в кріслі міні-
стра юстиції СРСР.

— Страшно було? 
— Звісно. Хоча в мене був досвід 

керівної та практичної роботи, але мі-
ністерством у масштабах країни я ще 
жодного разу не керував. Звичайно, у 
мене були побоювання, чи зможу спра-
витися. Проте, на відміну від багатьох 
інших міністрів, я відчував себе більш 
упевнено й самостійно.

— Звідки така впевненість?
— Якби хтось із них сам пішов або 

його «пішли», для нього життя було 
б закінчене. А для мене ні, тому що я 
знав, що в мене є професія, я вчений 
у галузі цивільного права, завжди 
можу піти у вуз, у науково-дослідний 
інститут і продовжуватиму займатись 
улюбленою справою.

— Тобто не так сильно переживали, 
тому що не чіплялися за високу посаду?

— Цілком правильно. Для мене 
це не було подарунком, який треба 
утримати за будь-яку ціну. Це було 
обов’язком і відповідальністю. Раз мені 
довіряють, значить, треба працювати. 
А раз працювати, значить, треба пра-
цювати добре. Це відчуття було при-
сутнє, а побоювань з приводу того, 
що мене знімуть, не було. Я відчував 
себе захищеним від такого роду рішень 
своєю професією.

У міністерстві ми почали займа-
тися законодавством, правосуддям, 
і я побачив, у якому важкому стані 
перебувало правосуддя. Ми вжива-
ли певних заходів для забезпечення 
нормального функціонування судів, 
але це були заходи пожежника, який 
повинен вирішувати сьогохвилинні 
проблеми. А належало працювати на 
перспективу, рухатися вперед, ство-
рювати правову основу для нового 
суспільства. Думаю, якби все йшло так, 
як було задумано, то, можливо, все й 
вийшло б. Одначе почався так званий 
парад суверенітетів. Республіки, по-
чинаючи з Естонії, стали приймати 
декларації про суверенітет у рамках 
СРСР. А під цим суверенітетом розу-
мівся і пріоритет законодавства со-
юзної республіки над законодавством 
Радянського Союзу. Це означало руй-
нування держави — СРСР перестав 
існувати.

Хочу відзначити, що під час пере-
будови було дуже багато яскравих, 
цікавих осіб, багато з яких, правда, 
потім зникли, але про деяких згаду-
ють — про когось добре, про когось 
погано. Такі яскраві люди потрібні 
й нині. Проте будь-які зміни вима-
гають не тільки лідерів, а й просто 
значної кількості професіоналів ви-
сокого класу.

— Люди тепер часто думають, що 
від них мало що залежить.

— Це — найглибша помилка. Мож-
ливо, люди так можуть думати, а юрис-
ти так думати не мають права, тому 
що від них-то все й залежить. Юристи 
скрізь. І якщо всі вони служитимуть 
праву, тобто просто сумлінно працю-
ватимуть, то багато чого з того, що від-
бувається, що розчаровує людей, що їм 
не подобається, у суспільстві викорі-
ниться. Лікарі оздоровлюють організм, 
а юристи — оздоровлюють суспільний 
організм. У цьому їхня місія.

— А в чому місія права?
— Право нарешті стало відігравати 

серйозну роль у житті російського сус-
пільства. Думаю, що ті проблеми, які 
сьогодні розв’язуємо, можна розв’язати 
тільки за умови, що послідовно спи-
ратимемося на право. Це означає, що 
ми повинні продовжувати енергійну 
роботу стосовно утвердження права. 
Нині в нас права не вистачає: воно 
на папері, можливо, є, а в житті його 
мало. Треба зробити так, аби люди 
дійсно жили згідно з правом, аби від-
чували, що є певні правила, які для 
всіх обов’язкові, і всі їх повинні дотри-
муватись. І той, хто діє відповідно до 
права, повинен вигравати. А той, хто 
порушує право, повинен програвати. 
Саме проти правопорушників, а не 
потерпілих, повинні бути обернені, 
так би мовити, наслідки цих порушень.

Закони і правосуддя — це не вся пра-
вова система. Вся правова система — 
це те, наскільки громадянин розуміє 
право, знає, цінує, поважає та дотри-
мує його і наскільки він може одержа-
ти правову допомогу, якщо її потребує. 
Реальна правова допомога юристів 
повинна бути доступною. Ось тоді це 
право, яке допомагає кожному жити, 
вирішувати свої проблеми, і стає осно-
вним елементом суспільного життя.

«Від якості роботи адвокатів 
дуже сильно залежить якість 
правосуддя»

— Скажіть, а цивільне законодав-
ство — це та сфера, в якій перетворення 
необхідні?

— Думаю, цивільне законодавство 
РФ реформи не потребує. Це якраз 
одне з досягнень нашого суспільства, 
порівняно з іншими галузями права. 
Цивільне право з’явилося на концеп-
туальній основі, у Росії був підготовле-
ний один з найкращих, як уважають в 
Європі, цивільних кодексів. І він ефек-
тивно діє. Цивільний кодекс РФ зі всіх 
кодексів, які в нас є, найстабільніший, 
що теж добре, оскільки стабільність — 
це умова належного застосування за-
конодавства. І нині мова йде не про 
реформу кодексу, а про деяке його 
оновлення, модернізацію, тому що 
перша частина ЦК РФ була прийнята 
на початку 1990-х років, коли ще не 
було досвіду управління ринковою 
економікою. Мова йде про приведення 
кодексу в стан, відповідний потребам 
сьогоднішнього й завтрашнього дня. 
Тому ніякої нової редакції цього до-
кумента не буде.

Сьогодні, наприклад, іде суперечка 
про те, повинен ЦК РФ зберігатися як 
цивільний кодекс континентального 
права чи він повинен підмінятися 

інститутами з англосаксонської сис-
теми права. Думаю, автори таких про-
позицій не зовсім уявляють, про що 
вони говорять, адже континентальна 
система права Росії — це система, яка 
проходила становлення і розвиток 
протягом сотень років. Наше право 
завжди формувалося як частина кон-
тинентальної системи, що має у своїй 
основі римське право. Вся російська 
наука і правова думка виходили, ви-
ходять і будуть виходити із цього. Вся 
система підготовки фахівців, правова 
психологія, навики й уміння лежать у 
цій галузі.

Чи можна зараз узяти й одну сис-
тему замінити іншою? Наприклад, ми 
запропонували б замінити систему, що 
діяла, системою мусульманського пра-
ва, системою шаріату. Це можливо? Ні. 
Англосаксонська система можлива? 
Ні, тому що це інша система, з іншими 
інститутами, з іншими підходами. Й 
окремі інститути не діють, діє тільки 
вся система разом. Отже, для того, 
щоб перейти на іншу правову систему, 
треба перенавчити всіх юристів, пере-
будувати систему освіти, перебудувати 
психологію учасників відносин, треба 
перебудувати всю систему права, а не 
тільки цивільне право.

І я думаю, що це завдання, по-
перше, невирішуване, а по-друге, не-
має в цьому необхідності, тому що 
сучасні тенденції у світовому праві 
показують: відбувається природне 
зближення системи континентально-
го права й англосаксонської системи. 
Вони взаємно збагачують одна одну.

— Повернімося до історії. Можете 
сказати, чого вдалося добитися за час 
роботи головою ВАС РФ? Чи є щось, про 
що шкодуєте?

— Я не збирався ставати суддею, а 
став ним, можна сказати, через обста-
вини, що склались. Однак тим, що нам 
удалося зробити в галузі правосуддя, 
вдосконалення судової системи Росії, 
дійсно можна пишатися.

Добре, що в нас з’явилася система 
спеціалізованих судів з розгляду ко-
мерційних спорів у сфері економіки. 
Тому що якби цього не відбулося, то 
ситуація виявилася б набагато гіршою. 
Адже ми спостерігали різні варіанти. 
Наприклад, у Чехії справи з колиш-
нього держарбітражу були передані 
до судів загальної юрисдикції, де вони 
протягом кількох років ніким не роз-
глядалися. У РФ нічого подібного не 
сталося. Ми забезпечили безперерв-
ність правового обслуговування нашої 
економіки. ВАС СРСР почав працюва-
ти наступного дня після того, як при-
пинив розгляд справ Держарбітраж 
СРСР. Те ж саме відбулося в Російській 
Федерації: ще 14 квітня 1992 року спра-
ви розглядав держарбітраж, а 15 квітня 
почав працювати ВАС РФ.

Оскільки це була нова судова систе-
ма, то ми могли її створювати, що на-
зивається, з чистого аркуша. Система 
судів загальної юрисдикції — велика, 
усталена, з традиціями, зі своїми уяв-
леннями, її «розгортати» дуже важко. 
А це була молода система, створюючи 
її, ми із самого початку вирішили, що 
грунтуватимемося на двох підходах. 
По-перше, це світові стандарти, зокре-
ма європейські стандарти правосуддя. 
Це незалежність, безсторонність суд-
дів, відкритість, гласність судової про-
цедури. По-друге, ми використовували 
дореволюційний досвід Росії, в якій до 
1917 року добре працювали комерційні 
суди. У результаті поступово, з появою 
апеляційних судів, вибудували судо-
ву систему з чотирма інстанціями на 
чолі з найвищою, основне завдання 
якої — забезпечення єдності судової 
практики.

Ми можемо бути задоволені й тим, 
що створення системи арбітражних 
судів сприяло вдосконаленню всієї 
правової інфраструктури. Нова сис-
тема вимагала якнайшвидшого роз-
роблення нового цивільного законо-
давства, тому ВАС разом із Центром 
приватного права був одним з ініціато-
рів і учасників підготовки тексту про-
екту цивільного кодексу РФ. Ми також 
були ініціаторами створення служби 
судових приставів, тому що наші рі-
шення нікому було виконувати. Ми 
були ініціаторами створення системи 
реєстрації юридичних осіб і реєстра-
ції нерухомості. Як бачите, створення 
однієї ланки судово-правової системи 
спричинило створення тих ланок, які 
були відсутні, але неминуче повинні 
були з’явитися.

На жаль, ми використовували не 
всі елементи дореволюційної комер-
ційної системи судів. Наприклад, там 
були при комерційних судах присяжні 
попечителі. Це люди, які виконували 
функції нинішніх арбітражних ке-
руючих. Ось той інститут працював 
краще, ніж нинішній інститут ар-
бітражних керуючих. Ми також не 
змогли поки ввести аналог так званих 
присяжних стряпчих при судах — ад-
вокатів, які спеціалізувалися саме на 
комерційних справах.

— Тобто ви прихильник адвокатської 
монополії в арбітражних судах?

— Було б корисним, щоб і тепер не 
будь-хто міг виступати представником 
сторін в арбітражних судах. Потрібно, 

щоб це були люди, котрі перебувають 
в адвокатських об’єднаннях, які спе-
ціалізуються саме на обслуговуванні 
комерційного правосуддя. Від якості 
роботи адвокатів дуже сильно зале-
жить якість правосуддя, адже воно 
визначається не одним тільки суддею. 
Це неправильне розуміння. Справу 
треба готувати за межами судового 
засідання. І це повинні робити пред-
ставники сторін, причому обох сто-
рін, щоб кінець кінцем забезпечити 
об’єктивний підхід. Не можна, щоб 
переважала одна сторона зі своїм силь-
ним адвокатом, а інша була юридично 
слабким і неспроможним суб’єктом. 
Важливо, щоб обидві сторони мали 
можливість підготуватися до розгляду 
справи такою мірою, якою це відпові-
дає їхнім інтересам, аби не було одно-
бічного підходу в процесі здійснення 
правосуддя.

«Шахраїв до права допускати 
не можна»

— Який у вашому розумінні образ 
ідеального юриста? Чи відповідає йому 
нинішнє молоде покоління?

— Нинішні юристи, зокрема моло-
ді, це дуже різні люди. Тому говорити 
про них як про єдине ціле не доводить-
ся. Під час роботи головою ВАС РФ я 
на засіданнях президії чув виступи 
багатьох представників сторін й іно-
ді ставив питання не по суті. Питав, 
наприклад, представника, який вуз 
він закінчив. Для мене було важливо 
з’ясувати, звідки беруться такі юристи.

В одному випадку я питав, тому що 
переді мною був молодий юрист, але 
дуже сильний, добре підготовлений. 
Крім того, мені імпонувало те, як він 
вів справу. Я бачив, що все можливе зі 
свого боку він зробив і зробив як про-
фесіонал, не намагаючись увести суд 
в оману, не вдаючись до шахрайських 
прийомів.

Проте, на жаль, далеко не всі пред-
ставники сторін такі. Іноді я бачив, 
що в людини погана підготовка або 
що вона слабо попрацювала над спра-
вою, що це людина безвідповідальна. 
Вона не завдала собі труду гідно пред-
ставляти інтереси, не використала тих 
аргументів, які могла б використати. 
Вона їх не знала, не доросла до цього 
рівня. І тому я також цікавився, який 
вона закінчила вуз. Хотів зрозуміти: 
це вуз поганий чи сама людина. Навіть 
люди, які закінчили дуже гарний ВНЗ, 
можуть бути кепськими юристами. 
Але найчастіше поганий юрист — це 
породження поганого вишу, слабкої 
підготовки на студентській лаві. Його 
не навчили правового мислення, в 
нього не заклали правової свідомості. 
І, можливо, найголовніше — в нього не 
заклали моральних основ юридичної 
професії.

Якщо є моральна основа — перед 
нами придатний матеріал, тобто лю-
дина може дуже добре працювати як 
юрист. Якщо в неї таких моральних 
основ немає, її треба відлучати від 
юридичної професії, тому що юрист, в 
якого відсутня моральна основа в ро-
боті, — це небезпечна людина. У нього 
є юридичні знання, але він використо-
вуватиме їх не для утвердження права, 
а для того, щоб обійти право.

— На зло?
— Так. Ви маєте рацію, він служи-

тиме не справедливості й не добру, а 
злу. Тому людина з дипломом юриста 
може бути юристом і неюристом, і 
це залежить значною мірою від того, 
чи сформована в неї необхідна пра-
восвідомість. Правосвідомість — це 
розуміння того, що право — дійсно ін-
струмент добра і справедливості. Тому 
шахраїв до права допускати не можна.

— Але все-таки нинішнє покоління 
юристів, я сподіваюся, вас не розчаровує?

— Звичайно, не розчаровує, тому 
що всі люди не можуть бути поганими. 
Так само, як, на жаль, не всі можуть 
бути й хорошими. Питання не в цьому. 
Питання в цінностях, які люди спо-
відують. Якщо вони орієнтуються на 
утвердження моральних цінностей — 
це здорове покоління. Якщо ні, це 
покоління, якому можна тільки по-
співчувати.

Тому я не беруся відповідати на це 
питання, але мій досвід спілкування 
з молоддю показує, що вона розуміє 
значення моральних цінностей, розу-
міє їх. Я прочитав недавно інтерв’ю 
нашого чудового письменника Да-
нила Граніна під заголовком «Культ 
особи ми замінили культом готівки». 
Культ особи — це погано. Але культ 
готівки не кращий. Тому що коли 
люди орієнтуються тільки на гроші 
й виникає прагнення мати їх якомога 
більше, коли всі цінності вимірю-
ються грошима — і життя людське, 
і гідність, то це хвороба, якої треба 
позбуватися.

Думаю, що в перехідний період, 
коли ми з однієї якості життя перехо-
димо в іншу, така хвороба неминуче 
з’являється. Культ готівки — це хво-
роба перехідного періоду. Сподіваюся, 
що молодь не дасть себе заразити цим 
цілком. Тим паче що коли розмовляю 
з молодими юристами, то бачу: ми го-
воримо загалом однією мовою. �

Веніамін ЯКОВЛЄВ народився 

12 лютого 1932 р. в м.Пєтухово 

Курганної області (Росія). 

У 1953 р. закінчив Свердловський 

юридичний інститут, після 

чого працював викладачем, 

а з 1954 р. — директором 

Якутської юридичної школи. 

У 1956-му обійняв посаду 

старшого помічника прокурора 

Якутської АРСР. 

У 1960 р. Веніамін Федорович 

прийшов на роботу в 

Свердловський юридичний 

інститут. У 1987-му 

очолив ВНДІ радянського 

законодавства в Москві, 

а в 1989 р. був призначений 

міністром юстиції СРСР. 

У 1991—1992 рр. був державним 

радником з правової політики 

при президентові СРСР — 

керівником юридичної служби 

апарату президента СРСР. 

У квітні 1992 р. З’їздом 

народних депутатів РФ був 

обраний головою Вищого 

арбітражного суду Росії. 

У січні 2005-го, після досягнення 

ним граничного для посади 

судді віку, строк повноважень 

В.Яковлєва закінчився. 

У 2005 р. указом президента 

Росії був призначений його 

радником, представником 

у Вищій кваліфікаційній 

колегії суддів РФ. У 2008-

му указом президента 

РФ знову призначений 

радником глави держави.

Веніамін Федорович — один із 

творців арбітражної системи 

в Росії, доктор юридичних наук, 

професор, член-кореспондент 

Російської академії наук. 
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Усі ваші фото — 
на нашому сайті!

zib.com.ua 

СПІВРОБІТНИЦТВО

20 років 
разом!
У зв’язку з ювілеєм «ЗіБ» кожна 
друга реклама — за 1 гривню
З нагоди 20-ліття, яке наш 
тижневик відзначив у червні, 
редакція продовжує до кінця 
2012 року дію спеціальних 
пільгових умов для рекламного 
пакета.

Рекламодавці, які замовлять у ви-
данні рекламний блок розміром не 
менш ніж 1/32 сторінки, отримають 
можливість лише за 1 грн. розмістити 
цей матеріал також і в наступному 
числі нашого тижневика.

У разі замовлення рекламної 
площі не менш ні ж 1/4 полоси 
впродовж 2 тижнів на сайті «ЗіБ» 
(www.zib.com.ua) може бути роз-
міщений банер рекламодавця. Вар-

тість цієї послуги входить у вартість 
рекламного пакета.

Звертаємо увагу, що відтепер ви 
можете замовити також повноколір-
ний рекламний блок, який розміщу-
ватиметься на 1, 8, 9 та 16-ій сторінках 
видання.

Популяризуйтеся! Ви того варті!

Готові оригінал-макети мають 
відповідати таким умовам: 

подаються у форматі «tif», «jpg» 
електронною поштою в заархівовано-
му вигляді (обсягом до 10 Мб); 

банер — 240 х 140 px;
фотоматеріали — не менш ніж 

600 dpi.

ЗІБРАННЯ 

Перші ініціативи 
2012-го
Новий законодавчий рік члени Комітету ВР з 
питань правосуддя відкрили 11 січня. Після свят 
усі прийшли в гарному гуморі й зі свіжими силами 
взялися до роботи. Святкову атмосферу не розвіяли 
навіть законопроекти, що спричинили дискусії. В 
оперативному режимі володарі мандатів розглянули 
чотири законопроекти, три з яких підтримали, а 
один вирішили повернути на доопрацювання та 
виправлення недоліків. 

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

На свій день народження Дмитро ПРИТИКА (ліворуч) отримав 

привітання не лише від рідних, а й від колег. 

Голова ВГС Віктор ТАТЬКОВ (ліворуч) та член Комітету ВР 

з питань правосуддя Валерій ПИСАРЕНКО з’ясовували, 

яких змін до ГПК чекають «господарники». 

Голова ВРЮ Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО (ліворуч) і заступники 

Голови ВС Віктор КРИВЕНКО (в центрі) та Валентин БАРБАРА 

активно обговорювали запропоновані новації. 

ПЛЕНУМ

«Верховні» вибори
12 січня Пленум Верховного Суду розглядав кадрові питання 
й формував чотири судові палати: в адміністративних, господарських, 
кримінальних і цивільних справах. Усі володарі мантій найвищого 
судового органу погоджуються: повернення до розгляду справ 
палатами — правильний і потрібний крок, який нарешті 
зробив законодавець.

ФОТО: ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШЕВ

Петро ПИЛИПЧУК уперше посів чільне місце на Пленумі ВС.

Судді ВС Іван ШИЦЬКИЙ (ліворуч) та Ігор САМСІН: дорога до законодавчих змін виявилася довгою, 

проте «реанімація» судових палат була варта того, аби подолати цей шлях.

Павло КОЛЕСНИК, який до реформи 2010 року займав посаду 

заступника керівника Судової палати в господарських справах, 

 повернувся в попереднє крісло.

Микола ПАТРЮК (праворуч): «Пленум ВС знову довірив мені повноваження 

заступника керівника Судової палати в цивільних справах».

Поки лічильна комісія підраховувала голоси, присутні на засіданні 

встигли і пожартувати, і серйозні питання обговорити.

Судова палата в кримінальних справах, керівником якої є Анатолій РЕДЬКА (в центрі), 

має найбільше представництво: до її складу входить 18 суддів. 

8 фотофакт



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. 

Окремі 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

САМОВРЯДУВАННЯ 

Посилення 
незалежності  
Ключовим питанням обговорення на черговому 
засіданні Ради суддів України була тема 
суддівської незалежності. Члени РСУ підбили 
підсумки відповідного моніторингу та висловили 
низку пропозиції щодо посилення незалежності 
суддів. Зокрема, на думку органу суддівського 
самоврядування, законники мають брати активнішу 
участь у вирішенні фінансових справ, зокрема 
й у складанні держбюджету. 

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

ПРАКТИКА

Новорічні постанови
На останньому в минулому році засіданні пленум Вищого 
господарського суду прийняв 7 постанов, які мають не тільки сприяти 
становленню єдиної практики, а й допоможуть усунути розбіжності, 
які виникли з «адміністративниками» в питанні юрисдикції справ.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО

 Швидка й ефективна робота покращила настрій голові ВГС Віктору ТАТЬКОВУ (праворуч)

 і його заступникові Анатолію ОСЕТИНСЬКОМУ.

Суддя ВГС Володимир ДЕРЕПА (праворуч) прислухався до думок не лише доповідача, а й колег.

Працювати за новими стандартами вже готова секретар Ради суддів 

господарських судів Світлана ШЕВЧУК.

Заступник голови ВГС Віктор МОСКАЛЕНКО прийшов на засідання 

підготовленим, адже саме він доповідав усі проекти постанов.

Секретар другої судової палати Євген ПЕРШИКОВ не тільки активно 

працював над прийнятими постановами, а й готує нові.

Дискусії з приводу постанов завершилися ще до початку роботи пленуму, 

й на засіданні судді підтримали їх без суперечок.

Голова РСУ Ярослав РОМАНЮК закликав органи суддівського 

самоврядування брати фінансові справи у свої руки. 

Голова ДСАУ Руслан КИРИЛЮК (ліворуч) порадував учасників засідання 

гарною звісткою:  з 1 січня 2012 р. суддівська винагорода 

виплачуватиметься відповідно до норм нового закону.  

Олександр ДЖАБУРІЯ був одним з перших, хто прийшов на засідання, 

тому мав час, аби гарно обдумати свої пропозиції. 
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НАГЛЯД

Чиновники особливого контролю
Претендентів на роботу в державних структурах 
перевірятимуть по-новому
З нового року набули чинності 
норми закону «Про засади 
запобігання і протидії корупції 
в Україні», які створюють 
додатковий бар’єр для охочих 
потрапити на державну службу. 
Спеціальна перевірка має 
проконтролювати, яку освіту вони 
отримали, чи не були помічені 
в корупційних діях, та вивчити 
низку інших фактів біографії.

Спектр посад

Майже всі положення закону «Про 
засади запобігання і протидії корупції 
в Україні» (№3206-VI) набули чинності 
1 липня минулого року. Лише вступ у 
дію стст.11 і 12 було відкладено до по-
чатку 2012 р.

Відповідно до ст.11, яка набула чин-
ності 1 січня, щодо осіб, котрі претен-
дують на зайняття посад, пов’язаних 
із виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, має від-
буватися спеціальна перевірка. 

Повний перелік посад, кандидатів 

на які слід перевіряти, можна знайти 
в п.1 ч.1 ст.4 цього закону. Винятки 
становлять лише кандидати на пост 
президента, посади міських або сіль-
ських голів та крісла депутатів усіх 
рівнів. Таким чином, до перевірок ма-
ють готуватися всі, хто прагне стати 
державним службовцем, прокурором, 
увійти до складу органів внутрішніх 
справ або податкової служби. Так 
само правила спеціальної перевірки 
поширюються на кандидатів у судді, 
інспектори Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів, секретарі секцій Вищої 
ради юстиції тощо.

Організація проведення спеціаль-
ної перевірки покладається на керів-
ника (або його заступника) органу, на 
зайняття посади в якому претендує 
особа. Винятки становлять тільки 
ті випадки, коли питання перевір-
ки прописано іншими законами. До 
проведення перевірки залучаються 
спеціально вповноважені суб’єкти у 
сфері протидії корупції, а в разі по-
треби — інші центральні органи ви-
конавчої влади. 

Сказати все

Відповідно до закону перевірці під-
лягає така інформація про особу:

• притягнення до кримінальної 
відповідальності, у тому числі за ко-
рупційні правопорушення, наявність 
судимості, її зняття, погашення;

• наявність адміністративних 
стягнень за корупційні правопорушення;

• відомості, зазначені в декла-
рації про майно, доходи, витрати й 
зобов’язання фінансового характеру;

• наявність корпоративних прав;
стан здоров’я, освіта, наявність на-

укового ступеня, вченого звання, під-
вищення кваліфікації.

Відповідно до закону перевірка 
відбуватиметься лише за письмовою 
згодою претендента на посаду. Якщо 
ж такої згоди особа не надасть, шанс 
на місце автоматично втрачається. 
Так само не вдасться отримати роботу, 
якщо перевірка встановить факт на-
дання неправдивих відомостей.

Відповідно до ст.12 закону всі 
особи, які обіймають посади, зазна-

чені в п.1, пп.«а» п.2 ч.1 ст.4 цього ж 
документа, зобов’язані щорічно до 
1 квітня подавати за місцем роботи де-
кларацію про майно, доходи, витрати 
й зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік. 

При цьому відповідні дані Пре-
зидента, Голови Верховної Ради, на-
родних депутатів, Прем’єр-міністра, 
членів Кабміну, голів та суддів Кон-
ституційного, Верховного, вищих 
спеціалізованих судів, Генерального 
прокурора, його заступників та ряду 
інших високопосадовців підлягають 
оприлюдненню протягом 30 днів з дня 
їх подання.

Крім цього, норми, які набрали 
чинності, передбачають, що в разі 
відкриття особою, зазначеною в п.1 
та пп.«а» п.2 ч.1 ст.4 цього закону, ва-
лютного рахунку в банку-нерезиден-
ті вона зобов’язана в десятиденний 
строк письмово повідомити про це 
орган державної податкової служби 
за місцем проживання, вказавши 
номер рахунку та місцезнаходження 
банку. �

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Дозволи 
на все
З 1 січня в нашій державі діє 
єдиний перелік документів 
дозвільного характеру в галузі 
господарської діяльності. 
Вимагати ж будь-які інші — 
заборонено. 

Президент підписав закон «Про 
Перелік документів дозвільного харак-
теру у сфері господарської діяльності» 
(№3392-VI) ще в травні минулого року, 
але чинності він набув лише з 1 січня 
2012-го. Маємо 143 документи дозвіль-
ного характеру у сфері господарської 
діяльності. При цьому від суб’єктів 
господарювання не можна вимагати 
отримання дозвільних документів, 
про які в законі не йдеться.

Разом з тим документи дозвільного 
характеру, необхідність видання яких 
установлюється міжнародними дого-
ворами і згода на обов’язковість яких 
дана Верховною Радою, проте вони не 
внесені до цього переліку, видаються 
відповідно до міжнародних договорів. 
Видання документів дозвільного ха-
рактеру у сферах державного експорт-
ного контролю, регулювання ринків 
фінансових послуг, охорони державної 
таємниці, захисту економічної конку-
ренції та використання ядерної енергії 
здійснюється згідно із законами, що 
регулюють відносини в цих сферах. 

Установлення інших видів доку-
ментів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності може здій-
снюватися тільки шляхом унесення 
відповідних змін до закону. Таким 
чином, підприємці завжди зможуть 
знайти перелік документів, яких від 
них вимагатимуть. �

ОСВІТА

Теорія 
та практика
Незабаром на вузи може лягти 
додатковий обов’язок — навчати 
студентів шукати роботу. 
Відповідний законопроект уже 
зареєстрований у Верховній Раді 
й, на думку його авторів, має 
збільшити зайнятість молоді.

Народний депутат Олег Тищенко 
звернув увагу на проблему працевла-
штування випускників ВНЗ. Парла-
ментар відзначив, що, оскільки молоді 
люди не мають не тільки досвіду робо-
ти, а й навичок її пошуку, знайти своє 
місце в житті їм досить складно. 

Відповідно до статистичних даних, 
які наводить парламентар, рівень зай-
нятості серед осіб у віці від 25 до 29 
років становить у нашій державі лише 
72%. Серед тих, кому 15—24 роки, пра-
цює тільки кожен третій. Разом з тим, 
на думку нардепа, далеко не всі молоді 
люди, яким удалося знайти роботу, 
працюють за фахом або задоволені 
своєю посадою. 

Змінити ситуацію О.Тищенко спо-
дівається завдяки проекту «Про вне-
сення змін до деяких законів України 
щодо сприяння працевлаштуванню 
студентів та випускників вищих нав-
чальних закладів» (№9658). Нардеп 
пропонує створити у вишах структурні 
підрозділи, де проводилася б навчаль-
но-тренінгова та консультаційна робо-
та щодо сприяння працевлаштуванню. 
Ці структури мають діяти на основі 
типових положень. �

ТРАНСПОРТ

Аварія 
по конвенції
Для України набула чинності 
Конвенція про право, що 
застосовується до дорожньо-
транспортних пригод. Завдяки їй 
стане зрозуміло, як застосувати 
право, коли автомобіль 
зареєстрований у кількох країнах.

Як повідомив міністр юстиції Олек-
сандр Лавринович, конвенція встанов-
лює спільні положення про право, яке 
застосовується до цивільної недоговір-
ної відповідальності, що виникає вна-
слідок дорожньо-транспортних пригод.

На думку міністра, приєднання 
нашої держави до конвенції дасть 
можливість ефективно та однаково 
вирішувати питання щодо права, яке 
має застосовуватися до осіб та їхньо-
го майна, причетних чи постражда-
лих унаслідок ДТП. Конвенція також 
сприятиме уникненню колізій, що 
виникають при вирішенні питань за-
стосування права. 

Міністр юстиції зазначив, що на 
сьогодні цей документ застосовується 
у 21 державі світу. Країни, котрі при-
єдналися до конвенції, зобов’язалися 
визнавати, що правом, застосовуваним 
до дорожньо-транспортних пригод, є 
внутрішнє право держави, в якій ста-
лася пригода. 

Документ також охоплює випад-
ки визначення відповідальності, коли 
транс портний засіб не зареєстрований 
чи зареєстрований у кількох державах.� 

ПРАВОПОРЯДОК

Футбольні правила
Нардепи змусять уболівальників стежити за словами
За ксенофобські скандування 
та банери є намір запровадити 
покарання від штрафів до 
адміністративного арешту. Санкції 
можуть застосовуватись і до тих 
фанів, які проносять на трибуни 
та використовують піротехніку. 

Народний депутат від Партії ре-
гіонів Вадим Колесніченко подав на 
розгляд Верховної Ради проект «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо забезпечення гро-
мадського порядку та безпеки до, під 
час та після проведення футбольних 
матчів)» (№9662). Планується допов-
нити Кодекс про адміністративні 
правопорушення ст.1734, відповідно 
до якої скандування гасел ксенофоб-
ського, расистського, антисемітсько-
го, дискримінаційного характеру або 
демонстрація плакатів, банерів, пра-
порів, штандартів, у тому числі полі-
тичного характеру, та інших носіїв, що 
зачіпають честь і гідність офіційних 
осіб, арбітрів, які проводять спор-
тивні змагання, команди суперника, 
вболівальників команди суперника, 
або інших осіб до, під час та після про-
ведення спортивних змагань, тягне 

за собою накладення штрафу від 10 
до 20 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (170—340 грн.), або 
громадські роботи на строк від 40 до 
60 год., або виправні роботи на строк 
від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% 
заробітку, або адміністративний арешт 
на строк до 15 діб.

Такі ж санкції нардеп пропонує 
встановити за порушення правил 
поведінки, тобто ініціювання бійок, 
участь у них, а також переміщення 
між секторами спортивної споруди, 
що загрожують громадському порядку 
та безпеці громадян.

Крім цього, проект передбачає, що 
внесення на територію спортивної спо-
руди піротехнічних виробів (петард, 
фаєрів, димових пристроїв, бенгаль-
ських вогнів та інших небезпечних 
пристроїв), має тягти за собою накла-
дення штрафу від 10 до 20 неоподат-
ковуваних мінімумів (170—340 грн.). 
Штраф такого ж розміру передбачено 
за використання на території спортив-
ної споруди піротехнічних виробів.

Серйозніші санкції парламентар 
пропонує встановити за кидання 
петард, фаєрів та інших небезпечних 
предметів у сектори стадіону та в ігро-

ву зону. За це порушників чекатиме 
штраф від 15 до 20 неоподатковуваних 
мінімумів (255—340 грн.), або 40—60 
год. громадських робіт, або 1—2 міся-
ці виправних робіт з відрахуванням 
20%, або 15 діб адміністративного 
арешту.

Також В.Колесніченко пропонує 
внести зміни до закону «Про осо-

бливості забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки у 
зв’язку з підготовкою та проведенням 
футбольних матчів». Ними передбаче-
но, що в середині спортивної споруди 
має бути приміщення для підрозділів 
швидкого реагування МВС, а також 
окреме місце для тимчасового триман-
ня правопорушників. �

ТАРИФІКАЦІЯ

Мобільний 
з попередженням
Операторам доведеться інформувати про вартість 
«нестандартних» дзвінків
Мобільним операторам доведеться 
попереджати абонентів, 
якщо номер, за яким останні 
телефонують, не обслуговується 
відповідно до положень договору. 
Крім цього, громадяни перед 
з’єднанням отримуватимуть 
інформацію про вартість хвилини 
розмови, якщо вона перевищує 5 
грн.

Ні для кого не є таємницею, що 
широкого поширення в нашій країні 
набули так звані інтерактивні послуги, 
за користування якими з телефонних 
рахунків знімаються значні кошти. 
За кілька хвилин розмови, а інколи 
лише за її очікування абонент може 
втратити суму, близьку до мінімальної 
заробітної плати.

На думку народного депутата Олега 
Зарубінського, нові телекомунікації 
створили як юридичні умови, так і 
психологічний комфорт для шахраїв. 
«Сформувався новий тип фінансового 
здирництва, в якому несвідомими по-
середниками виступають оператори 
телефонного зв’язку. На жаль, саме на 
них спрямовується й вектор невдо-
волення, формується несприятлива 
громадська думка», — зазначає нардеп.

Останнім часом парламентарі на-
магались обмежити на телебаченні 
конкурси, ворожіння та інші інтер-
активні програми, які передбачають 
телефонні дзвінки від глядачів. Водно-
час, за словами О.Зарубінського, пере-
кладання відповідальності виключно 
на телевізійників не усуває загрози 

повністю. Адже оголошення про інтер-
активні конкурси можна давати через 
друковані ЗМІ, Інтернет тощо.

Крім цього, шахраї можуть вико-
ристовувати інші схеми для того, щоб 
змусити громадян зателефонувати 
їм, — наприклад відправити СМС 
про виграш у конкурсі й попросити 
передзвонити, аби «щасливець» зміг 
забрати приз. Після цього дзвінок буде 
переадресований на платний номер. 
У деяких випадках шахраї навіть не 
пишуть про приз, а просто відправля-
ють з невідомого номера прохання за-
телефонувати. Чимало людей, будучи 
переконані, що СМС відправили їхні 
знайомі, так і роблять. Тому, на думку 
О.Зарубінського, необхідно усунути 
телефонне шахрайство як таке, а не 
тільки прибрати його з телебачення. 

Інколи ж за телефонні дзвінки 
доводиться викладати значні кошти 
навіть без «допомоги» шахраїв. На-

приклад, вартість дзвінка може сут-
тєво зрости, коли абонент, якому ви 
телефонуєте, перебуває за кордоном. 

Також народний обранець звернув 
увагу на той факт, що оператори вста-
новлюють різні тарифікації дзвінків на 
номери 0-800, 0-701, 0-900 тощо. «Лише 
в одного з операторів зв’язку передба-
чено більш ніж 20 різних тарифікацій 
на дзвінки подібним абонентам. Зро-
зуміло, що нефахівцю запам’ятати їх 
украй складно, а ось різниця між ними 
становить від 4—10 коп. до 1 грн. за 
секунду», — наголошує парламентар.

Зменшити кількість випадків ви-
падкових мобільних витрат нардеп 
сподівається завдяки проекту «Про 
внесення зміни до Закону України 
«Про телекомунікації» (№9633). Відпо-
відно до нього в операторів з’явиться 
новий обов’язок — повідомляти спо-
живачів перед наданням телекомуні-
каційної послуги про розрахункову 
таксу такої послуги, якщо вона не пе-
редбачена договором, або в разі, якщо 
її вартість перевищує 0,5% мінімаль-
ної заробітної плати за одну хвилину 
трафіку. З 1 січня мінімальна зарплата 
в нашій країні становить 1073 грн. 
Таким чином, неважко підрахувати, 
що мобільним операторам доведеться 
робити попередження, якщо хвилина 
розмови коштує дорожче за 5,36 грн.

Новації, переконаний О.Зару-
бінський, не тільки захистять кошти 
громадян, а й сприятимуть зростан-
ню довіри до операторів мобільного 
зв’язку та усунуть незрозумілі для 
абонентів принципи тарифікації. �

СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ

Рівні 
в бідності
Мін’юст провів гендерно-
правову експертизу закону «Про 
державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям». 
Відповідно до висновку експертів 
норми цього акта не надають 
переваги ніякій статі, а тому не 
потребують змін.

Фахівці відзначили, що положен-
ня закону є гендерно-симетрични-
ми за наслідками, тобто однаково 
впливають і на чоловіків, і на жінок. 
Так, згідно з ст.3 документа право на 
державну соціальну допомогу мають 
малозабезпечені сім’ї, які постійно 
проживають на території України. 
Тобто передбачається право як жін-
ки, так і чоловіка, якщо вони члени 
малозабезпеченої родини, на держав-
ну соціальну допомогу.

Крім того, відзначено, що засто-
совуються нейтральні визначення, 
а саме: сім’я, малозабезпечена сім’я, 
член сім’ї, одинока особа, непрацез-
датне подружжя, інвалід, батьки, 
член малозабезпеченої сім’ї тощо. 
Стаття 7 акта визначає умови, коли 
державна соціальна допомога мало-
забезпеченим сім’ям не призначаєть-
ся. Такі умови залежать від працез-
датних членів малозабезпеченої сім’ї. 
Норми не залежать від статі осіб, які 
можуть уважатися працездатними 
членами малозабезпеченої сім’ї, та 
поширюються на представників обох 
статей.

Принципу гендерної рівності до-
тримано й у ст.9 закону. Передбачено 
виплату державної соціальної допо-
моги малозабезпеченим родинам за 
місцем проживання уповноваженого 
представника сім’ї. Також не кон-
кретизована стать уповноваженого 
представника родини, проте з ана-
лізу її положень випливає, що такою 
особою може бути як чоловік, так і 
жінка. �

Незабаром фаєр може стати дорогим задоволенням.

10 законодавча влада



ДУМКА

Quo vadis, КПК?
Спроба сумістити в новому кримінальному процесуальному законі різні моделі доказування 
може похитнути принципи судочинства

ЄВГЕНІЯ ЗІНЧЕНКО, 
Національний університет 
«Одеська юридична 
академія»

З появою проекту Кримінального 
процесуального кодексу надія 
на реформування української 
кримінальної юстиції відповідно 
до європейських стандартів, 
так би мовити, набула чітких 
форм. Проте деякі анонсовані 
зміни в процедурі досудового 
розслідування не цілком 
відповідають заявленим цілям.

Порушення справи — 
перешкода чи фільтр?

Як безперечну перевагу проекту 
КПК його автори, котрі входять до 
складу створеної згідно з указом Пре-
зидента від 17.08.2010 №820 робочої 
групи, називають ліквідацію стадії 
порушення кримінальної справи. Це 
нововведення підноситься як усу-
нення «найзначнішої бюрократичної 
перешкоди в кримінальному про-
вадженні». Тільки ось серед слідчих 
особ ливого натхнення із цього при-
воду не спостерігається. І підстави для 
смутку, на жаль, не безпідставні.

Є аксіомою те, що окремі нор-
ми Кримінального кодексу повинні 
узгоджуватися зі всією системою 
кримінально-процесуальних норм. 
Стурбованість викликана розумінням 
проблематичності змішування різних 
моделей досудового розслідування, 
адже сама по собі кожна з них являє 
собою цілісну логічну картину, а ство-
рена на основі вихоплювання окремих 
норм з іншої з них — позбавлена всякої 
логіки.

Досудове розслідування і система 
норм, що регулює цей інститут у ци-
вілізованих країнах, основані на двох 
моделях доказування.

Перша модель — строга, засто-
совується в чинному КПК України, 
КПК Російської Федерації, більшої 
частини країн СНД, Греції, Іспанії. 
Вона грунтується на нормах, які чітко 
регламентують порядок збору і вико-
ристання доказів, прямо передбачають 
обов’язок слідчих органів усебічно, 
повно й об’єктивно дослідити обста-
вини справи.

Це припускає виконання слідчим 
органом значного обсягу слідчих дій 
з метою дослідження всіх обставин 
справи шляхом чітко визначеного 
порядку збору доказів. Масив ре-
гламентованої роботи стосовно роз-
слідування злочину, що є наслідком 
необхідності дотримання вказаного 
принципу, припускає наявність філь-
тру, покликаного обмежити орган 
досудового розслідування від дослі-
дження обставин, які не містять ознак 
злочину.

Цим фільтром виступає інститут 
порушення кримінальної справи, 
який є процесуальною діяльністю з 
розгляду первинної інформації про 
злочин і може завершитися одним 
із двох рішень: порушенням кри-
мінальної справи або відмовою в її 
порушенні.

Стадія відкриття справи дає мож-
ливість перевірити обгрунтованість 
повідомлення про злочин, установити 
в діянні ознаки злочину або обстави-
ни, що виключають початок примусо-
вої процесуальної діяльності та, як на-
слідок, почати досудове розслідування 
або убезпечити уповноважений орган 
від витратного з усякого погляду про-
вадження.

Таким чином, незалежно від оче-
видності для слідчого наявності (від-
сутності) самого факту злочину й 
можливості отримання відомостей, 
що дають підставу підозрювати особу, 
розслідування кримінальної справи 
за правилами чіткого доказування 
спрямоване на збір доказового мате-
ріалу для судового розгляду. Стадія 
порушення кримінальної справи тут 
необхідна як процедура офіційного 
початку досудового розслідування.

Свобода від форми

ФРН, Франція, Швеція, Бельгія, 
Данія, романські кантони Швейцарії 
в регулюванні досудового розсліду-
вання застосовують модель вільного 
доказування. Воно не регулюється 
законом і не пов’язане процесуальною 
формою. По суті, вільне доказування 
є підготовкою до доказування в суді, а 
збір доказів замінений пошуком носіїв 
інформації, які тільки при розгляді 
справи судом можуть стати доказами в 
справі. Пояснюється це тим, що метою 
досудового розслідування є визначен-
ня ймовірності встановлення фактів 
у суді на підставі зібраних у процесі 
дізнання відомостей, що не мають до-
казового значення.

Так, Верховний суд ФРН роз’-
яснив: «…Прокуратура повинна не 
з’ясовувати питання скоєння злочи-
ну і провини в повному обсязі, у всіх 
деталях, а досліджувати лише, чи до-
статньо підозр у скоєнні злочину та 
провині, які вказують на ймовірність 
засудження обвинуваченого. Для цьо-
го повинні бути доведені тільки деякі 

обвинувальні моменти, а з’ясування 
суперечностей між показаннями 
обвинуваченого й отриманими ре-
зультатами дізнання покладається 
на суд».

При вказаних обставинах досудове 
розслідування в цих країнах з де якими 
обмовками нагадує процедуру пере-
вірки заяв і повідомлень про злочи-
ни, передбачену ст.97 чинного КПК, з 
елементами оперативно-розшукової 
діяльності. Обов’язок дослідження 
всіх обставин кримінальної справи в 
країнах з моделлю вільного доказуван-
ня лягає виключно на суд, а не орган 
досудового розслідування. Оскільки 
процесуальне розслідування фактич-
но починається в суді, то відсутня й 
необхідність у стадії порушення кри-
мінальної справи.

Тобто вільне доказування як спро-
щений порядок досудового розсліду-
вання дає можливість обмежитися 
отриманням тільки деяких відомос-
тей для визначення наявності самого 
факту злочину або достатності підозри 
й ухвалення рішення про передання 
справи для процесуального розсліду-
вання до суду або припинення про-
вадження. А це усуває необхідність 
існування окремої стадії порушення 
кримінальної справи.

Краще не змішувати

Пропонована ж редакція ст.3 про-
екту КПК ставить завдання повного 
розслідування злочину, а ст.10 ставить 
в обов’язок органу досудового розслі-
дування й суду всебічно, повно й не-
упереджено досліджувати обставини 
справи.

Проте якщо чинний кодекс від-
носить обов’язок усебічно, повно 
й об’єктивно дослідити обставини 
злочину лише до провадження в 
кримінальних справах і не ставить 
такого завдання при перевірці заяв і 
повідомлень про злочини, то з про-
ектом КПК ситуація дещо складні-
ша. Згідно з ч.1 його ст.212 «слідчий, 
прокурор невідкладно, але не пізніше 
одного дня після подання заяви, по-
відомлення про кримінальне право-
порушення... зобов’язаний внести 
відповідні відомості до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань і почати 
розслідування». 

Отже, необхідно всебічно, повно 
й об’єктивно досліджувати обста-
вини, викладені в будь-якій заяві 
та повідомленні про кримінальне 
правопорушення, оскільки будь-яке 
з них, за відсутності фільтру у ви-
гляді стадії порушення кримінальної 
справи, підлягає реєстрації та роз-
слідуванню з дотриманням указаних 
принципів.

Наслідки ліквідації стадії пору-
шення кримінальної справи передба-
чити неважко. 

За інформацією Верховного Суду, 
у 2010 р. суди задовольнили 2,9 тис. 
скарг на постанови про порушення 
кримінальних справ. Органи проку-
ратури щорічно скасовують близько 
3 тис. таких постанов. 

За даними МВС, у 2010 р. орга-
ни внутрішніх справ зареєстрували 
3139173 заяв і повідомлень про злочи-
ни, за 2314796 з яких прийнято рішен-
ня про відмову в порушенні кримі-
нальної справи. Тобто правоохоронні 
органи (враховуючи також діяльність 
Служби безпеки й податкової мілі-
ції) щорічно виключають можливість 
розслідування кримінальних справ 
мало не за 2,5 млн заяв і повідомлень 
про злочини. Шляхом давання мож-
на дійти висновку, що в подальші за 
ухваленням нового КПК роки тільки 
міліція буде зобов’язана всебічно, пов-
но й об’єктивно розслідувати близько 
2,8 млн кримінальних справ, більша 
частина яких запевно не має судової 
перспективи.

У зв’язку із цим очікувана економія 
ресурсів і часу, пов’язана з усуненням 
стадії порушення кримінальної справи 
як бюрократичної перешкоди в кри-
мінальному провадженні, за умови 

збереження нинішньої моделі доказу-
вання, не цілком обгрунтована.

Нова «цариця доказів»

Не відповідають запропонованому 
підходу до кримінального процесу й 
інші запозичення. Так, ст.222 про-
екту КПК вводить процедуру допиту 
свідка й потерпілого в процесі до-
судового розслідування в судовому 
засіданні (спеціальна процедура). 
При цьому в ст.94 запропоновано 
закріпити право суду при розгляді 
справи по суті обгрунтовувати свої 
висновки показаннями, отримани-
ми слідчим суддею з додержанням 
спеціальної процедури.

У судовій практиці не поодиноки-
ми є випадки, коли свідок або потерпі-
лий не може бути допитаний унаслідок 
важкого захворювання, немочі, смерті 
та інших неусувних причин, у зв’язку 
із чим виникає необхідність у дещо 
ширшому розумінні принципу безпо-
середності. Проте можливість виходу 
із ситуації, що склалася, повин на грун-
туватися на застосовуваних моделях 
доказування.

Як зазначалося вище, діяльність 
органів досудового розслідування 
ФРН не передбачає збору доказів, у 
зв’язку із чим протоколи, складені 
поліцією або прокурором, не можуть 
бути оголошені в суді. Слід легалізу-
вати дані досудового розслідування, 
чим і викликана необхідність отри-
мувати у виняткових випадках дока-
зи, які можуть бути прийняті як такі 
судом при розгляді справи по суті. 
Саме необхідність одержання доказів 
у процесі діяльності, не пов’язаної з їх 
отриманням, привела до прийняття 
§161-а КПК ФРН, яким допускається 
така процедура за участю слідчого 
судді. При цьому отримані ним по-
казання мають доказове значення й 
можуть бути використані судом при 
розгляді справи по суті.

Тим часом як у чинному КПК 
України (ст.65), так і в проекті (ст.84) 
показання є процесуальними джере-
лами доказів уже на стадії досудового 
розслідування. При цьому згідно з 
указаними нормами доказова сила 
показань не розрізняється залежно 
від того, хто їх отримав — слідчий, 
прокурор чи слідчий суддя. Вони рів-
ні. А якщо так, то виникає запитання: 
чому докази, одержані слідчим суд-
дею, мають пріоритет над доказами, 
отриманими слідчим?

Відповідь на це запитання можна 
знайти в  ч.1 ст.222 проекту: «…Допит 
свідка чи потерпілого здійснюється 
у судовому засіданні... в присутності 
сторін кримінального провадження з 
дотриманням правил проведення до-
питу під час судового розгляду». Мов-
ляв, якщо свідок допитаний суддею 
в присутності сторін з дотриманням 
правил судового слідства, то це і є до-
держання принципу безпосередності 
зі всіма наслідками, що звідси випли-
вають. Із цим можна погодитися, коли 
б не одне «але». Повністю відтворити ці 
правила на стадії досудового слідства 
неможливо хоч би тому, що сторона 
захисту не ознайомлена з матеріала-
ми, які є в сторони обвинувачення. 
Тобто одна зі сторін на цій стадії роз-
слідування не готова й не може бути 
готова до допиту у зв’язку з відсутніс-
тю в її розпорядженні всієї необхідної 
для повноцінної участі в слідчих діях 
інформації. А це позбавляє її можли-
вості виявити ймовірні суперечності 
в показаннях і, можливо, викрити до-
питуваного в брехні.

Не відповідає правилам допиту 
під час судового розгляду справи й 
можливість його здійснення за від-
сутності однієї зі сторін (проект це 
допускає). Навіть якщо погодитися 
з «вотумом довіри» слідчому судді, 
отримання за відсутності однієї зі 
сторін доказу, який не підлягає пе-
ревірці при розгляді справи по суті, 
не відповідає вимогам гласності, не 
забезпечує повну достовірність дока-
зу. Тут слід узяти до уваги, що свідок 

може помилятися, умисно обмовляти 
підозрюваного, давати показання 
під тиском і т.д. Та й отримані при 
вказаних обставинах показання не 
будуть чим-небудь відрізнятися від 
показань, одержаних у процесі до-
питу слідчим або прокурором.

Так чи інак, але право обвинува-
ченого допитувати тих, хто свідчить 
проти нього, визнане Європейським 
судом з прав людини і є складовою час-
тиною гарантії дослідження всіх пока-
зань у присутності обвинуваченого в 
публічному процесі з наданням йому 
можливості їх спростування.

Причому те, що показання, отри-
мані слідчим суддею, вважаються 
такими, які не підлягають перевірці в 
умовах судового розгляду, суперечить 
принципам безпосередності та усності 
і, як наслідок, гарантіям, закріпленим 
в ст.6 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод.

Виняток як правило

Звертають на себе увагу й надмірно 
широкі підстави для допиту свідків і 
потерпілих слідчим суддею. Так, допит 
свідка й потерпілого із застосуванням 
спеціальної судової процедури допус-
кається у виняткових випадках, якими 
визнаються:

• наявність небезпеки для жит-
тя та здоров’я вказаних осіб;

• їх важка хвороба;
• наявність інших обставин, 

які можуть зробити неможливим їх 
допит у суді;

• наявність обставин, які мо-
жуть вплинути на повноту або досто-
вірність їхніх показань.

Конструкції двох останніх пунктів, 
що містять так звані гумові поняття, 
можна вважати невдалими. Невизна-
ченість цих формулювань і відсут-
ність конкретики дозволяють дійти 
висновку: допит свідка й потерпілого 
може бути ініційований та здійснений 
слідчим суддею за будь-якої слушної 
нагоди. Винятковий випадок стане 
правилом. Усі показання свідків, 
котрі сумніваються, помиляються, 
хиблять, брешуть, і потерпілих закрі-
плюватимуться протоколом допиту 
слідчого судді. А суд першої інстанції 
не ускладнюватиме себе перевіркою 
таких доказів.

Таким чином, запропоноване ново-
введення вводить інститут нерівності 
доказів у кримінальному процесі, при-
зводить до заперечення принципів 
безпосередності та усності й фактично 
позбавляє права обвинуваченого на 
допит осіб, які свідчать проти нього.

Можна припустити, що такий «вда-
лий» досвід надання деяким показан-
ням «статусу недоторканних» буде з 
часом перенесено й на інші слідчі дії. 
Адже якщо законопроект припускає 
можливість допиту слідчим суддею 
необмеженої кількості свідків, як і 
одночасний допит двох і більше осіб, 
то чом би не поширити повноваження 
судді на проведення пізнання, слідчо-
го експерименту й інших слідчих дій, 
обмеживши можливість дослідження 
здобутих у такий спосіб доказів при 
розгляді справи по суті?

Легалізація по-німецьки

У Німеччині до питання про лега-
лізацію показань, одержаних слідчим 
суддею, підхід інший. Статтею 251 
КПК ФРН установлено, що допит свід-
ка (експерта, підсудного) може бути 
замінений оголошенням протоколу 
його допиту, раніше проведеного суд-
дею, якщо:

1) допитані особи померли, або ста-
ли психічно хворими, або їх місцезна-
ходження не встановлено;

2) явці вказаних осіб для судового 
розгляду протягом тривалого або не-
визначеного часу перешкоджають хво-
роба, неміч або інші неусувні причини;

3) явка цих осіб для судового роз-
гляду може бути ускладнена через 
велику віддаленість;

4) з оголошенням протоколу згодні 
прокурор, захисник і підсудний.

Тільки можливість настання об-
ставин, викладених у перших трьох 
пунктах, є підставами, що дозволя-
ють слідчому судді провести допит. 
При цьому факт одержання показань 
слідчим суддею не є підставою для 
заборони допиту свідка при розгля-
ді справи по суті. Тобто оголошення 
показань раніше допитаної слідчим 
суддею особи допускається дійсно у 
виняткових, чітко обумовлених зако-
ном випадках. Порівняння явно не на 
користь нашого проекту.

Плутанина в показаннях

Відповідно до ст.84 проекту КПК 
показання, як і речові докази, докумен-
ти, висновки експертів, є процесуаль-
ними джерелами доказів. При цьому 
і речові докази, і документи, і висно-
вки експертів підлягають досліджен-
ню в судовому засіданні (стст.349—
352 проекту). Водночас ч.4 ст.94 обу-
мовлено, що «суд може обгрунтовува-
ти свої висновки лише на показаннях, 
які він безпосередньо сприймав під 
час судового засідання або на отри-

маних під час спеціальних судових 
процедурах під час досудового роз-
слідування. Суд не вправі обгрунто-
вувати судові рішення показаннями, 
наданими слідчому, прокурору, або 
посилатися на них». Який сенс у допиті 
свідка з приводу попередніх показань, 
які не узгоджуються з його показан-
нями в суді (ч.4 ст.95 проекту)? Адже 
в будь-якому випадку суд не має права 
на них посилатись й обгрунтовувати 
ними своє рішення. А якщо суд не 
може обгрунтовувати свої висновки 
й судові рішення показаннями, нада-
ними слідчому та прокуророві й по-
силатися на них, то ким і яким чином 
буде дана оцінка цим свідченням як 
завідомо неправдивим (ст.67 проекту)?

Права захисту розширюються?

Викликають деякі сумніви опти-
містичні заяви про революційне 
розширення прав сторони захисту 
на стадії досудового розслідування. 
На жаль, навіть права захисника на 
ознайомлення з матеріалами, якими 
обгрунтовується затримання підозрю-
ваного, обрання запобіжного заходу 
або пред’явлення обвинувачення, що 
декларується чинним кодексом і вкрай 
своєрідно забезпечується слідчими, 
проектом не передбачено. 

Забутий проектом і обов’язок 
слідчого ознайомлювати підслідного 
й захисника з постановами про при-
значення експертиз і висновками екс-
пертів. Стосовно ж розширення прав 
захисника на збирання доказів дореч-
но буде просто процитувати ч.3 ст.92 
проекту: «Сторона захисту... здійснює 
збирання доказів шляхом ініціювання 
проведення слідчих (розшукових) та 
інших процесуальних дій, витребуван-
ня та отримання від органів державної 
влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, 
службових та фізичних осіб речей, 
документів, відомостей, висновків 
експертів, висновків ревізій та актів 
перевірок». Дуже вже схожі пропоно-
вані зміни на права, гарантовані пп.8, 
13 ч.2 ст.48 чинного КПК.

Обвинувачений 
як підозрюваний

Автори законопроекту відмови-
лися від інституту обвинуваченого в 
процесі досудового розслідування. 
Аналізуючи положення ст.273 проекту, 
складно дійти однозначного висновку 
про мету нововведення. Фактично 
зміст письмового повідомлення про 
підозру відповідає вимогам, що вису-
ваються до постанов про притягнення 
як обвинуваченого в чинному КПК. 
У Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, а також у 
подальших тлумачення Євросуду об-
винуваченим уважається підозрювана 
особа, якій пред’явлено обвинувачен-
ня в будь-якому вигляді. Таким чином 
згідно з проектом кодексу підозрюва-
ний відповідає поняттю обвинуваче-
ного як унаслідок позиції суду, так і 
внаслідок змісту повідомлення про 
підозру. Відмова від форми, якою особа 
визнається обвинуваченою не змінює 
процесуального статусу особи, проте 
створює проблему. Обов’язок повідо-
мити особу про підозру, виклавши 
відомості про зміст підозри, правову 
кваліфікацію кримінального правопо-
рушення, фактичні обставини кримі-
нального правопорушення, у скоєнні 
якого підозрюється особа, є резуль-
татом прийняття слідчим рішення у 
відповідній процесуальній формі. При 
цьому відповідно до ч.3 ст.109 про-
екту всі рішення органу досудового 
розслідування є процесуальними й 
приймаються у формі постанов. Зміст 
письмового повідомлення відповідає 
змісту постанови .

Безумовно, дати в одній статті 
оцінку всім нестиковкам процедур 
досудового розслідування, наявним 
у проекті КПК, нереально. Залиша-
ються невирішеними також питання 
визнан ня слідчого судді судом першої 
інстанції, фактичне усунення інсти-
туту понятих і багато інших. Проте 
викладене вище дає достатньо підстав 
для висновку про необхідність визна-
чення моделі доказування в процесі 
досудового розслідування, порядку 
збирання й використання доказів, по-
кладання на слідчі органи обов’язку 
всебічного, повного й об’єктивного 
дослідження обставин справи. 

Тоді, можливо, самі собою від-
падуть проблеми порушення кримі-
нальної справи, повідомлення осо-
би про визнання її підозрюваною, 
правового статусу показань свідка, 
прав захисника на паралельне роз-
слідування й багато інших дивацтв 
і упущень проекту. �

«Закон і Бізнес» запрошує читачів 
висловити свої зауваження та пропо-
зиції до проекту нового Кримінального 
процесуального кодексу на сторінках 
нашої газети. Ми переконані, що саме 
ваша обгрунтована позиція допоможе 
законодавцеві прописати процедуру, 
яка б максимально забезпечувала до-
тримання всіх принципів криміналь-
ного судочинства.

Право обвинуваченого допитувати свідків, котрі свідчать проти нього, 

визнане Європейським судом з прав людини.
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ПРАВОВА ДОПОМОГА

Адвокатський максимум
Як домогтися в суді граничного розміру компенсації витрат 
на послуги юриста

ЄГОР БЄЛІКОВ, юрист

Недавно глава держави підписав 
закон №4191-VI «Про граничний 
розмір компенсації витрат на 
правову допомогу у цивільних та 
адміністративних справах». Як 
позначиться зміст документа на 
роботі адвокатів та юристів, котрі 
мають приватну практику, — 
спробуємо розібратися.

Розмір має значення?

Закон №4191-VI реалізує поло-
ження ч.2 ст.84 ЦПК і ч.3 ст.90 КАС, 
згідно з якими граничний розмір ком-
пенсації витрат на правову допомогу 
повинен установлюватися законом. 
До сьогодні питання регулювалося 
постановою Кабміну від 27.04.2006 
№590 «Про граничні розміри компен-
сації витрат, пов’язаних з розглядом 
цивільних та адміністративних справ, 
і порядок їх компенсації за рахунок 
держави».

Питання оплати роботи юристів 
для багатьох людей, які користуються 
їхніми послугами, є якщо не ключо-
вим, то вже точно одним з найваж-
ливіших. Послуги гарного адвоката 
коштують чималих грошей, тому бе-
режливий клієнт усе порахує. І тільки 
потім, якщо шкурка варта вичинки, 
звернеться до фахівців в галузі права. 
Останнім же не слід забувати про-
сту істину: крім надання своєчасної 
та кваліфікованої допомоги, клієнта 
можна зацікавити вигідною для нього 
ціновою політикою. Зокрема, можли-
вістю повернути частину витрачених 
на юристів грошей. 

Згідно із законом розмір компенса-
ції, яку сторона, що програла, випла-
чує стороні, на користь якої ухвалено 
рішення в цивільній справі, не може 
перевищувати 40% установленої за-
коном мінімальної місячної зарплати 
за 1 годину участі в справі особи, котра 
надавала правову допомогу. Станом 
на сьогодні, зважаючи на положення 
закону про держбюджет на 2012 рік, 
максимальний розмір компенсації 
послуг юриста становить 429,2 грн. / 1 
год. Причому згідно із законом право-
ва допомога обмежується діяльністю 
адвоката в судовому засіданні, під час 
здійснення окремих процесуальних 
дій поза судовим засіданням, а також 
під час ознайомлення з матеріалами 
справи в суді.

Проте, якщо сторона в цивільній 
або адміністративній справі звільнена 
від оплати витрат на правову допомогу, 
вони компенсуються в розмірі, що не 
перевищує 2,5% встановленої законом 
мінімальної заробітної плати за годину 
роботи. Іншими словами, з державно-
го бюджету покриваються витрати на 
правову допомогу стороні, що виграла, 
з розрахунку лише 27 грн. / 1 год. На-
гадаємо: згідно з вищезгаданою поста-
новою Кабміну сума компенсації була 
у 2 рази більшою. 

За що саме можна вимагати ком-
пенсацію

Як наголошувалося раніше, в за-
коні прописані конкретні випадки, 
коли сторона має право на компенса-
цію витрат за отриману правову до-
помогу: в судовому засіданні, під час 
ознайомлення з матеріалами справи в 

суді та при здійсненні окремих проце-
суальних дій поза судовим засіданням. 

І якщо з компенсацією в перших 
двох випадках усе гранично ясно, то 
щодо останнього можуть виникнути 
проблеми. Адже, на жаль, законода-
вець не уточнює, про які саме проце-
суальні дії поза судовим засіданням іде 
мова. Тобто суд на свій розсуд ухвалю-
ватиме таке рішення. Тому адвокатам 
доведеться як слід попрацювати, щоб 
переконати суд у необхідності випла-
тити клієнтові компенсацію за свої 
послуги. Адже обсяг правової допо-
моги досить широкий, а саме поняття 
закріплено тільки в законі «Про без-
оплатну правову допомогу», предмет 
регулювання якого жорстко обмеже-
ний і не пов’язаний з компенсацією 
граничного розміру витрат на правову 
допомогу в цивільних або адміністра-
тивних справах. 

Не виключено, що суди стануть за-
стосовувати аналогію права і з часом із 
цього питання буде сформована певна 
судова практика. А поки що юристам 
усе ж таки варто дотримуватися ро-
зумного підходу в наданні послуг, аби 
в суду не виникло сумнівів у тому, що 
вони необхідні клієнтові. 

Цікавим видається й інший мо-
мент: виходячи з яких критеріїв суд 
стане визначати, кому компенсувати 
витрати в повному обсязі, а кому ні? 
Можна припустити, що це буде як 
складність справи, матеріальне ста-
новище сторін, так і працездатність 
адвоката. Адже якщо останній побуває 
тільки на одному судовому засіданні 
з кількох і велику частину документів 
процесуального характеру, наприклад, 
підпише сам клієнт, а не його пред-
ставник, складно буде переконати суд 
у необхідності компенсувати витрати 
на такого юриста. І зовсім інша ситу-
ація, якщо адвокат, що називається, 
постійно перед очима. 

Достатньо обгрунтованим є й ви-
значення розміру компенсації: його 
прив’язали не до суми гонорару ад-
воката, а до мінімальної заробітної 
плати. Це відкине можливість спеку-
ляцій з боку захисника та його під-
опічного (наприклад, коли через суд 
намагаються повернути надумані й 
надмірно завищені витрати на оплату 
таких послуг). А значить, клієнт буде 
зацікавлений не тільки в такому адво-
катові, який здатний виграти справу, 
а й у такому, який зможе переконати 

суд компенсувати витрати на правову 
допомогу в максимальному розмірі.

Прийняли, та не врахували

Ще один момент, на який варто 
було б звернути увагу. Закон перед-
бачає, що «компенсація витрат на 
правову допомог у виплачується 
за ра хунок державного бюджету 
в межа х видатків, передбачених 
Державній судовій адміністрації 
України на здійснення правосуддя 
місцевими загальними та місцевими 
адміністративними судами». Тому 
не зовсім зрозуміло, що відбудеться, 
коли передбачені кошти закінчаться? 
Варіантів два: або суди за негласною 

вказівкою перестануть присуджувати 
такі виплати, або ж останні здійсню-
ватимуться з відстроченням. Тому ад-
вокатові, перш ніж обіцяти клієнтові 
компенсацію його витрат, необхідно 
буде вивчити відповідну практику й 
реальний стан справ.

Досить слушними є деякі заува-
ження головного юридичного управ-
ління Верховної Ради, внесені ще на 
стадії вивчення законопроекту №8393, 
які, проте, не були враховані. На дум-
ку експертів, закон не повною мірою 
регулює питання компенсації витрат 
на правову допомогу. Зокрема, він не 
містить механізмів реалізації порядку 
виплати стороні компенсації, а також 
виплати компенсації витрат на право-
ву допомогу в справах, які розглядали-
ся судами касаційної інстанції та ВС. 

Підбиваючи підсумки, слід за-
значити, що клієнтові необхідно по-
яснити, що той має гарантоване за-
коном право на компенсацію витрат, 
пов’язаних з оплатою послуг адвоката. 
Також останній повинен як слід вивчи-
ти наявну судову практику в питаннях 
задоволення вимог про компенсацію 
витрат на правову допомогу. Можливо, 
слід навіть установити відсоток виплат 
залежно від конкретної категорії справ 
для того, щоб найточніше спрогнозу-
вати суму, з якою може погодитися 
суд. При залагодженні зазначених 
суперечок, зокрема при розрахунку 
суми компенсації за надання правової 
допомоги, адвокат повинен письмово, 
приклавши докази, чітко викласти, 
коли і якого роду була надана допомога, 
вказати докладний перелік складених 
процесуальних та інших документів, 
даних рекомендацій, задіяних для 
цього ресурсів і т.д. �

НАСТАНОВИ

Процесуальні зміни
Відмова в поновленні строку є підставою 
для залишення заяви без розгляду

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 
20 жовтня 2011 року №3932-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розгляду справ Верховним Судом України», яким внесено зміни до статей 238, 240 
Кодексу адміністративного судочинства України, та Закону України від 8 липня 2011 
року №3674-VI «Про судовий збір» пленум Вищого адміністративного суду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови пленуму Ви-
щого адміністративного суду Украї-
ни від 13 грудня 2010 року №2 «Про 
судову практику застосування статей 
235—240 Кодексу адміністративного 

судочинства України» такі зміни і до-
повнення:

1. Пункт 1 доповнити абзацом дру-
гим такого змісту:

«Судом, що здійснює перегляд 

судових рішень в адміністративних 
справах з підстав, передбачених пунк-
тами 1, 2 частини першої статті 237 
КАС України, є Верховний Суд Укра-
їни, а в разі встановлення за резуль-
татами розгляду питання про допуск 
справи до провадження з підстав, пе-
редбачених пунктом 2 частини першої 
статті 237 КАС України, порушення 
Україною міжнародних зобов’язань 
внаслідок недотримання норм про-
цесуального права — Вищий адміні-
стративний суд України».

2. Пункт 4 після абзацу чотирнад-
цятого доповнити новим абзацом та-
кого змісту:

«Однак необхідно враховувати, що 
в разі, якщо за результатами розгляду 
питання про допуск справи до про-
вадження з підстави, передбаченої 
пунктом 2 частини першої статті 237 
КАС України, буде встановлено, що 
порушення Україною міжнародних 
зобов’язань є наслідком недотримання 
процесуального права, Вищий адміні-
стративний суд України постановляє 
ухвалу про відкриття провадження у 
справі та вирішує питання про необ-
хідність витребування справи».

3. В абзаці першому пункту 6 сло-
ва «одного місяця» замінити словами 
«трьох місяців».

4. Абзац перший пункту 7 викласти 
в такій редакції:

«Тримісячний строк, установле-
ний частиною першою статті 238 КАС 
України, є процесуальним і може бути 
поновлений за клопотанням особи, яка 
подає заяву про перегляд судового рі-
шення в порядку, визначеному части-
ною третьою зазначеної статті».

5. Друге речення абзацу другого 
пункту 7 викласти в такій редакції:

«Відмова в поновленні строку є 
підставою для залишення заяви без 
розгляду».

6. У першому реченні абзацу тре-
тього пункту 7 слова «одного місяця» 
замінити словами «трьох місяців».

7. Пункт 15 доповнити новим абза-
цом такого змісту:

«Якщо за результатами розгляду 
питання про допуск справи до про-
вадження з підстави, передбаченої 
пунктом 2 частини першої статті 237 
КАС України, буде встановлено, що 
порушення Україною міжнародних 
зобов’язань є наслідком недотримання 
процесуального права, Вищий адміні-
стративний суд України постановляє 

ухвалу про відкриття провадження у 
справі та вирішує питання про необ-
хідність витребування справи».

8. Пункт 16 доповнити новим абза-
цом такого змісту:

«Якщо за результатами розгляду 
питання про допуск справи до про-
вадження з підстави, передбаченої 
пунктом 2 частини першої статті 237 
КАС України, буде встановлено, що 
порушення Україною міжнародних 
зобов’язань є наслідком недотримання 
процесуального права, Вищий адмі-
ністративний суд України відповідно 
до положень частини четвертої статті 
240 цього Кодексу постановляє ухвалу 
про відкриття провадження у справі 
та здійснює її розгляд за правилами, 
встановленими для перегляду справ у 
касаційному порядку».

9. Пункт 18 викласти в такій ре-
дакції:

«Судовий збір за подання до адміні-
стративного суду заяви про перегляд 
судових рішень Верховним Судом 
України сплачується в порядку та роз-
мірі, встановленому Законом України 
«Про судовий збір».�

 � Пленум Вищого адміністативного 
суду України
Постанова

19 грудня 2011 року  м.Київ                №9

Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму 
Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року №2 
«Про судову практику застосування статей 235—240 
Кодексу адміністративного судочинства України»  

Головуючий 
І.ТЕМКІЖЕВ

Секретар пленуму 
М.СМОКОВИЧ

 � ЗАКОН УКРАЇНИ

Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу 
у цивільних  та адміністративних справах  

Цей Закон встановлює граничний розмір компенсації витрат на правову 
допомогу під час розгляду судами цивільних та адміністративних справ. 

Стаття 1. Розмір компенсації ви-
трат на правову допомогу у цивільних 
справах, в яких така компенсація ви-
плачується стороні, на користь якої ухва-
лено судове рішення, іншою стороною, а 
в адміністративних справах — суб’єктом 
владних повноважень, не може переви-
щувати 40 відсотків встановленої за-
коном мінімальної заробітної плати 
у місячному розмірі за годину участі 
особи, яка надавала правову допомо-
гу, у судовому засіданні, під час вчи-
нення окремих процесуальних дій 
поза судовим засіданням та під час 
ознайомлення з матеріалами справи в 
суді, що визначається у відповідному 
судовому рішенні. 

Стаття 2. У разі якщо сторона 
у цивільній чи адміністративній 
справі звільнена від оплати витрат 
на правову допомогу, компенсація 
таких витрат виплачується стороні, 
на користь якої ухвалено судове рі-
шення і яка не є суб’єктом владних 
повноважень, у розмірі, що не пере-
вищує 2,5 відсотка встановленої за-
коном мінімальної заробітної плати 
в місячному розмірі за годину участі 
особи, яка надавала правову допомо-

гу, у судовому засіданні, під час вчи-
нення окремих процесуальних дій 
поза судовим засіданням та під час 
ознайомлення з матеріалами справи в 
суді, що визначається у відповідному 
судовому рішенні. 

Компенсація витрат на правову 
допомогу виплачується за рахунок 
державного бюджету в межах видат-
ків, передбачених Державній судовій 
адміністрації України на здійснення 
правосуддя місцевими загальними 
та місцевими адміністративними 
судами. 

Стаття 3. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з 

1 січня 2012 року. 
2. Кабінету Міністрів України у 

двомісячний строк з дня набрання 
чинності цим Законом привести свої 
нормативно-правові акти у відповід-
ність із цим Законом. �

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
20 грудня 2011 року 
№4191-VI

ПОВНОВАЖЕННЯ

«Корупційні» 
права СБУ
Працівники СБУ самостійно 
розслідуватимуть факти 
хабарництва, якщо про них 
їм стане відомо в рамках 
розслідування іншої справи. 
Відповідні нововведення 
підтримав Віктор Янукович.

Президент підписав закон «Про 
внесення змін до Кримінально-про-
цесуального кодексу України щодо 
уточнення підслідності» (№4194-VI). 
Як наголошував ініціатор змін Ана-
толій Гриценко, закон має посилити 
боротьбу зі службовими злочинами, в 
тому числі корупцією.

До внесення змін ст.112 КПК перед-
бачала, що коли при розслідуванні СБУ 
злочинів, передбачених стст.328, 329, 
422 КК (у них йдеться про розголошен-
ня державної таємниці; втрату доку-
ментів, що містять державну таємни-
цю; розголошення таємних військових 
відомостей), будуть встановлені також 
факти, які можуть свідчити про злочи-
ни, передбачені стст.364, 365, 366, 367, 
423, 424, 425, 426 КК (пов’язані із зло-
вживанням службовим становищем), 
то їх також має розслідувати СБУ.

Новим законом передбачається, що, 
коли при розслідуванні будь-якого 
злочину, який належить до підслід-
ності СБУ, будуть встановлені злочини, 
пов’язані із зловживання службовим 
становищем, вони також мають роз-
слідувались Службою безпеки. При 
цьому перелік службових злочинів 
доповнено хабарництвом (ст.368 КК).

У парламенті сподіваються, що 
новий закон сприятиме посиленню 
боротьби із корупцією та зменшенню 
її рівня в країні. �

НОРМИ

Морський бій
Законодавець установив, у яких 
судах слід розглядати справи, 
пов’язані з морською вимогою. 
Щоправда, чимало питань, 
пов’язаних із арештом кораблів, 
залишаються неврегульованими.

Віктор Янукович підписав закон 
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо накладення 
арешту на морські судна» (№4190-VI). 
Закон було розроблено у зв’язку з  
приєднанням нашої держави до Між-
народної конвенції з уніфікації деяких 
правил щодо накладення арешту на 
морські судна, яка була укладена в 
Брюсселі 10.05.1952. 

Законом вносяться зміни до Госпо-
дарського процесуального й Цивільного 
процесуального кодексів. Відповідно до 
нововведень справи за спорами, що ви-
пливають з морської вимоги, розгляда-
тимуться судом за місцезнаходженням 
морського порту України, в якому пере-
буває судно, щодо якого має бути здій-
снено забезпечення морської вимоги.

Разом з тим експерти переконані, що 
над удосконаленням відносин у цій 
сфері слід працювати й надалі. Так, на 
думку фахівців Головного юридично-
го управління Верховної Ради, закон 
не комплексно врегульовує питання 
накладення арешту на морські судна, 
що здійснюється для забезпечення 
морської вимоги. Зокрема, потребує 
унормування й процесуальний поря-
док розгляду такої категорії справ: не-
обхідно визначити строки вирішення 
справ, вимоги до заяви, що подається 
до суду, порядок розгляду заяв щодо 
звільнення судна з-під арешту чи його 
продовження тощо. �

Ощадливого клієнта можна зацікавити не лише вигідною ціною правових послуг, 
а й перспективою повернення частини витрачених на юристів коштів.
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ФІНПОСЛУГИ

Відокремлений центр продажу
Чинне законодавство зобов’язує 
надавати до реєстру інформацію 
про структурні підрозділи, які 
розташовані поза місцезнаходженням 
юридичної особи та здійснюють функції 
з надання послуг від її імені

розглянувши в порядку письмового 
провадження справу за позовом За-
критого акціонерного товариства 
«Страхова група «ТАС» до Державної 
комісії з регулювання ринків фінан-
сових послуг про визнання нечин-
ним припису та рішення, 

ВСТАНОВИВ: 

У грудні 2008 року Товариство 
звернулося до окружного адмініст-
ративного суду м.Києва з позовом, 
у якому з урахуванням уточнення 
позовних вимог просило визнати не-
чинним припис комісії від 17.09.2008 
№* про ус у ненн я пору шень п.1 
розд.5 Положення про Державний 
реєстр фінансових установ, затвер-
дженого розпорядженням Комісії 
від 28.08.2003 №41 (зареєстроване 
в Міністерстві юстиції 11.09.2003 за 
№797/8118), які полягли у ненаданні 
товариством інформації про створені 
центри продажу фінансових послуг 
Тернопільського філіалу. На думку 
позивача, він не допустив порушень 
зазначеного положення, оскільки не 
зобов’язаний вносити до Державного 
реєстру фінансових установ інфор-
мацію про створені функціональні 
структурні підрозділи, якими і є 
центри продажу. 

Постановою окру жного а дмі-
ністративного с уд у м.Києва від 
25.06.2009 у задоволенні позову від-
мовлено. 

Постановою Київського апеля-
ційного адміністративного суду 
від 16.12.2010 рішення суду першої 
інстанції скасовано. Прийнято нову 
постанову, якою адміністративний 
позов задоволено повністю: визнано 
протиправним оспорюваний припис. 

Ухвалою Вищого адміністратив-
ного суду від 12.04.2011 постанову 
Київського апеляційного адміністра-
тивного суду від 16.12.2010 скасовано, 
постанову окружного адміністра-
тивного суду м.Києва від 25.06.2009 
залишено без змін. 

Товариство звернулося із заявою 
про перегляд ухвали суду касаційної 
інстанції з підстави, встановленої 
п.1 ч.1 ст.237 Кодексу адміністра-
тивного судочинства, посилаючись 
на неоднакове застосування ст.64 
Господарського кодекс у,  п.4 ч.1 
ст.20, ч.1 ст.21, стст.23, 24 закону від 
12.07.2001 №2664-ІІІ «Про фінансові 
послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг», ст.37 
закону від 7.03.96 №85/96-ВР «Про 
страхування», просить ухвалу Ви-
щого адміністративного суду від 
12.04.2011 скасувати, справу пере-
дати на новий розгляд до суду каса-
ційної інстанції. На підтвердження 
неоднакового застосування судом 
касаційної інстанції однієї й тієї ж 
самої норми права позивач надав 
ухвалу ВАС від 3.04.2007 у справі за 
позовом Закритого акціонерного то-
вариства «Страхова компанія «Велта» 

до комісії про визнання припису та 
постанови про застосування штрафу 
недійсними та постанову Верховного 
Суду від 3.02.2009 у справі за позовом 
ЗАТ «Страхова компанія «Каско» до 
комісії про визнання протиправним 
і скасування припису. 

Ухвалою ВАС від 30.05.2011 справу 
допущено для перегляду Верховним 
Судом. 

Перевіривши наведені у заяві 
доводи, Верховний Суд дійшов ви-
сновку про відсутність підстав для 
її задоволення. 

Оцінюючи правильність застосу-
вання судами попередніх інстанцій 
норм матеріального та процесуаль-
ного права, суд касаційної інстанції 
погодився з їх висновками про те, 
що Тернопільська філія позивача, як 
і її підрозділи — центри продажів, 
мають ознаки відокремленого під-
розділу у визначенні цього поняття 
п.1 розд.І положення. Відповідно до 
вимог п.1 розд.V положення інформа-
ція про ці підрозділи мала вноситися 
позивачем до реєстру у визначеному 
порядку, тому виданий припис, яким 
позивача зобов’язано усунути вказа-
ні порушення, є обгрунтованим. При 
цьому Вищий адміністративний суд 
вказав на помилковість висновків 
апеляційного суду щодо відсутності 
повноважень у директора департа-
менту страхового нагляду комісії 
одноособово видавати припис, у 
зв’язку з чим скасував постанову суду 
апеляційної інстанції у цій справі та 
залишив у силі рішення окружного 
адміністративного суду м.Києва. 

В ухвалі, наданій товариством на 
підтвердження неоднакового засто-
сування судом норм матеріального 
права, Вищий адміністративний суд 
дійшов висновку, що страхова ком-
панія згідно з п.1 розд.V положення 
не зобов’язана вносити до реєстру 
інформацію про свій регіональний 
відділ страхування, оскільки за ї ї 
організаційною структурою такий 
відділ не є відокремленим підрозді-
лом відповідно до визначення цього 
поняття, наведеного у ч.4 ст.64 ГК, а 
є функціональним структурним під-
розділом. 

Наведені вище рішення свідчать 
про неоднаковість застосування су-
дом у подібних правовідносинах п.1 
розд.V положення. 

Виріш у ючи питання про ус у-
нення розбіжностей у застосуванні 
касаційним судом зазначених норм, 
Верховний Суд виходить із такого. 

Загальні правові засади у сфері 
надання фінансових послуг, здій-
снення регулятивних та наглядових 
функцій за діяльністю з надання 
фінансових послуг встановлено за-
коном №2664-ІІІ. 

Статтею 3 цього закону визначе-
но, що відносини, які виникають у 
зв’язку з функціонуванням ринків та 
наданням фінансових послуг спожи-
вачам, регулюються Конституцією, 
цим законом, іншими законами з пи-
тань регулювання ринків фінансових 
послуг, а також прийнятими згідно з 
цими законами нормативно-право-
вими актами. 

Відповідно до ч.1 ст.21 закону 
№2664-ІІІ регулювання ринків фі-
нансових послуг здійснюється спе-
ціально уповноваженим органом 
виконавчої влади, який в межах 
компетенції, визначеної ст.28 цього 
закону, розробляє й затверджує нор-
мативно-правові акти, обов’язкові 
до виконання, зокрема й учасни-
ками ринків фінансових послуг, їх 
об’єднаннями, та здійснює контроль 
їх виконання. Також до компетенції 
цього органу віднесено здійснення 
реєстрації та ведення реєстру. 

Уповноваженим центральним ор-
ганом виконавчої влади у сфері регу-
лювання ринків фінансових послуг у 
визначених законом межах є комісія, 
яка діє на підставі Положення про 
Державну комісію з регулювання 
ринків фінансових послуг України, 
затвердженого указом Президента 
від 4.04.2003 №292/2003. 

З метою удосконалення держав-
ного регулювання за наданням фі-
нансових послуг та на виконання 
вимог закону №2664-ІІІ комісія роз-
порядженням від 28.08.2003 №41, за-
реєстрованим у Міністерстві юстиції 
11.09.2003 за №797/8118, затвердила 
Положення про Державний реєстр 
фінансових послуг. 

Пунктом 1 розд.І положення визна-
чені поняття, що вживаються в кон-
тексті його норм. Зокрема, поняття 
«відокремлений підрозділ» вжива-
ється в такому значенні: філія, інший 
відокремлений структурний підрозділ 
юридичної особи, що розташований 
поза місцезнаходженням юридичної 
особи та здійснює всі або частину 
функцій з надання фінансових послуг 
від її імені. 

Пу нктом 1 розд.V положення 
встановлено, що протягом 15 днів 
після створення фінансовою уста-
новою нового відокремленого під-
розділу, що надаватиме фінансові 
послу ги, державне рег улювання 
діяльності з надання яких належить 
до ком пе тенц і ї  Держфі нпо сл у г, 
фіна нсова уста нова зобов’яза на 
подати заяву про внесення до ре-
єстру інформації про відокремле-
ні підрозділи юридичної особи та 
реєстра ційн у картк у з інформа-
цією про цей підрозділ. Виконан-
ня зазначеного обов’язку є умовою 
на да ння фінансовою установою 

фінансових послуг через такий від-
окремлений підрозділ. 

Наведене вище дає підстави вва-
жати, що норми чинного законо-
давства, які рег улюють відноси-
ни на да нн я фі на нсови х посл у г, 
зобов’язують учасників ринку в цій 
сфері надавати у визначеному поло-
женням порядку інформацію до ре-
єстру про структурні підрозділи, які 
розташовані поза місцезнаходжен-
ням юридичної особи та здійснюють 
функції з надання послуг від її імені. 
Надання фінансових послуг через та-
кий структурний підрозділ можливе 
за умови виконання цього обов’язку. 

Отже, висновок Вищого адмініст-
ративного суду у справі, що роз-
глядається, про обгрунтованість 
вжитого комісією заходу впливу до 
позивача за невиконання п.1 розд.V 
Положення відповідає вимогам чин-
ного законодавства. 

Пунктом 1 ч.1 ст.237 КАС визна-
чено виключні підстави, за яких 
може бути подана заява про перегляд 
Верховним Судом судових рішень в 
адміністративних справах. Зокрема, 
такою підставою є неоднакове засто-
сування судом (судами) касаційної 
інстанції одних і тих самих норм 
матеріального права, що потягло 
ухвалення різних за змістом судових 
рішень у подібних правовідносинах. 

На обгрунтування неоднаково-
го застосування положень закону 
№2664-ІІІ, які врегульовують питан-
ня повноважень комісії та її посадо-
вих осіб щодо застосування заходів 
впливу, товариство надало поста-
нову Верховного Суду від 3.02.2009 
у справі за позовом ЗАТ «Страхова 
компанія «Каско» до комісії про ви-
знання протиправним і скасування 
припису. Зазначена постанова згідно 
з вимогами КАС не є підтверджен-
ням неоднакового застосування ка-
саційним судом норм матеріального 
права в подібних правовідносинах. 
Тому в цій частині заява товариства 
не підлягає задоволенню. 

Враховуючи викладене, а також 
те, що касаційний суд при розгляді 
справи правильно застосував норми 
Положення, у задоволенні заяви то-
вариства слід відмовити. 

Керуючись стст.241, 242, 244 Ко-
дексу адміністративного судочин-
ства, Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви Приватного 
акціонерного товариства «Страхова 
група «ТАС» відмовити. 

Постанова є остаточною і не 
може бути оскаржена, крім випадку, 
встановленого п.2 ч.1 ст.237 Кодексу 
адміністративного судочинства. �

ВИСЛУГА РОКІВ

Курсанти на пенсії
Навчання у військово-навчальному 
закладі (військовому ліцеї) не визначено 
як проходження військової служби

розглянувши в порядку письмово-
го провадження справу за позовом 
Особи 1 до Державної податкової 
адміністрації України (далі — ДПА) 
про визнання дій неправомірними та 
зобов’язання вчинити дії, 

ВСТАНОВИВ: 

У грудні 2007 року Особа 1 звернув-
ся до суду з позовом, в якому просив 
визнати неправомірними дії ДПА 
щодо відмови у здійсненні перера-
хунку вислуги років із урахуванням 
періоду навчання в Київському су-
воровському військовому училищі 
(далі — у чилище) та зобов’язати 
ДПА зарахувати цей період до стро-
ку вислуги років для призначення 
пенсії та внести відповідні зміни в 
документи. 

Постановою окружного адмініст-
ративного суду м.Києва від 10.10.2008 
у задоволенні позовних вимог від-
мовлено. 

Постановою Київського апеля-

ційного адміністративного суду від 
10.09.2009 постанову суду першої 
інстанції скасовано. Прийнято нове 
рішення, яким позов задоволено. 

Ухвалою ВАС від 27.04.2010 поста-
нову суду апеляційної інстанції зали-
шено без змін. 

У заяві про перегляд ухвали суду 
касаційної інстанції з підстави, вста-
новленої п.1 ч.1 ст.237 Кодексу адмініст-
ративного судочинства (далі — КАС), 
ДПА, посилаючись на неоднакове за-
стосування ст.24 закону від 25.03.992 
№2232-XII «Про військовий обов’язок 
і військову службу» в редакції, чинній 
з 25.03.1992 до 13.05.1999 (далі — закон 
№2232-XII), просить ухвалу ВАС від 
27.04.2010 скасувати, справу передати 
на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції. На підтвердження неодна-
кового застосування судом касаційної 
інстанції однієї й тієї ж самої норми 
права, відповідач надав ухвалу ВАС від 
2.03.2011 у справі №К-46041/09. 

Ухвалою ВАС від 21.04.2011 справу 
допущено для перегляду ВС. 

Перевіривши наведені у заяві до-
води, ВС дійшов висновку про їх об-
грунтованість, виходячи з такого. 

Суди встановили, що позивач про-
ходить службу як особа начальницько-
го складу податкової міліції. 

Відповідно до записів в особовій 
справі вислуга років Особи 1 вирахову-
ється з 6.08.1984 — дня призначення на 
посаду курсанта вищого військового 
навчального закладу — Військового 
Червонопрапорного інституту Міні-
стерства оборони СРСР. 

У 2007 році він звернувся до ДПА 
з рапортом, в якому просив пере-
рахувати вислугу років з урахуван-
ням періоду навчання в училищі (із 
17.08.1982 до 24.06.1984). 

Листом від 20.08.2007 №04-2116/558 
ДПА відмовила йому в здійсненні пе-
рерахунку вислуги років з посилан-
ням на постанову КМУ від 17.07.1992 
№393 «Про порядок обчислення ви-
слуги років, призначення та виплати 
пенсій і грошової допомоги особам 
офіцерського складу, прапорщикам, 
мічманам, військовослужбовцям 
надстрокової служби та військової 
служби за контрактом, особам на-
чальницького та рядового складу 
органів внутрішніх справ та членам 
їх сімей», якою визначений вичерп-
ний перелік періодів служби та час 
перебування, що зараховуються до 
вислуги років для призначення пен-
сії. Час навчання в училищі до цих 
періодів не віднесений. 

Ухвалюючи рішення у справі, що 
розглядається, касаційний суд керу-
вався Статутом внутрішньої служ-
би ЗСУ, затвердженим законом від 
24.03.99 №548-ХІV, законом №2232-XII 
(у редакції від 25.03.92), згідно з по-
ложеннями яких період навчання 
в училищі вважався перебуванням 
на військовій службі, а також ст.22 
Констит у ці ї щодо недоп у щення 
звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод. 

В ухвалі, наданій на підтверджен-
ня неоднакового застосування норм 
матеріального права, ВАС за подіб-
них обставин справи дійшов виснов-

ку, що закон №2232-ХІІ (у редакції 
від 25.03.92) не поширюється на ці 
відносини, тому відсутні підстави 
для зарахування періоду навчання 
позивача в училищі до періоду про-
ходження військової служби. 

Аналіз наведених судових рішень 
дає підстави вважати, що ним неод-
наково застосовано одну й ту саму 
норму матеріального права. 

За змістом п.«а» ст.12 закону від 
9.04.92 №2262-ХІІ «Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби, та деяких інших 
осіб» пенсія за вислугу років при-
значається, зокрема, особам началь-
ницького складу податкової міліції 
незалежно від віку в разі, якщо вони 
мають на день звільнення зі служби 
вислугу 20 років і більше. 

Відповідно до п.«а» ч.1 ст.17 цього 
закону військова служба зарахову-
ється до вислуги років для призна-
чення пенсії. 

Статтею 2 закону №2232-ХІІ ви-
значено, що військова сл у жба є 
державною службою особливого 
характеру, яка полягає у професій-
ній діяльності придатних до неї за 
станом здоров’я й віком громадян 
України, пов’язаній із захистом Віт-
чизни. Видами такої служби згідно 
з частиною четвертою цієї статті є: 
строкова військова служба; військова 
служба за контрактом осіб рядово-
го, сержантського і старшинського 
складу; військова служба (навчання) 
курсантів (слухачів) вищих військо-
вих навчальних закладів, а також ви-
щих навчальних закладів, які мають 
у своєму складі військові інститути, 
факультети військової підготовки, 
кафедри військової підготовки (да-
лі — вищі військові навчальні заклади 
та військові навчальні підрозділи ви-
щих навчальних закладів); військова 
служба за контрактом осіб офіцерсько-
го складу; військова служба за призо-
вом осіб офіцерського складу. 

Початком військової сл у жби 
згідно з ч.1 ст.24 закону №2232-ХІІ 
(в редакції, чинній на час виникнен-
ня спірних відносин) уважається: 

1) день відправлення у військову 
частину з районного (міського) вій-
ськового комісаріату — для грома-
дян, призваних на строкову військо-
ву службу; 2) день зарахування до 
списків особового складу військової 
частини (військового навчального за-
кладу, установи, тощо) — для грома-
дян, прийнятих на військову службу за 
контрактом; 3) день призначення на 
посаду курсанта вищого військово-
го навчального закладу, військового 
навчального підрозділу вищого на-
вчального закладу — для громадян, 
які не проходили військову службу, 
та військовозобов’язаних. 

Отже, відповідно до зазначених 
норм навчання у військово-нав-
чальному закладі (військовому лі-
цеї) не визначено як проходження 
військової служби. 

Закон №2232-ХІІ у редакції, чин-
ній до 13.05.99, яка передбачала за-
рахування періоду такого навчання 
до проходження військової служби, 
на момент виникнення спірних від-
носин не діяв. 

Зазначене вище свідчить, що дії 
ДПА щодо відмови у здійсненні по-
зивачу перерахунку вислуги років 
були правомірними. 

Вищий адміністративний суд 
внаслідок неправильного застосу-
вання норм закону, які регулюють 
спірні відносин, ухвалив помилкове 
рішення. 

Враховуючи викладене, відповід-
но до ч.2 ст.243 КАС ухвала касацій-
ного суду підлягає скасуванню з на-
правленням справи на новий розгляд 
до цього суду. 

Керуючись стст.241, 242, 243 КАС, 
ВС 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву ДПА задовольнити. 
Ухвалу ВАС від 27.04.2010 ска-

сувати, справу направити на новий 
розгляд до цього ж суду. 

Постанова є остаточною й не 
може бути оскаржена, крім випадку, 
встановленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Постанова

26 вересня 2011 року   м.Київ  

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — ТІТОВА Ю.Г., 
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ГЛОСА Л.Ф., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГРИЦІВА М.І., ГУМЕНЮКА В.І., ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., 
ЗАГОЛДНОГО В.В., КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОРОТКЕВИЧА М.Є., 
КОРОТКИХ О.А., КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., 
ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., ПАНТАЛІЄНКА П.В., 
ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., 
ПРОКОПЕНКА О.Б., РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., 
СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ЯРЕМИ А.Г., 

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Постанова

19 вересня 2011 року   м.Київ  

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — ТІТОВА Ю.Г., 
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ЄМЦЯ А.А., 
ЗАГОЛДНОГО В.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., 
КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., 
ОХРІМЧУК Л.В., ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., ПОШВИ Б.М., 
РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., 
ШИЦЬКОГО І.Б., ШКОЛЯРОВА В.Ф., ЯРЕМИ А.Г.,
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АУДИТ 

Неконтрольовані контролери
Рахункова палата 
розглянула матеріали 
аудиту використання 
бюджетних 
коштів на виконання 
повноважень податковими 
органами у Вінницькій, 
Житомирській 
та Кіровоградській областях 
і встановила низку недоліків 
управлінських рішень, 
прийнятих місцевими 
структурними 
підрозділами ДПС. 

Як повідомляє прес-служба РП, 
податкові органи зазначених об-

ластей у процесі мобілізації коштів 
до держбюджету на вкрай низькому 
рівні забезпечували виконання до-
веденого показника «ефективність» 
відповідної бюджетної програми, а 
також планові показники, доведені 
Мінфіном.

Под ат кови й б орг  с т а ном на 
1.07.2011 з платежів до бюджетів на-
званих областей склав 870 млн грн. 
(понад 47% від загальної суми над-
ходжень), а рівень переплат надхо-
джень платежів до держбюджету — 
від 45% до 65%. 

Важливу роль у виконанні ви-
значених для податкової системи 
повноважень відіграє ї ї побудова. 

У РП дійшли висновку, що аналіз 
структури податкових органів Він-
ницької, Житомирської та Кірово-
градської областей засвідчив: ДПС 
не забезпечила дотримання вимог 
нормативно-правових актів при 
розробці пропозицій про структу-
ру своїх регіональних підрозділів. 
Унаслідок цього порушення й не-
доліки, зокрема, при формуванні 
штатних розписів, призвели до фі-
нансових втрат на суму 9,9 млн грн. 

Під час аудиторського дослі-
дження з’ясувалося, що прорахунки 
під час планування потреб у фінан-
суванні оплати праці податківців 
призвели до завищення асигнувань 

та витрачання коштів на незапла-
новані цілі. Крім того, податковими 
органами Вінницької, Житомирської 
та Кіровоградської областей при 
використанні коштів на виконання 
повноважень допущено порушен-
ня при оплаті послуг з утримання 
своїх приміщень, недотримання ви-
мог процедури держзакупівель. За-
галом з порушенням законодавства 
й неефективно використано понад 
36 млн грн. 

Колегія РП вказала на необхідність 
посилення контролю з боку ДПС за 
використанням державних коштів 
органами податкових служб у зазна-
чених областях. �

ХАБАРНИЦТВО

На варті 
зловживань
До 10 років позбавлення волі 
загрожує трьом працівникам 
міліції. Таке покарання вони 
можуть отримати за хабарництво 
та перевищення влади. 

Прокуратурою Дніпропетровської 
області 28 грудня минулого року роз-
слідувано та направлено до суду кримі-
нальну справу, порушену за спільними 
з УСБУ в області матеріалами стосовно 
оперуповноважених сектору карного 
розшуку за ч.1 ст.365 та ч.3 ст.368 КК.

Досудовим слідством встановлено, 
що зазначені особи, діючи за попере-
дньою домовленістю, при особистому 
огляді громадянки Т., здійснювати 
який вони не мали права, підкинули 
їй психотропну речовину «метамфе-
тамін». Погрожуючи порушити про-
ти неї кримінальну справу, вони ви-
магали хабар — $1000. Проте, під час 
одержання грошей, хабарники були 
затримані правоохоронцями, після 
чого судом за поданням прокуратури 
їм було обрано запобіжний захід — 
взяття під варту. �

АРЕШТ

Мільйон 
для двох 
У Криму голова й депутат однієї з 
сільрад затримані за одержання 
хабара в сумі майже 1 млн грн.

Прокуратура Криму порушила сто-
совно них кримінальну справу за ч.4 
ст.368 КК, повідомляють у прес-службі 
цього наглядового органу.

Голова і депутат були затримані 
30 грудня 2011 р. під час одержання 
«винагороди» за вирішення питання 
про виділення трьох земельних діля-
нок площею майже 0,5 га на території, 
що перебуває у розпорядженні сіль-
ради. В цілому одержаний ними хабар 
становить майже 1 млн грн.

Депутат сільради арештований, а 
голові органу місцевого самоврядуван-
ня термін тримання під вартою 2 січня 
2012 р. було продовжено на 10 діб. �

СТАТИСТИКА 

Торішня 
корупція 
Протягом 2011 року 
співробітники Служби безпеки 
розкрили 2 350 злочинів, 
пов'язаних з корупцією. 
Традиційно фігурантами 
корупційних справ неодноразово 
були держслужбовці. 

За матеріалами СБУ іншими пра-
воохоронними органами порушено 
1653 кримінальні справи, підрозділа-
ми СБУ — 696. До різних видів пока-
рань засуджено 991 людину.

Згідно з вимогами закону «Про заходи 
запобігання і протидії корупції в Україні», 
який набув чинності з 1.07.2011, складено 
294 адміністративні протоколи щодо осіб, 
уповноважених для виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування. 

Зокрема, у рамках протидії коруп-
ції в державних органах влади і міс-
цевого самоврядування порушено 472 
кримінальні справи за ознаками служ-
бових злочинів, із них за ст.368 («Одер-
жання хабара») — 105. Стосовно держ-
службовців першої — третьої категорій 
порушено 12 кримінальних справ, з 
яких за фактами хабарництва — 8. 
При цьому засуджено 109 чоловік. 

У рамках протидії службовим зло-
вживанням і корупційним проявам 
в органах судової влади порушено 
36 кримінальних справ. Засуджено 
5 представників третьої гілки влади, з 
них 3 суддів — за хабарництво. �

ПІДРОБКА 

«Пільгова» 
справа 
Працівники держслужби боротьби 
з економічною злочинністю 
УМВС у Полтавській області 
порушили кримінальну справу 
проти 45-річного «чорнобильця» 
за підозрою в незаконному 
користуванні статусом ліквідатора 
аварії на ЧАЕС. 

За даними міліції, для отримання 
пільг чоловік надав управлінню праці та 
соціального захисту населення підроб-
лену довідку з військового комісаріату. 
«Таким чином увів в оману працівників 
управління Пенсійного фонду та майже 
5 років незаконно користувався стату-
сом ліквідатора аварії на ЧАЕС, отри-
муючи пільгову пенсію», — зазначили 
в міліції. Справу порушено згідно з ч.4 
ст.358 КК («Підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків, їх збут, 
використання підроблених докумен-
тів»). Підозрюваному загрожує арешт 
строком до 6 місяців або обмеження 
волі до 2-х років. 

Нагадаємо, близько 10% докумен-
тів з нарахування пенсій для «чорно-
бильців» викликали сумніви у пра-
цівників Пенсійного фонду під час 
перевірки, зумовленої збільшенням 
Кабінетом Міністрів пенсій для цієї 
соціальної групи. �

ПІД СЛІДСТВОМ 

Дозвіл 
з вимогою 
Прокуратура АРК порушила 
кримінальну справу стосовно 
в. о. голови Фонду комунального 
майна м.Ялти, депутата Ялтинської 
міськради. Зокрема, останнього 
звинувачують в одержанні хабара у 
великому розмірі. 

Як повідомили в прес-службі про-
куратури Криму, в цілому депутат 
вимагав $30 тис., але встиг одержати 
лише половину цієї суми. Ці гроші він 
хотів отримати за видачу дозволу на 
реконструкцію будівлі в Ялті. Проку-
ратура Криму порушила кримінальну 
справу за ч.2 ст.15 («замах на вчинен-
ня злочину, який не було закінчено з 
причин, що не залежали від волі пі-
дозрюваного») та ч.2 ст.368 КК («одер-
жання хабара у великому розмірі або 
службовою особою, яка займає відпо-
відальне становище»). Наразі ведеться 
слідство. �

ВИКЛИКИ 

«Вибуховий» рік 
У 2011-му Україна зіткнулася із загрозою тероризму 
АНІ ГАЛУК 

Апеляційний суд Донецької 
області підтвердив вирок 
макіївським терористам, яких 
обвинувачують у організації двох 
вибухів. Теракт на Донбасі став не 
єдиним, який відбувся минулого 
року в нашій державі, тому «ЗіБ» 
вирішив проаналізувати, як 
просувається їх розслідування 
та чи варто українцям боятись 
терористичних актів.

Макіївський вирок

Минулого року на території Украї-
ни відбулося кілька терактів. На щас-
тя, обійшлося без значних жертв та 
руйнувань. Та й взагалі, Україна поки 
що не стикалася із масштабними теро-
ристичними атаками, хоча сплановані 
вибухи трапляються нерідко. 

За даними соцопитування, на пер-
ших місцях у списку найбільших стра-
хів українців — безробіття, невиплати 
зарплат і пенсій, підвищення цін. При 
цьому результати дослідження про-
демонстрували другорядність таких 
побоювань, як загроза тероризму. 
Водночас у Росії, відповідно до соцо-
питувань, тероризму бояться близько 
30% громадян. 

Починаючи з 2001-го, коли в Укра-
їні було введено кримінальну від-
повідальність за здійснення теро-
ристичного акту, СБУ розслідувала 
22 кримінальні справи стосовно 35 осіб, 
до суду направлено 9 справ. Засу-
джено 25 осіб, з них 2 — до довічного 
ув’язнення. Відповідно до моніторин-
гу омбудсмена, станом на 1 жовтня 
2011 р., в Україні за роки незалежнос-
ті внаслідок терактів постраждали 
25 осіб, 2 — загинули. 

У 2009 і 2010 рр. у СБУ нарахували 
по одній «терористичній» справі. У 
минулому році «підривна» діяльність 
на вітчизняних теренах дещо активі-
зувалася. За інформацією СБУ, станом 
на 27 жовтня було порушено 3 кримі-
нальні справи за ст.258 КК («Терорис-
тичний акт»). 

Перші вибухи 2011 р. пролуна-
ли в м.Макіївці Донецької області 
20 січня: один — біля торгового центру, 

інший — біля входу до держпідприєм-
ства «Макіїввугілля». У результаті 
інциденту ніхто не постраждав, про-
те будівлям завдано значної матері-
альної шкоди. На місці події знайшли 
записку, в якій підривники вимагали 
€4,2 млн, погрожуючи продовжити 
тероризувати місто, якщо їхні вимо-
ги не виконають. За фактами вибу-
хів порушено кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого ч.2 
ст.258 КК (теракт). Двоє осіб — Дмитро 
Онуфрак і Антон Волошин — були за-
тримані за підозрою в скоєнні злочину. 
У вересні Центрально-Міський райсуд 
м.Макіївки Донецької області виніс 
вирок, яким позбавив останніх волі. 
Згідно з рішенням суду, Д.Онуфрака 
засуджено до 15 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна, а його на-
парника — А.Волошина — до 8 років 
ув’язнення. Крім того, суд зобов’язав 
зловмисників відшкодувати збиток, 
завданий у результаті скоєного терак-
ту, в розмірі 373 тис. грн.

Адвокати засуджених оскаржили 
рішення суду, проте Апеляційний 
суд Донецької області залишив без 
змін терміни вироку макіївським те-
рористам. 

Васильківські активісти

Не менш резонансна справа так 
званих васильківських терористів, 
яку СБУ порушила наприкінці серп-
ня за фактом підготовки до скоєння 
теракту. 22 серпня співробітники 
СБУ у м.Василькові (Київська об-
ласть) зат римали активістів органі-
зації «Патріот України», які нібито 
планували здійснити вибух 24 серпня 
у Києві або передмісті за допомогою 
саморобного вибухового пристрою. 
26 серпня Солом’янський райсуд Ки-
єва санкціонував арешт на два місяці 
депутатів Васильківської міськради 
Сергія Бевза, Ігоря Мосійчука, а та-
кож Володимира Шпари з організації 
«Патріот України», яких підозрюють в 
підготовці теракту. Наразі справа «ва-
сильківських терористів» вирішується 
в Києво-Святошинському районному 
суді Київської області. Зокрема, під час 
останнього судового засідання (4 січ -
ня 2012 року) було зачитано обвину-
вальний висновок. СБУ звинувачує 
членів організації в підготовці до здій-
снення теракту, публічних закликах 
до здійснення терактів і незаконному 
виготовленні вибухового пристрою. 

Наступне судове засідання у «справі 
васильківських терористів» відбудеть-
ся 24 січня. 

Ще один прояв тероризму мав місце 
21 жовтня в Запоріжжі — у камері схову 
одного із супермаркетів Орджонікідзев-
ського району вибухнув саморобний 
пристрій. На щастя, обійшлося без 
жертв. Сценарій запорізьких терактів 
подібний до макіївського: на місці ви-
буху охоронець супермаркету знайшов 
записку невідомого, який на зазначені 
рахунки в банках вимагав перераху-
вати €5 млн. У разі невиконання вимог 
погрожував продовжити серію вибухів. 
Міліція порушила кримінальну справу 
за ст.296 («Хуліганство»), а пізніше зло-
чин був перекваліфікований за ст.258 
(«Терористичний акт»). 

Незадовго до інциденту в запорізь-
кому супермаркеті вибух прогримів у 
центрі Харкова (13 жовтня), за фактом 
чого було порушено справу за ст.258 КК 
(«Терористичний акт»). Регіональні ЗМІ 
повідомляли, що на місці вибуху було 
знайдено записку, в якій невідомі ви-
магали грошей від керівництва області, 
погрожуючи «норвезьким варіантом».

Але на цьому вибухи не припини-
лися. 16 листопада в Дніпропетровську 
вибухнула урна для сміття. У результа-
ті інциденту загинув 27-річний фінан-
совий директор дніпропетровського 
ТОВ. За цим фактом було порушено 
кримінальну справу за ч.3 ст.258 КК 
(«терористичний акт, що призвів до 
загибелі людини»). 

У той же день СБУ порушила кри-
мінальну справу за фактом загрози 
вчинення терористичного акту в Доне-
цьку. Про загрозу терактів невідомий 
вказав у коментарях до новин про ви-
бух у Дніпропетровську.

Звісно, порівнювати рівень терорис-
тичної загрози в Україні та Росії чи на-
приклад, Ізраїлі, не доводиться. Проте, 
як показує світовий досвід, небезпека 
чатує на кожного. Минулого року від-
булись криваві теракти в Білорусі та 
Норвегії — країнах, які не мають зо-
внішніх ворогів, у яких не відбувається 
внутрішньої релігійної чи національної 
боротьби. Для організації масштабного 
вибуху достатньо лише однієї людини, 
зацикленої на певній ідеї чи ненависті. І 
виявити потенційного терориста буває 
дуже складно. �

КОРДОН

Проплачений 
недогляд
За матеріалами СБУ 
військовою прокуратурою 
Західного регіону порушено 
кримінальну справу за ч.2 
ст.368 КК («одержання хабара, 
поєднане з вимаганням хабара») 
стосовно керівника одного з 
відділів підрозділу Державної 
прикордонної служби.

Посадовець користувався нала-
годженою корупційною схемою ви-
магання й одержання хабарів на між-
народному автомобільному пункті 
пропуску «Шегині». Він одержував 
грошову винагороду з підприємців, 
котрі перевозять вантажі через дер-
жавний кордон України.

Наприкінці грудня хабарника за-
тримали «на гарячому». Співробітни-
ки СБУ піймали за руку прикордонни-
ка саме в той час, коли він отримував 
свої незаконні $700. Таку ціну хабар-
ник встановив за те, що його підлеглі 
не чинитимуть поглибленої перевірки 
автотранспорту з вантажем товарів 
народного споживання.

Під час обшуку службового кабінету 
затриманого, правоохоронці вилучили 
шість конвертів з грошима у різній ва-

люті. Такий набір хабарник зібрав тільки 
протягом своєї останньої зміни, про що 
свідчили відповідні написи.

За рішенням суду затриманий пе-
ребуває під вартою. Стаття, за якою 

обвинувачують прикордонника, пе-
редбачає кримінальну відповідаль-
ність у вигляді позбавлення волі на 
строк від 5 до 10 років з конфіскацією 
майна. �

Перші вибухи у 2011 р. прогриміли біля входу до держпідприємства «Макіїввугілля».

За певну суму прикордонники дивилися крізь пальці на те, які вантажі перевозили авто, 

що перетинали державний кордон.

14 іменем закону



БІЛОРУСЬ

Інтернет 
«під замком»
Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко вводить 
безпрецедентні санкції стосовно 
користувачів усесвітньої 
мережі. 

«Своїм безпрецедентним рішен-
ням білоруський президент Олек-
сандр Лукашенко має намір де-факто 
націоналізувати Інтернет у своїй краї-
ні. З набранням чинності 6 січня 2012 р.
змінами до кодексу про адміністра-
тивні й процесуальні порушення гро-
мадяни цієї республіки не зможуть 
відвідувати іноземні сайти, сервери 
яких розташовані за межами Білору-
сі. За порушення закону передбачені 
штрафи до €96», — пише Федеріко 
Гуєрріні в матеріалі, розміщеному на 
сайті газети La Stampa. 

Як зазначає видання, новий закон 
стосуватиметься не лише приватних 
осіб: підприємствам, що діють на 
території Білорусі, можна буде ко-
ристуватися тільки національними 
доменами, всі транзакції проводи-
тимуться через місцеві інтернет-ре-
сурси, а інформація про них буде до-
ступна як податковим органам, так і 
службам безпеки. 

«Посилено заходи і стосовно Wi-
Fi мереж: тепер власники місцевих 
кафе та інших закладів нестимуть 
безпосередню відповідальність за дії 
клієнтів», — пише автор статті. �

АЛЖИР

Вердикт 
для терориста
Суд Алжиру заочно 
засудив одного з ватажків 
терористичної організації 
«Аль-Каїда в країнах 
ісламського Магрибу» 
Абдельхаміда Абу Зейда до 
довічного ув’язнення. 

Як передає агентство Франс Прес, 
фігурантами процесу були 11 чоловік, 
5 з них — родичі заочно засудженого. 
«Абу Зейд був засуджений до довічно-
го ув’язнення, а 5 членів його сім’ї — 
до 10 років позбавлення волі кожен за 
створення міжнародного озброєного 
угрупування», — повідомив агент-
ство адвокат Омар Букабусс.

На суді було вперше названо 
справжнє ім’я А.Абу Зейда — Мохам-
мед Гдір. Він є уродженцем алжир-
ського містечка Дебдеб, яке межує 
з Лівією. Створене А.Абу Зейдом 
бандформування обвинувачувалося 
у викраданні іноземних громадян у 
2003 році.

«Аль-Каїда в країнах ісламського 
Магрибу» — одна з найнебезпечніших 
терористичних організацій у Західній 
Африці. На її рахунку безліч зухвалих 
і жорстоких акцій, зокрема викрадан-
ня і вбивства іноземців. �

БЕЛЬГІЯ

Ігроманів 
не пускати!
ОЛЕКСАНДР ШИШЛО, 
РІА «Новини»

Майже 16 тис. бельгійців, котрі 
страждають на лудоманію (ігрову 
залежність), офіційно попросили 
закрити для них допуск у казино 
й зали ігрових автоматів на 
території Бельгії.

У Комісії з азартних ігор відзна-
чили зростання кількості громадян, 
котрі мають патологічну схильність 
до азартних ігор і добровільно про-
сять не допускати їх до рулетки й 
«одноруких бандитів». У 2011 р. з та-
ким проханням до комісії звернулися 
близько 13 тис. ігроманів.

У Бельгії з січня 2011 р. почав ді-
яти закон, згідно з яким за запитом 
одного з членів сім’ї або лікаря тієї 
людини, котра страждає на лудома-
нію, можуть заборонити доступ до 
місць азартних ігор.

На сьогоднішній день цей вид 
заборони діє лише стосовно десят-
ка чоловік, повідомили в Комісії з 
азартних ігор. Також було відкрито 
безкоштовну телефонну лінію для 
осіб, котрі мають ігрову залежність, 
куди щодня надходить від 5 до 8 дзвін-
ків. �

ЄВРОПА

Зберегти 
репутацію
З 1 січня 2012 р. набув чинності 
новий Кодекс поведінки депутатів 
Європарламенту.

Згідно з «кодексом честі» чле-
нам Європарламенту дозволяється 
поєднувати кілька робіт, але при 
цьому вони зобов’язані декларувати 
сторонні доходи. Крім того, європар-
ламентарі зобов’язані розміщувати 
в Інтернеті відомості про роботу й 
доходи протягом 3 років, що пере-
дували отриманню депутатського 
мандата — аби уникнути «конфлікту 
інтересів».

Депутатам також належить фор-
мально (без надання документів) по-
відомляти про те, перебуває їх річний 

дохід у межах €5—10 тис. чи перевищує 
€10 тис. Рішення про розробку нового 
Кодексу поведінки членів Європарла-
менту було ухвалено в березні минуло-
го року у зв’язку з гучними корупцій-
ними скандалами, в результаті яких 
двоє депутатів позбулися мандатів.

Вони були змушені написати заяви 
про складення депутатських повнова-
жень після того, як британська газета 
Sunday Times звинуватила їх у коруп-
ції. Журналісти видання під виглядом 
лобістів кілька разів пропонували 
парламентарям по €100 тис. в обмін 
на внесення поправок до документів, 
тематика яких входила в компетенцію 
Європарламенту. �

ЯПОНІЯ  КИТАЙ

Острівний 
конфлікт
Острови Сенкаку (китайці 
називають їх Дяоюйдао), 
знов опинилися в центрі 
дипломатичного скандалу.

Пекін і Токіо давно оспорюють 
суверенітет над цими островами в 
Східно-Китайському морі, які зна-
ходяться за 170 км. на північний схід 
від Тайваню. Води архіпелагу багаті 
рибою й недавно тут було виявлено 
родовища нафти й газу. 

Відвідувати ці спірні території за-
боронено як китайським, так і япон-
ським громадянам. Проте в перших 
числах січня 4 японських політики 
муніципального рівня висадилися 
на одному з островів з риболовецької 

шхуни й провели там 2 години. 
«Для мого району Ішигаки, для 

всієї Японії, для всього світу я хотів 
у новому році привернути увагу до 
проб леми островів Сенкаку», — за-
явив один з порушників. Кораблі 
японської берегової охорони не пере-
шкодили висадці політиків на острів. 

У свою чергу керівництво Китаю 
виступило з офіційним протестом. 
Представник МЗС КНР підкреслив, 
що архіпелаг з давніх часів належить 
Китаю це не підлягає сумніву. Кон-
флікт навколо спірних територій, на 
які претендує також Тайвань, може 
привести до загострення відносин 
Японії й Китаю, які цього року відзна-
чать 40-у річницю їх нормалізації. �

ЛАТВІЯ

Штраф за мову
МАРИНА БАРАНОВСЬКА

Організатори приїзду діда-мороза 
з Великого Устюга в латвійське 
місто Резекне були оштрафовані за 
невикористання латиської мови в 
достатньому обсязі.

До Інспекції з державної мови 
Латвії надійшла скарга, що на святі, 
організованому місцевим Центром 
російської культури, дід-мороз гово-
рив російською мовою, при цьому пе-
реклад на латиську не здійснювався. 
Цю обставину визнали дискриміна-
цією державної мови й присутніх на 
святковому заході латиських дітей. 

Як повідомив представник ін-
спекції Антон Курситіс, до них на-
дійшла заява одного з місцевих жи-
телів. «Ми не перевіряємо всі заходи, 
але якщо інспекція отримує скаргу, 
то на цей сигнал вона повинна від-
реагувати», — цитує Lenta.ru слова 
чиновника.

А.Курситіс також заявив, що свято 
можна було проводити російською мо-
вою, але організатори повинні забезпе-
чити частковий переклад на латиську. 
За його словами, Центру російської 
культури доведеться заплатити близь-
ко 30—40 латів (€43—57).

Голова організації Наталія Усачова 
визнала, що свято відбувалося росій-
ською мовою, проте, за її словами, в 
ньому із задоволенням брали участь 
латвійські діти, які могли заспівати 
рідною мовою. «Ситуація вийшла не-
хороша: після того, як пройшла така 
велика підготовка і з радістю відбулося 
яскраве свято, за це потім ще й отри-
мати штраф — це просто негарно», — 
упевнена Н.Усачова.

Тим часом мер Резекне Олександр 
Барташевич упевнений, що неприєм-
ний інцидент став наслідком націо-
нальної істерії, яка наростає в країні у 
зв’язку з наближенням референдуму 
про надання російській мові стату-
су державної (плебісцит відбудеться 
18 лютого). З 2,3 млн жителів країни 

майже третину населення становлять 
російськомовні громадяни, в Ризі 
російською говорить кожен другий. 

Ініціатором проведення референду-
му виступила громадська організація 
«Рідна мова». �

ІЗРАЇЛЬ

Корупційні гріхи
Екс-прем’єра Ізраїлю судитимуть за обвинуваченням в одержанні хабарів 
в особливо великих розмірах
Колишньому прем’єр-міністрові 
Ізраїлю Ехуду Ольмерту 
пред’явлено обвинувачення 
в корупції. Обвинувальний 
висновок передано до Окружного 
суду Тель-Авіва.

Як повідомляє газета Th e Jerusalem 
Pos t ,  з а  в е р с іє ю п р ок у р ат у ри, 
Е.Ольмерт брав хабарі в обмін на 
підтримку будівельних проектів. Зо-
крема, він начебто лобіював будівни-
цтво елітного житлового комплексу в 
ізраїльській столиці. За свої послуги 
прем’єр отримав близько 1 млн шеке-
лів (приблизно $260 тис.).

Прокуратура у справі будівель-
ної компанії «Холіленд» має намір 
притягти до кримінальної відпо-
відальності й деяких чиновників: 
голову канцелярії Е.Ольмерта Шулу 
Закен, колишнього мера Єрусалима 
Урі Луплянського. Останнього пі-
дозрюють в одержанні хабарів на 
суму до $750 тис.

«Будівельну справу» називають 
одним з найбільших корупційних 
скандалів в історії Ізраїлю. В цілому 
в ній фігурують 18 підозрюваних. Як 
повідомляє газета «Гаарец», у мате-
ріалах справи є свідчення одного з 
бізнесменів, котрий стверджує, що 
Е.Ольмерт й інші посадові особи ви-
магали хабарі в обмін на обіцянку 
заступництва.

Це не єдиний корупційний гріх 
колишнього прем’єра. Було розпо-
чато кілька розслідувань, деякі з них 
стали причиною для відкриття кри-
мінальних справ. 16 червня 2007 р. 
Міністерство юстиції оголосило про 
початок розслідування за підозрою 
Е.Ольмерта в тому, що він пов’язаний 

з приватизацією банку «Леумі». Проте 
в листопаді того ж року державний 
прокурор припинив розслідуван-
ня. Він послався на те, що хоча дії 
прем’єра й були некоректними для 
громадського діяча, вони не є достат-
німи для притягнення до криміналь-
ної відповідальності.

24 вересня 2007 р. було розпоча-
то розслідування чергової справи. 
Е.Ольмерта підозрювали в тому, що 
він купив квартиру за дуже низькою 

ціною в обмін на сприяння в отри-
манні дозволів на будівництво. У лип-
ні 2009 року юридичний радник уряду 
Мені Мазуз припинив розслідування 
через нестачу доказів. 

14 жовтня 2007 р. М.Мазуз роз-
почав розслідування за підозрою 
Е.Ольмерта (під час його перебуван-
ня на посаді міністра промисловості 
й торгівлі) у втручанні в рішення за 
призначенням вкладень міністерства 
в проекти наближеного до нього ад-

воката Урі Мессера, а також про при-
значення «з політичних міркувань» 
низки членів Лікуда в Раду з малого 
бізнесу.

У травні 2008-го було розпочато 
розслідування «справи конвертів з 
грошима». Е.Ольмерт підозрювався 
в одержанні великих сум — сотень 
тисяч доларів готівкою — у той час, 
коли він був мером Єрусалиму й мі-
ністром промисловості й торгівлі від 
американського бізнесмена й філан-
тропа Морріса Талянського. Попере-
дні свідчення останнього викликали 
обурення суспільства, в результаті 
уряд зажадав відставки Е.Ольмерта.

Також Е.Ольмерт підозрювався в 
тому, що будучи мером Єрусалиму 
отримував гроші обманним шляхом 
на оплату перельотів для себе і членів 
сім’ї через турагенство «Рішонтурс». 
26 листопада 2008-го юридичний 
радник М.Мазуз оголосив про намір 
передати цю справу до суду. 30 серп-
ня 2009 р. обвинувальний висновок 
було передано до Окружного суду 
Єрусалима.

Останнім корупційним сканда-
лом, у якому фігурувало ім’я ізраїль-
ського чиновника, стала «будівельна 
справа». 15 квітня 2010-го було роз-
почато розслідування. У червні-липні 
цього ж року відбулося три допити 
Е.Ольмерта. Екс-прем’єр наполягав на 
своїй повній непричетності до справи 
про корупцію й називав все те, що від-
бувається, «полюванням на відьом».

До речі, у вересні 2008-го через 
корупційні скандали Е.Ольмерт по-
дав у відставку з посади прем’єра, але 
продовжував виконувати обов’язки 
глави уряду до березня 2009-го, коли 
його змінив Беньямін Натаньягу. �

Через вживання російської мови в Латвії потерпають навіть казкові герої — 
в основному діди-морози. 

За свої корупційні трюки Е.Ольмерту довелося залишити крісло прем’єра.
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УСМІХНИСЬ!

Корисне з приємним

Найулюбленіше в прибиранні 
квартири — з пилососом бігати за 
котом.

Вік за жезлом

Вік даішника можна визначити 
за кількістю смужок на його жезлі.

Стрімка кар’єра

Майор ДАІ, що стояв на урядовій 
трасі й забув удома окуляри, за 10 хви-
лин дослужився до єфрейтора.

Фартова аптечка

Інспектор ДАІ виграв $2 млн у 
лотерею «У вас немає аптечки».

Оптимізм

Ще не все втрачено! Ще втрачати 
і втрачати...

Ресторанна прикмета

Якщо в ресторані троє росіян 
замовили півлітри горілки, значить, 
усі вони — за кермом.

Ге
нн

ад
ій

 Н
А

ЗА
РО

В

АФОРИЗМ

Чим вища людина в 
розумовому й моральному 
розвитку, тим вона вільніша, 
тим більше задоволення 
отримує від життя. 

Антон ЧЕХОВ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Штраф 
за хамство
На сьогодні в Німеччині штрафи 
для тих, хто дозволяє собі в 
потязі штовхати й облаювати 
інших пасажирів, не передбачені. 
Відповідно такі дії не є злочином. 
До цього часу чинне лише правило, 
згідно з яким штрафують тих 
пасажирів, котрі викидають з вікна 
потяга сміття та інші предмети. 

Керівництво Німецької залізниці хоче 
запобігти насильству в потягах за допомо-
гою штрафів, які пропонується стягувати 
з агресивно налаштованих пасажирів.

«Ми хочемо, щоб поведінка, яка не 
є злочином, але все таки неприйнятна 

для наших пасажирів, каралася», — за-
явив Spiegel керівник служби безпеки 
Німецької залізниці Герд Нойбек.

Також, щоб уникнути випадків на-
сильства, хочуть увести заборону на 
споживання спиртних напоїв у міських 
електричках Гамбурга й Мюнхена. На 
думку керівництва, кожне третє право-
порушення відбувається внаслідок ал-
когольного або наркотичного сп’яніння. 

«Проте для нас не грає жодної 
ролі: хтось випив, вжив наркотики 
чи просто агресивний. Ми хочемо, 
щоб наших пасажирів ніхто не турбу-
вав і вони залишалися в безпеці», — 
підкреслив Г.Нойбек. �

ТУРИЗМ

Перший серед музеїв
Лувр знову став 
найвідвідуванішим 
у світі музеєм. За 2011 рік 
у ньому побували рекордні 
8,8 млн чоловік — на 5% більше, 
ніж рік тому. Причини величезної 
популярності — у доступній ціні й 
постійній модернізації експозицій. 
Колекція французького музею 
є найбільшою концентрацією 
світових шедеврів мистецтва на 
один квадратний метр. 

Протягом трьох років аудиторія 
головного музею Франції залишала-
ся на рівні 8,5 млн. У минулому році 
тільки його постійну експозицію 
оглянули 8,2 млн чоловік, що, згідно 
зі звітом, опублікованим дирекцією 
Лувру, на 5% перевищує показники 
2010 року.

Збільшення аудиторії Лувру в осно-
вному відбулося завдяки іноземцям 
(66% від загальної кількості відвідува-
чів), велику частину яких становлять 
американці.

Серед країн, з яких прибула най-
більша кількість відвідувачів, у звіті 
Лувру також названі Бразилія, Австра-
лія, Китай, Іспанія, Німеччина й Росія.

Крім того, музей стали частіше від-
відувати парижани: у звітному році їх 
прийшло на 17% більше, ніж у 2010-му. 
Автори також відзначають, що біль-
шість відвідувачів молодші 30 років. 

Такі екскурсанти можуть відвідати 
музей у деякі дні безкоштовно. 

Істотний внесок (510 тисяч візитерів) 
внесли найбільші виставки, що відбули-
ся за рік у Луврі, — зокрема «Рембрандт 
і фігура Христа», «В царстві Олександра 

Великого» і виставка «Заборонене міс-
то» з колекції імператорського палацу в 
Пекіні. У цьому сегменті приріст у по-
рівнянні з 2010 роком досяг 22%. 

Своєю популярністю Лувр зо-
бов’язаний і тому, що він до цих пір 

безперервно оновлює своєї експозиції. 
При музеї функціонує «товариство 
друзів Лувру», в яке входять благодійні 
організації й фонди, а також приватні 
особи. Вони допомагають комплекту-
вати зібрання. 

Серед експонатів, що надійшли 
недавно, — археологічні знахідки з 
розкопок «Середньовічного Лувру». 
Найгарніша з них — шолом короля 
Карла VI, який було знайдено у ви-
гляді уламків, але згодом майстерно 
відновлено. 

Водночас здійснюється й перероз-
поділ колекцій між різними музеями 
Франції. У грудні 1986 р. було відкри-
то музей Д’Орсе в переобладнаній 
будівлі колишнього вокзалу, куди з 
Лувру було передано твори, створені 
художниками з 1848 до 1914 року. А 
пізніший етап розвитку мистецтва, 
який починається з фовістів і кубіс-
тів — зараз представлений в центрі 
Жоржа Помпіду, який був відкритий 
ще в 1977 році. А ось у Луврі зали-
шилися експонати до XIX століття 
включно.

Зара з,  у т і м, як і  в попередні 
періо ди своєї історії, Лувр знахо-
диться в стані безперервної модер-
нізації. Всі його зали обладнані з 
урахуванням останніх досягнень 
техніки. У сукуп ності ці чинники 
ваблять велику кількість туристів 
зі всього світу. �

СІМ’Я

Око за око
Ісламським жінкам дозволили битися з метою самооброни
Відповідна фетва видана 
найбільшим у світі ісламським 
університетом Аль-Азхар у Каїрі. 
Як заявив голова спеціального 
комітету з фетв шейх Абдель 
Хамід аль Атраш, «дружина може 
підняти руку на чоловіка для 
самозахисту».

Повідомлення, що з’явилося в єги-
петській пресі, стало продовженням 
розпорядження, оприлюдненого од-
ночасно в Саудівській Аравії й Туреч-
чині. Воно виправдовує рукоприклад-
ство дружини, яка зазнала насильства 
з боку свого чоловіка. «Всі мають пра-
во на захист, будь це чоловік або жінка, 
бо всі рівні перед Богом», — пояснив 
А.аль Атраш. 

Більш того, як пояснив видатний 
саудівський релігійний діяч Абдель 

Мухсін аль Абакан, представниці слаб-
кої статі мають право використовувати 
ті ж засоби насильства, від яких по-
страждали самі. 

Відомий російський ісламознавець 
Леонід Сюкіяйнен, зокрема, вважає, що 
практика фізичного впливу на неслух-
няну дружину існувала ще в доісламські 
часи й тому знайшла відображення в 
Корані. «Пригноблене становище жі-
нок у деяких країнах пояснюється не 
ісламом, а традиціями й звичаями міс-
цевих народів. Більш того, становище 
жінок завжди змінювалось на краще, 
вони отримували більше захисту, коли 
дотримання законів шаріату було суво-
рівшим», — додав експерт. 

За його словами, середньовічний 
«ісламський «домоустрій» — невелика 
книга, що в перекладі з арабської має 
заголовок «Етика доброзвичайних», — 

свідчить, що до жінки потрібно ста-
витися м’яко, поблажливо, але час від 
часу демонструвати, хто в будинку 
господар. «Там сказано, зокрема, що 
якщо жінка поводиться не так, треба 
застерігати її, злегка поплескавши по 
плечу, сказати: «Дух шайтана, йди з 
цього тіла!», — відзначив Л.Сюкіяйнен. 

Іншої точки зору на рукоприклад-
ство по відношенню до дружини в іс-
ламі дотримується голова Російської 
спілки ісламознавства професор Тау-
фік Ібрагім. За його словами, одне і 
те ж дієслово в арабській мові має 
багато значень і може перекладати-
ся і як «бити», і як «відвернути», і як 
«виразити невдоволення». Тому про-
фесор не виключає, що твердження 
про допустимість рукоприкладства 
грунтуються на «не зовсім точному 
перекладі» священних текстів. �

ГРОШІ

Дайте здачу 
з мільйона
Житель міста Лексингтон 
Майкл Фуллер потрапив 
за грати. Це відбулося, коли він 
спробував розрахуватися 
банкнотою номіналом $1 млн. 

Набравши покупок на $476, він пі-
дійшов до каси і спокійно протягнув 
касирові банкноту номіналом в $1млн. 
На прохання розплатитися чимось 
дрібнішим він заявив, що банкнота 
справжня й повинна прийматися до 
оплати. 

Після цього продавці викликали в 
магазин поліцейських, які заарештували 
М.Фуллера. У ордері на арешт сказано, 
що «в природі таких купюр не існує». 

Власнику фальшивого мільйона 
тепер загрожує суд. �

ВИДОВИЩА

Опальна корида
З 1 січня в Каталонії (Іспанія) 
набрало чинності рішення 
про заборону кориди. 
Останній бій биків 
у Барселоні відбувся восени 
2011 року.

Нагадаємо, у кінці липня 2010 року 
парламент Каталонії ухвалив рішен-
ня про заборону проведення кориди. 
«За» проголосували 68 депутатів, 
«проти» — 55. 

На останній кориді в Барселоні 
був аншлаг — 18-тисячний натовп 
аплодував і супроводжував все те, що 
відбувалося, криками. «Для такого 
міста як Барселона закрити арену — це 
майже те ж саме, що викинути полот-
на Пабло Пікассо в сміття», — заявив 
68-річний чоловік, один з глядачів 
останнього шоу.

Однак так думають не всі. Протягом 
кількох років жителі Каталонії вимагали 
від місцевої влади заборонити жорсто-
ку розвагу. Петицію про припинення 
цієї багатовікової традиції підписали 
близько 200 тис. чоловік. Прохання 
розглядав парламент регіону, і в липні 
2010-го ухвалив рішення про заборону 
проведення кориди в Каталонії.

Хоча підписи під петицією до пар-
ламенту збирали захисники тварин, 
політичні аналітики вважають, що 
заборона бою биків є приводом, за 
допомогою якого Каталонія виріши-
ла підкреслити свою незалежність від 
решти Іспанії.

Зараз на території Іспанії кори-
да заборонена у двох регіонах. Це 
Канарські острови, що відмовилися 
проводити бій биків у 1991 році, та 
Каталонія. �

ЗБИТОК

Ціна любові
Суд французького міста Екс-
ан-Прованс зобов’язав чоловіка 
виплатити своїй колишній 
дружині €10 тис. за те, що він «не 
виконував обов’язку чоловіка».

Апеляційний суд у місті Екс-ан-
Прованс на півдні Франції ухвалив, 
що чоловік протягом довгих років 
шлюбу «не виконував свої подружні 
обов’язки», тому він повинен випла-
тити колишній дружині €10 тис. як 
відшкодування збитку.

Подружжя було в шлюбі 23 роки. 
У 2009-му пара розлучилася. Це спо-
нукало колишню дружину подати на 
екс-чоловіка до суду, зажадавши від-
шкодування морального збитку.

«Очікування жінки були виправ-
дані, оскільки сексуальні стосунки 
між подружжям є вираженням їх 
симпатії», — визнав апеляційний суд. 
Служителі Феміди відмовлялися взяти 
до уваги аргументи чоловіка, котрий 
запевняв, що виконанню подружньо-
го обов’язку заважали проблеми із 
здоров’ям і важка робота. �

ТОВАРИ

Білизна 
з-під прилавка
У Сергелійському районі 
м.Ташкента (Узбекистан) за 
рішенням місцевої адміністрації 
припиняється торгівля жіночою 
нижньою білизною. 

Таке рішення було ухвалене з 
ініціативи нового хокіма (голови ра-
йонної адміністрації). Як стверджу-
ється, після призначення на посаду 
він проінспектував пункти торгівлі й 
був незадоволений тим, що на деяких 
прилавках побачив нижню білизну. 
У зв’язку з цим було видано розпо-
рядження «про обмеження продажу 
трусів і бюстгальтерів». 

Відповідно до розпорядження в 
цьому районі Ташкента було закрито 
магазини, що торгують жіночою ниж-
ньою білизною, і відповідні відділи в 
універмагах. За інформацією місцевої 
преси, «білизну тут відтепер продають 
з-під прилавка». 

У місцевому податковому управ-
лінні, коментуючи розпорядження з 
приводу білизни, заявили, що «негоже 
узбекам, щоб це було доступно для 
огляду дітям». У місцевому комітеті із 
захисту прав споживачів у свою чергу 
припустили, що розпорядження може 
бути відмінено, якщо стосовно нього 
надійде офіційна скарга. �

ТВАРИНИ

Екзотика 
карана
Заморським тваринам не місце 
в міських квартирах — ідеться 
в новому наказі Міністерства 
навколишнього середовища 
Польщі. 

Всього в списку близько 600 видів 
тварин: отруйні павуки й змії, кроко-
дили, хижі кішки, вовки та деякі мавпи. 
Найнебезпечніших з них Міністерство 
навколишнього середо вища Польщі за-
бороняє тримати за межами зоопарку, 
цирку або наукової лабораторії. 

Інших можна залишити лише після 
оформлення спеціальної документації 
і сплати додаткових податків. 

Тепер упродовж півроку господарі 
повинні позбутися тварин, яких, згід-
но з розпорядженням, уже не можна 
тримати вдома. Інакше — штраф або 
навіть в’язниця.

Диких вихованців можна продати 
за кордон, віддати в зоопарк або цирк. 
Правда, іноді це проблематично. Екзо-
тичні тварини часто потрапляють у 
країну нелегально, тобто без жодних 
документів, тому передати їх офіційно 
господар не може.

Зоологи побоюються, що після ново-
введень люди почнуть масово викидати 
небезпечних тварин на вулицю. Аби 
цього не допустити, пропонують ство-
рювати спеціальні притулки. В уряді 
таку ідею схвалюють, але додають: по-
трібні гроші. І визнають: такі притулки 
не вдасться створити швидко. �

У деякі дні молодь може відвідати Лувр безкоштовно. 

Чи не це є однією з головних причин популярності музею?

Відтепер каталонським тореадорам роги биків не загрожують.
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БЮДЖЕТ

Кошторис державної економії 
набрав чинності
У 2012 році мінімальна зарплата зросте з 1073 гривень у січні до 1134 гривень у грудні

Стаття 1. Визначити доходи Дер-
жавного бюджету України на 2012 рік 
у сумі 332.821.347,3 тис. гривень, у 
тому числі доходи загального фон-
ду Державного бюджету України —
у сумі 288.177.480,1 тис. гривень та 
доходи спеціального фонду Дер-
жавного бюджету України — у сумі 
44.643.867,2 тис. гривень, згідно з 
додатком №1 до цього Закону. 

Затвердити видатки Державного 
бюджету України на 2012 рік у сумі 
358.010.376,4 тис. гривень, у тому 
числі видатки загального фонду 
Державного бюджету України — у 
сумі 312.774.237,9 тис. гривень та 
видатки спеціального фонду Дер-
жавного бюджету України — у сумі 
45.236.138,5 тис. гривень. 

Затвердити на 2012 рік: 

повернення кредитів до Дер-
жавного бюджету України у сумі 
12.336.439,7 тис. гривень, у тому 
числі повернення кредитів до за-
гального фонду Державного бю-
джету України — у сумі 3.976.591,4 тис. 
гривень та повернення кредитів 
до спеціа льного фонд у Держав-
ного бюджету України — у сумі 
8.359.848,3 тис. гривень; 

надання кредитів з Державного бюд-
жету України у сумі 12.276.894,7 тис. 
г ри вен ь ,  у  том у ч исл і  на да н н я 
кредитів із загального фонду Дер-
жавного бюджету України — у сумі 
624.684,4 тис. гривень та надання 
кредитів із спеціального фонду Дер-
жавного бюджету України — у сумі 
11.652.210,3 тис. гривень. 

Установити граничний обсяг 
де фі ц и т у Де ржа вног о бюд же т у 
Укра їни у с у мі 25.129.484,1 тис. 
гривень, у тому числі граничний 
обсяг дефіциту загального фонду 
Державного бюджету України — у 
сумі 21.244.850,8 тис. гривень та 
граничний обсяг дефіциту спеці-
ального фонду Державного бюджету 
України — у сумі 3.884.633,3 тис. 
гривень, згідно з додатком №2 до 
цього Закону. 

Затвердити бюджетні призначен-
ня головним розпорядникам коштів 
Державного бюджету України на 
2012 рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними програ-
мами, розподіл видатків на центра-
лізовані заходи між адміністратив-
но-територіальними одиницями, 
розподіл видатків на здійснення 
правосуддя в розрізі місцевих та 
апеляційних судів згідно з додатка-
ми №3, №4, №5 і №8 до цього Закону. 

Затвердити на 2012 рік обсяги 
міжбюджетних трансфертів згідно 
з додатками №6 та №7 до цього За-
кону. 

Затвердити на 2012 рік нормати-
ви щоденних відрахувань для пере-
рахування дотації вирівнювання з 
державного бюджету місцевим бю-
джетам та коштів, що передаються 
до державного бюджету з місцевих 
бюджетів, згідно з додатком №6 до 
цього Закону. 

Установити оборотний залишок 
бюджетних коштів на 2012 рік у 
розмірі до двох відсотків видатків 
загального фонду Державного бю-
джету України, визначених цією 
статтею. 

Стаття 2. Установити, що до до-
ходів загального фонду Державного 
бюджету України на 2012 рік нале-
жать доходи державного бюджету, 
що визначені частиною другою стат-
ті 29 Бюджетного кодексу України. 

Установити, що до доходів за-
гального фонду Державного бю-
джету України на 2012 рік належать 
надходження від продажу органами 
виконавчої влади легкових авто-
мобілів. 

Стаття 3. Установити, що Наці-
ональний банк України у 2012 році 
щоквартально перераховує до Дер-
жавного бюджету України кошти на 
загальну суму не менш як 9.600.000 тис. 
гривень. 

Стаття 4. Установити, що дже-
релами формування спеціального 
фонду Державного бюджету Укра-
їни на 2012 рік у частині доходів є: 

1) акцизний податок з виробле-
них в Україні підакцизних товарів 
(продукції) в частині нафтопродук-
тів і транспортних засобів; 

2) акцизний податок з ввезених 
на митну територію України підак-
цизних товарів (продукції) в части-
ні нафтопродуктів і транспортних 
засобів; 

3) ввізне мито на нафтопродук-
ти і транспортні засоби та шини 
до них; 

4) 10 відсотків коштів, отрима-
них за вчинення консульських дій 
за межами України; 

5)  п латеж і,  пов’яза ні з  пере-
буванням Чорноморського флоту 
Російської Федерації на території 
України, відповідно до укладеної 
28 травня 1997 року Угоди між Уря-
дом України і Урядом Російської 
Федерації про взаємні розрахунки, 
пов’язані з поділом Чорноморського 
флоту та перебуванням Чорномор-
ського флоту Російської Федерації 
на території України; 

6) 50 відсотків виконавчого збо-
ру, стягнутого органами державної 
виконавчої служби; 

7) кошти від реалізації надлиш-
кової космічної техніки військово-
го та подвійного призначення, що 
належить Державному космічному 
агентству України; 

8)  кош т и ві д реа л і за ц і ї  на д-
лишкового озброєння, військової 
т а  с пец іа л ьної  тех ні к и,  і н шог о 
майна Збройних Сил України та 
інши х у творени х ві дпові дно до 
законів України військових фор-
мувань, правоохоронних органів 
і Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту Міністерства 
надзвичайних ситуацій України, 
Де рж а вної  с пец іа л ьної  сл у жби 
транспорту; 

9) збори на обов’язкове державне 
пенсійне страхування, що відпо-
відно до закону сплачуються при 
торгівлі ювелірними виробами із 
золота (крім обру чок), платини 
і дорогоцінного каміння та при 
відчуженні легкових автомобілів, 
з операцій придбавання (ку пів-
лі-продажу) нерухомого майна, з 
користування та надання послуг 
стільникового рухомого зв’язку (до-
даткові збори на виплату пенсій) у 
порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України; 

10) 80 відсотків надходжень до 
Державного спеціалізованого фон-
ду фінансування загальнодержав-
них витрат на авіаційну діяльність 
та участь України у міжнародних 

авіаційних організаціях; 
11) 50 відсотків портового (адмі-

ністративного) збору; 
12) власні надходження бюджет-

них установ (у тому числі науко-
вих установ Національної академії 
наук України і галузевих академій 
наук), які утримуються за рахунок 
державного бюджету, в тому чис-
лі орендна плата за користування 
військовим майном, майном Націо-
нальної академії наук України і га-
лузевих академій наук, 50 відсотків 
орендної плати за користування ін-
шим майном, що належить бюджет-
ним установам, які утримуються за 
рахунок державного бюджету; 

13) надходження від реалізації 
матеріальних цінностей державного 
резерву (крім надходжень, визначе-
них пунктом 29 цієї статті); 

14) надходження від реалізації 
розброньованих матеріальних цін-
ностей мобілізаційного резерву; 

15) кошти, отримані від секре-
таріату ООН, ОБСЄ або іншої ре-
гіональної організаці ї за у часть 
у країнського персона л у органів 
внутрішніх справ України в мирот-
ворчих операціях; 

16) надходження до Фонду соці-
ального захисту інвалідів; 

17) кошти від Державного під-
приємства «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енер-
гоатом» відповідно до статті 8 За-
кону України «Про впорядкування 
питань, пов’язаних із забезпечен-
ням ядерної безпеки» та дохід від 
розміщення ци х коштів у цінні 

папери, що емітуються державою 
відповідно до статті 9 цього ж За-
кону України, а також надходження 
заборгованості по цих коштах за 
2007—2009 роки; 

18) відсотки за користу вання 
пільговим довгостроковим держав-
ним кредитом, наданим молодим 
сім’ям та одиноким молодим грома-
дянам на будівництво (реконструк-
цію) та придбання житла; 

19) платежі, пов’язані з вико-
нанням Угоди між Кабінетом Міні-
стрів України та Урядом Російської 
Федерації про у часть Російської 
Федерації у розвитку соціально-еко-
номічної сфери м.Севастополя та ін-
ших населених пунктів, в яких дис-
локуються військові формування 
Чорноморського флоту Російської 
Федерації на території України; 

20) штрафні санкції за порушен-
ня законодавства з питань забезпе-
чення ефективного використання 
енергетичних ресурсів; 

21) плата за проїзд автомобільни-
ми дорогами транспортних засобів 
та інших самохідних машин і меха-

нізмів, вагові або габаритні параме-
три яких перевищують нормативні; 

22) кошти від сплати інвалідами 
часткової вартості автомобілів та 
кошти від реалізації автомобілів, 
повернутих інвалідами; 

23) кошти, отримані від прода-
жу частин встановленої кількості 
викидів парникових газів, перед-
баченого статтею 17 Кіотського 
протоколу до Рамкової конвенції 
Організації Об’єднаних Націй про 
зміну клімату; 

24) еколог ічний податок,  що 
справляється за утворення радіо-
активних відходів (включаючи вже 
накопичені) та/або тимчасове збе-
рігання радіоактивних відходів їх 
виробниками понад установлений 
особливими умовами ліцензії строк; 

25) надходження в рамках про-
грам допомоги Європейського Со-
юзу; 

26) збір на соціально-економічну 
компенсацію ризику населення, яке 
проживає на території зони спосте-
реження; 

27) 30 відсотків екологічного по-
датку (крім надходжень, визначених 
пунктом 24 цієї статті); 

28) 30 відсотків грошових стяг-
нень за шкоду, заподіяну порушен-
ням законодавства про охорону 
навколишнього природного середо-
вища внаслідок господарської та 
іншої діяльності; 

29) надходження від реалізації 
матеріальних цінностей державно-
го резерву медичного призначення; 

30) податок на додану вартість, 
що сплачується до бюджету пере-
робними підприємствами усіх форм 
власності за реалізовані ними мо-
локо, молочну сировину та молочні 
продукти, м’ясо та м’ясопродукти, 
іншу продукцію переробки тварин, 
закуплених у живій вазі (шкури, 
субпродукти, м’ясо-кісткове бо-
рошно); 

31) кошти від реалізації продук-
тів утилізації твердого ракетного 
палива; 

32) збір на розвиток виноградар-
ства, садівництва і хмелярства; 

33) судовий збір. 
Стаття 5. Установити на 31 груд-

ня 2012 року граничний обсяг дер-
жавного боргу в сумі 415.326.338,2 тис. 
гривень. 

Стаття 6. Установити, що у 2012 ро-
ці державні гарантії надаються на 
суму 5.000.000 тис. гривень за таки-
ми можливими напрямами: 

1)  д л я забе зпечен н я Кабі не-
том Міністрі в Укра їни повного 
або часткового виконання борго-
вих зобов’язань за запозиченнями 
суб’єктів господарювання — рези-
дентів України державного сектору 
економіки, а саме: 

за зобов’язаннями Державно-
го а гентства а втомобі льни х до-
ріг Укра їни (за за позиченнями, 
зобов’язаннями з оплати введених 
інвесторами в дію об’єктів та за до-
говорами концесії); 

за зобов’язаннями суб’єктів гос-
подарювання, об’єкти державної 
власності яких належать до сфери 
управління Державного агентства 
з інвестицій та управління націо-
нальними проектами України, які 
здійснюють реалізацію національ-
них проектів; 

за зобов’язаннями суб’єктів гос-
подарювання, об’єкти державної 
власності яких належать до сфери 
управління Національного агент-
ства з питань підготовки та прове-
дення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з фут-
болу та реалізації інфраструктур-
них проектів; 

за зобов’язаннями Державної 
іпотечної установи; 

за зобов’язаннями Державної 
спеціалізованої фінансової уста-
нови «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівни-
цтву» на будівництво житла для 
молоді; 

для фінансування інвестицій-
них, інноваційних, інфраструктур-
них та інших проектів розвитку, 

які мають стратегічне значення та 
реалізація яких сприятиме розви-
тку економіки України, в тому числі 
експортоорієнтованих і енергозбе-
рігаючих проектів. 

Порядок та умови надання дер-
жавних гарантій встановлюються 
Кабінетом Міністрів України. 

Держа вне а гентс тво а втомо-
більних доріг України, с уб’єкти 
господарювання, об’єкти державної 
власності яких належать до сфери 
управління Державного агентства 
з інвестицій та управління наці-
она льними проекта ми Укра їни, 
які здійснюють реалізацію націо-
нальних проектів, та суб’єкти гос-
подарювання, об’єкти державної 
власності яких належать до сфери 
управління Національного агент-
ства з питань підготовки та про-
ведення в Україні фінальної части-
ни чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу та реалізації інфраструк-
турних проектів, звільняються від 
зобов’язання подавати забезпечен-
ня виконання зобов’язань перед 
державою з відшкодування витрат 
державного бюджету та сплачува-
ти до державного бюджету плату 
за отримання державних гарантій; 

2) для забезпечення повного або 
часткового виконання боргових 
зобов’язань за запозиченнями, що 
надаються на підставі міжнародних 
договорів України. 

Стаття 7. Установити, що дже-
релами формування спеціального 
фонду Державного бюджету Укра-
їни на 2012 рік у частині фінансу-
вання є: 

1) кредити (позики), що залу-
чаються державою від іноземних 
держав, банків і міжнародних фі-
нансових організацій для реалізації 
інвестиційних програм (проектів); 

2) залишок коштів, джерелом 
формування яких були надходжен-
ня в рамках програм допомоги Єв-
ропейського Союзу; 

3) залишок коштів у сумі не мен-
ше 138.614,4 тис. гривень, джерелом 
формування яких були надходжен-
ня від Державного підприємства 
«Національна атомна енергогене-
руюча компанія «Енергоатом» від-
повідно до статті 7 Закону Укра-
їни «Про впорядкування питань, 
пов’язаних із забезпеченням ядерної 
безпеки»; 

4) надходження від розміщення 
облігацій внутрішньої державної 
позики згідно із статтею 18 цього 
Закону; 

5) надходження від приватизації 
державного майна понад обсяги, 
встановлені додатком №2 до цього 
Закону. 

Стаття 8. Установити, що дже-
релами формування спеціального 
фонду Державного бюджету Укра-
їни на 2012 рік у частині кредиту-
вання є: 

1) повернення кредитів, наданих 
з Державного бюджету України ін-
дивідуальним сільським забудов-
никам; 

2) повернення кредитів, наданих 
з Державного бюджету України мо-
лодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (ре-
конструкцію) та придбання житла, 
і пеня; 

3) повернення бюджетних по-
зичок, наданих на закупівлю сіль-
ськогосподарської продукції за дер-

жавним замовленням (контрактом) 
1994—1997 років; 

4) повернення коштів у частині 
відшкодування вартості сільсько-
господарської техніки, переданої 
суб’єктам господарювання на умо-
вах фінансового лізингу; 

5) кошти, що надійду ть у ра-
хунок погашення заборгованості 
за кредита ми, за л у ченими дер-
жавою або під державні гарантії і 
наданими для закупівлі сільсько-
господарської техніки іноземного 
виробництва, переданої сільсько-
господарським товаровиробникам 
та іншим суб’єктам господарюван-
ня; 

6) повернення кредитів, наданих 
з Державного бюджету України фер-
мерським господарствам; 

7) повернення коштів, наданих 
Міністерству аграрної політики та 
продовольства України на форму-
вання державного інтервенційного 
фонду Аграрним фондом, а також 
для закупівлі матеріально-техніч-
них ресурсів для потреб сільсько-
господарських товаровиробників; 

8) повернення безвідсоткових 
бюджетних позик, наданих у 2004 ро-
ці підприємствам державної форми 
власності паливно-енергетичного 
комплексу та у 2005 році підпри-
ємствам та організаціям вугільної 
промисловості на погашення за-
боргованості із заробітної плати 
працівникам; 

9) повернення кредитів, наданих 
у 2007 році з Державного бюджету 
України на реалізацію інновацій-
них та інвестиційних проектів у 
галузях економіки, у першу чергу із 
впровадження передових енергоз-
берігаючих технологій і технологій 
з виробництва альтернативних дже-
рел палива; 

10) повернення коштів, наданих 
з Державного бюджету України для 
кредитування окремих категорій 
громадян, які відповідно до чин-
ного законодавства мають право на 
отримання таких кредитів на будів-
ництво (придбання) житла, та нау-
ково-педагогічних і педагогічних 
працівників, і пеня; 

11) повернення коштів, наданих 
Міністерству аграрної політики та 
продовольства України для заку-
півлі племінних нетелів та корів, 
вітчизняної техніки і обладнання 
для агропромислового комплексу, з 
наступною їх реалізацією сільсько-
господарським підприємствам на 
умовах фінансового лізингу. 

Стаття 9. Установити, що у 2012 ро-
ці кошти, отримані до спеціального 
фонду Державного бюджету Украї-
ни згідно з відповідними пунктами 
статей 4, 7 і 8 цього Закону, спрямо-
вуються відповідно на: 

1) розвиток мережі та утриман-
ня автомобільних доріг загального 
користування, в тому числі будів-
ництво а втот ра нспортної ма г і-
стралі через річку Дніпро у містах 
Запоріжжі та Черкасах; виконання 
боргових зобов’язань за кредитами, 
отриманими під гарантію Кабіне-
ту Міністрів України на розвиток 
мережі а втомобі льних доріг за-
гального користування (за рахунок 
джерел, визначених пунктами 1, 2, 
3 і 21 статті 4 цього Закону); 

2) субвенцію з державного бю-
джету місцевим бюджетам на бу-
дівництво, реконструкцію, ремонт 
та утримання вулиць і доріг кому-
нальної власності у населених пунк-
тах (за рахунок джерел, визначених 
пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього 
Закону); 

3) будівництво, реконструкцію, 
капітальний та поточний ремонт 
автомобільних доріг загального ко-
ристування (міжміське сполучення) 
та доріг, задіяних до підготовки та 
проведення в Україні фінальної час-
тини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу (за рахунок джерел, визна-
чених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 
цього Закону); 

4) виплати, пов’язані з вико-
нанням консульських функцій ди-
пломатичними представництвами 
України та функціонуванням кон-
сульських установ України за кордо-
ном (за рахунок джерел, визначених 
пунктом 4 статті 4 цього Закону); 

5) погашення державного боргу 
України перед Російською Федера-
цією відповідно до укладеної між-
урядової угоди (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 5 статті 4 цього 
Закону); 

 � Президент України
Закон України

Про Державний бюджет України на 2012 рік

Прибуткова частина держбюджету визначена в сумі 
332 млрд грн., місцевих бюджетів — 92 млрд. Видатки 
зведеного бюджету розраховані в межах 461,7 млрд.

За скоригованим консервативним сценарієм, 
приріст ВВП у 2012 р. становитиме 3,9%, 
а номінальний ВВП має сягнути 1,5 трлн грн.
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6) здійснення витрат, пов’язаних 
з організацією і проведенням ви-
конавчих дій, виплату винагороди 
державним виконавцям (за рахунок 
джерел, визначених пунктом 6 стат-
ті 4 цього Закону); 

7) виконання робіт за державни-
ми цільовими програмами і держав-
ним замовленням у сфері космічної 
галузі, в тому числі загальнодержав-
ної цільової науково-технічної кос-
мічної програми України (за раху-
нок джерел, визначених пунктом 7
статті 4 цього Закону); 

8) потреби Збройних Сил Укра-
їни та інших утворених відповідно 
до законів України військових фор-
мувань, правоохоронних органів 

і Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту Міністерства 
надзвичайних ситуацій України, 
Де рж а вної  с пец іа л ьної  сл у жби 
транспорту відповідно до коштори-
сів, затверджених у встановленому 
порядку (за рахунок джерел, ви-
значених пунктом 8 статті 4 цього 
Закону); 

9) дотацію Пенсійному фонду 
України на виплату пенсій, надба-
вок та підвищень до пенсій, при-
значених за різними пенсійними 
програмами (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 9 статті 4 цьо-
го Закону); 

10) забезпечення діяльності ци-
вільної авіації в Україні та участь 
України у міжнародних авіаційних 
організаціях і утримання Держав-
ної авіаційної служби України (за 
рахунок джерел, визначених пунк-
том 10 статті 4 цього Закону); 

11) морську і річкову транспорт-
ну діяльність та участь України у 
міжнародних організаціях морсько-
го і річкового транспорту, утриман-
ня Державної інспекції України з 
безпеки на морському та річковому 
транспорті (за рахунок джерел, ви-
значених пунктом 11 статті 4 цього 
Закону, крім тих, що надходять від 
риболовних портів); 

12) міжнародну діяльність у га-
лузі рибного господарства (за раху-
нок джерел, визначених пунктом 11
статті 4 цього Закону, в частині 
тих, що надходять від риболовних 
портів); 

13) заходи, визначені абзацами 
чотирнадцятим — двадцять пер-
шим частини четвертої статті 13 Бю-
джетного кодексу України (за раху-
нок джерел, визначених пунктом 12
статті 4 цього Закону); 

14) накопичення (приріст) ма-
теріальних цінностей державного 
матеріального резерву (за рахунок 
джерел, визначених п у нктом 29 
статті 4 цього Закону, та 90 відсо-
тків джерел, визначених пунктом 13
статті 4 цього Закону); 

15) обслуговування державного 
матеріального резерву (за рахунок 
джерел, визначених п у нктом 14 
статті 4 цього Закону, та 10 відсо-
тків джерел, визначених пунктом 13
статті 4 цього Закону); 

16) участь українського персона-
лу органів внутрішніх справ Украї-
ни у миротворчих операціях та інші 
потреби органів внутрішніх справ 
відповідно до кошторису Міністер-
ства внутрішніх справ України (за 
рахунок джерел, визначених пунк-
том 15 статті 4 цього Закону); 

17) програми і заходи щодо со-
ціального захисту інвалідів відпо-
відно до закону (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 16 статті 4 цьо-
го Закону); 

18) придбання Міністерством 
енергетики та вугільної промис-
ловості України цінних паперів 
відповідно до статті 9 Закону Укра-
їни «Про впорядкування питань, 
пов’язаних із забезпеченням ядерної 
безпеки» (за рахунок джерел, визна-
чених пунктом 17 статті 4, пунктом 3
статті 7 та пунктом 9 статті 8 цього 
Закону); 

19) фінансову підтримку Держав-
ного фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву (за рахунок 
джерел, визначених п у нктом 18
статті 4 цього Закону); 

20) субвенцію з державного бю-
джету місцевим бюджетам на роз-
виток соціально-економічної сфери 
міста Севастополя та інших населе-
них пунктів, в яких дислокуються 
військові формування Чорномор-
ського флоту Російської Федерації 
на території України (за рахунок 
джерел, визначених п у нктом 19 
статті 4 цього Закону); 

21) державну підтримку заходів 
з енергозбереження через механізм 
здешевлення кредитів (за рахунок 
джерел, визначених п у нктом 20 
статті 4 цього Закону); 

22) придбання Фондом соціаль-
ного захисту інвалідів автомобілів 
для інвалідів та інші заходи щодо 
соціального захисту інвалідів (за 
рахунок джерел, визначених пунк-
том 22 статті 4 цього Закону); 

23) державну підтримку заходів, 
спрямованих на зменшення обся-
гів викидів (збільшення абсорбції) 
парникових газів, у тому числі на 
утеплення приміщень закладів со-
ціального забезпечення, розвиток 

міжнародного співробітництва з 
питань зміни клімату (за рахунок 
джерел, визначених п у нктом 23 
статті 4 цього Закону); 

24) виконання робіт у сфері пово-
дження з радіоактивними відхода-
ми неядерного циклу та ліквідацію 
радіаційних аварій (за рахунок дже-
рел, визначених пунктом 24 статті 4 
цього Закону); 

25) будівництво пускового комп-
лексу «Вектор» та експлуатацію його 
об’єктів (за рахунок джерел, визна-
чених пунктом 24 статті 4 цього 
Закону); 

26) підтримку екологічно безпеч-
ного стану у зонах відчуження і без-
умовного (обов’язкового) відселен-

ня (за рахунок джерел, визначених 
пунктом 24 статті 4 цього Закону); 

27) підтримку у безпечному стані 
енергоблоків та об’єкта «Укриття» та 
заходи щодо підготовки до зняття з 
експлуатації Чорнобильської АЕС 
(за ра х у нок джерел, визначених 
пунктом 24 статті 4 цього Закону); 

28) реалізацію програм допо-
мог и Європейського Союзу,  що 
включає заходи щодо: підтримки 
впровадження Енергетичної стра-
тегії України на період до 2030 року; 
ефективного використання енер-
гетичних ресурсів та енергозбере-
ження; захисту прав споживачів, 
стандартизації, метрології, сертифі-
кації, підтвердження відповідності 
та управління якістю; підтримки 
реалізації державної екологічної 
політики; підтримки реалізації дер-
жавної політики у сфері транспорту; 
управління державними кордона-
ми (за рахунок джерел, визначених 
пунктом 25 статті 4 та пунктом 2 
статті 7 цього Закону). Порядки 
використання зазначених коштів 
визначаються Кабінетом Міністрів 
України для кожної з програм до-
помоги Європейського Союзу на 
підставі укладених міжнародних 
договорів України; 

29)  с у бв ен ц і ю з  де рж а вног о 
бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику на-
селення, яке проживає на території 
зони спостереження (за рахунок 
джерел, визначених п у нктом 26 
статті 4 цього Закону); 

30) здійснення природоохорон-
них заходів (за рахунок джерел, ви-
значених пунктами 27 і 28 статті 4
цього Закону); 

31) захист від шкідливої дії вод 
с і льськи х населени х п у нктів та 
сільськогосподарських угідь (за ра-
хунок джерел, визначених пункта-
ми 27 і 28 статті 4 цього Закону); 

32) державну підтримку галузі 
тваринництва (за рахунок джерел, 
визначених пу нктом 30 статті 4 
цього Закону); 

33) реалізацію заходів Програ-
ми утилізації твердого ракетного 
палива (за рахунок джерел, визна-
чених пунктом 31 статті 4 цього 
Закону); 

34) державну підтримку розви-
тку хмелярства, закладення моло-
дих садів, виноградників та ягід-
ників і нагляд за ними (за рахунок 
джерел, визначених п у нктом 32 
статті 4 цього Закону); 

35) реалізацію інвестиційних 
програм (проектів), у тому числі 
шляхом рекредитування або надан-
ня трансфертів (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 1 статті 7 цього 
Закону); 

36) державне пільгове креди-
тування індивідуальних сільських 
забудовників (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 1 статті 8 цьо-
го Закону); 

37) збільшення статутного ка-
піталу Державної спеціалізованої 
фінансової установи «Державний 
фонд сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву» з подальшим 
використанням на реалізацію Дер-
жавної програми забезпечення мо-
лоді житлом (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 2 статті 8 цього 
Закону); 

38) заходи, пов’язані з формуван-
ням державного резервного насін-
нєвого фонду (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 3 статті 8 цього 
Закону); 

39) збільшення статутного капі-
талу Національної акціонерної ком-
панії «Украгролізинг» для закупівлі 
технічних засобів для агропромис-
лового комплексу з подальшою пе-
редачею їх на умовах фінансового 
лізингу (за рахунок джерел, визна-
чених пунктами 4 і 5 статті 8 цього 
Закону); 

40) надання кредитів фермер-
ським господарствам (за рахунок 
джерел, визначених пунктом 6 стат-
ті 8 цього Закону); 

41) витрати Аграрного фонду, 
пов’язані з комплексом заходів із 
зберігання, перевезення, переробки 
та експортом об’єктів державного 
цінового регулювання державного 
інтервенційного фонду (за рахунок 
джерел, визначених пунктом 7 стат-
ті 8 цього Закону); 

4 2)  форм у ва нн я держа вног о 
інтервенційного фонду Аграрним 

фондом, а також закупівлі матері-
ально-технічних ресурсів для по-
треб сільськогосподарських това-
ровиробників (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 4 статті 7 та 
пунктом 7 статті 8 цього Закону); 

43) реструктуризацію вугільної 
та торфодобувної промисловості (за 
рахунок джерел, визначених пунк-
том 8 статті 8 цього Закону); 

44) надання кредитів на будів-
ництво (придбання) житла для на-
уково-педагогічних та педагогічних 
працівників (за рахунок джерел, ви-
значених пунктом 10 статті 8 цього 
Закону); 

45) фінансову підтримку заходів 
в агропромисловому комплексі на 

умовах фінансового лізингу (за раху-
нок джерел, визначених пунктом 11
статті 8 цього Закону); 

46)  забезпеченн я зд і йсненн я 
правосуддя, зміцнення матеріаль-
но-технічної бази судів, включаючи 
створення та забезпечення функці-
онування Єдиної судової інформа-
ційної системи, веб-порталу судової 
влади, комп’ютерних локальних 
мереж, сучасних систем фіксуван-
ня судового процесу, придбання 
та обслуговування комп’ютерної і 
копіювально-розмножувальної тех-
ніки, впровадження електронного 
цифрового підпису (за рахунок дже-
рел, визначених пунктом 33 статті 4 
цього Закону); 

47) форм у ва нн я Держа вного 
фонду регіонального розвитку та 
капітальні видатки (за рахунок дже-
рел, визначених пунктом 5 статті 7 
цього Закону). 

Стаття 10. Установити, що у 2012 ро ці 
до доходів загального фонду місце-
вих бюджетів належать: 

1) доходи місцевих бюджетів, що 
визначені статтями 64—66 та части-
ною першою статті 69 Бюджетного 
кодексу України; 

2) трансферти, що надаються з 
Державного бюджету України міс-
цевим бюджетам (крім субвенцій, 
визначених статтею 11 цього За-
кону); 

3) інші доходи, що підлягають 
зарахуванню до місцевих бюдже-
тів відповідно до законодавства та 
є такими, що не враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів. 

Стаття 11. Установити, що дже-
релами формування спеціального 
фонду місцевих бюджетів у 2012 ро-
ці є: 

1) надходження до спеціального 
фонду місцевих бюджетів, що ви-
значені частиною другою статті 69 
Бюджетного кодексу України; 

2) субвенція з державного бю-
джету місцевим бюджетам на фінан-
сування ремонту приміщень управ-
лінь праці та соціального захисту 
виконавчих органів міських (міст 
республіканського в Автономній 
Республіці Крим і обласного зна-
чення), районних у містах Києві і 

Севастополі та районних у містах 
рад для здійснення заходів з вико-
нання спільного із Світовим банком 
проекту «Вдосконалення системи 
соціальної допомоги»; 

3) субвенція з державного бю-
джету місцевим бюджетам на роз-
виток соціально-економічної сфери 
міста Севастополя та інших населе-
них пунктів, в яких дислокуються 
військові формування Чорномор-
ського флоту Російської Федерації 
на території України; 

4) субвенція з державного бю-
джету місцевим бюджетам на фі-
на нс у ва нн я за ход і в соц іа л ьно-
економічної компенсаці ї ризику 
населення, яке проживає на тери-
торії зони спостереження; 

5) субвенція з державного бю-
джету місцевим бюджетам на будів-
ництво, реконструкцію, ремонт та 
утримання вулиць і доріг комуналь-
ної власності у населених пунктах; 

6) субвенції з інших місцевих 
бюджетів. 

Стаття 12. Установити у 2012 ро-
ці прожитковий мінімум на одну 
особу в розра х у нку на місяць у 
розмірі з 1 січня — 1017 гривень, з 
1 квітня — 1037 гривень, з 1 липня —
1044 гривні, з 1 жовтня — 1060 гри-
вень, з 1 грудня — 1095 гривень та 
для тих, хто відноситься до осно-
вних соціальних і демографічних 
груп населення: 

дітей віком до 6 років: з 1 січня —
893 гривні, з 1 квітня — 911 гри-
вень, з 1 липня — 917 гривень, з 
1 жовтня — 930 гривень, з 1 грудня —
961 гривня; 

дітей віком від 6 до 18 років: з 
1 січня — 1112 гривень, з 1 квітня —
1134 гривні, з 1 липня — 1144 гривні, з 

1 жовтня — 1161 гривня, з 1 грудня —
1197 гривень; 

працездатних осіб: з 1 січня —
1073 гривні, з 1 квітня — 1094 грив-
ні, з 1 липня — 1102 гривні, з 1 жов-
тня — 1118 гривень, з 1 грудня —
1134 гривні; 

осіб, які втратили працездат-
ність: з 1 січня — 822 гривні, з 1 квіт-
ня — 838 гривень, з 1 липня — 
844 гривні, з 1 жовтня — 856 гри-
вень, з 1 грудня — 884 гривні. 

Стаття 13. Установити на 2012 рік 
мінімальну заробітну плату: 

у місячному розмірі: з 1 січня —
1073 гривні, з 1 квітня — 1094 грив-
ні, з 1 липня — 1102 гривні, з 1 жов-
тня — 1118 гривень, з 1 грудня —
1134 гривні; 

у погодинному розмірі: з 1 січ-
н я — 6,43 г ривні,  з  1 к вітн я — 
6,56 гривні, з 1 липня — 6,61 гривні, 
з 1 жовтня — 6,7 гривні, з 1 грудня —
6,8 гривні. 

Стаття 14. Установити, що у 2012 ро-
ці рівень забезпечення прожитково-
го мінімуму (гарантований мінімум) 
для призначення допомоги відповід-
но до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпече-
ним сім’ям» у відсотковому співвід-
ношенні до прожиткового мінімуму 
для основних соціальних і демогра-
фічних груп населення становить: 
для працездатних осіб — 21 відсоток, 
для дітей — 50 відсотків, для осіб, 
які втратили працездатність, та ін-
валідів — 80 відсотків відповідного 
прожиткового мінімуму. 

Розмір державної соціальної до-
помоги малозабезпеченим сім’ям не 
може бути більше ніж 75 відсотків 
від рівня забезпечення прожитко-
вого мінімуму для сім’ї. 

Збільшити на 2012 рік рівень 
забезпечення прожиткового міні-
муму (гарантований мінімум) для 
визначення права на звільнення 
від плати за харчування дитини у 
державних і комунальних дитячих 
дошкільних закладах відповідно 
до Закону України «Про дошкільну 
освіту» відповідно до зростання 
прожиткового мінімуму. 

Стаття 15.  Кошти державних 
цільових фондів обслуговуються 
органами Державної казначейської 
служби України. 

Пенс і й ном у ф он д у Ук ра ї н и, 
Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, 
Фонду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування 
Укра їни на випа док безробіття, 
Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань Украї-
ни щокварталу подавати Верховній 
Раді України, Кабінету Міністрів 
України, Рахунковій палаті, Мініс-
терству фінансів України та Дер-
жавній казначейській службі Украї-
ни звіти про виконання кошторисів 
відповідних фондів у порядку та 
терміни, встановлені Міністерством 
фінансів України. 

Стаття 16. Затвердити перелік 
кредитів (позик), що залучаються 
державою до спеціального фонду 
Державного бюджету України у 2012 ро ці 
від іноземних держав, банків і між-
народних фінансових організацій 
для реалізації інвестиційних про-
грам (проектів) згідно з додатком 
№9 до цього Закону. 

Стаття 17. Надати право Кабі-
нету Міністрів України здійсни-

ти випуск облігацій внутрішньої 
державної позики в межах обсягів, 
встановлених додатком №2 до цьо-
го Закону, у сумі 12.000.000 тис. 
гривень з подальшим придбанням 
у державну власність в обмін на ці 
облігації акцій додаткової емісії 
Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України». 

Стаття 18. Надати право Кабі-
нету Міністрів України здійсни-
ти випуск облігацій внутрішньої 
державної позики в межах обсягів, 
встановлених додатком №2 до цього 
Закону, в сумі 5.000.000 тис. гри-
вень з наступною передачею коштів 
Аграрному фонду на умовах креди-
тування в межах обсягів, встанов-
лених додатком №4 до цього Закону. 

Випуск та погашення зазначених 
облігацій внутрішньої державної 
позики, передача запозичених у та-
кий спосіб коштів та їх повернення 
до кінця 2012 року здійснюються на 
підставі укладених з Міністерством 
фінансів України угод відповідно 
до умов, затверджених Кабінетом 
Міністрів України. 

Стаття 19. Установити, що за-
безпечення діяльності державних 
органів, що ліквідуються або ре-
організуються, до завершення про-
цедур ліквідації або реорганізації 
здійснюється в межах видатків, пе-
редбачених новоутвореним держав-
ним органам, які визначені право-
наступниками чи яким передаються 
функції органів, що ліквідуються 
або реорганізуються. 

Стаття 20. Затвердити на 2012 рік
обся г и с у бвен ц і ї  з  держа вног о 
бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ре-
монт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності в населених 
пунктах для бюджету Автономної 
Республіки Крим, обласних і район-
них бюджетів, міських (міст Києва 
та Севастополя, міст республікан-
ського Автономної Республіки Крим 
та обласного значення) бюджетів, 
інших бюджетів місцевого само-
врядування, для яких у державному 
бюджеті визначаються міжбюджетні 
трансферти, а також нормативи що-
місячних відрахувань від доходів 
спеціального фонду державного бю-
джету, які є джерелом надання цієї 
субвенції, згідно з додатком №10 до 
цього Закону. 

Стат тя 21.  Уста новити, що у 
2012 році вартість робіт з утилі-
зації боєприпасів, проведених за 
рахунок власних коштів суб’єктів 
господарювання — виконавців цих 
робіт, зараховується до спеціаль-
ного фонду Державного бюджету 
України як власні на д ходження 
бюджетних установ Міністерства 
оборони України і спрямовується 
на утилізацію звичайних видів боє-
припасів, непридатних для подаль-
шого використання і зберігання, в 
порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 

Стаття 22. Дозволити Кабінету 
Міністрів України у встановленому 
ним порядку завершити безоплат-
ну передачу квартир, які придбані 
Державною іпотечною установою 
відповідно до актів Кабінету Мі-
ністрів України та знаходяться на 
її балансі, визначеним у цих актах 
органам з відповідним коригуван-
ням статутного капіталу Державної 
іпотечної установи. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 
1 січня 2012 року. 

2. Додатки №№1-10 до цього За-
кону є його невід’ємною частиною. 

3. Установити, що у 2012 році 
норми і положення статей 20, 21, 
22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 
та 54 Закону України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи», статей 5 та 6
Закону України «Про соціальний 
захист дітей війни», статей 14, 22, 37 
та 43 Закону України «Про пенсій-
не забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших 
осіб», статті 22 Закону України «Про 
міліцію», статті 49 Закону України 
«Про прокуратуру», статті 77 Основ 
законодавства України про охорону 
здоров’я, статей 12, 13, 14, 15 та 16 За-
кону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захис-
ту», статті 9 Закону України «Про 
основні засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні», статті 22
За кон у Ук ра ї ни «Про пожеж н у 
безпеку», статті 20 Закону Украї-
ни «Про захист рослин», статті 43
Гірничого закону України, статей 
6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України 
«Про жертви нацистських переслі-
дувань», статті 3 Закону України 
«Про заходи, спрямовані на забез-
печення сталого функціонування 
підприємств паливно-енергетич-
ного комплексу» застосовуються у 
порядку та розмірах, встановлених 
Кабінетом Міністрів України вихо-
дячи з наявних фінансових ресурсів 
Державного бюджету України та 

бюджету Пенсійного фонду України 
на 2012 рік. 

4. Зупинити на період з 1 січня 
до 31 грудня 2012 року дію частин 
п’ятої, восьмої (в частині виплати 
матеріальної допомоги на оздоров-
лення у розмірі подвійної місячної 
заробітної плати), третього речення 
абзацу сьомого, першого речення 
абзацу дев’ятого частини дванад-
цятої, абзацу першого частини три-
надцятої (в частині забезпечення 
безкоштовними путівками для лі-
кування, забезпечення після виходу 
на пенсію транспортом для поїздки 
в лікарню, поліклініку та інших 
потреб у зв’язку з оздоровленням 
та лікуванням) статті 20; статті 21;
частин п’ятої та шостої статті 23; 
статті 30; частини сьомої статті 33 
(в частині безкоштовного забез-
печення путівками для санаторно-
ку рортного лікування); частини 
шостої статті 34; статті 35 (в части-
ні виплати одноразової грошової 
компенсації витрат для створення 
належних житлових умов) Закону 
України «Про статус народного де-
путата України». 

5. Кабінету Міністрів України за 
результатами оцінки виконання бю-
джету за два місяці 2012 року внести 
Верховній Раді України пропозиції 
щодо джерел фінансового забез-
печення реалізації інвестиційних 
та національних проектів (обсяг 
коштів, які потрібно передбачити, 
становить 1.400.000 тис. гривень). �

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
22 грудня 2011 року 
№4282-VI

За підрахунками Мінфіну, інфляція в поточному 
році передбачається на рівні 7,9%, 
зростання цін виробників — 9,4%, 
темпи приросту експорту — 6,3%, а імпорту — 6,4%.

«Прикінцеві положення» зупиняють дію статті закону 
щодо виплати матеріальної допомоги, 
безкоштовного проїзду, медичного лікування 
колишніх депутатів, депутатів, які виходять на пенсію.
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Найменування згідно з відомчою 
і програмною класифікаціями видатків 
та кредитування державного бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього

видатки 
споживання

з них
видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживання

з них
видатки 
розвиткуоплата 

праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

0500000 Державна судова адміністрація України 2185242,20 2105743,00 1493835,20 20343,90 79499,20 1846300,00 1836300,00 973595,60 125977,40 10000,00 4031542,20

0501000 Апарат Державної судової адміністрації України 2185242,20 2105743,00 1493835,20 20343,90 79499,20 1846300,00 1836300,00 973595,60 125977,40 10000,00 4031542,20

0501010 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ 
судової системи

60091,10 40091,10 26142,00 2103,00 20000,00 33311,60 33311,60 0,00 0,00 0,00 93402,70

0501020 Здійснення правосуддя місцевими господарськими 
судами

169047,50 169047,50 123162,20 1177,40 0,00 135965,90 135610,20 83485,00 9371,40 355,70 305013,40

0501030 Здійснення правосуддя апеляційними судами 380897,10 380897,10 277342,30 2879,40 0,00 299404,60 298842,10 187995,40 22918,20 562,50 680301,70

0501040 Здійснення правосуддя місцевими судами 1109415,70 1109415,70 807426,40 8893,70 0,00 1104514,10 1096521,40 547310,90 70788,20 7992,70 2213929,80

0501080 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими 
судами

76018,00 76018,00 55344,80 583,00 0,00 57673,50 57620,70 37515,30 4640,50 52,80 133691,50

0501100 Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України

52859,00 37659,80 18665,10 1783,00 15199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52859,00

0501110 Організація практичної підготовки кандидатів 
на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату 
судів Національною школою суддів України

19477,30 19477,30 12720,50 630,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19477,30

0501150 Виконання рішень судів на користь суддів 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

0501160 Здійснення правосуддя апеляційними 
адміністративними судами

124681,20 114681,20 72390,20 1013,40 10000,00 99123,60 98452,00 49069,40 8065,60 671,60 223804,80

0501170 Здійснення правосуддя місцевими 
адміністративними судами

182755,30 148455,30 100641,70 1280,70 34300,00 116306,70 115942,00 68219,60 10193,50 364,70 299062,00

0600000 Верховний Суд України 103518,80 103518,80 54407,80 1845,40 0,00 142,80 142,80 0,00 0,00 0,00 103661,60

0601000  Апарат Верховного Суду України 103518,80 103518,80 54407,80 1845,40 0,00 142,80 142,80 0,00 0,00 0,00 103661,60

0601010 Здійснення правосуддя Верховним Судом України 103518,80 103518,80 54407,80 1845,40 0,00 142,80 142,80 0,00 0,00 0,00 103661,60

0650000 Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ

163319,00 104819,00 72604,40 4980,00 58500,00 7345,90 3014,70 0,00 0,00 4331,20 170664,90

0651000 Апарат Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ

163319,00 104819,00 72604,40 4980,00 58500,00 7345,90 3014,70 0,00 0,00 4331,20 170664,90

0651010 Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ

163319,00 104819,00 72604,40 4980,00 58500,00 7345,90 3014,70 0,00 0,00 4331,20 170664,90

0700000 Вищий господарський суд України 154676,90 100973,30 67583,30 4269,60 53703,60 23850,10 8049,30 0,00 0,00 15800,80 178527,00

0701000 Вищий господарський суд України 154676,90 100973,30 67583,30 4269,60 53703,60 23850,10 8049,30 0,00 0,00 15800,80 178527,00

0701010 Здійснення правосуддя 
Вищим господарським судом України

154676,90 100973,30 67583,30 4269,60 53703,60 23850,10 8049,30 0,00 0,00 15800,80 178527,00

0750000 Вищий адміністративний суд України 106856,20 89056,20 61076,70 1602,70 17800,00 709,50 709,50 0,00 0,00 0,00 107565,70

0751000 Апарат Вищого адміністративного суду України 106856,20 89056,20 61076,70 1602,70 17800,00 709,50 709,50 0,00 0,00 0,00 107565,70

0751010 Здійснення правосуддя Вищим адміністративним 
судом України

106856,20 89056,20 61076,70 1602,70 17800,00 709,50 709,50 0,00 0,00 0,00 107565,70

0800000 Конституційний Суд України 67356,70 67356,70 41174,20 1828,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67356,70

0801000  Конституційний Суд України 67356,70 67356,70 41174,20 1828,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67356,70

0801010 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 67356,70 67356,70 41174,20 1828,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67356,70

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік (витяг) 
тис. грн.

ПРОЦЕДУРА 

Адміністративне спрощення
Про подання позову суд може 
повідомити відповідача навіть 
за допомогою електронної пошти, 
але не пізніше наступного дня 
після відкриття провадження

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

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

1. У Кодексі адміністративного 
судочинства України: 

1) пункт 6 частини першої статті 3 
після слів «свобод та інтересів» до-
повнити словами «або на виконання 
повноважень»; 

2) частину першу статті 12 до-
повнити реченням такого змісту: 
«Звернення особи, яка бере участь 
у справі, не підлягає розгляду та не 
потребує відповіді, якщо у ньому 
не зазначено місце проживання чи 
місцезнаходження (для юридичних 
осіб) або не підписано автором (ав-
торами), а також якщо неможливо 
встановити його авторство, або таке, 
що містить вислови, що свідчать про 
неповагу до суду»; 

3) частину першу статті 18 допов-
нити пунктом 5 такого змісту: 

«5) адміністративні справи з при-
воду рішень, дій чи бездіяльності дер-
жавного виконавця чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби 

щодо виконання ними рішень судів у 
справах, передбачених пунктами 1—4 
частини першої цієї статті»; 

4) у статті 22: 
частину першу доповнити пунктом 6 

такого змісту: 
«6) однією із сторін у справі є суд, в 

якому розглядається справа, або суддя 
цього суду»; 

частину другу викласти в такій 
редакції: 

«2. Суд передає адміністративну 
справу на розгляд іншому адміністра-
тивному суду, що найбільш терито-
ріально наближений до цього суду, у 
випадку, передбаченому пунктами 4 і 6 
частини першої цієї статті. 

У разі ліквідації адміністративного 
суду справи, що знаходилися у його 
провадженні, невідкладно передають-
ся до суду, до підсудності якого відне-
сено розгляд таких справ»; 

перше речення частини четвертої 
викласти в такій редакції: 

«4. Питання про передачу адмі-
ністративної справи, крім випадку, 
передбаченого пунктом 5 частини 
першої цієї статті, розглядається 

судом у порядку письмового прова-
дження або в судовому засіданні на 
розсуд суду»; 

частину п’яту викласти в такій 
редакції: 

«5. Питання про передачу адмі-
ністративної справи, крім випадку, 
передбаченого пунктом 5 частини пер-
шої цієї статті, суд вирішує ухвалою. 
Ухвалу про передачу адміністративної 
справи з одного адміністративного 
суду до іншого може бути оскаржено. 
Ухвала про відмову в передачі адміні-
стративної справи з одного адміністра-
тивного суду до іншого, постановлена 
у судовому засіданні, не викладається 
окремим документом і оскарженню 
не підлягає. Заперечення проти цього 
може бути включено до апеляційної 
чи касаційної скарги на рішення суду, 
прийняте за результатами розгляду 
справи»; 

5) у статті 24: 
частину другу викласти в такій 

редакції: 
«2. Адміністративні справи розгля-

даються і вирішуються в окружному 
адміністративному суді та у місцевому 
загальному суді як адміністративному 
суді колегією у складі трьох суддів 
також з ініціативи судді в разі їх осо-
бливої складності»; 

у частині четвертій слово «п’яти» 
замінити словом «трьох»; 

після частини шостої доповнити 
новою частиною такого змісту: 

«7. Питання про допуск адміністра-
тивної справи до провадження Верхо-
вного Суду України вирішується у Ви-
щому адміністративному суді України 
колегією у складі п’яти суддів». 

У зв’язку з цим частини сьому та 
восьму вважати відповідно частинами 
восьмою та дев’ятою; 

частину дев’яту виключити; 
6) частину третю статті 30 викласти 

в такій редакції: 
«3. Відвід (самовідвід) повинен 

бути вмотивований і заявлений до 

початку судового розгляду адміні-
стративної справи по суті у письмовій 
формі з обгрунтуванням підстав для 
відводу. Заявляти самовідвід після 
цього дозволяється лише у разі, якщо 
про підставу самовідводу стало відомо 
після початку судового розгляду. 

Суд ухвалою, без виходу до нарад-
чої кімнати, залишає заяву про відвід, 
яка повторно подана з тих самих під-
став, без розгляду»; 

7) у частині третій статті 35 слова 
«сім днів» замінити словами «три дні»; 

8) частину четверту статті 58 ви-
класти в такій редакції: 

«4. Довіреність фізичної особи на 
ведення справи в адміністративному 
суді посвідчується нотаріусом або 
посадовою особою, якій відповідно 
до закону надано право посвідчувати 
довіреності»; 

9) частину другу статті 99 допов-
нити абзацом другим такого змісту: 

«Для звернення до адміністратив-
ного суду суб’єкта владних повнова-
жень встановлюється шестимісячний 
строк, який, якщо не встановлено 
інше, обчислюється з дня виникнення 
підстав, що дають суб’єкту владних 
повноважень право на пред’явлення 
передбачених законом вимог. Цим 
Кодексом та іншими законами можуть 
також встановлюватися інші строки 
для звернення до адміністративного 
суду суб’єкта владних повноважень»; 

10) статтю 100 викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 100. Наслідки пропущен-
ня строків звернення до адміністра-
тивного суду 

1. Адміністративний позов, пода-
ний після закінчення строків, установ-
лених законом, залишається без роз-
гляду, якщо суд на підставі позовної 
заяви та доданих до неї матеріалів не 
знайде підстав для визнання причин 
пропуску строку звернення до адмі-
ністративного суду поважними, про 
що постановляється ухвала. 

2. Позовна заява може бути зали-
шена без розгляду як на стадії вирі-
шення питання про відкриття прова-
дження в адміністративній справі без 
проведення судового засідання, так і 
в ході підготовчого провадження чи 
судового розгляду справи»; 

11) у статті 102: 
перше речення частини другої ви-

класти в такій редакції: 
«2. Питання про поновлення чи про-

довження пропущеного строку суд вирі-
шує в порядку письмового провадження 
чи в судовому засіданні на розсуд суду»; 

доповнити частиною четвертою 
такого змісту: 

«4. Правила даної статті не по-
ширюються на строки звернення до 
адміністративного суду»; 

12) у статтю 105 включити частину 
п’яту такого змісту: 

«5.  А д м і н іс т рат и вни й позов 
суб’єкта владних повноважень може 
містити інші вимоги у випадках, вста-
новлених законом»; 

13) у статті 106: 
у частині першій: 
у пункті 4 слова «частиною тре-

тьою» замінити словами «частинами 
четвертою і п’ятою»; 

у пункті 5 слова «про виклик свід-
ків; заява про поновлення строку 
звернення до адміністративного суду 
тощо» замінити словами «про виклик 
свідків тощо»; 

частину другу викласти в такій 
редакції: 

«2. На підтвердження обставин, 
якими обгрунтовуються позовні ви-
моги, позивач надає докази, а в разі 
неможливості — зазначає докази, які 
не може самостійно надати, із зазна-
ченням причин неможливості подан-
ня таких доказів»; 

частину третю після слів «зо бов’ я-
заний додати до позовної заяви доказ 
надіслання» доповнити словами «ре-
комендованим листом з повідомлен-
ням про вручення»; 

 � Верховна Рада України
Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства 

Примітка. Додаток №8 «Розподіл видатків Державного 
бюджету України на 2012 рік на здійснення правосуддя в 

розрізі місцевих та апеляційних судів» наведено на сайті 
«ЗіБ» — zib.com.ua.
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14) у статті 107: 
у пункті 5 частини першої слова 

«якщо подано заяву про поновлення 
цього строку, то чи є підстави для її 
задоволення» замінити словами «якщо 
адміністративний позов подано з про-
пущенням встановленого законом 
строку звернення до суду, то чи до-
статньо підстав для визнання причин 
пропуску строку звернення до суду 
поважними»; 

пункт 7 частини п’ятої викласти в 
такій редакції: 

«7) за наявності підстав — висновок 
суду про визнання причин пропуску 
строку звернення до адміністратив-
ного суду поважними»; 

15) у пункті 7 частини третьої стат-
ті 108 слово «третьою» замінити сло-
вом «п’ятою»; 

16) пункт 2 частини першої стат-
ті 109 викласти в такій редакції: 

«2) у спорі між тими самими 
сторонами, про той самий пред-
мет і з тих самих підстав є такі, що 
набрали законної сили: постанова 
суду; ухвала суду про відмову у від-
критті провадження в адміністра-
тивній справі; ухвала про закриття 
провадження в адміністративній 
справі; ухвала про залишення по-
зовної заяви без розгляду у зв’язку 
з пропуском строку звернення до 
адміністративного суду (крім ви-
падків, коли така ухвала винесена 
до відкриття провадження в адмі-
ністративній справі)»; 

17) у статті 121: 
абзац перший частини першої після 

слів «За наслідками підготовчого про-
вадження суд» доповнити словами «у 
порядку письмового провадження або 
в судовому засіданні на розсуд суду»; 

частину п’яту викласти в такій 
редакції: 

«5. Якщо в ході підготовчого про-
вадження суд встановить, що прова-
дження у справі відкрито за позовною 
заявою, поданою з пропущенням уста-
новленого законом строку звернення 
до адміністративного суду, або ви-
кладений в ухвалі про відкриття про-
вадження у справі висновок суду про 
визнання причин пропуску строку 
звернення до адміністративного суду 
поважними був передчасним, і суд не 
знайде інших підстав для визнання 
причин пропуску строку звернення 

до адміністративного суду поважни-
ми, позовна заява залишається без 
розгляду»; 

18) у статті 128: 
у частині третій слова «або без по-

відомлення ним про причини непри-
буття» виключити; 

частину четверту викласти в такій 
редакції: 

«4. У разі неприбуття відповідача, 
належним чином повідомленого про 
дату, час і місце судового розгляду, 
без поважних причин розгляд справи 
може не відкладатися і справу може 
бути вирішено на підставі наявних у 
ній доказів»; 

19) доповнити статтею 1451 такого 
змісту: 

«Стаття 1451. Зберігання речових 
доказів 

1. Речові докази до набрання судо-
вим рішенням законної сили зберіга-
ються у справі або за окремим описом 
здаються до камери схову речових 
доказів суду. 

2. Речові докази, що не можуть бути 
доставлені до суду, зберігаються за їх 
місцезнаходженням за ухвалою суду. 
При цьому вони мають бути докладно 
описані та опечатані, а в разі необхід-
ності — сфотографовані. 

3. Суд вживає заходів для забез-
печення зберігання речових доказів у 
незмінному стані»; 

20) у частині першій статті 155: 
у пункті 4 слова «або без повідо-

млення ним про причини неприбуття» 
виключити; 

доповнити пунктом 9 такого зміс-
ту: 

«9) позовну заяву подано з пропу-
щенням встановленого законом строку 
звернення до адміністративного суду і 
суд не знайшов підстав для визнання 
причин пропуску строку звернення до 
адміністративного суду поважними»; 

21) у статті 160: 
частину п’яту після слів «Ухвали, 

які» доповнити словами «під час су-
дового засідання»; 

частину сьому доповнити речен-
ням такого змісту: «До складення за-
значених ухвал застосовуються прави-
ла частини третьої цієї статті»; 

22) у статті 162: 
частину другу доповнити абзацом 

одинадцятим такого змісту: 
«Суд за адміністративним позовом 

суб’єкта владних повноважень може 
прийняти іншу постанову у випадках, 
встановлених законом»; 

доповнити частиною третьою та-
кого змісту: 

«3. Якщо в ході судового розгляду 
справи суд встановить, що прова-
дження у справі відкрито за позовною 
заявою, поданою з пропущенням 
установленого законом строку звер-
нення до адміністративного суду, або 
викладений в ухвалі про відкриття 
провадження у справі висновок суду 
про визнання причин пропуску строку 
звернення до адміністративного суду 
поважними був передчасним, і суд не 
знайде інших підстав для визнання 
причин пропуску строку звернення 

до адміністративного суду поважни-
ми, позовна заява залишається без 
розгляду»; 

23) у частині першій статті 164 
слова «у разі часткового визнання ад-
міністративного позову відповідачем» 
виключити, а слово «задовольнити» 
замінити словом «вирішити»; 

24) статтю 167 доповнити частиною 
п’ятою такого змісту: 

«5. Особа, яка бере участь у спра-
ві, а також особа, яка не брала участі 
у справі, але щодо якої суд вирішив 
питання про її права, свободи, ін-
тереси чи обов’язки, може отримати 
в суді, де знаходиться адміністра-
тивна справа, копію рішення, що є в 
матеріалах цієї справи, ухваленого 
адміністративним судом будь-якої 
інстанції»; 

25) частину другу статті 169 виклас-
ти в такій редакції: 

«2. Питання про внесення виправ-
лень суд може вирішити в порядку 
письмового провадження. У разі якщо 
для внесення виправлень суд визнає за 
необхідне провести судове засідання 
за присутності осіб, які беруть участь 
у справі, ці особи повідомляються 
про день, час і місце засідання. Не-
прибуття в судове засідання осіб, які 
були належним чином повідомлені, не 
перешкоджає розгляду питання про 
внесення виправлень»; 

26) у статті 181: 
частину четверту викласти в такій 

редакції: 
«4. Про подання позовної заяви 

суд повідомляє відповідача за допо-
могою кур’єра, телефону, факсу, елек-
тронної пошти чи іншого технічного 
засобу зв’язку не пізніше наступного 
дня після відкриття провадження у 
справі. Протягом одного дня з дня 
одержання такого повідомлення від-
повідач зобов’язаний отримати в суді 
копію позовної заяви та доданих до неї 
документів»; 

доповнити частиною шостою та-
кого змісту: 

«6. Адміністративні справи з при-
воду рішень, дій або бездіяльності дер-
жавного виконавця чи іншої посадової 
особи державної виконавчої служби 
щодо виконання ними рішень судів 
у справах, передбачених пунктами 
1—4 частини першої статті 18 цього 
Кодексу, розглядаються місцевим за-

гальним судом як адміністративним 
судом, який видав виконавчий лист»; 

27) частину шосту статті 1831 до-
повнити словами «рішення якого є 
остаточним і оскарженню не підлягає»; 

28) у статті 1832: 
пункт 3 частини першої викласти 

в такій редакції: 
«3) припинення за зверненням 

суб’єкта владних повноважень юри-
дичних осіб чи підприємницької ді-
яльності фізичних осіб — підприємців 
у випадках, передбачених законом, 
чи відміни державної реєстрації при-
пинення юридичних осіб або підпри-
ємницької діяльності фізичних осіб — 
підприємців»; 

перше речення частини третьої 
замінити двома реченнями такого 
змісту: 

«3. Про відкриття скороченого про-
вадження суд виносить ухвалу, копія 
якої разом з копією позовної заяви та 
доданих до неї документів невідкладно 
надсилається рекомендованим листом 
з повідомленням про вручення відпо-
відачу. У разі якщо скорочене прова-
дження відкрите за адміністративним 
позовом, поданим суб’єктом владних 
повноважень, відповідачу надсилаєть-
ся лише копія ухвали суду»; 

частину четверту викласти в такій 
редакції: 

«4. Суддя розглядає справу в по-
рядку скороченого провадження од-
ноособово, без проведення судового 
засідання та виклику осіб, які беруть 
участь у справі. За результатами роз-
гляду справи у скороченому прова-
дженні суддя, оцінивши повідомлені 
позивачем, відповідачем обставини, за 
наявності достатніх підстав приймає 
законне судове рішення. У разі не-
достатності повідомлених позивачем 
обставин або якщо за результатами 
розгляду поданого відповідачем запе-
речення суд прийде до висновку про 
неможливість ухвалення законного 
судового рішення без проведення су-
дового засідання та виклику осіб, які 
беруть участь у справі, суд розглядає 
справу за загальними правилами 
цього Кодексу, про що постановляє 
ухвалу, яка не підлягає оскарженню»; 

у частині шостій: 
у пункті 6 слова «про задоволення 

позову і» виключити; 
пункт 8 доповнити словами «крім 

постанови в адміністративній справі, 
передбаченій пунктом 2 частини пер-
шої цієї статті»; 

у частині десятій слова «ухвала 
суду» та «остаточною» замінити від-
повідно словами «судове рішення» та 
«остаточним»; 

доповнити частиною одинадцятою 
такого змісту: 

«11. Не допускається розгляд у по-
рядку скороченого провадження ад-
міністративних справ, які належить 
розглядати колегією суддів, а також 
адміністративних справ щодо право-
відносин, пов’язаних з виборчим про-
цесом чи процесом референдуму»; 

29) частину третю статті 186 ви-
класти в такій редакції: 

«3. Апеляційна скарга на ухвалу 
суду першої інстанції подається про-
тягом п’яти днів з дня проголошення 
ухвали. У разі якщо ухвалу було поста-
новлено в письмовому провадженні 
або згідно з частиною третьою стат-
ті 160 цього Кодексу, або без виклику 
особи, яка її оскаржує, апеляційна 
скарга подається протягом п’яти днів 
з дня отримання копії ухвали»; 

30) пункт 6 частини першої стат-
ті 198 виключити; 

31) частину другу статті 208 ви-
ключити; 

32) статтю 209 доповнити частиною 
другою такого змісту: 

«2. У разі прийняття постанови 
або ухвали суду апеляційної інстанції 

в порядку письмового провадження 
справа повертається до адміністратив-
ного суду першої інстанції невідклад-
но після набрання постановою або 
ухвалою суду апеляційної інстанції 
законної сили»; 

33) частину четверту статті 214 до-
повнити пунктом 5 такого змісту: 

«5) касаційна скарга є необгрун-
тованою і викладені в ній доводи не 
викликають необхідності перевірки 
матеріалів справи»; 

34) у частині першій статті 221 сло-
во «п’яти» замінити словом «трьох»; 

35) статтю 233 викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 233. Окрема ухвала суду 
касаційної інстанції 

1. Суд касаційної інстанції у ви-
падках і порядку, встановлених стат-
тею 166 цього Кодексу, може постано-
вити окрему ухвалу»; 

36) статтю 234 доповнити частиною 
другою такого змісту: 

«2. У разі прийняття постанови 
або ухвали суду касаційної інстанції 
в порядку письмового провадження 
справа повертається до адміністра-
тивного суду першої інстанції невід-

кладно після набрання постановою 
або ухвалою суду касаційної інстанції 
законної сили»; 

37) у статті 256: 
останній абзац частини першої до-

повнити словами і цифрами «у адмі-
ністративних справах, передбачених 
пунктами 1, 3, 4 частини першої статті 
1832 цього Кодексу»; 

у частині другій: 
абзац перший після слів «з власної 

ініціативи може» доповнити словами 
«ухвалою в порядку письмового про-
вадження або зазначаючи про це в 
постанові»; 

доповнити пунктом 4 такого зміс-
ту: 

«4) прийняту у справах, визначених 
статтею 1833 цього Кодексу»; 

38) у статті 267: 
частину другу викласти в такій 

редакції: 
«2. За наслідками розгляду звіту 

суб’єкта владних повноважень про 
виконання постанови суду або в разі 
неподання такого звіту суддя своєю 
ухвалою може встановити новий строк 
подання звіту, накласти на керівника 
суб’єкта владних повноважень, відпо-
відального за виконання постанови, 
штраф у розмірі від десяти до трид-
цяти мінімальних заробітних плат»; 

частину третю виключити; 
частину дев’яту викласти в такій 

редакції: 
«9. Особа-позивач, на користь якої 

ухвалено постанову суду, має право 
подати до суду першої інстанції за-
яву про визнання протиправними рі-
шень, дій чи бездіяльності, вчинених 
суб’єктом владних повноважень — 
відповідачем на виконання такої по-
станови суду або порушення прав 
позивача, підтверджених такою по-
становою суду. 

У такій заяві зазначаються: 
1) найменування адміністративно-

го суду, до якого подається заява; 
2) ім’я (найменування) позивача, 

поштова адреса, а також номер засо-
бу зв’язку, адреса електронної пошти, 
якщо вони відомі; 

3) ім’я (найменування) відповіда-
ча, посада і місце служби посадової 

чи службової особи, поштова адреса, 
а також номер засобу зв’язку, адреса 
електронної пошти, якщо вони відомі; 

4) ім’я (найменування) третіх осіб, 
які брали участь у розгляді справи, 
поштова адреса, номер засобу зв’язку, 
адреса електронної пошти, якщо вони 
відомі; 

5) номер адміністративної справи; 
6) відомості про набрання по-

становою законної сили та про на-
явність відкритого касаційного про-
вадження; 

7) інформація про день отримання 
виконавчого листа та пред’явлення 
його до виконання; 

8) інформація про хід виконавчого 
провадження; 

9) документ про сплату судового 
збору, крім випадків, коли його не на-
лежить сплачувати за подання відпо-
відної заяви; 

10) перелік документів та інших 
матеріалів, що додаються. 

На підтвердження обставин, яки-
ми обгрунтовуються вимоги, позивач 
зазначає докази, про які йому відомо 
і які можуть бути використані судом. 

До заяви додаються докази її над-
силання рекомендованим поштовим 
відправленням з повідомленням про 

вручення відповідачам і третім осо-
бам не раніше семи робочих днів до 
дня подання заяви до суду. 

Заява підписується позивачем або 
його представником із зазначенням 
дня її підписання. У разі якщо заява 
подається представником, у ній за-
значаються ім’я представника, його 
поштова адреса, а також номер засо-
бу зв’язку, адреса електронної пошти, 
якщо вони відомі. Одночасно із заявою 
подається довіреність чи інший доку-
мент, що підтверджує повноваження 
представника. 

Таку заяву може бути подано про-
тягом десяти днів з дня, коли позивач 
дізнався або повинен був дізнатися 
про порушення своїх прав, свобод чи 
інтересів, але не пізніше дня завершен-
ня строку пред’явлення до виконання 
виконавчого листа, виданого за відпо-
відною постановою суду. 

У разі відповідності заяви вказа-
ним вище вимогам вона підлягає роз-
гляду та вирішенню в порядку пись-
мового провадження або в судовому 
засіданні на розсуд суду протягом 
десяти днів з дня її отримання. Не-
прибуття в судове засідання осіб, які 
були належним чином повідомлені, 
не перешкоджає розгляду такої заяви. 

У разі невідповідності заяви вка-
заним вище вимогам вона ухвалою 
суду, прийнятою в порядку письмо-
вого провадження, повертається за-
явнику. Така ухвала суду може бути 
оскаржена»; 

у першому реченні частини десятої 
слова «а так само якщо заяву подано із 
порушенням правил, що передбачені 
частинами першою і другою цієї стат-
ті» виключити; 

39) доповнити новим розділом VII 
такого змісту: 

«Розділ VII. ВІДНОВЛЕННЯ 
ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ 
В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ 
Стаття 273. Порядок відновлення 

втраченого судового провадження в 
адміністративній справі 

1. Відновлення повністю або част-
ково втраченого судового проваджен-
ня в адміністративній справі, закін-
ченій ухваленням судового рішення 
або в якій провадження закрите, про-
водиться в порядку, встановленому 
цим Кодексом. 

Стаття 274. Особи, які мають пра-
во звертатися до суду із заявою про 
відновлення провадження 

1. Втрачене судове провадження 
в адміністративній справі може бути 
відновлене за заявою осіб, які беруть 
участь у справі, або за ініціативою 
суду. 

Стаття 275. Підсудність заяви 
про відновлення втраченого про-
вадження 

1. Заява про відновлення втрачено-
го судового провадження подається 
до суду, який ухвалив рішення по суті 
справи або постановив ухвалу про за-
криття провадження у справі. 

Стаття 276. Зміст заяви про від-
новлення втраченого судового про-
вадження 

1. У заяві має бути зазначено, про 
відновлення якого саме проваджен-
ня просить заявник, чи було у справі 
ухвалено рішення по суті справи або 
постановлена ухвала про закриття 
провадження, якою саме особою з чис-
ла осіб, які брали участь у справі, був 
заявник, хто конкретно і в якості кого 
брав участь у справі, місце проживан-
ня чи місцезнаходження цих осіб, що 
відомо заявнику про обставини втрати 
провадження, про місцезнаходження 
копій документів провадження або 
відомостей щодо них, поновлення 
яких саме документів заявник вважає 

необхідним, з якою метою необхідно 
їх поновити. 

2. До заяви про відновлення втра-
ченого провадження додаються доку-
менти або їх копії, навіть якщо вони не 
посвідчені в установленому порядку, 
що збереглися в заявника або у справі. 

Стаття 277. Наслідки недодержан-
ня вимог до змісту заяви, відмова у 
відкритті провадження у справі або 
залишення заяви без розгляду 

1. У разі якщо в заяві не зазначена 
мета відновлення провадження або 

відомості, необхідні для його віднов-
лення, суд постановляє ухвалу про 
залишення заяви без руху, якою вста-
новлює заявникові строк, необхідний 
для усунення цих недоліків. 

2. У разі якщо мета звернення 
до суду, зазначена заявником, не 
пов’язана із захистом його прав та ін-
тересів, суд своєю ухвалою відмовляє 
у відкритті провадження у справі або 
залишає заяву без розгляду, якщо про-
вадження було відкрито. 

3. Судове провадження, втрачене 
до закінчення судового розгляду, не 
підлягає відновленню у встановле-
ному цим розділом порядку. Заявник 
у цьому разі може пред’явити новий 
позов. В ухвалі суду про відкриття 

провадження в новій справі у зв’язку 
з втратою незакінченого провадження 
обов’язково має бути зазначено про цю 
обставину. 

Стаття 278. Розгляд справи 
1. Під час розгляду справи суд ви-

користовує ту частину провадження, 
що збереглася, документи, видані із 
справи фізичним чи юридичним осо-
бам до втрати провадження, копії 
цих документів, інші довідки, папери, 
відомості, що стосуються справи, ви-
конавчого провадження. 

2. Суд може допитати як свідків 
осіб, які були присутніми під час 
вчинення процесуальних дій, осіб (їх 
представників), які брали участь у 
справі, а в необхідних випадках — осіб, 
які входили до складу суду, що роз-
глядав справу, з якої втрачено прова-
дження, а також осіб, які виконували 
судове рішення. 

Стаття 279. Рішення суду 
1. На підставі зібраних і переві-

рених матеріалів суд ухвалює рі-
шення про відновлення втраченого 
провадження повністю або в час-
тині, яку, на його думку, необхідно 
відновити. 

2. У рішенні суду про відновлення 
втраченого судового провадження за-
значається, на підставі яких конкретно 
даних, поданих до суду і досліджених 
у судовому засіданні за участю всіх 
учасників адміністративного процесу 
з втраченого провадження, суд вважає 
установленим зміст відновленого су-
дового рішення, наводяться висновки 
суду про доведеність того, які докази 
досліджувалися судом і які процесу-
альні дії вчинялися з втраченого про-
вадження. 

3. У разі недостатності зібраних 
матеріалів для точного відновлення 
втраченого судового провадження суд 
ухвалою закриває розгляд заяви про 
відновлення провадження і роз’яснює 
особам, які беруть участь у справі, 
право на повторне звернення з такою 
самою заявою за наявності необхідних 
документів. 

4. Строк зберігання судового про-
вадження не має значення для вирі-
шення заяви про його відновлення, 
крім випадків звернення з такою за-
явою для виконання рішення, якщо 
строк на пред’явлення виконавчого 
листа для виконання закінчився і су-
дом не поновлений. 

Стаття 280. Звільнення заявника 
від судових витрат 

1. У справі про відновлення втра-
ченого провадження заявник звіль-
няється від оплати судових витрат. 
У разі подання завідомо неправдивої 
заяви судові витрати відшкодовуються 
заявником». 

У зв’язку з цим розділ VII вважати 
розділом VIII. 

2. У статті 12 Закону України «Про 
звернення громадян» слова «трудо-
вим законодавством і законодавством 
про захист економічної конкуренції» 
замінити словами «трудовим законо-
давством, законодавством про захист 
економічної конкуренції, законами 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» та «Про доступ до судових 
рішень», Кодексом адміністративного 
судочинства України». 

II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з 

дня, наступного за днем його опублі-
кування. 

2. Окружні адміністративні суди 
завершують розгляд адміністратив-
них справ за позовами, передбаче-
ними пунктом 5 частини першої 
статті 18 Кодексу адміністративного 
судочинства України, які подані до 
цих судів до набрання чинності цим 
Законом. 

3. Вищий адміністративний суд 
України вирішує питання про від-
криття касаційного провадження за 
касаційними скаргами, які були подані 
до набрання чинності цим Законом, у 
порядку, що діяв до набрання чинності 
цим Законом. �

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
17 листопада 2011 року 
№4054-VI

«Адміністративний позов, поданий після закінчення 
строків, установлених законом, залишається 
без розгляду, якщо суд не знайде підстав для 
визнання причин пропуску строку поважними».

«Не допускається розгляд у порядку скороченого 
провадження справ щодо правовідносин, пов’язаних 
з виборчим процесом чи референдумом».

«У справі про відновлення втраченого 
провадження заявник звільняється 
від оплати судових витрат».
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БЮДЖЕТ

КС залишив Кабміну гарантії
Одним з визначальних елементів 
у регулюванні суспільних відносин 
є додержання принципу пропорційності 
між соціальним захистом громадян 
та фінансовими можливостями держави

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційними поданнями 
49 народних депутатів України, 53 на-
родних депутатів України і 56 на-
родних депутатів України щодо відпо-
відності Конституції України (консти-
туційності) пункту 4 розділу VII «При-
кінцеві положення» Закону Украї ни 
«Про Державний бюджет України 
на 2011 рік» від 23 грудня 2010 року 
№2857-VI з наступними змінами (далі — 
Закон).

Приводом для розгляду справи 
згідно зі статтями 39, 40 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд Украї-
ни» стали конституційні подання 49 
народних депутатів України, 53 народ-
них депутатів України і 56 народних 
депутатів України.

Підставою для розгляду справи 
відповідно до статті 71 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
твердження суб’єктів права на консти-
туційне подання про неконституцій-
ність пункту 4 розділу VII «Прикінцеві 
положення» Закону.

Заслухавши суддю-доповідача 
Шапталу Н.К. та дослідивши мате-
ріали справи, у тому числі позиції, 
які висловили Голова Верховної Ради 
України, Прем’єр-міністр України, Ко-
мітет Верховної Ради України з питань 
соціальної політики та праці, Комітет 
Верховної Ради України з питань бю-
джету, Міністерство фінансів України, 
Пенсійний фонд України, Конститу-
ційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкти права на конституцій-
не подання — 49 народних депутатів 
України, 53 народних депутати Укра-
їни, 56 народних депутатів України — 
звернулися до Конституційного Суду 
України з клопотаннями визнати 
таким, що не відповідає статтям 1, 3, 
6, 8, 16, частині п’ятій статті 17, час-
тині другій статті 19, статтям 21, 22, 
частині першій статті 43, статтям 46, 
48, 58, 64, 75, пункту 3 частини пер-
шої статті 85, пунктам 1, 6 частини 
першої, пункту 1 частини другої стат-
ті 92, частинам першій, другій, третій 
статті 95, статтям 116, 117 Конститу-
ції України (є неконституційним), 
пункт 4 розділу VII «Прикінцеві по-
ложення» Закону.

Згідно з пунктом 4 розділу VII 
«Прикінцеві положення» Закону у 2011 
році норми і положення статей 39, 50, 
51, 52, 54 Закону України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», статті 6 Закону України 
«Про соціальний захист дітей війни», 
статей 14, 22, 37 та частини третьої 
статті 43 Закону України «Про пенсій-
не забезпечення осіб, звільнених з вій-

ськової служби, та деяких інших осіб» 
застосовуються у порядку та розмірах, 
встановлених Кабінетом Міністрів 
України виходячи з наявного фінан-
сового ресурсу бюджету Пенсійного 
фонду України на 2011 рік.

Народні депутати України вважа-
ють, що Верховна Рада України цим 
Законом надала Кабінету Міністрів 
України право визначати порядок та 
розміри соціальних виплат, передба-
чених названими законами, змінювати 
розміри соціальних виплат залежно 
від наявного фінансового ресурсу бю-
джету Пенсійного фонду України на 
2011 рік, чим обмежила конституційні 
права громадян на соціальний захист.

Автори клопотань також ствер-
джують, що предметом регулювання 
закону про Державний бюджет Укра-
їни є вичерпний перелік правовідно-
син, визначений Конституцією Украї-
ни та Бюджетним кодексом України, до 
якого не входить вирішення питання 
щодо особливостей застосування ін-
ших чинних законодавчих актів.

2. Конституційний Суд України, 
вирішуючи порушені в конституцій-
них поданнях питання, виходить з 
такого.

За Основним Законом України 
Україна є демократична, соціальна, 
правова держава (стаття 1); права і 
свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльнос-
ті держави (частина друга статті 3); 
в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права (частина перша 
статті 8); усі люди є вільні і рівні у своїй 
гідності та правах (стаття 21); консти-
туційні права і свободи гарантуються 
і не можуть бути скасовані, при при-
йнятті нових законів або внесенні змін 
до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод (частини друга, третя 
статті 22); громадяни мають рівні 
конституційні права і свободи та є 
рівними перед законом (частина перша 
статті 24); громадяни України мають 
право на соціальний захист (частина 
перша статті 46); конституційні права 
і свободи людини і громадянина не 
можуть бути обмежені, крім випадків, 
передбачених Конституцією України 
(частина перша статті 64).

2.1. Згідно з частиною першою стат -
ті 46 Основного Закону України грома-
дяни мають право на соціальний захист, 
що включає право на забезпечення їх у 
разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годуваль-
ника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом. Із цим 
конституційним правом громадян ко-
респондується обов’язок держави щодо 
його забезпечення.

У Конституції України передбачено 
гарантії прав громадян на соціальний 
захист, зокрема такі, як законодавче 
закріплення основ соціального захис-
ту, форм і видів пенсійного забезпечен-
ня (пункт 6 частини першої статті 92), 
визначення джерел державного соці-
ального забезпечення (частина друга 
статті 46), контроль за використанням 
коштів Державного бюджету України 
(стаття 98).

Розміри соціальних виплат за-
лежать від соціально-економічних 
можливостей держави, проте мають 
забезпечувати конституційне право 
кожного на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім’ї, гарантоване стат-
тею 48 Конституції України.

На залежність розмірів соціаль-
них виплат особі від економічних 
чинників вказав і Конституційний 
Суд України, зокрема, у Рішенні від 
19 червня 2001 року №9-рп/2001 у спра-
ві щодо стажу наукової роботи, зазна-
чивши, що право на пенсію, її розмір 
та суми виплат можна пов’язувати з 
фінансовими можливостями держави, 
з економічною доцільністю, соціаль-
но-економічними обставинами у той 
чи інший період її розвитку, а також з 
часом ухвалення відповідних норма-
тивно-правових актів.

Крім того, у Рішенні від 8 жовтня 
2008 року №20-рп/2008 у справі про 
страхові виплати Конституційний Суд 

України вказав, що види і розміри со-
ціальних послуг та виплат потерпілим, 
які здійснюються і відшкодовуються 
Фондом соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України, 
встановлюються державою з урахуван-
ням його фінансових можливостей.

Конституційний Суд України, ви-
рішуючи це питання, враховує також 
положення актів міжнародного пра-
ва. Так, згідно зі статтею 22 Загальної 
декларації прав людини розміри со-
ціальних виплат і допомоги встанов-
люються з урахуванням фінансових 
можливостей держави. Європейський 
суд з прав людини у рішенні від 9 жовт -
ня 1979 року у справі «Ейрі проти Ір-
ландії» констатував, що здійснення 
соціально-економічних прав людини 
значною мірою залежить від станови-
ща в державах, особливо фінансового. 
Такі положення поширюються й на 
питання допустимості зменшення со-
ціальних виплат, про що зазначено в 
рішенні цього суду у справі «Кйартан 
Асмундсон проти Ісландії» від 12 жовт-
ня 2004 року.

Отже, одним з визначальних еле-
ментів у регулюванні суспільних 
відносин у соціальній сфері є додер-
жання принципу пропорційності між 
соціальним захистом громадян та фі-
нансовими можливостями держави, а 
також гарантування права кожного на 
достатній життєвий рівень.

Конституційний Суд України ви-
ходить із того, що додержання кон-
ституційних принципів соціальної і 
правової держави, верховенства права 
(стаття 1, частина перша статті 8 Основ-
ного Закону України) обумовлює здій-
снення законодавчого регулювання 
суспільних відносин на засадах спра-
ведливості та розмірності з урахуван-
ням обов’язку держави забезпечувати 
гідні умови життя кожному громадя-
нину України. 

У рішеннях від 2 листопада 2004 ро-
ку №15-рп/2004, від 24 березня 2005 ро-
ку №2-рп/2005, від 20 червня 2007 ро-
ку №5-рп/2007 Конституційний Суд 
України сформулював правові позиції 
стосовно такого елемента принципу 

верховенства права, як пропорцій-
ність (розмірність). Крім того, згідно з 
правовою позицією Конституційного 
Суду України, викладеною у Рішенні 
від 17 березня 2005 року №1-рп/2005 у 
справі про надання допомоги по тим-
часовій непрацездатності, держава 
зобов’язана відповідним чином регу-
лювати економічні процеси, встанов-
лювати і застосовувати справедливі та 
ефективні форми перерозподілу сус-
пільного доходу з метою забезпечення 
добробуту всіх громадян.

Таким чином, передбачені зако-
нами соціально-економічні права не 
є абсолютними. Механізм реалізації 
цих прав може бути змінений дер-
жавою, зокрема, через неможливість 
їх фінансового забезпечення шляхом 
пропорційного перерозподілу коштів 
з метою збереження балансу інтере-
сів усього суспільства. Крім того, 
такі заходи можуть бути обумовлені 
необхідністю запобігання чи усунення 
реальних загроз економічній безпеці 
України, що згідно з частиною пер-
шою статті 17 Конституції України є 
найважливішою функцією держави. 
Водночас зміст основного права не 
може бути порушений, що є загально-
визнаним правилом, на що вказав Кон-
ституційний Суд України у Рішенні 
від 22 вересня 2005 року №5-рп/2005 
у справі про постійне користування 
земельними ділянками. Неприпус-
тимим також є встановлення такого 
правового регулювання, відповідно до 
якого розмір пенсій, інших соціальних 
виплат та допомоги буде нижчим від 
рівня, визначеного в частині третій 
статті 46 Конституції України, і не до-
зволить забезпечувати належні умови 
життя особи в суспільстві та зберігати 

її людську гідність, що суперечитиме 
статті 21 Конституції України.

Отже, зміна механізму нарахуван-
ня певних видів соціальних виплат та 
допомоги є конституційно допусти-
мою до тих меж, за якими ставиться 
під сумнів сама сутність змісту права 
на соціальний захист.

З огляду на викладене Конститу-
ційний Суд України вважає, що оспо-
рювані положення Закону не су-
перечать статтям 8, 21, 22, 46, 48, 64 
Конституції України. 

2.2. За Основним Законом України, 
органи законодавчої, виконавчої та 
судової влади здійснюють свої повно-
важення у встановлених Конституцією 

України межах і відповідно до законів 
України та зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України (частина друга 
статті 6, частина друга статті 19); Ка-
бінет Міністрів України у своїй ді-
яльності керується Конституцією та 
законами України, здійснює визначені 
Конституцією та законами України 
повноваження, видає постанови і роз-
порядження в межах своєї компетен-
ції (частина третя статті 113, пункт 10 
статті 116, частина перша статті 117).

Відповідно до Конституції України 
основи соціального захисту, форми і 
види пенсійного забезпечення визна-
чаються виключно законами України 
(пункт 6 частини першої статті 92); Ка-
бінет Міністрів України повноважний 
вживати заходів щодо забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина 
та проводити політику у сфері соціаль-
ного захисту (пункти 2, 3 статті 116).

Невід’ємною складовою здійснен-
ня правового регулювання відносин 
у сфері соціального забезпечення є 
визначення правового механізму та 
державних органів, на які поклада-
ється обов’язок виконання соціальної 
політики держави у цій сфері. Одним 
з таких органів і є Кабінет Міністрів 
України, який згідно з пунктом 2 час-
тини першої статті 20 Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України» за-
безпечує проведення державної со-
ціальної політики, соціальний захист 
громадян та вживає заходів щодо під-
вищення реальних доходів населення.

У Рішенні від 2 березня 1999 року 
№2-рп/99 у справі про комунальні по-
слуги Конституційний Суд України 
вказав, що здійснення в цілому політики 
соціального захисту не належить до ви-
ключних повноважень Верховної Ради 
України; політика соціального захисту є 
складовою частиною внутрішньої соці-
альної політики держави, забезпечення 
її проведення, відповідно до пункту 3 
статті 116 Конституції України, здій-
снюється Кабінетом Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України як ви-
щий орган у системі органів виконав-
чої влади наділений конституційними 

повноваженнями спрямовувати і ко-
ординувати діяльність міністерств, ін-
ших органів виконавчої влади, до яких 
належить і Пенсійний фонд України. 

Відповідно до Положення про Пен-
сійний фонд України бюджет Пенсій-
ного фонду України затверджує Уряд 
України.

Таким чином, Кабінет Міністрів 
України є органом, який забезпечує 
проведення державної політики у 
соціальній сфері, а Пенсійний фонд 
України — органом, який реалізує 
таку політику, в тому числі за рахунок 
коштів Державного бюджету України.

Конституційний Суд України 
в Рішенні від 20 червня 2001 року 
№10-рп/2001 у справі про виплату і до-
ставку пенсій та грошової допомоги 
вказав, що Основний Закон України 
закріплює основоположні засади права 
на державну соціальну допомогу гро-
мадянам і відносить до законодавчого 
регулювання механізм його реалізації. 

Так, в одних законах безпосередньо 
встановлено розміри соціальних ви-
плат, а в інших їх визначення віднесено 
до повноважень Кабінету Міністрів 
України. Зокрема, у частині першій 
статті 5 Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям» передбачено, що розмір держав-
ної соціальної допомоги визначається 
як різниця між прожитковим мініму-
мом для сім’ї та її середньомісячним 
сукупним доходом, який обчислюється 
за методикою, встановленою спеціально 
уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у сфері праці та соці-
альної політики, але цей розмір не може 
бути більшим ніж 75 відсотків прожит-
кового мінімуму для сім’ї. Відповідно до 
положень законів України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», «Про соціальний захист 
дітей війни» та «Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» визна-
чення порядку та розмірів соціальних 
виплат віднесено до відання Кабінету 
Міністрів України.

Таким чином, Верховна Рада Украї-
ни, доповнивши пунктом 4 розділ VII 
«Прикінцеві положення» Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет України на 
2011 рік», визначила Кабінет Міністрів 
України державним органом, який має 
забезпечувати реалізацію встановле-
них законами України соціальних прав 
громадян, тобто надала право Кабінету 
Міністрів України визначати порядок та 
розміри соціальних виплат виходячи з 
наявного фінансового ресурсу бюджету 
Пенсійного фонду України, що узго-
джується з функціями Уряду України, 
визначеними в пунктах 2, 3 статті 116 
Конституції України.

Отже, пункт 4 розділу VII «Прикін-
цеві положення» Закону не суперечить 

пункту 6 частини першої статті 92, 
статтям 116, 117 Конституції України.

2.3. За змістом статті 63 Закону 
України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи», 
статті 7 Закону України «Про соці-
альний захист дітей війни», статті 8 
Закону України «Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» ви-
плати, передбачені статтями 39, 50, 
51, 52, 54 Закону України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», статтею 6 Закону України 
«Про соціальний захист дітей війни», 
статтями 14, 22, 37, частиною третьою 
статті 43 Закону України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших 
осіб», фінансуються за рахунок коштів 
Державного бюджету України.

Метою і особливістю закону про 
Державний бюджет України є забез-
печення належних умов для реалізації 
положень інших законів України, які 
передбачають фінансові зобов’язання 
держави перед громадянами, спрямова-
ні на їх соціальний захист, у тому числі 
й надання пільг, компенсацій і гарантій 
(пункт 4 мотивувальної частини Рішен-
ня Конституційного Суду України від 
9 липня 2007 року №6-рп/2007 у справі 
про соціальні гарантії громадян).

Бюджетна система України буду-
ється на засадах справедливого і не-
упередженого розподілу суспільного 
багатства між громадянами і терито-
ріальними громадами; держава прагне 
до збалансованості бюджету України 
(частини перша, третя статті 95 Основ-
ного Закону України).

У Рішенні від 27 листопада 2008 ро-
ку №26-рп/2008 у справі про збалан-
сованість бюджету Конституційний 
Суд України вказав, що положення 
частини третьої статті 95 Конституції 
України щодо прагнення держави до 
збалансованості бюджету України у 
системному зв’язку з положеннями 
частини другої цієї статті, статті 46 
Конституції України треба розуміти як 
намагання держави при визначенні за-

коном про Державний бюджет Украї-
ни доходів і видатків та прийнятті 
законів, інших нормативно-правових 
актів, які можуть вплинути на доходну 
і видаткову частини бюджету, дотри-
муватися рівномірного співвідношен-
ня між ними. У Рішенні від 16 бе-
резня 2004 року №6-рп/2004 у справі 
про друковані періодичні видання 
Конституційний Суд України також 
наголосив, що прагнення держави до 
збалансованості та наповнення бю-
джету України реалізується через ви-
значення джерел надходження до дер-
жавного бюджету і потреб на видатки.

З огляду на зазначене Конституцій-
ний Суд України розглядає принцип 
збалансованості бюджету як один з ви-
значальних поряд з принципами спра-
ведливості та пропорційності (розмір-
ності) у діяльності органів державної 
влади, зокрема в процесі підготовки, 
прийняття та виконання державного 
бюджету на поточний рік. У пункті 11 
частини першої статті 40 Бюджетного 
кодексу України встановлено, що пред-
метом регулювання закону про Дер-
жавний бюджет України є додаткові 
положення, що регламентують процес 
виконання бюджету.

Враховуючи наведене, Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку, 
що пункт 4 розділу VII «Прикінцеві по-
ложення» Закону встановлює механізм 
реалізації положень законів Украї ни 
«Про статус і соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», «Про 
соціальний захист дітей війни», «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших 
осіб», а тому не суперечить статті 75, 
пункту 3 частини першої статті 85, 
статті 95 Конституції України.

Виходячи з викладеного та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтею 51, частиною першою 
статті 61, статтями 63, 65, 67, 69, части-
ною першою статті 73 Закону України 
«Про Конституційний Суд України», 
Конституційний Суд України

ВИРІШИВ:

1. Визнати таким, що відповідає 
Конституції України (є конституцій-
ним), пункт 4 розділу VII «Прикінце-
ві положення» Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2011 
рік» від 23 грудня 2010 року №2857-VІ 
з наступними змінами.

2. Рішення Конституційного Суду 
України є обов’язковим до виконання 
на території України, остаточним і не 
може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду 
України підлягає опублікуванню у 
«Віснику Конституційного Суду Украї-
ни» та в інших офіційних виданнях 
України. �

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

26 грудня 2011 р.   м.Київ                 №20-рп/2011
                                 Справа №1-42/2011

у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 
53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2011 рік» 

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого,
БАУЛІНА Юрія Васильовича, БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, 
ВДОВІЧЕНКА Сергія Леонідовича, ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича, 
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, КАМПА Володимира Михайловича, 
КОЛОСА Михайла Івановича, ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича, 
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича, СТРИЖАКА Андрія Андрійовича, 
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни — доповідача,
ШИШКІНА Віктора Івановича — 

Поряд з принципами справедливості 
та пропорційності принцип збалансованості 
є одним з визначальних у процесі підготовки, 
прийняття та виконання державного бюджету.

«Метою і особливістю закону про держбюджет 
є забезпечення належних умов для реалізації 
положень інших законів, які передбачають фінансові 
зобов’язання держави перед громадянами».
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ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ

Виконання — складова частина розгляду
Закон не наділяє прокуратуру 
повноваженнями щодо нагляду 
за додержанням і застосуванням законів 
у ході судового провадження

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні справу за позовом заступ-
ника прокурора Богунського району 
м.Житомира до Богунського відділу 
державної виконавчої служби Жито-
мирського управління юстиції про 
зобов’язання вчинити дії, за заявою 
заступника Генерального прокурора, —

ВСТАНОВИВ: 

У жовтні 2007 року заступник про-
курора звернувся в суд з позовом до від-
ділу ДВС, у якому просив зобов’язати 
начальника відділу ДВС надати для 
ознайомлення виконавчі провадження, 
відкриті відповідачем за виконавчими 
листами у кримінальних справах про 
стягнення штрафів, конфіскацію майна 
як видів кримінального покарання та 
судових витрат на користь держави, які 

надійшли на виконання й перебували 
у провадженні державних виконавців 
у 2007 році. 

На обгрунтування вимог пози-
вач зазначив, що відповідно до ст.121 
Конституції України, ст.5 закону від 
5.11.1991 №1789-XII «Про прокуратуру» 
та ст.22 Кримінально-виконавчого ко-
дексу органи прокуратури здійснюють 
нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у криміналь-
них справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян.

На виконання зазначеного обов’яз-
ку та у зв’язку з проведенням перевірки 
дотримання законодавства при ви-
конанні кримінальних покарань про-
куратурою м.Житомира 14.09.2007 на-
чальнику відділу ДВС було направлено 

вимогу про надання для ознайомлення 
вищезгаданих виконавчих проваджень. 
Однак останній вимог прокурора не 
виконав та листом від 21.09.2007 відмо-
вив у наданні виконавчих проваджень, 
посилаючись при цьому на положення 
ст.8, 81, 82 закону від 21.04.1999 №606-XIV 
«Про виконавче провадження». 

Поста новою Ж итомирського 
окружного адміністративного суду від 
23.11.2007 позов задоволено. 

Постановою Київського апеля-
ційного адміністративного суду від 
24.03.2009 рішення суду першої інстан-
ції скасовано та прийнято нове — про 
відмову в задоволенні позовних вимог. 

Ухвалою ВАС від 17.02.2011 року 
рішення суду апеляційної інстанції за-
лишено без змін. 

У заяві про перегляд судових рішень 
Верховним Судом з підстави, перед-
баченої п.1 ч.1 ст.237 КАС, заступник 
прокурора просить скасувати ухвалу 
ВАС від 17.02.2011 та направити справу 
на новий касаційний розгляд. На об-
грунтування заяви додано ухвали ВАС 
від 28.11.2006 та 7.11.2009. 

Заява заступника прокурора про 
перегляд оскаржуваного рішення ВАС 
не підлягає задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до ст.19 Конституції ор-
гани державної влади та органи місце-
вого самоврядування, їх посадові осо-
би зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами 
України. 

Пунктом 4 ст.121 Основного Закону 
на прокуратуру покладається нагляд 
за додержанням законів при вико-
нанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні ін-
ших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян. 

Предметом такого нагляду згідно з 
ч.1 ст.44 закону №1789-XII є додержання 
законності під час перебування осіб у 
місцях тримання затриманих, поперед-
нього ув’язнення, в установах вико-

нання покарань, інших установах, що 
виконують покарання або заходи при-
мусового характеру, які призначають-
ся судом, додержання встановленого 
кримінально-виконавчим законодав-
ством порядку та умов тримання або 
відбування покарання особами у цих 
установах, їх прав і виконання ними 
своїх обов’язків. 

Крім того, за правилами ст.22 Ко-
дексу прокурорський нагляд за до-
держанням законів при виконанні 
кримінальних покарань здійснюється 
Генеральним прокурором і підпорядко-
ваними йому прокурорами відповідно 
до закону «Про прокуратуру» в орга-
нах і установах виконання покарань, 
тоді як ДВС не належить до органів і 
установ виконання покарань, перелік 
яких визначений у чч.1, 2 ст.11 назва-
ного Кодексу. 

Порядок здійснення контролю за 
законністю виконавчого провадження 
та виключний перелік осіб і державних 
органів, які мають право проводити 
перевірку виконавчого провадження 
та витребовувати їх із відповідного 
органу ДВС, закріплено у стст.8, 81, 82, 
83 закону №606-XIV. Частина четверта 
статті 8 зазначеного Закону також забо-
роняє втручання інших державних або 
недержавних органів та їх посадових 
осіб у виконавче провадження, крім 
випадків, передбачених цим Законом, 
та встановлює, що виїмка чи вилучення 
документа виконавчого провадження 
здійснюється лише за рішенням суду. 

Наведене дає підстави вважати, що 
чинним законодавством до повнова-
жень прокуратури України не відне-
сено нагляд за законністю виконавчого 
провадження у кримінальних справах, 
відкритого за виконавчими листами про 
стягнення штрафів, конфіскацію майна 
як видів кримінального покарання та 
судових витрат на користь держави. 
Такий нагляд поширюється лише на ви-
конання судових рішень у кримінальних 
справах, які пов’язані з обмеженням осо-
бистої свободи громадян. 

Слід також зазначити, що у за-
коні №606-XIV поняття «виконавче 
провадження» розуміється як завер-
шальна стадія судового провадження 
(стаття 1). Наведене узгоджується із 
практикою Європейського суду з прав 
людини щодо застосування статті 6 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, яка гаран-
тує право на справедливий суд. Так, 
у справі «Горнсбі проти Греції» (Case 
of Hornsby v. Greece) названий суд у 
своєму рішенні від 19.03.1997 зазначив, 
що для цілей ст.6 Конвенції виконання 
рішення, ухваленого будь-яким судом, 
має розцінюватися як складова части-
на «судового розгляду». 

При цьому закон №1789-XII, як 
і інші джерела національного зако-
нодавства, не наділяє прокуратуру 
повноваженнями щодо нагляду за до-
держанням і застосуванням законів у 
ході судового провадження. 

Таким чином, висновок касацій-
ного суду про безпідставність вимог 
заступника прокурора щодо надання 
для перевірки відділом ДВС зазна-
чених вище виконавчих проваджень 
грунтується на правильному застосу-
ванні норм матеріального права. 

Керуючись ст.244 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України, 
Верховний Суд України 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви заступника 
Генерального прокуратура України 
відмовити. 

Постанова є остаточною і не може 
бути оскаржена, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. 

До повноважень прокуратури не 
віднесено нагляд за законністю вико-
навчого провадження у кримінальних 
справах, відкритого за виконавчими 
листами про стягнення штрафів, кон-
фіскацію майна як видів криміналь-
ного покарання та судових витрат на 
користь держави. �

ЛІЗИНГ

Необумовлена доплата
Перерахунок розміру платежів 
за неузгодженою формулою фактично є зміною 
умов договору в односторонньому порядку 

розглянувши заяву товариства з об-
меженою відповідальністю «Експрес» 
про перегляд Верховним Судом поста-
нови Вищого господарського суду від 
12.04.2011 у справі №66/311-10 за позовом 
ТОВ «Елемент Лізинг» до ТОВ «Експрес» 
про стягнення додаткової винагороди за 
договором фінансового лізингу,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Елемент Лізинг» заявлено по-
зов до ТОВ «Експрес» про стягнення 
68268,75 грн. додаткової винагороди за 
договором фінансового лізингу транс-
портних засобів №*, укладеним з відпо-
відачем 4.09.2008.

Обгрунтовуючи заявлені вимоги, 
позивач посилався на те, що умовами 
укладеного з відповідачем договору фі-
нансового лізингу передбачено право 
лізингодавця одноособово перегляну-
ти розмір лізингових платежів (ціну 
договору лізингу) за умови, коли курс 
гривні до долара США, встановлений 
постановою НБУ, буде перевищувати 
більше ніж на 2% значення коефіцієнта, 
який, як встановили сторони, дорівнює 
5.00, що передбачено п.3.3.3 додатка №1 
до договору фінансового лізингу.

Одночасно позивач вказав, що 
п.3.3.3.5 додатка №1 до договору фі-
нансового лізингу встановлено, що у 
випадку зміни лізингового платежу, 
лізингоотримувач зобов’язаний у складі 
наступного лізингового платежу, крім 
поточного лізингового платежу, перед-
баченого додатком №3 «Графік лізин-
гових платежів», додатково сплатити 
суму винагороди (комісії) на підставі 
рахунку-фактури.

Посилаючись на настання відповід-
них обставин та відмову лізингоотри-
мувача сплатити додаткову винагороду 
(комісію), позивач просив суд стягнути 
з відповідача 68268,75 грн. додаткової 
винагороди.

Рішенням Господарського суду Хар-
ківської області від 7.12.2010 в задоволен-
ні позову відмовлено.

В основу рішення господарського 
суду першої інстанції покладено ви-
сновки про те, що в договорі сторони не 

встановили порядок перегляду лізинго-
вих платежів, не визначили формулу для 
розрахунку суми, яка додатково спла-
чується до суми винагороди (комісії) 
у випадку зміни лізингових платежів, 
у зв’язку з чим позивач, визначивши 
суми додаткової комісії за відсутності 
формули, за якою вона розраховується, 
фактично змінив умови договору в од-
носторонньому порядку, не дотримав-
шись при цьому порядку зміни умов 
договору, передбаченого ст.188 ГК.

Постановою Харківського апеляцій-
ного господарського суду від 10.02.2011 
рішення Господарського суду Харків-
ської області від 7.12.2010 скасовано. 
Прийнято нове рішення, яким позов 
задоволено.

Апеляційний господарський суд 
вказав, що місцевим господарським 
судом не взято до уваги положення ч.2 
ст.632 ЦК, відповідно до якого допуска-
ється можливість зміни ціни після укла-
дання договору у випадках і на умовах, 
встановлених договором або законом, 
та не враховано, що позивач щоразу при 
виставленні рахунків ТОВ «Експрес» 
надсилав формулу розрахунку розміру 
додаткової суми винагороди.

Постановою ВГС від 12.04.2011 по-
станову ХАГС від 10.02.2011 залишено 
без зміни.

В основу постанови касаційного суду 
покладено висновки про те, що відпо-
відачем не спростовано факт існування 
заборгованості по сплаті додаткової ви-
нагороди в сумі 68268,75 грн., а тверджен-
ня про невизначеність його обов’язку по 
сплаті додаткової винагороди у складі 
наступного скоригованого лізингового 
платежу спростовано змістом пп.3.3.3, 
3.3.3.5 додатка №1 до договору фінансо-
вого лізингу.

ТОВ «Експрес» в порядку ст. 11119 ГПК 
подано заяву про перегляд Верховним 
Судом постанови ВГС від 12.04.2011 у 
справі №66/311-10 з мотивів неоднакового 
застосування судом касаційної інстанції 
ч.2 ст.632 ЦК, ст.16 закону «Про фінан-
совий лізинг» у правовідносинах щодо 
здійснення лізингових платежів.

На обгрунтування неоднаковості 
застосування касаційним судом норм 

матеріального права заявником надано 
постанови Вищого господарського суду 
від 28.12.2010 у справі №57/128-10, від 
14.04.2011 у справі №53/274-10, в яких 
висловлено правові позиції про те, що 
підставою для застосування курсової 
різниці між гривнею та іноземною валю-
тою при визначенні лізингових платежів 
є встановлення у зобов’язанні грошо-
вого еквівалента в іноземній валюті, та 
за відсутності у договорі фінансового 
лізингу погодженої сторонами форму-
ли розрахунку додаткової винагороди 
позивач, здійснивши розрахунок такої 
винагороди і вказавши формулу розра-
хунку додаткової винагороди у листах 
з вимогою її оплати, фактично змінив 
умови договору в односторонньому 
порядку, не дотримавшись при цьому 
передбаченого законодавством порядку 
внесення змін до договору.

Ухвалою ВГС від 10.06.2011 у справі 
№66/311-10 вирішено питання про до-
пуск справи до провадження для пере-
гляду Верховним Судом постанови ВГС 
від 12.04.2011.

Ухвалами ВС від 4.07.2011:
— відкрито провадження з перегля-

ду постанови ВГС від 12.04.2011 у справі 
№66/311-10,

— витребувано матеріали справи,
— доручено голові Науково-кон-

сультативної ради при Верховному Суді 
підготовку відповідними фахівцями 
Науково-консультативної ради науко-
вого висновку щодо неоднакового за-
стосування судом касаційної інстанції 
ч.2 ст.632 ЦК, ст.16 закону «Про фінан-
совий лізинг» у правовідносинах щодо 
здійснення лізингових платежів,

— визначено Кабінет Міністрів ор-
ганом державної влади, представники 
якого можуть дати пояснення у суді 
щодо суті правового регулювання норм 
матеріального права, неоднаково за-
стосованих судом касаційної інстанції .

Заслухавши доповідь судді-допові-
дача, пояснення представника сторони, 
дослідивши викладені в заяві доводи, 
Верховний Суд уважає, що заява під-
лягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст.16 закону «Про фінан-
совий лізинг» встановлено, що сплата 
лізингових платежів здійснюється в 
порядку, встановленому договором.

Лізингові платежі можуть вклю-
чати: 

а) суму, яка відшкодовує частину 
вартості предмета лізингу; 

б) платіж як винагороду лізингодав-
цю за отримане в лізинг майно; 

в) компенсацію відсотків за креди-
том; 

г) інші витрати лізингодавця, що 
безпосередньо пов’язані з виконанням 
договору лізингу (ч.2 ст.16 закону).

Відповідно до ч.2 ст.632 ЦК зміна 
ціни після укладення договору допус-
кається лише у випадках і на умовах, 
установлених договором або законом.

Відповідно до ст.188 ГК зміна та 
розірвання господарських договорів 
в односторонньому порядку не допус-
каються, якщо інше не передбачено 
законом або договором.

Сторона договору, яка вважає за 
необхідне змінити або розірвати дого-
вір, повинна надіслати пропозиції про 
це другій стороні за договором.

Отже, якщо умовами договору або 
законом передбачено можливість зміни 
умов договору в односторонньому по-
рядку, то сторона договору, яка вважає 
за необхідне змінити або розірвати до-
говір, повинна надіслати пропозиції про 
це другій стороні за договором.

Господарськими судами встанов-
лено, що 4.09.2008 між товариством з 
обмеженою відповідальністю «Елемент 
Лізинг» та товариством з обмеженою 
відповідальністю «Експрес» було укла-
дено договір фінансового лізингу транс-
портних засобів №ЭЛ/Хрк-0491/ДЛ 
(надалі — договір лізингу), за умовами 
якого лізингодавець придбає у власність 
предмет лізингу і надає його лізинго-
отримувачеві за плату у тимчасове воло-
діння та користування на умовах цього 
договору та правил (додаток №1).

Відповідно до п.5.1 договору фінан-
сового лізингу ціна договору формуєть-
ся і вказується в національній валюті 
України — гривні.

Пунктом 5.2 договору фінансового 
лізингу встановлено, що загальна сума 
договору становить 280502,96 грн. з 
ПДВ, в тому числі: авансовий платіж —
12999 грн. з ПДВ, періодичні лізингові 
платежі — 267503,06 грн. з ПДВ. Ко-
місія за передачу предмета лізингу — 
1857 грн. з ПДВ.

Підпунктом 3.3.3. додатка №1 до 
договору фінансового лізингу встанов-
лено, що лізингодавець вправі пере-
глянути в односторонньому порядку 
розмір лізингових платежів (ціну до-
говору лізингу) у випадку: коли курс 
гривні по відношенню до долара США, 
встановлений постановою НБУ, буде пе-
ревищувати більш ніж на 2% значення 
коефіцієнта. Сторони встановили, що 
значення коефіцієнта дорівнює 5,00; 
зміни відсотків за користування креди-
том, залученим лізингодавцем, можливі 
у разі зміни кредитної політики згідно 
з рішенням органів державної влади та 
місцевого самоврядування, Національ-
ного банку України, обслуговуючих 
комерційних банків; переоцінки пред-
мета лізингу; внесення до законодавства 
України змін, які можуть спричинити 
додаткові витрати для лізингодавця, 
пов’язані з предметом лізингу.

У випадку зміни лізингового пла-
тежу згідно з п.3.3.3 лізингоотримувач 
зобов’язаний у складі наступного лізин-
гового платежу, крім поточного лізин-
гового платежу, передбаченого Додат-
ком №3 «Графік лізингових платежів», 
додатково сплатити суму винагороди 
(комісії) на підставі рахунку-фактури, 
який підлягає оплаті протягом 3-х днів 
з дати виставлення (пп.3.3.3.5 додатку 
№1 до договору фінансового лізингу).

Одночасно господарським судом 
установлено, що ТОВ «Елемент Лізинг» 
на адресу відповідача було виставлено 
рахунки по сплаті щомісячної додат-
кової винагороди (комісії) за період з 
3.02.2009 до 19.07.2010 на загальну суму 
68268 грн. 75коп.

До кожного виставленого рахунку 
товариство надіслало відповідачу листа, 
в якому вказало формулу, за якою здій-
снено розрахунок додаткової винагоро-
ди (комісії), зазначивши, що причиною 
перегляду розміру лізингового платежу 
та нарахування додаткової винагоро-

ди (комісії) стала зміна курсу гривні до 
долара США.

Проте, як встановлено господарським 
судом, умови договору фінансового лі-
зингу не містять формули, за якою здій-
снюється розрахунок додаткової вина-
городи (комісії) у випадку перегляду та 
зміни лізингодавцем в односторонньому 
порядку розміру лізингових платежів.

Таким чином, встановивши, що 
умовами договору фінансового лізингу 
передбачено право лізингодавця в од-
носторонньому порядку переглянути 
розмір лізингових платежів (ціну дого-
вору лізингу), але сторони договору не 
визначили відповідної формули, за якою 
лізингодавець здійснюватиме розраху-
нок додаткової винагороди (комісії) у 
разі зміни розміру лізингових платежів, 
господарський суд першої інстанції, рі-
шення якого помилково скасовано апе-
ляційним господарським судом, дійшов 
обгрунтованого висновку про те, що по-
зивач, здійснивши перерахунок розміру 
лізингових платежів за формулою, не 
узгодженою з відповідачем, фактично 
змінив в односторонньому порядку 
умови договору фінансового лізингу, 
не дотримавшись при цьому передба-
ченого ст.188 ГК порядку внесення змін 
до договору.

Касаційний суд, залишаючи без 
зміни постанову Харківського апеляцій-
ного господарського суду від 10.02.2011, 
увагу на це не звернув.

Аналогічну правову позицію про те, 
що за відсутності в договорі фінансового 
лізингу погодженої сторонами форму-
ли розрахунку додаткової винагороди 
лізингодавець, здійснивши розрахунок 
такої винагороди за формулою, не узго-
дженою з лізингоотримувачем, фактич-
но змінив умови договору в односторон-
ньому порядку, не дотримавшись при 
цьому передбаченого законодавством 
порядку внесення змін до договору, ви-
кладено в постанові ВГС від 14.04.2011 у 
справі №53/274-10 за позовом товариства 
з обмеженою відповідальністю «Елемент 
Лізинг» до товариства з обмеженою від-
повідальністю «Експрес» про стягнення 
67259,69 грн.

Враховуючи викладене, постанова 
ВГС від 12.04.2011 у справі №66/311-10 
прийнята внаслідок неоднакового за-
стосування касаційним судом одних і 
тих самих норм матеріального права та 
підлягає скасуванню як незаконна і нео-
бгрунтована, а справа — направленню 
на новий касаційний розгляд до Вищого 
господарського суду.

Керуючись стст.11114—11126 Господар-
ського процесуального кодексу, Верхо-
вний Суд,

ПОСТАНОВИВ:

Заяву товариства з обмеженою від-
повідальністю «Експрес» про перегляд 
Верховним Судом постанови ВГС від 
12.04.2011 у справі №66/311-10 задо-
вольнити.

Скасувати постанову ВГС від 
12.04.2011 у справі №66/311-10, а справу 
направити на новий розгляд до суду 
касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і може бути 
оскаржена тільки на підставі, встановле-
ній п.2 ч.1 ст.11116 ГПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

19 вересня 2011 року    м.Київ 

Верховний Суд України у складі:  

головуючого — КРИВЕНКА В.В., 
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ЄМЦЯ А.А., 
ЗАГОЛДНОГО В.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., 
КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., 
ОХРІМЧУК Л.І., ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., ПОШВИ Б.М., 
РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ТІТОВА Ю.Г., 
ШИЦЬКОГО І.Б., ШКОЛЯРОВА В.Ф., ЯРЕМИ А.Г., 
при секретарі судового засідання БУРНИШЕВІЙ О.Е., 
за участю прокурора Генеральної прокуратури  КАПШУЧЕНКА Ю.М.,

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

12 вересня 2011 року    м.Київ 

Верховний Суд України у складі:  

головуючого — ШИЦЬКОГО І.Б., 
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., 
ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., 
ЄМЦЯ А.А., ЗАГОЛДНОГО В.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОСАРЄВА В.І.,
КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л.,
ОХРІМЧУК Л.І., ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАК О.І., 
ПОШВИ Б.М., РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., 
ТАРАН Т.С., ТІТОВА Ю.Г., ШАПОВАЛОВА О.А., ШКОЛЯРОВА В.Ф., ЯРЕМИ А.Г., 
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ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА

Службова підробка 
карається по факту
Злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК, 
визнається закінченим з моменту 
вчинення однієї з зазначених у ній дій, 
незалежно від того, чи спричинили 
вони будь-які наслідки

розглянула в судовому засіданні 
кримінальну справу за касаційною 
скаргою Особи 5 на постанову Зміїв-
ського районного суду Харківської 
області від 30.04.2010 та ухвалу Апе-
ляційного суду Харківської області 
від 27.05.2010,

ВСТАНОВИЛА:

6.10.2009 Особа 5 звернувся із за-
явою до прокуратури Зміївського 
району про порушення криміналь-
ної справи за стст.364, 366 КК щодо 
колишнього голови Бірківської сіль-
ської ради Особи 6 по факту скла-
дення й видачі завідомо неправди-
вої довідки №2306 про наявність у 
володінні й користуванні Особою 7 
земельної ділянки площею 0,15 га для 
ведення особистого господарства.

Постановою від 13.02.2010 поміч-
ник прокурора Зміївського району 
відмовив у порушенні кримінальної 
справи по факту службового підро-
блення за ст.366 КК щодо колишньо-
го голови Бірківської сільської ради 
Особи 6 на підставі п.2 ст.6 КПК та 
ч.2 ст.11 КК.

1 березня 2010 року на зазначе-
ну постанову помічника прокурора 
Особа 5 подав скаргу до Зміївського 
районного суду Харківської області.

30 квітня 2010 року Зміївський 
районний суд Харківської області 
відмовив у задоволенні скарги Осо-
би 5 про скасування постанови від 
13.02.2010.

27 травня 2010 року ухвалою Апе-
ляційного суду Харківської області 
апеляційна скарга Особи 5 залишена 
без задоволення, а постанова суду від 
30.04.2010 — без зміни.

У своїй касаційній скарзі Особа 5
просить судові рішення скасувати 
через істотні пору шення кримі-
нально-процесуального закону та 
неправильне застосування кримі-
нального закону, а справу направи-
ти на додаткове розслідування. По-
силається на те, що Особа 6, будучи 
службовою особою, склала й видала 
завідомо неправдиву довідку про 
наявність у володінні й користу-
ванні Особою 7 земельної ділянки 
площею 0,15 га для ведення осо-
бистого господарства, яку він вико-
ристав для придбання й реєстрації 

в Інспекції Держтехнагляду Зміїв-
ського району Харківської області 
комбайна бурякозбирального, який 
планувався для передачі Особі 7
в якості застави при отриманні кре-
диту в сумі 300000 грн. Вважає, що 
дії Особи 6 потягли за собою тяжкі 
наслідки у вигляді вчинення Осо-
бі 7 тяжких злочинів в тому числі 
й шахрайських дій з фінансовими 
ресурсами.

Заслухавши доповідача, думку 
прокурора, який уважав, що каса-
ційна скарга задоволенню не підля-
гає, перевіривши матеріали справи 
та обговоривши доводи касаційної 
скарги, колегія суддів уважає, що 
скарга підлягає задоволенню з та-
ких підстав.

Відповідно до ст.2362 КПК при 
розгляді скарги на постанову слід-
чого про відмову в порушенні кри-
мінальної справи, суд перевіряє, 
чи були виконані при відмові в по-
рушенні справи вимоги стст.97, 99 
КПК, і приймає одне з таких рішень: 

скасовує постанову про відмову в по-
рушенні справи й повертає матеріали 
для проведення додаткової перевірки 
або залишає скаргу без задоволення. 
Постанова судді за результатами пе-
ревірки законності й обгрунтованос-
ті рішень органу дізнання, слідчого, 
прокурора, має бути вмотивованою. 
Суддя зобов’язаний вказати в поста-
нові, які саме факти чи обставини 
покладені в основу прийнятого за 
скаргою рішення.

Як видно із матеріалів справи, суд 
зазначених вимог закону не дотри-
мався і недостатньо перевірив дані, 
на підставі яких органи прокуратури 
дійшли висновку про відсутність у 
діях Особи 6 складу злочину, перед-
баченого ст.366 КК.

Як видно із постанови, суд по-
слався на те, що прокуратурою був 
перевірений зазначений у скарзі Осо-

би 5 факт порушення закону з боку 
колишнього голови Бірківської сіль-
ської ради Особи 6 і перевірка прове-
дена в повному обсязі. Суд зазначив, 
що доводи скарги про відсутність 
експертних досліджень підпису та 
почерку Особи 6 не свідчать про не-
повноту проведеної перевірки, оскіль-
ки проведення таких досліджень не 
впливало б на результати перевірки. 
При цьому суд дійшов висновку, що 
висновки помічника прокурора Зміїв-
ського району про відсутність підстав 
до порушення кримінальної справи 
відповідно до ч.2 ст.11 КК і п.2 ч.1 ст.6 
КПК зроблено на підставі результатів 
перевірки заяви Особи 5 відповідно до 
вимог ст.99 КПК.

Але з такими висновками суду 
погодитись не можна.

Суд, залишивши скаргу Особи 5 
без задоволення, дійшов передчасно-
го висновку про законність рішення 
помічника прокурора Зміївського 
району щодо відсутності підстав до 
порушення кримінальної справи за 

ст.366 КК щодо Особи 6 через мало-
значність діяння.

При цьому суд, на порушення ви-
мог ст.2362 КПК, не навів відповідних 
мотивів малозначності вчиненого 
Особою 6  діяння та якими обста-
винами чи фактами це підтверджу-
ється.

Зокрема, суд не врахував те, що 
склад злочину, передбачений ч.1 
ст.366 КК є формальним і злочин ви-
знається закінченим з моменту вчи-
нення однієї з зазначених у ній дій, 
незалежно від того, чи спричинили 
ці дії які-небудь наслідки і чи був ви-
користаний підроблений документ.

Вра х у ва нн я вимог цього за-
кону має істотне значення для об’-
єктивного і всебічного дослідження 
обставин у справі.

Тому, враховуючи зазначене, ви-
сновки суду щодо обгрунтованості 

постанови помічника проку рора 
Зміївського району про відсутність 
підстав до порушення криміналь-
ної справи щодо Особи 6 відповідно 
до ч.2 ст.11 КК не грунтуються на 
законі.

Крім того, як видно із матеріалів 
справи і як встановив суд, колишній 
сільський голова Бірківської сіль-
ської ради Особа 6 у своєму поясненні 
не заперечує, що підпис і почерк у 
довідці №2306 схожий на її.

Апеляційний суд, перевіряючи 
матеріали справи, не звернув уваги 
на порушення вимог закону судом 
першої інстанції і залишив постано-
ву суду без зміни.

За таких обставин постанова суду 
й ухвала апеляційного суду не мо-
жуть залишатися в силі і підлягають 
скасуванню, а справа — направлен-
ню на новий судовий розгляд.

При новому розгляді справи суду 
необхідно дотриматися вимог ст.2362 
КПК, врахувати вимоги ст.366 КК, 
перевірити належним чином відпо-

відність постанови про відмову в по-
рушенні кримінальної справи вимогам 
стст.97, 99 КПК, доводи скарги Осо-
би 5 і в залежності від встановленого, 
прийняти законне й обгрунтоване 
рішення.

На підставі викладеного, керую-
чись стст.394—396 КПК та ч.1 ст.2 
розд.ХIII Перехідних положень за-
кону «Про судоустрій і статус суддів» 
від 7.07.2010, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Особи 5 задо-
вольнити.

Постанову Зміївського районного 
суду Харківської області від 30.04.2010 
та ухвалу Апеляційного суду Харків-
ської області від 27.05.2010 за скаргою 
Особи 5 скасувати, а справу направити 
на новий судовий розгляд. �

ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ

Довічне може мати продовження
Право користування ділянкою, 
наданою для забудови, може 
бути відчужене користувачем або 
передаватися в порядку спадкування

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Осо-
би 1, Особи 2 до Чорногородської 
сільської ради Макарівського ра-
йону Київської області, треті осо-
би: Особа 3, Особа 4, про визнання 
незаконними та скасування рішень, 
державних актів на право власності 
на земельні ділянки, договору ку-
півлі-продажу, 

ВСТАНОВИЛА: 

У лютому 2009 року Особа 1 та 
Особа 2 звернулись до суду із за-
значеним позовом про визнання 
незаконними та скасування рішень, 
державних актів на право власності 
на земельні ділянки, договору купів-
лі-продажу. 

На обгрунтування позовних ви-
мог зазначав, що їхньому батькові, 
Особі 5, рішенням виконавчого комі-
тету Чорногородської сільської ради 
народних депутатів Макарівського 
району Київської області від 7.12.1993 
№5 для будівництва жилого будинку 
в довічне користування було виділе-
но земельну ділянку площею 0,25 га, 
що знаходиться за Адресою 1. 

Цим же рішенням виконавчий 
комітет зобов’язав Особу 5 закінчи-

ти будівництво та здати будинок в 
експлуатацію протягом трьох років 
із часу отримання будівельного пас-
порта. Ще за життя батько розпочав 
будівництво будинку. 

Згідно з довідкою Макарівського 
бюро технічної інвентаризації від 
29.10.2008 готовність незавершено-
го будівництва складає 8%, вартість 
його за цінами 2008 року — 9106 грн. 

Проте рішенням одинадцятої 
сесії четвертого скликання Чорно-

городської сільської ради народних 
депутатів Макарівського району 
Київської області від 9.11.2004 №118 
«Про вилучення земельних ділянок» 
надану Особі 5 під забудову земельну 
ділянку, на якій він розпочав будів-
ництво, протиправно вилучено. Це 
рішення рада приймала без його по-
відомлення та участі, копія рішення 
йому не надсилалась. 

Інформація 1 Особа 5 помер. По-
зивачі прийняли спадщину, оскіль-
ки постійно проживали з ним на час 
відкриття спадщини. Однак рішен-
ням тієї ж ради дев’ятнадцятої сесії 
шостого скликання від 9.01.2006 
№186 Особі 1 відмовлено в пере-
оформленні земельної ділянки на 
його ім’я, з посиланням на те, що до 
складу спадщини входять усі права 
та обов’язки, що належали спадко-
давцеві й не припинилися внаслідок 
його смерті, в тому числі й право 
довічного користування земельною 
ділянкою, наданою для забудови, та 
права забудовника. Виходячи з цьо-
го, вони просили визнати за ними 
в порядку спадкування права, що 
належали їхньому батькові — спад-
кодавцеві Особі 5, визнати за ними 
право користування земельною ді-
лянкою, наданою батькові для бу-
дівництва жилого будинку, визнати 
незаконними та скасувати рішення 
одинадцятої сесії четвертого скли-
кання Чорногородської сільської 
ради народних депутатів Макарів-
ського району Київської області 
від 9.11.2004 №118 «Про вилучення 
земельни х д і л янок» та рішення 
дев’ятнадцятої сесії шостого скли-
кання №186 від 9.01.2006 про відмову 
в переоформленні земельної ділянки 
на Особу 1. 

У жовтні 2009 року позивачі до-
повнили та змінили позовні вимоги, 
звернулися з позовом до Чорного-

родської сільської ради народних де-
путатів Макарівського району Ки-
ївської області, зазначивши Особу 3 
та Особу 4 як третіх осіб, та вказали, 
що спірна земельна ділянка надана 
на підставі фіктивних рішень вісім-
надцятої сесії четвертого скликання 
тієї ж ради від 22.11.2005 №174 та від 
25.03.2006 №207-21-1-у про надання 
земельної ділянки Особі 3, проси-

ли визнати недійсним та скасувати 
державний акт на право приватної 
власності на земельну ділянку на 
ім’я останньої, визнати недійсним 
договір купівлі-продажу земельної 
ділянки, укладений 19 червня 2007 ро-
ку між Особою 3 та Особою 4, визнати 
недійсним і скасувати державний 
акт на право приватної власності на 
земельну ділянку на ім’я Особи 4 та 
зобов’язати сторони за договором ку-
півлі-продажу повернути одна одній 
усе, одержане за договором. 

Рішенням Макарівського район-
ного с уд у Київської області від 
11.11.2009, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Київської 
області від 12.04.2010, у задоволенні 
позовних вимог Особі 1, Особі 2 від-
мовлено. 

У каса ційній скарзі  Особа 1, 
Осо ба 2 просять скасувати судові 
рішення судів першої та апеляційної 
інстанцій, посилаючись на непра-
вильне застосування судами норм 
матеріального права й порушення 
норм процесуального права, і пере-
дати справу на новий розгляд до суду 
першої інстанції. 

Касаційна скарга підлягає задо-
воленню з таких підстав. 

Відмовляючи в позові, суди ви-
ходили з того, що спадкодавець на 
момент смерті не був користувачем 
цієї земельної ділянки, оскільки рі-
шенням одинадцятої сесії четвертого 
скликання Чорногородської сіль-

ської ради народних депутатів Ма-
карівського району Київської області 
від 9.11.2004 №118 «Про вилучення 
земельних ділянок» надано Особі 5 
під забудову земельну ділянку, на 
якій він розпочав будівництво і яку 
вилучено ще до його смерті, це рішен-
ня він не оскаржував у суді, тому вона 
не могла бути предметом спадщини, 
отже, прав на неї позивачі не мають. 

Проте з таким висновком пого-
дитися не можна, оскільки судом не 
перевірялись доводи позивачів про 
те, що про зазначене рішення сесії 
Чорногородської сільської ради на-
родних депутатів Макарівського 
району Київської області спадкода-
вець за життя не знав і тому його не 
оскаржував, а вони, як його право-
наступники, це рішення оскаржують. 

Крі м того,  на ц і й д і л янці за 
життя спадкодавця збудовано фун-
дамент, що підтверджується довід-
кою Макарівського бюро технічної 
інвентаризації від 29.10.2008, та 
встановлено судом готовність неза-
вершеного будівництва, яка складає 
8%, вартість за цінами 2008 року — 
9106 грн. 

Згідно зі ст.1218 ЦК до скла-
ду спадщини входять всі права та 
обов’язки, що належали спадкодав-
цеві на момент відкриття спадщини 
та не припинилися внаслідок його 
смерті. 

3а правилами ч.2 ст.413 ЦК (у ре-
дакції, чинній на час виникнення 
спірних правовідносин) право ко-
ристування земельною ділянкою, 
наданою для забудови, може бути 
відчужене землекористувачем або 
передаватися в порядку спадку-
вання. Судам слід було перевірити, 
чи не мають спадкодавці права на 
продов ження права користування 
земельною ділянкою, яка належала 
їхньому батькові за законом. 

З урахуванням викладеного рі-
шення суду першої інстанції та ухва-
ла апеляційної інстанції підлягають 
скасуванню з передачею справи на 
новий розгляд. 

Керуючись ст.336, п.3 ч.1 ст.338 
ЦПК, колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 1 і Особи 2 
задовольнити. 

Рішення Макарівського район-
ного с уд у Київської області від 
11.11.2009 та ухвалу Апеляційного 
суду Київської області від 12.04.2010 
скасувати, справу передати на новий 
розгляд до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підля-
гає. � 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

6 вересня 2011 року   м.Київ 

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

головуючого — ВУС С.М., 
суддів: КОСАРЄВА В.І. І ТАРАН Т.С.,
за участю прокурора ОПАНАСЮКА О.В.,  
 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

31 серпня 2011 року   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України у складі: 

головуючого — СЕНІНА Ю.Л., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ОХРІМЧУК Л.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛЯЩЕНКО Н.П.,
 

Малозначність діяння при вирішенні питання 
про відсутність підстав для порушення кримінальної 
справи повинна бути вмотивованою.

Суди повинні перевіряти, чи не мають 
спадкодавці права на продовження 
користування земельною ділянкою.
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КРЕДИТУВАННЯ

Без права на відмову 
Страхування предмета іпотеки 
від ризиків випадкового знищення, 
випадкового пошкодження 
або псування є обов’язковим 

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до відкри-
того акціонерного товариства «ВТБ 
Банк» про захист прав споживачів, 
зобов’язання вчинити дії, визнання 
недійсним пункту договору,

ВСТАНОВИЛА:

У березні 2010 рок у  Особа 3 
звернулась до суду з позовом до 
відкритого акціонерного товари-
ства «ВТБ Банк» (далі — ВАТ «ВТБ 
Банк») про захист прав споживачів, 
зобов’язання вчинити дії. 

Зазначала, що 30.04.2008 між 
нею та ВАТ «ВТБ Банк» було укла-
дено договір кредиту, відповідно до 
умов якого банк надав їй у власність 
грошові кошти в сумі $163 тис. зі 
сплатою 13,5% річних на строк до 
28.04.2028, а вона зобов’язалась по-
вернути кредит та сплатити процен-
ти на умовах і в строк, встановлений 
договором.

З метою забезпечення виконан-
ня взятих на себе зобов’язань за 
вказаним кредитним договором у 
той же день, 30.04.2008, між нею 
та ВАТ «ВТБ Банк» було укладено 
договір іпотеки, за умовами якого 
вона передала в іпотеку нерухоме 
майно — квартиру за Адресою 1, 
що належить їй на праві власності. 

Також зазначала, що на виконан-
ня умов кредитного договору щодо 
страхування майна, що є предметом 
застави, 30.04.2008 між нею та за-
критим акціонерним товариством 
«Страхова компанія «Кредо-класик» 

було укладено договір добровільного 
страхування вказаної квартири, що 
є предметом застави, строком дії з 
1.05.2008 до 30.04.2009. 

Посилаючись на те, що банком в 
односторонньому порядку, без належ-
ного її повідомлення про збільшення 
процентної ставки, був збільшений 
установлений договором розмір про-
центів, що порушує її права як спо-
живача, просила зобов’язати ВАТ «ВТБ 
Банк»: провести облік операцій за вка-
заним кредитним договором за період 
з 1.06.2009 до дня ухвалення рішення 
відповідно до викладених у ньому 
умов, розрахувавши суму нарахованих 
за цей період процентів, виходячи з 
13,5% річних, а також провести пере-
рахування інших, пов’язаних із цим 
платежів, у тому числі пені за несвоє-
часну сплату процентів та нараховува-
ти процентну ставку за користування 
кредитними коштами в розмірі 13,5% 
річних. 

У процесі розгляду справи Осо-
ба 3 доповнила позовні вимоги та, 
посилаючись на порушення банком 
закону «Про захист прав спожива-
чів», просила визнати недійсним п.9.4 
кредитного договору, укладеного між 
нею та ВАТ «ВТБ Банк» 30.04.2008, про 
підвищення процентної ставки на 2% 
річних, порівняно з діючою процент-
ною ставкою, у разі невиконання вимог 
кредитного договору щодо страхуван-
ня предмета іпотеки. 

Рішенням Тернопільського міськ-
районного суду Тернопільської області 
від 30.06.2010 в задоволенні позовних 
вимог Особі 3 відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду 
Тернопільської області від 7.09.2010 
рішення Тернопільського міськра-
йонного суду Тернопільської області 
від 30.06.2010 скасовано та ухвалено 
нове рішення, яким позовні вимоги 
Особи 3 задоволено: визнано не-
дійсним п.9.4 кредитного договору, 
укладеного між ВАТ «ВТБ Банк» та 
Особою 3 30.4.2008, з моменту його 
укладення та визнано неправомір-
ними дії ВАТ «ВТБ «Банк» про під-
вищення процентної ставки за кре-
дитним договором. 

У касаційній скарзі публічне акці-
онерне товариство «ВТБ Банк» (далі — 
ПАТ «ВТБ Банк»), яке є правонаступ-
ником ВАТ «ВТБ Банк», просить ска-
сувати рішення Апеляційного суду 
Тернопільської області від 7.09.2010 
та залишити в силі рішення суду 
першої інстанції, посилаючись на 
неправильне застосування апеляцій-
ним судом норм матеріального права 
та порушення норм процесуального 
права. 

Касаційна скарга підлягає задо-
воленню з таких підстав. 

Скасовуючи рішення суду першої 
інстанції та задовольняючи позовні 
вимоги Особи 3, апеляційний суд ви-
ходив із того, що встановлення відпо-
відальності за страхування предмета 
застави в неакредитованій банком 
страховій компанії суперечить ч.2 
ст.6 закону «Про страхування», згід-
но з якою добровільне страхування 
в конкретного страховика не може 
бути обов’язковою умовою для ре-
алізаці ї інших правовідносин, а 
встановлення такого виду відпо-
відальності, як зміна процентів за 
кредитним договором, по суті тягне 
за собою односторонню зміну істот-
них умов цього договору, щодо яких 
сторони досягли згоди в момент його 
укладення, а тому суд першої інстан-
ції порушив вимоги ч.5 ст.18 закону 
«Про захист прав споживачів», згідно 
з якою, якщо положення договору ви-
знано несправедливим, включаючи 
ціну договору, таке положення може 
бути змінено або визнано недійсним. 

Проте з таким висновком апеля-
ційного суду погодитись не можна. 

Судом установлено, що 30.04.2008 
між ВАТ «ВТБ Банк» і Особою 3 було 
укладено договір кредиту, відповід-
но до умов якого банк надав Особі 3 у 
власність грошові кошти в сумі $163 
тис. зі сплатою 13,5% річних на строк 
до 28.04.2028, а Особа 3 зобов’язалась 
повернути кредит та сплатити про-
центи на умовах і в строк, встанов-
лений договором. 

З метою забезпечення виконання 
зобов’язання за договором кредиту 
30.04.2008 Особою 3 було укладено 
іпотечний договір, відповідно до 
умов якого вона передала в іпотеку 
належну їй на праві власності квар-
тиру за Адресою 1.

Згідно з п.4.6 кредитного догово-
ру позичальник зобов’язується за-
страхувати в акредитованих банком 
страхових компаніях за власний ра-
хунок на весь період дії цього догово-
ру на користь банку предмет іпотеки 
на умовах, погоджених із банком. 
Позичальник зобов’язується надати 
банку копії договору страхування 
та платіжних документів про сплату 
страхових платежів. 

Відповідно до п.9.4 кредитного до-
говору в разі ненадання позичальни-
ком документального підтвердження 
страхування предмета застави в на-
ступний день після строку страху-
вання, указаного в договорі застави, 
або в перший день наступного року 
кредитування банк підвищує про-
центну ставку за кредитом на 2% 
(два проценти) річних, порівняно з 
діючою процентною ставкою за да-
ним кредитним договором. 

Встановлено, що на виконання 
умов кредитного договору 30.04.2008 
між закритим акціонерним товари-
ством страховою компанією «Кредо-
класик» та Особою 3 було укладено 
договір добровільного страхування 
вищевказаної квартири, що є пред-
метом застави, строком дії з 1.05.2008 
до 30.04.2009. 

У зв’язку із закінченням строку дії 
договору добровільного страхуван-
ня майна, що є предметом застави, 
12.08.2009 Особі 3 було надіслано 
вимогу надати банку копію догово-
ру страхування предмета іпотеки та 
платіжних документів про сплату 
страхових платежів і попередження 
про застосування умов п.9.4 кредит-
ного договору. Вказана вимога була 
отримана адресатом 18.08.2009. 

Зазначені умови Особою 3 вико-
нані не були, копію договору стра-
хування предмета іпотеки та платіж-
них документів про сплату страхових 
платежів у банк не надано. 

Відповідно до ч.1 ст.8 закону «Про 
іпотеку» іпотекодавець зобов’язаний 
застрахувати предмет іпотеки на 
його повну вартість від ризиків ви-
падкового знищення, випадкового 
пошкодження та псування, якщо 
іпотечним договором цей обов’язок 
не покладено на іпотекодержателя. 

Згідно з п.35 ч.1 ст.7 закону «Про 
страхування» страхування предмета 

іпотеки від ризиків випадкового зни-
щення, випадкового пошкодження 
або псування є видом обов’язкового 
страхування. 

За змістом стст.525, 526, 530 ЦК 
зобов’язання має виконуватися на-
лежним чином відповідно до умов 
договору; одностороння відмова від 
зобов’язання або одностороння зміна 
його умов не допускається, якщо інше 
не встановлено договором або зако-
ном; якщо у зобов’язанні встановле-
ний строк (термін) його виконання, то 
воно підлягає виконанню у цей строк 
(термін). 

Установивши, що за умовами кре-
дитного договору Особа 3 зобов’язалась 
здійснити страхування квартири, що є 
предметом іпотеки, однак після закін-
чення строку дії зазначеного договору 
страхування на новий строк такий 
договір не уклала, суд першої інстан-
ції дійшов правильного висновку, що 
банк обгрунтовано підвищив процент-
ну ставку відповідно до п.9.4 кредит-
ного договору, укладеного сторонами, 
а також про відсутність правових під-
став для визнання зазначеного пункту 
договору недійсним. 

Під час установлення зазначених 
фактів судом першої інстанції не 
були порушені норми процесуаль-
ного права, рішення суду відповідає 
вимогам матеріального права та 
встановленим обставинам справи 
й скасоване апеляційним судом по-
милково. 

Відповідно до вимог ст.339 ЦПК, 
установивши, що апеляційним судом 
скасовано судове рішення, ухвалене 
згідно із законом, суд касаційної 
інстанції скасовує судове рішення 
суду апеляційної інстанції і залишає 
в силі судове рішення суду першої 
інстанції. 

За таких обставин рішення апеля-
ційного суду підлягає скасуванню із 
залишенням у силі рішення суду пер-
шої інстанції з підстав, передбачених 
ст.339 ЦПК. 

Керуючись стст.336, 339 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу публічного ак-
ціонерного товариства «ВТБ Банк» 
задовольнити. 

Рішення Апеляційного суду Тер-
нопільської області від 7.09.2010 
скасувати, рішення Тернопільського 
міськрайонного суду Тернопільської 
області від 30.06.2010 залишити в 
силі. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
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ВЛАСНІСТЬ

Тітка, племінник 
та спірна квартира
Зволікання з виконанням зобов’язань 
щодо оформлення права на спадщину, 
в складі якої є нерухоме майно, 
або їх невиконання не позбавляє 
права на спадщину

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Особи 6 
до Особи 7 про визнання права влас-
ності за касаційною скаргою Особи 6 
на рішення Трускавецького міського 
суду Львівської області від 28.12.2009 
та ухвалу Апеляційного суду Львів-
ської області від 3.06.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У серпні 2009 року Особа 6 звер-
нулась до суду з вищезазначеним 
позовом, посилаючись на те, що Ін-
формація 1 помер чоловік її тітки — 
Особа 8, який належну йому на праві 
власності 1/2 частину квартири за 
Адресою 1 (далі — спірна квартира) 
заповів своєму племіннику — Осо-
бі 7. Інформація 2 померла її тітка — 
Особа 9, яка постійно проживала зі 
своїм чоловіком у вказаній квартирі. 
Своє майно Особа 9 заповіла їй (по-
зивачці). 2 грудня 2008 року вона 

звернулася до державного нотаріуса 
із заявою про прийняття спадщини 
та видачу свідоцтва про право на 
спадщину. У травні 2009 року дер-
жавний нотаріус роз’яснив, що вона 
може отримати свідоцтво про пра-
во на спадщину на частину спірної 
квартири лише за умови надання 
на це згоди відповідачем. 26 травня 
2009 року Особа 7 не дав згоди щодо 
спадкування нею 3/4 частин спірної 
квартири. Позивачка вказувала на 
те, що її тітка у зв’язку з похилим 
віком та за станом здоров’я була не-
працездатною, тому мала право на 
обов’язкову частку в спадщині після 
смерті чоловіка, яка становить 1/4 
частину спірної квартири. Однак 
у зв’язку з незадовільним станом 
здоров’я тітка не змогла отримати 
свідоцтво про право на спадщину. 
Особа 7 не визнає її право на 1/4 час-
тину спірної квартири як обов’язкову 
частку Особи 9 після смерті її чолові-

ка — Особи 8. Посилаючись на викла-
дене, позивачка просила суд визнати 
за нею право власності на 1/4 частину 
спірної квартири. 

Рішенням Трускавецького місь-
кого суду Львівської області від 
28.12.2009, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Львівської 
області від 3.06.2010, в задоволенні 
позову відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 6 поси-
лається на неправильне застосуван-
ня судами норм матеріального права 
та порушення норм процесуального 
права й просить скасувати судові 
рішення та ухвалити нове рішення, 
яким позов задовольнити. 

Ураховуючи положення п.2 розд.
ХІІІ «Перехідні положення» закону від 
7.07.2010 №2453-VІ «Про судоустрій і 
статус суддів», справа розглядається 
за правилами ЦПК від 18.03.2004 в 
редакції, чинній до введення в дію за-
значеного закону від 7.07.2010. 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до стст.213, 214 ЦПК 
рішення повинно бути законним і 
обгрунтованим та відповідати на 
питання: чи мали місце обставини, 
якими обгрунтовувалися вимоги 
і заперечення, та якими доказами 
вони підтверджуються; чи є інші 
фактичні дані (пропущення строку 
позовної давності тощо), які мають 
значення для вирішення справи, та 
докази на їх підтвердження; які пра-
вовідносини сторін випливають із 
встановлених обставин; яка правова 
норма підлягає застосуванню до цих 
правовідносин. 

Ухвалюючи рішення про відмо-
ву в задоволенні позову, суд першої 
інстанції, з висновками якого пого-
дився й апеляційний суд, виходив із 
того, що позивачка не надала доказів 
того, що Особа 9 прийняла спад-
щину після смерті Особи 8, а саме 
правовстановлюючих документів 
про право власності спадкодавця на 
спірне майно. 

Проте з такими висновками судів 
повністю погодитись не можна. 

В обгрунтування позовних вимог 
Особа 6 посилалась на те, що Осо-
ба 9 була непрацездатною особою 
та на день смерті її чоловіка — Осо-
би 8, проживала разом із ним у спір-
ній квартирі, тому мала право на 
обов’язкову частку в спадщині. По-
зивачка прийняла спадщину після 
смерті Особи 9, а тому її частка в спір-
ній квартирі повинна бути рівною 
3/4, 1/4 з яких оспорює відповідач. 

За змістом ч.1 ст.1241 ЦК непра-
цездатна вдова спадкує, незалежно 
від змісту заповіту, половину частки, 
яка належала б кожному з них у разі 
спадкування за законом (обов’язкова 
частка). 

Відповідно до чч.3, 5 ст.1268 ЦК 
спадкоємець, який постійно прожи-
вав разом із спадкодавцем на час від-
криття спадщини, вважається таким, 
що прийняв спадщину, якщо про-
тягом строку, встановленого ст.1270 
ЦК, він не заявив про відмову від неї; 
незалежно від часу прийняття спад-
щини вона належить спадкоємцеві з 
часу відкриття спадщини. 

Згідно з роз’ясненнями, викладе-
ними в абз.4 п.19 постанови Пленуму 
ВС від 30.05.2008 №7 «Про судову 
практику у справах про спадкуван-
ня», той зі спадкоємців, хто має пра-
во на обов’язкову частку в спадщині 
та проживав разом із спадкодавцем 
на день його смерті, вважається та-
ким, що прийняв спадщину, якщо 
у визначеному законом порядку не 
відмовився від неї. 

Частиною 3 ст.1296 ЦК визначено, 
що відсутність свідоцтва про право 
на спадщину не позбавляє спадкоєм-
ця права на спадщину. 

Зволікання з виконанням зо-
бов’язань, передбачених ч.1 ст.1297, 
ч.1 ст.1299 ЦК, щодо оформлення 
права на спадщину, в складі якої є 
нерухоме майно, або їх невиконання 
також не позбавляє спадкоємця пра-
ва на спадщину. Саме до цього зво-

дяться роз’яснення, надані Пленумом 
ВС в п.27 постанови від 30.05.2008 №7 
«Про судову практику у справах про 
спадкування». 

Проте суд на викладене уваги не 
звернув; установивши, що Особа 9 не 
оформила в установленому законом 
порядку своє право на спадщину 
після смерті Особи 8 , не звернув 
уваги й на те, що невчинення таких 
дій не може позбавити її права на 
спадщину; не встановив обставин, 
що мають значення для справи, і не 
з’ясував дійсних прав та обов’язків 
сторін.

Апеляційний суд, залишаючи рі-
шення районного суду без змін, ви-
мог стст.303, 315 ЦПК не виконав, на 
порушення судом першої інстанції 
норм матеріального й процесуаль-
ного права уваги не звернув; ви-
клавши доводи апеляційної скарги 
та мотивувавши відхилення скарги, 
в ухвалі не зазначив конкретних об-
ставин і фактів, що спростовують 
такі доводи. 

Ураховуючи викладене, колегія 
суддів уважає, що судові рішення не 
можна визнати законними й обгрун-
тованими, тому вони як постановлені 
з порушенням норм матеріального та 
процесуального права, що призвело 
до неправильного вирішення справи, 
відповідно до вимог ч.2 ст.338 ЦПК 
підлягають скасуванню з передачею 
справи на новий розгляд до суду пер-
шої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити частково. 

Рішення Трускавецького міського 
суду Львівської області від 28.12.2009 
та ухвалу Апеляційного суду Львів-
ської області від 3.06.2010 скасувати, 
справу передати на новий розгляд до 
суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �
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