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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Оформить подписку на газету «Закон � Бизнес» 
можно в любом отделении связи Украины

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Ректор Академии адвокатуры Украины, президент Союза 
адвокатов Украины Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА: 
«Адвокатура, объединенная в Национальную 
палату, станет сильной, независимой, 
профессиональной правозащитной институцией»
ОЛЬГА КИРИЕНКО

Судебно-правовая реформа была 
призвана не только показать 
слабые стороны отечественного 
законодательства, но и попытаться 
исправить их. На сегодня удалось 
усовершенствовать работу лишь 
представителей третьей ветви власти, 
а вот адвокаты только ожидают 
законодательных новаций. Насколько 
растянется процесс «реконструкции» 
закона «Об адвокатуре», пока не известно. 
Однако уже сейчас понятно: в процессе 
реформирования изменят и подходы 
к подготовке будущих законодателей. 
Стало ли юридическое образование 
более качественным по  сравнению 
с прошлыми годами и чего стоит 
ожидать от новой редакции закона «Об 
адвокатуре»? Эти и другие вопросы «ЗиБ» 
адресовал ректору Академии адвокатуры 
Украины, президенту Союза адвокатов 
Украины Татьяне ВАРФОЛОМЕЕВОЙ. 

«Наша академия входит в первую 
пятерку лучших юридических вузов»

— Татьяна Викторовна, Академия 
адвокатуры Украины, которую вы воз-
главляете, в этом году отпраздновала 
юбилей, она является «ровесницей» 
Конституции. Расскажите, как возникла 
идея создать вуз? 

— Идея создания учебного заведения, 
которое бы осуществляло образователь-
ную и научную деятельность в сфере ад-
вокатуры, заинтересовала и вдохновила 
не только Союз адвокатов Украины, но 
и руководство Киевского национального 
университета им. Т.Шевченко, и была 
поддержана Союзом ректоров высших 
учебных заведений Украины. Так роди-
лось первое на территории бывшего СССР 
высшее учебное заведение по подготовке 
высококвалифицированных кадров пра-

возащитного направления — Институт 
адвокатуры при КНУ им. Т.Шевченко, ны-
нешняя Академия адвокатуры Украины.

Между прочим, в одном из законо-
проектов об адвокатуре предлагалось 
Академию адвокатуры Украины прямо 
признать высшим учебным заведением 
по подготовке и переподготовке кадров 
для адвокатуры.

— Какова специфика обучения в акаде-
мии и что удалось сделать за эти 15 лет? 

— Академия, как и другие вузы, гото-
вит специалистов по направлению «пра-
во», то есть юристов широкого профиля. 
Наши выпускники работают прокурора-
ми, судьями, адвокатами, нотариусами, 
сотрудниками правоохранительных 
органов, таможенниками, юристами ми-
нистерств и ведомств, банков и крупных 

предприятий, политиками, преподавате-
лями вузов и т.п.

С момента основания в академии раз-
работана и успешно внедрена уникальная 
программа специальной адвокатской под-
готовки, которая открывает широкие воз-
можности, чтобы овладеть юридической, 
в частности и адвокатской, практической 
деятельностью, получить глубокие знания 
по иностранному языку, причем профес-
сионально ориентированные. Студенты из-
учают специальные дисциплины — адвока-
тологию, деловой этикет адвоката, тактику 
и методику защиты и представительства 
интересов граждан, международную защи-
ту прав человека и другие, которые не пре-
подают больше ни в одном вузе Украины.

 � Окончание на стр.5

АНОНСЫ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Дешевая приманка
Сотрудничество между Украиной и 
Россией в газовой сфере стало камнем 
преткновения в межгосударственных 
отношениях. РФ настойчиво требует от 
Украины уступить в этом вопросе. Киев 
же упрямо не сдается. � СТР. 2

ИССЛЕДОВАНИЕ

Ученый защитнику 
не советчик
Николай СИРЫЙ: «Любое решение 
суда, в основу которого положено 
общественное мнение вместо нормы 
права, является незаконным». � СТР. 4

ПРАКТИКА

Социальные споры 
в поисках истины
Админсуды пытаются выра ботать еди-
ный подход к защите льготных катего-
рий граждан. � СТР. 7

НОВАЦИИ

Ни дать, ни взять
Несколько слов о водительских правах 
как залоге благожелательного отноше-
ния к инспектору ГАИ. � СТР. 9

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Тонкая грань подарка
Отличить подарок от взятки довольно 
трудно, поэтому вопрос получения и 
передачи подарков публичными слу-
жащими регулируется законодательно. 
Где эту тонкую грань провели отече-
ственные парламентарии, объяснили 
специалисты Минюста. � СТР. 10

ЭТИКА

Статус требует 
порядочности
Адвокат может быть субъектом опро-
вержения недостоверной информации, 
даже если представлял интересы дове-
рителей. � СТР. 12

ЕДИНАЯ СИСТЕМА

Землю введут 
в границы и книги
Уч а с т к и ,  п р а в о  с о б с т в е н н о с т и 
(пользования) на которые возникло 
до 2004 года, считаются сформирован-
ными независимо от присвоения им 
кадастрового номера. � СТР. 17

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

О том, какие трудности 
встретились на пути 
становления админюстиции 
и насколько позитивными 
оказались изменения, 
введенные во время 
реформирования 
админсудопроизводства, 
читайте в эксклюзивном 
интервью с председателем 
Совета судей 
административных судов 
Николаем КОБЫЛЯНСКИМ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты (№36) 
выйдет согласно 
графику — 3 сентября.

ВЫСШИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД 
УКРАИНЫ

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю 

вас с самым большим нацио-
нальным праздником — Днем 
независимости Украины!

Стремление создать соб-
ственное государство, быть независи-
мыми и свободными всегда было при-
суще нашему народу, об этом мечтали 
много поколений украинцев. Но только 
два десятилетия назад без войны и 
кровопролития наша страна стала су-
веренной державой, а участниками и 
свидетелями становления независимой 
Украины были мы с вами. 

Вдвойне приятно, что система хозяй-
ственного судопроизводства является 
«ровесницей» независимости нашего 
государства. Одновременно с развитием 
новой, молодой страны происходило и 
наше становление. 

В этот знаменательный день желаю, 
чтобы успех и уверенность сопровождали 
вас во всех начинаниях, чтобы взаимопо-
нимание и согласие способствовали дея-
тельности, направленной на благо народа, 
чтобы конкретными добрыми делами 
крепла и утверждалась Украина!

Пусть щедрая украинская земля да-
рует вам силы и вдохновение для осу-
ществления самых заветных мечтаний и 
надежд, а все ваши благородные поступ-
ки будут направлены на процветание и 
укреп ление Отчизны!

Пусть Божье благословение всегда 
будет с вами и жизненная нива из года в 
год засевается зернами Веры, Надежды 
и Любви! 

С уважением
Председатель ВХС 
Виктор ТАТЬКОВ

ВЫСШИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
СУД УКРАИНЫ 

Уважаемые соотечественники!
От имени Высшего адми-

нистративного суда, судей-
ского корпуса административ-
ных судов Украины и лично 
поздравляю вас по случаю 
празднования 20-й годовщи-
ны независимости Украины!

24 августа 1991 года для всех нас — 
знаменательный день, ставший верши-
ной многовековой борьбы украинцев за 
воплощение своей мечты — жить в неза-
висимом государстве.

Убежден, что лучшие традиции укра-
инский государственности и сегодня 
содействуют развитию общегосудар-
ственной идеи, духовному обновлению 
нации и утверждению патриотизма, 
вдохновляют каждого на добрые дела 
для построения демократического, 
правового, экономически крепкого и 
влиятельного на международной арене 
государства Украина.

Пускай независимость нашего народа 
продолжает утверждаться благодаря вдох-
новенному труду и неиссякаемой энергии 
верных своей Родине граждан, их чистым 
помыслам и вере в свободное и величе-
ственное развитие Украины.

Мира, добра, счастья и здоровья вам 
и вашим семьям, осуществления всех 
жизненных замыслов!

С уважением
Председатель ВАС 
Александр ПАСЕНЮК 

ВЫСШИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
СУД УКРАИНЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ГРАЖДАНСКИХ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю 

вас с 20-й годовщиной неза-
висимости Украины!

20 лет назад Украина во-
плотила свои вековые де-
мократические стремления к свободе, 
самостоятельности, национальному 
возрождению, экономическому росту и 
культурному подъему. Эта знаменатель-
ная дата навеки вошла в историю нашего 
государства и положила начало новейшей 
эпохе в жизни украинского народа.

Нашему поколению суждено было 
стать непосредственным участником соз-
дания новой украинской нации. Уверен 
в счастливом завтрашнем дне Украины, 
верю, что вместе мы преодолеем любые 
препятствия на пути к укреплению ее 
независимости.

Желаю всем нам здоровья, добра, 
достатка, мира и стабильности. Пусть 
сердца наполняются гордостью за наше 
государство, стремлением к единству и 
пониманию, а ежедневный труд станет 
надежным залогом успеха.

С уважением
Председатель ВСС 
Леонид ФЕСЕНКО
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ТОРЖЕСТВА

Движение вперед по компасу истории.
Виктор ЯНУКОВИЧ: «Украинский народ достойно сдал 
экзамен на свободу и независимость!»

Дорогие соотечественники!

В эти августовские дни мы празднуем 
юбилей Украинского государства. Неза-
висимой Украине — 20 лет!

В августе 1991 года стала реальностью 
вековая мечта украинского народа. Крах 
социалистической системы, провал путча 
ГКЧП и распад СССР еще раз подтвер-
дили, что ни одна империя или тотали-
тарное государство не в состоянии удер-
жать энергию национального развития 
и противостоять стремлению к свободе.

По традиции в эти праздничные дни 
годовщины независимости мы еще и еще 

раз анализируем пройденный путь, как 
говорят, сверяем наше движение вперед 
по компасу истории. Ведь именно в эти 
праздничные дни у каждого из нас есть 
уникальная возможность отвлечься от буд-
ничности настоящего и задуматься над де-
сятилетиями как прошлого, так и будущего.

Для Украины и ее граждан эти двад-
цать лет — это не просто юбилейная дата. 
Это важная веха в истории государства и 
общества, которые прошли горнило пер-
вых испытаний на прочность. Сегодня 
мы с уверенностью утверждаем: укра-
инский народ достойно сдал экзамен на 
свободу и независимость!

Мир, в котором мы живем, меняется с 
огромной скоростью. Еще совсем недавно 
по историческому измерению, каких-то 
25—30 лет назад, мироустройство выгля-
дело статичным и прогнозируемым. Но 
поражение коммунистической системы, 
острая конкуренция за ресурсы развития 
и глобальный экономический кризис, 
который сейчас еще далек от завершения, 
навсегда изменили старый порядок. Ка-
ким будет новый — без преувеличения, 
зависит сегодня от каждого народа, от 
каждого государства.

 � Окончание на стр.3



С.Тигипко больше года раздумывал, выбирая между карьерой политика и чиновника.

У П.Лазаренко сегодня один путь: 
с вещами на выход.

Кремль предлагает Киеву договориться «по-хорошему».

Можно ли расценивать 
предоставление Беларуси скидок 
на газ как приманку для Украины? 

МИХАИЛ 
ПОГРЕБИНСКИЙ, 
политолог: 

— Да, это действительно определенный 
сигнал для украинских переговорщиков. 
Россия хочет показать: если вы пойдете на 
уступки в управлении трубой, мы пойдем 
на уступки в цене на газ. Россия четко дает 
понять, что без таких уступок надеяться на 
уменьшение цены на газ Украине не стоит. 
Для Украины это тревожный сигнал.
Со своей стороны Украина также шлет сигна-
лы — пугает Россию стокгольмским судом.

ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО, 
политолог: 

— Скорее всего, это обнародование того ва-
рианта, который они считают приемлемым. 
Переговоры фактически зашли в тупик. Нуж-
но искать какую-то компромиссную модель. 
В настоящий момент они показали свое 
видение этой модели. Эта модель содержит 
в себе прямые угрозы для Украины. Однако 
отправной точкой этот вариант может быть. 
Но если Россия думает, что мы видим только 
«скидку на газ» для Беларуси, то она глубоко 
ошибается.
Наш вариант — газовый консорциум. Комп-
ромисс, я думаю, нужно искать между этими 
двумя моделями. Российской и украинской.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСЕЙ ФЕДУН
24 августа, 49 лет

Член Комитета ВР по вопросам свободы 
слова и информации, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат V и VI созывов.

АЛЕКСАНДР 
СКИБИНЕЦКИЙ
26 августа, 64 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам национальной безопасно-
сти и обороны, представитель фракции 
БЮТ — «Батьківщина», народный депутат 
V и VI созывов.

АЛЕКСАНДР 
ПЕКЛУШЕНКО
29 августа, 57 лет

Первый заместитель председателя 
Комитета ВР по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налоговой 
и таможенной политики, заместитель 
председателя фракции Партии регионов, 
народный депутат IV—VI созывов.

ВАДИМ ГРИВКОВСКИЙ
29 августа, 44 года

Член Комитета ВР по вопросам строитель-
ства, градостроения и жилищно-комму-
нального хозяйства и региональной по-
литики, представитель фракции Народной 
партии, народный депутат VI созыва.

ВАЛЕРИЙ 
КОНОВАЛЮК
31 августа, 45 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам здравоохранения, замести-
тель председателя фракции Партии реги-
онов, народный депутат III, IV, VI созывов.

АЛЕКСАНДР КИРИЧЕК
31 августа, 45 лет

Член Комитета ВР по вопросам науки и об-
разования, представитель фракции Партии 
регионов, народный депутат VI созыва.

ВИТАЛИЙ БОРТ
1 сентября, 39 лет

Член Комитета ВР по вопросам аграрной 
политики и земельных отношений, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат V и VI созывов.

СЕРГЕЙ ГЛАЗУНОВ
1 сентября, 53 года

Секретарь Комитета ВР по вопросам 
экологической политики, природо-
пользования и ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат VI созыва.

ПОЛИТКУХНЯ

Объединяясь в реформах
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Основной политический сезон еще 
не начался, но уже в августе были 
сыграны две увертюры, которые 
обязательно скажутся на осеннем 
репертуаре. Социалисты со второй 
попытки вернули к руководству 
партией Александра Мороза, 
а Сергей Тигипко, наоборот, 
попрощался с самостоятельной 
партийной карьерой.

Если решение делегатов съезда СПУ 
все же было прогнозируемым, то инфор-
мация о слиянии «Сильной Украины» и 
Партии регионов стала сенсацией. Экспер-
ты разошлись во мнениях, что же сподвиг-
ло вице-премьера С.Тигипко, получивше-
го в первом туре президентских выборов 
13% голосов избирателей, отказаться от 
самостоятельной политической карьеры. 

С одной стороны, показатели 2010 го-
да вроде бы гарантировали Сергею Ле-
онидовичу со товарищи вхождение в 
парламент следующего созыва даже при 
увеличении проходного барьера. Кроме 
того, «Сильная Украина» могла объеди-
нить вокруг себя тех избирателей (преж-
де всего  молодое поколение), которые по 
каким-либо причинам не испытывают 
симпатий к «регионалам». Слияние 
«Сильной Украины» и ПР в одну партию 
оставляет эту нишу свободной для дру-
гих политических сил.

В качестве одного из мотивов объеди-
нения в СМИ называлась даже обещанная 
С.Тигипко перспектива карьерного по-

вышения в Правительстве — вплоть до 
высшей должности. Политологи такой 
сценарий называют маловероятным, 
но полностью не отвергают. По мнению 
Владимира Фесенко, «речь может идти о 
повышении статуса С.Тигипко не сегодня, 
а завтра, причем завтра — это чуть более 
отдаленная перспектива, возможно, 
2012 год».

2012-й — это, разумеется, после пар-
ламентских выборов. И теперь на них 
С.Тигипко пойдет в одной упряжке с 
партией власти. Что эксперты считают 
вполне закономерным: нельзя отвечать 
за реформы и одновременно их крити-

ковать. Причем об этом говорилось еще 
с того момента, как Сергея Леонидовича 
пригласили в новую правительственную 
команду. 

Правда, политолог Михаил Погребин-
ский не исключает, что к объединению 
С.Тигипко подтолкнуло падение рейтинга 
его партии и вероятность того, что она 
может не преодолеть проходной барьер на 
парламентских выборах, а также нежела-
ние «идти против партии власти». Теперь 
у «регионалов» не осталось реальных 
политических конкурентов на востоке 
и юге Украины, но нет и альтернативы 
для умеренных избирателей западных и 

центральных областей. Это, по мнению 
эксперта, сыграет на руку прежде всего 
следующему за С.Тигипко в рейтинге Ар-
сению Яценюку. 

Хотя для того, чтобы такой прогноз 
сбылся, необходимы по крайней мере 
какие-то усилия со стороны самого 
А.Яценюка. Но лидер «Фронта перемен», 
похоже, замахнулся на булаву лидера всей 
оппозиции, что исключает перетекание к 
нему голосов умеренного электората.

С другой стороны, эксперты допуска-
ют, что на ближайших парламентских 
выборах Николаю Азарову будет от-
ведена более привычная для него роль 
«хозяйственника». Отсутствие харизмы 
и консервативные взгляды на политику 
как обременительную составляющую 
власти объективно не позволят Партии 
регионов добиться успеха в избиратель-
ной кампании по всей стране. Поэтому 
сегодня для «регионалов» важно найти 
равноценную замену Виктору Януковичу 
(с его авторитетом и опытом участия в 
избирательной гонке), который не смо-
жет возглавить список «регионалов» на 
выборах 2012 года.

Кроме того, пример С.Тигипко до-
казывает остальным партиям необходи-
мость объединения вокруг объявленных 
Президентом реформ. И не в октябре 
2012-го, а уже сегодня. Те, кто займет вы-
жидательную позицию, рискуют через 
год оказаться вне законодательной жиз-
ни страны. Поэтому открытие очередной 
парламентской сессии обещает немало 
новых прогнозируемых сенсаций, под-
тверждающих центробежные тенденции 
в украинском политикуме. �

РЕЗОНАНС

Лазаренко 
выйдет 
на свободу
Бывший Премьер-министр Украины 
Павел Лазаренко будет освобожден из 
тюрьмы в Соединенных Штатах 
1 ноября 2012 года.

Как сообщил специалист по свя-
зям с общественностью Федерального 
бюро тюрем США Крис Бурке, 4 августа 
П.Лазаренко был переведен из федераль-
ного исправительного учреждения в 
Дублине (штат Калифорния) в Terminal 
Island (также в Калифорнии) — муж-
ское исправительное учреждение с 
пониженным уровнем безопасности.

Ранее П.Лазаренко собирались 
выпустить 11 января 2012-го. К.Бурке 
не сообщил, почему изменен срок за-
ключения, сославшись на свою неком-
петентность в этом вопросе.

Напомним: американская проку-
ратура обвиняла П.Лазаренко в вы-
могательстве, мошенничестве, перевоз-
ке украденных авуаров и отмывании в 
1994—1999 годах $280 млн. 25 августа 
2006-го окружной суд Сан-Франциско 
приговорил П.Лазаренко к 108 меся-
цам заключения и штрафу в $10 млн за 
отмывание денег и продажу за границу 
имущества, полученного незаконным 
путем во время работы на посту Премье-
ра Украины. Летом 2010-го срок заклю-
чения П.Лазаренко был сокращен еще 
на 7 месяцев — до 11 января 2012 года. �

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Дешевая приманка.
Украинско-российские отношения в газовой сфере заставили Путина блефовать
Сотрудничество между Украиной 
и Россией в газовой сфере 
стало камнем преткновения в 
межгосударственных отношениях. 
РФ настойчиво требует от 
Украины уступить в этом вопросе. 
Киев же упрямо не сдается. 
Чтобы хоть как-то урегулировать 
стратегически важный не только 
для обоих государств, но и 
для многих европейских стран 
газовый вопрос, на определенные 
уступки время от времени 
вынуждены идти как Украина, 
так и Россия. Однако легче от 
этого никому не становится. 
Пересмотра газовых контрактов 
периодически требует то одна, 
то другая сторона. Сегодня этой 
стороной является Украина.

Приговор с перспективой

Как утверждают эксперты, «газовое 
дело», возбужденное против Юлии Ти-
мошенко, может привести к пересмотру 
подписанных в январе 2010 г. газовых со-
глашений между Украиной и Россией. По 
крайней мере, такие далекоидущие цели 
Киева в случае вынесения обвинительного 
приговора бывшему Премьер-министру 
уже усмотрели в Кремле. Поэтому россий-
ская сторона заранее начала настаивать 
(см. №33 «ЗиБ». — Прим. ред.) на том, 
что контракты были подписаны без на-
рушений законодательства РФ и Украины. 

В то же время экс-президент Виктор 
Ющенко в конце допроса в Печерском 
райсуде заявил: «Украина должна ини-
циировать отмену газовых соглашений 
2009 г. Эти соглашения наносят огромные 
убытки нашей стране, и в ближайшие 
годы они являются наибольшим факто-
ром дестабилизации страны». Чтобы от-
вести от себя подозрения, В.Ющенко там 
же, в суде, заявил, что ключевые моменты 
переговоров между премьерами России 
и Украины происходили с глазу на глаз. 

Так это или нет — не суть важно. По 
крайней мере, не в этом масштабе. Важно 
(в первую очередь для самой Украины), 
что выгоду от газовых договоренностей 
Россия получила значительную. Участни-
ки переговоров от российской стороны на 
радостях даже признались представите-
лям СМИ: «Мы никогда еще не выпивали 
так много, как в те январские дни».

Обмывать россиянам действительно 
было что. Россия согласилась сбросить и 
таки сбросила Киеву цену на газ. Правда, 

только до 2010 г. Потом цена опять под-
скочила до $450 (эксперты считают, что 
сегодня такая цена является неподъемной 
для украинской экономики). 

Поговаривают, что Владимир Пу-
тин тогда, во время встречи тет-а-тет с 
Ю.Тимошенко, надавил на Юлию Влади-
мировну, напомнив ей об уголовном деле, 
связанном с ее предпринимательской 
деятельностью. Украинские следователи 
по «делу Тимошенко» считают, что речь 
идет о приговоре Московского гарнизон-
ного военного суда в отношении генерала 
российской армии Георгия Олейника. 
Его осудили за нецелевое использо-
вание $323 млн. На эту сумму корпорация 
«Единые энергетические системы Укра-
ины», к которой на то время имела непо-
средственное отношение Ю.Тимошенко, 
недопоставила строительных материалов 
российским военным. В нашей прокурату-
ре допускают, что В.Путин мог намекнуть 
Юлии Владимировне на возможность «реа-
нимирования» этого дела. 

Не лишенной логики выглядит пози-
ция третьего Президента Украины отно-
сительно самого «газового дела»: «Уста-
новление истины будет невозможным 
без привлечения к судебному следствию 
участников переговоров от российской 
стороны — Путина и Миллера. Привлече-
ние этих людей как свидетелей является, 
по моему мнению, обязательным условием 
для выяснения всех обстоятельств заклю-
чения такого соглашения». 

Кремлевский блеф

От встречи в Сочи между президен-
тами двух стран — Украины и России — 
многие, включая аналитиков, ожидали 
какого-то прояснения ситуации, сложи-
вшейся вокруг газового вопроса. 

Накануне Премьер-министр Украины 
Николай Азаров заявил, что наше Прави-
тельство надеется договориться с Россией 
о цене на газ: на третий квартал 2011 г. — 
$348, на четвертый — $388.

Россия не отказывается от пересмотра 
газовых соглашений. Впрочем, получить 
от такого пересмотра хочет ни много 
ни мало — газотранспортную систему 
Украины.

Похоже, в самой РФ надежды на, ко-
нечно же, позитивное для России реше-
ние газового вопроса не теряют. Более 
того, в сложившейся ситуации (речь идет 
о «газовом деле» против Ю.Тимошенко) 
Россия не боится рассчитывать и на вы-
игрыш.

Официальная Москва настойчиво 
пытается навязать Киеву российско-бело-
русский сценарий развития газовых от-
ношений. Руководство страны не полени-
лось даже провести такую себе (иначе не 
назовешь) промоакцию. С привлечением, 
конечно, белорусской стороны.

В канун переговоров между Советом 
министров России и Беларуси В.Путин на 
официальном уровне пообещал Белару-
си с 2012 г. предоставить существенную 
скидку на газ, хотя ранее ей неоднократно 
было в этом отказано. 

По оценке экспертов, которые исходи-
ли из схем российско-белорусских подсче-
тов, цена для Беларуси может составить 
$200 и равняться внутрирыночной цене 
в России. Самому же «Газпрому» скидка 
для Минска обойдется приблизительно 
в $3 млрд. 

Однако в результате такой договорен-
ности Беларусь целиком и полностью по-
теряет контроль над газотранспортной си-
стемой своей страны. Напомним, что 50% 
газотранспортной системы Беларуси (как 
следствие предыдущих договоренностей) 
уже принадлежит «Газпрому».

Между тем заявленную цену на газ 
для Беларуси РФ пытается использовать в 
качестве приманки для Украины. 15 авгу-
ста в Сочи во время встречи российского 
президента Дмитрия Медведева, украин-
ского министра энергетики Юрия Бойко 
и председателя «Газпрома» А.Миллера 
российская сторона заявила, что Киеву 
и Москве стоит строить сотрудничество 
в газовой сфере по модели белорусских 
коллег.

«На контрасте Россия демонстрирует 
свое доброжелательное отношение к Бе-
ларуси. Кремль показывает В.Януковичу, 
какой уровень преференций могла бы 

получить Украина», — считает замести-
тель гендиректора Центра политических 
технологий Алексей Макарик. 

Реально же кое-кто из аналитиков 
даже допускает, что никакой скидки на 
российский газ для Беларуси не будет...

Не может не настораживать и тот факт, 
что первыми тему приманки для Украины 
подняли сразу несколько ведущих россий-
ских СМИ. Говорить об уровне свободы 
слова в этой стране сегодня не приходит-
ся. Поэтому остается непонятным: зачем 
РФ открывает глаза Украине на сам факт 
заманивания? 

Как бы то ни было, Украина за приман-
кой не пошла. Позиции здесь непреклон-
ны. «Беларусь идет своим путем, Укра-
ина — своим», — сказал Н.Азаров. Для 
него «белорусский вариант» не является 
приемлемым. Свою газотранспортную 
систему Украина отдавать не собирается. 
Не спешит рассматривать и возможность 
вступления в Таможенный союз России, 
Беларуси и Казахстана.

На все возможные (более или менее 
приемлемые) уступки, кажется, Украина 
уже пошла. Каким будет дальнейший ход 
событий — покажет время.

Сегодня же очевидным остается 
только одно: в лице Виктора Януковича 
Россия получила явно не того человека, 
на которого делала ставку на позапро-
шлых-прошлых президентских выборах. 
Уже хорошо видно, что В.Янукович не 
только не будет сдавать России Украину, 
но и готов пойти на все ради интересов 
своей страны.

Серьезным козырем официального 
Киева сегодня является карта «Тимо-
шенко». Разыгрывать ее в интересах го-
сударства Украина, кажется, не боится и 
в международных судах. �

2 новости и комментарии



ТОРЖЕСТВА

Движение вперед по компасу истории.
Виктор ЯНУКОВИЧ: «Украинский народ достойно сдал экзамен на свободу и независимость!»

 � Окончание, начало на стр.1

За годы независимости мы преодолели 
комплекс, складывавшийся столетиями, — 
комплекс второсортности. Не менее важно сегод-
ня преодолеть и распространенное в обществе 
чувство апатии.

Мы научились преодолевать кризисы 
собственными силами. Мы двигались впе-
ред, изменяли свое представление о мире, 
о своих возможностях и своей истори-
ческой миссии. Мы должны наконец осо-
знать, что настоящий фундамент нашего 
двадцатилетия — вековой опыт поиска и 
развития государственности, духовности и 
культуры. Должны помнить и то, что наша 
история всегда была неразрывно связана 
со становлением европейской цивилизации.

Краеугольным камнем этого фундамен-
та является наследие государственности от 
Киевской Руси, которая была неотъемлемой 
страницей истории европейского средневе-
ковья. С этой державой считались церкви и 
монархии Европы. С ней выгодно торговали. 
Ее города поражали красотой.

«Гардарика — страна городов» — так в 
некоторых средневековых текстах упомина-
ется Русь. В те славные времена Киевская Русь 
стала одним из духовных центров европей-
ской христианской цивилизации. Украина с 
гордостью продолжает эту миссию и сегодня.

Сложные времена Украины-Руси, охва-
тывающие несколько веков, когда украинские 
земли и население находились в составе дру-
гих государств, не помешали нашим прадедам 
сохранять и развивать города, архитектуру, 
создавать образовательные центры, обеспе-
чивать хлебом и другим продовольствием 
европейские рынки, сочетать просветитель-
ские процессы с традициями культурного 
наследия, сохранять православную веру и 
толерантное отношение к другим церквям.

Особое место занимает казацкая эпоха, ко-
торая останется в истории славной страницей 
на пути к новой государственности.

Идея нового, современного государства в 
семье свободных европейских народов, с кото-
рой связаны имена выдающихся украинских 
ученых, философов и просветителей, поэтов, 
писателей, вдохновляла романтиков в бурные 
годы европейской весны народов девятнад-
цатого века и основателей самостоятельной 
украинской республики в начале двадцатого.

К сожалению, стремлениям к незави-
симости не суждено было осуществиться. 
Республиканские проекты сгинули в горниле 
Гражданской войны и социалистического 
переворота. Но обретенная и утраченная неза-
висимость, полугосударственный статус ново-
образованной УССР в составе СССР — это не 
только трагические и героические страницы 
из учебника. Именно в ХХ веке, ценой жертв 
коммунистической системы и десятилетий 
несвободы, Украина все же появилась на ми-
ровой карте.

Вместе с другими народами украинцы 
победили нацизм во Второй мировой войне. 
Руками миллионов тружеников была созда-
на прочная основа современной индустрии. 
Украина получила свое первое призна-
ние как один из основателей Организации 
Объединенных Наций.

Сложной и трагической в годы совет-
ской Украины была судьба тех, кто пытался 
дорогой ценой ускорить течение истории. 
«Красное столетие», как определил эту эпоху 
наш философ-современник Мирослав Попо-
вич, сделало рождение независимой Украины 
необратимым.

И если сегодня спросить: что же стало 
решающим в рождении государства Украина, 
что сохранило ее земли и обеспечило единство 
граждан, независимо от региона и этнического 
происхождения? Ответ: признанная всеми 
идея независимости, единство народа и име-
ющийся опыт государственности. Это — осно-
ва, на которой выросла молодая республика 
Украина в начале 90-х годов ХХ века.

По сути, для нашего многонациональ-
ного народа идея независимости стала 
объединяющей духовной силой, которая 
включает в себя такие ценности, как свобо-
да, гуманизм, демократия, толерантность, 
справедливость, социальное единство. Укра-
инская политическая нация ныне стала 
неотъемлемой составляющей семьи европей-
ских народов.

Уверен — навсегда!

Дорогие соотечественники!
В бурные 90-е выбор пути нашего раз-

вития был непростым. Как в обществе, так и 
среди политиков не было единства и четкого 
понимания того, какое государство и какое 
общество нужно строить.

Вспомним те годы.
Экономический коллапс, производство 

почти остановлено. Миллионы безработных. 
В украинских семьях — снова бедность, будто 
по стране прокатилась война. На улицах — 
расцвет преступности. Инфляция измеряется 
сотнями процентов. И все это происходило в 
условиях внешнего давления по поводу имев-
шегося тогда у Украины ядерного оружия, 
быстрого «демонтажа» рублевого простран-
ства, распада старых производственных связей.

Создание государства было важной за-
дачей первых лет. Но в те годы, и это надо по-
нимать и помнить, люди в большей мере зани-
мались одной задачей — как выжить семьям и 
как найти место в новом, еще непонятном для 
них мире. Романтизм национального возрож-
дения поступался социальному отчаянию и 
растущим протестным настроениям.

Первые шаги на пути экономических 
преобразований середины 90-х на некоторое 
время уравновесили ситуацию в стране.

Частная собственность, развитие пред-
принимательства и действительно знамена-
тельное событие — принятие Конституции 

независимой демократической Украины — 
создали новую реальность.

Украину признали и в Украину поверили.
Именно в начале XXI века наше госу-

дарство получило уникальный шанс через 
реформы войти в круг стран — участниц 
европейского интеграционного процесса. 
Говорю искренне: я и по сей день считаю, что 
экономическая динамика роста, пик которой 
пришелся на 2003—2004 годы, могла бы стать 
прекрасным фундаментом последующих глу-
боких модернизационных изменений.

Именно в те годы Украину начали при-
знавать как будущий центральноевропейский 
центр развития. Росло благосостояние граждан, 
и это ощущала каждая семья. У нас был шанс 
на ускоренный успех. Если бы не одно «но». Тра-
гическая смерть журналиста Георгия Гонгадзе 
и последующий так называемый кассетный 
скандал стали поводом для длительных «боев 
без правил» за власть.

Конечно, в условиях экономического 
подъема люди хотели и новых, качественных 
изменений. Неэффективная политическая 
система, не всегда справедливое правосудие, 
коррумпированный чиновничий аппарат 
тормозили развитие. Вместе с тем подмена 
реальной политики примитивным популиз-
мом, идеологическое шаманство и вождизм 
дестабилизировали ситуацию.

2004 год стал годом своеобразного пере-
лома. После «оранжевых» событий 2004 года 
мы все пережили 5 фактически потерянных 
лет жизни государства. Украинская полити-
ка была превращена в бесконечное ток-шоу. 
Общество снова, как и в первые годы неза-
висимости, было искусственно погружено в 
дискуссии об истории, что провоцировало 
новые конфликты и недоразумения.

Экономика вошла в пике, ее управляе-
мость была фактически утрачена. Внешняя 
политика подменялась ритуалом, а на прак-
тике — лишь декларации и сомнительные 
прожекты и контракты, такие как газовое 
соглашение 2009 года.

Напомню также, что страна вынужденно 
пережила эксперимент с непродуманной рефор-
мой политической системы и неоправданные 
досрочные выборы в парламент в 2007 году. 
Как логическое следствие, расшатанная и 
расхристанная страна оказалась не готова к 
вызовам мирового экономического кризиса 
и оказалась среди лидеров экономического 
спада. Реальной угрозой стал дефолт по внеш-
ним обязательствам государства.

После президентских выборов 2010 года 
мы исправили ситуацию. Эффективная анти-
кризисная политика и курс на модернизацию 
страны, системные реформы в экономике и 
социальной сфере дают нам новый шанс. И в 
этот раз мы не имеем права его терять.

Какие же уроки мы должны вынести из 
собственной истории?

Первый урок и, наверное, главный: неза-
висимое государство — это не подарок на всю 
жизнь. Независимость нужно доказывать и 
укреплять каждый день. Это дело каждого 
гражданина: предпринимателя и учителя, 
шахтера и министра, пенсионера и студента. 
Не популизм и красивые лозунги обеспечи-
вают независимость. А только реальные дела 
и повседневная работа.

Урок второй: «недореформированность» 
страны — главный фактор социальных бед и 
нестабильности. Очевидно, что нужна систем-
ность и последовательность изменений, глубо-
кая модернизация страны. Мировой кризис 
еще раз подтвердил, что в современном мире 
даже самые сильные страны могут стать банк-
ротами, если не способны к саморазвитию. 

Урок третий — нужно утверждение пра-
вовой и упорядоченной демократической 
системы. Для многих украинских политиков 
демократия стала синонимом произвола и без-
ответственности. Досадно, что и для многих 
моих соотечественников политика «красивого 
слова» выглядит более привлекательной, чем 
политика законного порядка и реальных дел. 
Сколько еще нужно уроков, чтобы избавиться 
от болезней анархизма и популизма?

Урок четвертый: коррумпированная 
система власти уничтожает любую реформу. 
Признаю, что и в нынешней власти уровень 
коррупции остается критически высоким. Я 
объявил войну коррупции и подчеркиваю — это 
не просто лозунг. В этой войне не будет «своих» 
и «чужих». И кто еще не понял — почувствует, 
как говорят, на своей собственной шкуре уже 
в ближайшее время. Это также мой ответ 
тем, кто хочет политиканством и демагогией 
подменить правосудие. Заявляю открыто: 
ничего у них не выйдет. Хватит жить по пра-
вилам политического шоу. Только справед-
ливое правосудие и закон, а не политическая 
целесообразность должны определять, было 
действие гражданина преступлением или нет. 
Это моя принципиальная позиция.

И пятый урок. Все годы независимости 
мы ощущали дефицит гуманизма, человеч-
ности в отношениях между государством и 
гражданами. Никакие реформы, никакие 
политические инициативы не будут иметь 
поддержки и понимания, если они не решают 
проблемы конкретного человека. Граждане 
должны наконец ощутить, что они живут не 
в государстве, где господствуют бюрократия 
и право сильного, а в собственной республике, 
которая проявляет заботу о каждом.

Уверен: мы вместе построим такую страну!

Уважаемые сограждане! Дорогие дру-
зья!

Сегодня я с уверенностью утверждаю: 
в Украине есть широкий консенсус по по-
воду того, какую страну мы создаем вместе. 
Это — современное, демократическое, пра-
вовое, высокотехнологическое и развитое 
государство, которое является неотъемлемой 
составляющей европейского цивилизацион-
ного пространства. И эта цель объединяет 

всех украинцев, независимо от политических 
предпочтений или веры. Путь ее достижения 
безальтернативен — это реформы и глубокая 
модернизация страны.

В ближайшее время Украина будет в Евро-
пейском сообществе и войдет в круг развитых 
стран. На пути к этой цели мы должны решить 
ряд стратегических задач, от которых в боль-
шой мере зависит будущее Украины.

Буду откровенен: впереди нас ждут не-
простые времена. Сохраняется реальная угроза 
второй волны мирового экономического кри-
зиса. Уже сейчас Правительство нарабатывает 
пакет антикризисных мер, которые нацелены 
на предотвращение финансовой нестабиль-
ности и спада производства. Таких провалов, 
которые были допущены властью в 2008—
2009 годах, не будет.

Уверен: мы справимся с новыми вызовами 
и выйдем на траекторию стабильного про-
грессивного развития еще более сильными. 
Поэтому заботимся о настоящем, работаем на 
перспективу. Приоритеты политики модерни-
зации и направления реформ были изложены 
в ежегодном послании Президента и Програм-
ме экономических реформ.

Сегодня же, пользуясь возможностью, 
хочу акцентировать внимание на общих за-
дачах на перспективу.

Прежде всего необходима гуманизация 
реформ. В первую очередь, во всех реформа-
торских направлениях должны быть четко 
определены качественные характеристики и 
социальное содержание предлагаемых изме-
нений. Как завтра и послезавтра будут жить 
люди, какие будут иметь возможности полу-
чить качественное образование и профессию, 
как обеспечиваются гарантированные Кон-
ституцией основные права и свободы — имен-
но на эти вопросы должны отвечать реформы.

Опыт подготовки и внедрения налоговой 
реформы еще раз подтвердил: окончательные 
решения должны приниматься только пос-
ле широкого общественного обсуждения, 
независимых экспертиз и учета интересов 
тех групп населения, которых эти изменения 
непосредственно касаются. Требую от Коми-
тета реформ и Правительства максимального 
использования механизмов социального диа-
лога и партнерства.

Работа над внедрением пенсионной 
реформы, а точнее, ее первого этапа показала 
важность и эффективность регулярных пар-
ламентских слушаний, которые позволяют 
учесть позиции ведущих политических сил, 
общественности и профессиональных кругов. 
Считаю, что на будущее каждое реформатор-
ское направление должно пройти все звенья: 
«Комитет реформ — социальной диалог и 
общественное обсуждение — парламентские 
слушания», и лишь потом воплощаться в 
конкретные решения. Именно по этому пути 
должны быть подготовлены реформы обра-
зования и здравоохранения.

Я обращаюсь к политикам и членам 
Правительства, которые сейчас стараются 
заниматься реформами и пропагандируют 
их: научитесь, пожалуйста, в конце концов, 
понятно и по-человечески объяснять нашим 
гражданам, каковы цели и каковы результаты 
ваших решений. Вы обязаны научиться 
слышать и понимать проблемы каждого 
гражданина. Ведь, условно говоря, чуть ли не 
половина проблем, связанных с внедрением 
реформ, возникает потому, что часто люди не 
сориентированы по поводу задач и послед-
ствий предлагаемых изменений. А потому 
часто растеряны и не согласны с изменениями. 
Мы обязаны доносить свои планы и решения 
своевременно и понятно.

Защищенная старость и гарантированная 
достойная пенсия для пенсионеров, возмож-
ности для накопления пенсий работающих 
с использованием современных рыночных 
инструментов, гарантированность и доступ-
ность качественного образования для детей и 
молодежи, возрождение детсадов и средних 
учебных заведений, создание современной и 
обеспеченной системы медицинских учреж-
дений — это неполный перечень приори-
тетов пакета социальных реформ. Именно 
эти реформы нацелены на внедрение новых 
стандартов и качества жизни.

Следующая задача — обеспечение высо-
ких темпов и нового качества роста. Посте-
пенно, но неуклонно украинская экономика 
выходит из кризисного состояния. 

Однако, чтобы Украина заняла достойное 
ее место в послекризисном мире, исключи-
тельно восстановления докризисного уровня 
экономики мало. Необходимо новое качество 
экономического роста, которое интегрирует 
экономические и социальные результаты 
развития, национальный социально-эконо-
мический прогресс и утверждение позиций 
в международном разделении труда.

Пришло время инвестиционно-инно-
вационной модернизации страны — фор-
мирования качественно новой экономики, 
основанной на ускоренном освоении 
знаний и производстве инновационной, 
высокотехнологической продукции, ди-
намичном спросе на внутреннем рынке и 
высокой конкурентоспособности на ми-
ровом рынке. Сохраненный на сегодня 
научный комплекс способен эффективно 
продуцировать результаты мирового уровня. 
Сформированный научно-технологический 
потенциал в ракетно-космической, авиа-
строительной промышленности, сельском 
хозяйстве, пищевой промышленности, маши-
ностроении и в других сферах производства 
может стать основой для формирования 
новых точек роста.

Нам удалось восстановить действен-
ность государства в реализации масштабных 
системных экономических проектов нацио-
нального уровня. Показательный пример 
этого — подготовка к проведению в Украине 
Евро-2012. В условиях жесткого финансового 

кризиса мы сконцентрировали ресурсы государ-
ства и бизнеса, совместно реализовали масштабные 
инфраструктурные проекты, которые имеют 
большое значение для оживления экономики 
в целом, улучшения инвестиционной среды 
страны. Считаю, что такой подход должен вне-
дряться и в дальней-шем — при проведении 
жилищно-коммунальной реформы, развитии 
национальной транспортной инфраструктуры, 
возрождении оборонного комплекса и 
высокотехнологических производств.

Главный залог динамичного эконо-
мического роста на современных началах — 
настоящего экономического фундамента 
национальной независимости — во всесто-
роннем развитии отечественного бизнеса, 
создании соответствующих правовых и 
экономических предпосылок. С этой целью 
вводится регуляторная реформа.

Продолжения требует налоговая ре-
форма. Честный бизнес, который работает 
в прозрачной регуляторной среде, платит 
приемлемые налоги и уверен в незыблемости 
«правил игры», должен стать главной движу-
щей силой экономики современной Украины. 
Формирование солидарной ответственности 
государства и бизнеса за экономическое могу-
щество страны — это путь, который должен 
утвердить достижения 20 лет независимости 
Украины в ХХІ веке.

Украина имеет огромный потенциал 
в привлечении иностранных инвестиций. 
Однако послекризисный мир будет характе-
ризоваться повышенной конкуренцией за 
инвестиции в мировом масштабе. Именно 
возможность прибыльного ведения бизнеса, 
опираясь на богатый человеческий потенциал, 
перспективные секторы экономики, выгодное 
геостратегическое положение Украины, а не 
эксплуатация ее природно-ресурсного по-
тенциала должна стать главным источником 
инвестиционной привлекательности нашей 
страны в новейшем мире.

Потенциал национальной экономики в 
полной мере будет раскрыт благодаря проведе-
нию масштабной аграрной реформы. Первый 
важный шаг — реформа земельных отноше-
ний. Мировой продовольственный кризис, 
который только набирает обороты, обуслав-
ливает значительное усиление внимания к 
украинскому аграрному ресурсу. Поэтому мы 
должны понять, что затягивание с реформами 
усиливает риски его бесконтрольного «рас-
таскивания». Львиная доля дохода от исполь-
зования украинских сельскохозяйственных 
земель должна принадлежать тем, кто на них 
работает. На это и должна быть ориентирована 
земельная реформа.

Это требует подготовки к внедрению 
полноценного рынка земли — завершения 
установления и оформления прав собствен-
ности на землю, формирования механизмов 
защиты прав собственников, нормирования 
эффективного использования земель соб-
ственниками по прямому назначению.

Одна из ключевых задач национального 
развития — утверждение основ республи-
канской демократии. Эффективная система 
управления любого государства основывается 
на трех фундаментальных положениях: 
нацио нальной традиции и культуре, верхо-
венстве права и демократических практиках, 
которые пронизывают все общество и создают 
основу демократической легитимности влас-
ти. Собственно, это и есть республиканская 
идея — «страна как общее дело», реализация 
которой возможна при условии системной 
модернизации страны.

Наряду с экономической трансформаци-
ей необходима конституционно-правовая, а 
в широком контексте — демократическая 
модернизация. В это понятия вкладывается 
не только приведение законодательно-нор-
мативной базы Украины в соответствие с 
европейскими стандартами и нашими внеш-
ними обязательствами. Демократическая 
модернизация рассматривается нами как 
окончательный разрыв с советским прошлым 
и его деформированными практиками 
управления, как реальный путь преодоления 
коррупции и бюрократизма, популизма и по-
литической безответственности.

За 20 лет независимости Украина как 
государство динамично развивалась. И то, 
что такое развитие на определенных этапах 
нуждается в пересмотре Основного Закона — 
вполне естественно. Обновление консти-
туционного поля является закономерным 
явлением, которое отвечает общественному 
развитию.

Конституционная реформа в Украине 
стартовала. Мною поддержана инициатива 
создания ассамблеи для подготовки изме-
нений в Конституцию Украины. Мировой 
опыт показывает, что такая модель начала 
конституционного процесса является демо-
кратической и перспективной и уже нашла 
свою поддержку в европейских институциях, 
в частности в Венецианской комиссии.

Вопросы, которые найдут место в но-
вой Конституции, которые мы очень часто 
слышим в этом контексте: суть и сроки изме-
нений, возможности участия общества в на-
работке изменений в Конституцию Украины. 
Все это мы должны осознавать. Получить 
ответы на эти вопросы можно будет после 
начала работы Конституционной ассамблеи. 
Однако целью обновления Основного Закона 
является утверждение качественно новой де-
мократической модели политической системы 
европейского образца, которая должна пол-
ностью обеспечивать принципы соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, народо-
властия, верховенства права, эффективного 
государственного управления.

Сроки внесения изменений в Конститу-
цию Украины должны быть оптимизированы. 
С одной стороны, процесс обновления Кон-
ституции должен быть основательным, 
профессиональным и открытым, с другой 

стороны — Украина нуждается в этих измене-
ниях, и искусственно затягивать процесс об-
новления Основного Закона также недопустимо.

Правовая модернизация прежде всего 
предусматривает изменение философии и 
подходов к государственному управлению, 
развитию гражданского общества и завер-
шение судебной реформы, начало реформы 
местного самоуправления, реформирование 
избирательной системы. Комплексное и сис-
темное усовершенствование избирательного 
законодательства является одним из важных 
направлений реформ в Украине.

Краткосрочная цель этого процесса — 
проведение парламентских выборов в октябре 
2012 года на новой нормативной основе, ко-
торая исправляет недостатки существующей 
пропорциональной модели парламентских 
выборов, позволяет учесть ряд рекомендаций 
ОБСЕ, Венецианской комиссии. Стратегиче-
ски же национальное избирательное законо-
дательство должно стимулировать развитие 
парламентаризма, партийной системы, реаль-
ного местного самоуправления и развиваться 
в направлении комплексно-системного усо-
вершенствования с целью его кодификации.

Мы должны решить стратегическую зада-
чу — формирование эффективной публичной 
власти. Сегодня речь идет о необходимости 
целостной идеологии, системном подходе и 
наработке нового алгоритма конституцион-
но-правового регулирования отношений в 
сфере местного и регионального развития. 
Приоритет должен быть отдан в первую оче-
редь потребностям территориальных общин.

Мы взвешенно подходим к вопросу ком-
петенции, прогнозирования всех рисков и 
вызовов, расчета ресурса, которым государ-
ство может наделить местное самоуправление. 
Сейчас прорабатывается концепция реформы 
поддержки регионального развития, соответ-
ствующие изменения в налоговое и бюджет-
ное законодательство.

Давно назрела потребность реформы 
административно-территориального устрой-
ства. Реформа местного самоуправления 
должна быть избавлена от конфликтов, име-
вших место во время предыдущих попыток 
реформировать административно-террито-
риальное устройство. Я хочу, чтобы все меня 
поняли. Речь идет о формировании удобной 
«среды» для жизни граждан, а не только об 
оптимизации системы управления.

Еще одна важная и неотложная зада-
ча. Страна должна уметь защищать свои 
национальные интересы. А для этого нужны 
эффективные Вооруженные силы, органы 
сектора безопасности.

Мы начинаем глубокую военную рефор-
му, направленную на создание Вооруженных 
сил, способных надежно защитить интересы 
Украины в реальных условиях. Завершает-
ся подготовка стратегических документов, 
которые определят будущие очертания нашей 
армии и флота. Уверен, что Правительство 
сможет обеспечить надлежащее финансиро-
вание этих преобразований.

На Службу безопасности Украины, 
разведывательные органы в условиях вне-
блоковой политики также возлагается особая 
ответственность. От их профессиональных и 
эффективных действий, преданности Консти-
туции и демократическим ценностям зависит 
способность реализовывать неотложные цели 
государственной политики, обеспечивать без-
опасность общества и государства.

Дорогие соотечественники!
Проведение внешней политики нацио-

нального прагматизма требует последова-
тельности и предсказуемости. Я рассчитываю 
на то, что именно в 2011 году мы завершим 
переговоры с Евросоюзом о политической 
ассоциации с ЕС и создании углубленной и 
всеобъемлющей зоны свободной торговли. 
Это станет убедительным свидетельством 
необратимости нашего цивилизационного 
выбора и практических шагов по внедрению 
европейской общественной модели в Украине. 
Мы должны использовать этот потенциал 
и прогресс как стимул для дальнейшей мо-
дернизации нашего государства, экономики, 
социальных институтов.

Вместе с тем партнерство с Россией 
и странами СНГ было и остается нашим 
стратегиче ским приоритетом. Мы сможем 
убедить наших партнеров, что стратегичес-
кое экономическое партнерство — это на-
иболее выгодный и перспективный формат 
наших отношений. А для Украины такая 
модель взаимоотношений с Евросоюзом и Рос-
сией и другими странами Таможенного союза — 
это практическая реализация стратегии 
экономической консолидации на Евразий-
ском континенте.

Украина может и должна стать си-
лой, которая соединяет континентальные 
экономические союзы. Мы будем и впредь 
развивать стратегическое партнерство с 
Соединенными Штатами Америки, Китай-
ской Народной Республикой и странами Тихо-
океанского региона. Но эта амбициозная цель 
требует сильной и уверенной в себе Украины.

Мы сохраняем и приумножаем капитал 
партнерских отношений с лидерами и За-
пада, и Востока, наращиваем свое присут-
ствие в перспективных регионах мира, где 
утверждаются новые центры развития. В 
современном глобализированном и сложном 
мире мы должны утвердиться как сильное 
и амбициозное государство, которое имеет 
прочный фундамент и способно отвечать на 
вызовы бурного XXI века — века глубоких 
мировых трансформаций. Готовы ли мы к 
этому испытанию? Глубоко убежден — да!

И я в это верю! И я знаю, как достичь этой 
цели!

С Днем независимости, дорогие сооте-
чественники! �
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Ученый защитнику не советчик.
Николай СИРЫЙ: «Любое решение суда, в основу которого положено 
общественное мнение вместо нормы права, является незаконным»

ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Известная фраза о том, что 
все сказанное может быть 
использовано против вас, 
применима не только в уголовном 
процессе. В начале августа Юлия 
Тимошенко в «трибунном» запале 
пожаловалась журналистам, что ее 
новый защитник Николай Сирый, 
подключившись к процессу, сразу 
почувствовал на себе давление: якобы 
стали поговаривать о том, что его 
кандидатская диссертация —
плагиат. И кто бы стал поднимать 
архивы, если бы не Юлия 
Владимировна, заинтриговавшая 
юридическую общественность. 
Насчет плагиата — не нам судить, 
но выводы, содержащиеся 
в работе, причем вполне 
обоснованные, идут вразрез с 
линией защиты в «газовом деле». 

Под давлением общественности

В исследовании на тему «Реализация 
принципа гласности в деятельности 
суда первой инстанции по уголовным 
делам», которое в 1991 году Н.Сирый 
подал на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук, содержится, 
в частности, такой ключевой вывод: 
«…влияние общественного мнения на 
деятельность суда допустимо только в 
рамках общедемократических институ-
тов, при строгом соблюдении принципа 
независимости судей и уважения к авто-
ритету суда».

Автор делает акцент на том, что «одно-
значно недопустимо чье-либо требование, 
обращенное к суду, учитывать определен-
ное общественное мнение при рассмотре-
нии конкретного уголовного дела. И на 
этот счет абсолютно справедливо заме-
чание Ю.М.Грошевого, подчеркнувшего, 
что «общественное мнение, как бы сильно 
и определенно оно ни было выражено, не 
может заменить норм права». 

Из этого посыла Н.Сирый делает сле-
дующий вывод: «Суд не только не обязан 
выполнять требования общественного 
мнения, но он и не вправе подменять за-
кон мнением общественности. Всякое ре-
шение суда, в основу которого положено 
общественное мнение вместо нормы права, 
является незаконным» (стр.190).

Далее автор приводит несколько при-
меров из практики принятия решений 
под давлением общественности. «Резуль-
татом такого общественного воздействия 
становится, как правило, принятие не-
законного судебного решения, а кроме 
того, искажается судебная процедура», — 
подчеркивается в научном исследовании.

В качестве форм незаконного и недо-
пустимого влияния общественного мнения 
на суд при рассмотрении уголовных дел 
Н.Сирый называет: 

• обращенные к суду требования, 
ульти матумы под угрозой проведения 
забастовок, массового гражданского не-
повиновения, иных акций;

• проведение митингов, организацию 

пикетов у здания суда во время судебного 
разбирательства; 

• оказание организованного давления 
на суд в зале судебного заседания во время 
рассмотрения дела, включая использование 
плакатов, транспарантов и т.п.;

• угрозы, преследования, оскорбления 
в адрес судей.

Исходя из этого, автор приходит к 
выводу, что «поддержание авторитета, 
незыблемости судебной власти — важ-
нейшая задача всякого демократического 
общества» (стр.199). «Таким образом, в 
условиях гласного судопроизводства и 
свободного формирования общественно-
го мнения деятельность уголовного суда 
должна осуществляться вне зависимо сти 
от какого-либо внешнего давления. А любое 
судебное решение, как результат оказанного 
на суд давления со стороны общественного 
мнения, должно подлежать отмене как не-
законное, принятое с грубым нарушением 
принципа независимости суда», — отмеча-
ется в работе (стр.200).

«Усилители» влияния

Особое внимание в исследовании уде-
лено и роли средств массовой коммуника-
ции. «Кроме того, что любая информация, 
помещенная на страницах печати или 
переданная по радио, телевидению, име-
ет достаточно весомую силу социального 
влияния, в том числе на суд, она играет и 
другую роль. А именно, привлекая вни-
мание к затронутым вопросам все новых 
и новых людей, сведения, передаваемые 
средствами массовой информации, су-
щественно воздействуют на расширение 
социальной базы общественного мнения. 
Таким образом, широкое информиро-
вание способно быстро, в кратчайшие 
сроки, значительно увеличить силу об-
щественного мнения, а значит, и силу 

давления на суд в случаях, когда мнение 
общественности не совпадает с мнением 
суда по конкретному уголовному делу», — 
указывает автор (стр.203—204).

Поэтому, по мнению Н.Сирого, «по-
длинной открытости судопроизводства 
должны корреспондировать надежные 
средства и способы защиты суда от нега-
тивного, вредного воздействия со стороны 
общественного мнения. Необходимость 
в них обусловлена тем, что в право-
вом государстве «суд толпы» не может 
возвышаться над судом официальным…». 
Поскольку «все, что не отвечает требова-
ниям, пониманию публики, отвергается 
тут же или воспринимается как желание 
суда обойти закон», — отмечает автор.

Как же судьям противостоять этому 

«вредному воздействию»? «Меры защиты 
суда от незаконного влияния обществен-
ности предполагают как оказание воздей-
ствия на формирование общественного 
мнения, т.е. предотвращение искажений, 
деструктивных тенденций в нем, так и 
противодействие, непосредственную 
защиту от уже сформировавшегося, на-
рушающего независимость суда, мнения 
общественности. Здесь наиболее выпукло 
выделен вопрос независимости судебной 
деятельности, и это не случайно, так как 
данный момент неминуемо присутствует 
там, где соприкасается сфера судопро-
изводства и сфера общественного мне-
ния», — советует Н.Сирый. 

Равенство в допуске

Естественно, на тех процессах, где 
присутствуют СМИ, у суда возникают и 
дополнительные заботы, связанные с до-
пуском журналистов, проведением видео-, 
фотосъемки и т.п.

В этих вопросах Н.Сирый категори-
чен: «Очередность допуска публики в 
зал судебного заседания недопустимо 
основывать на каких-либо преимуще-
ствах отдельным лицам или категориям 
граждан. Должен действовать общий 
порядок, обеспечивающий равные воз-
можности всякому лицу присутствовать 
в открытом судебном заседании». Автор 
считает, что «журналисту самому сле-
дует думать о том, как попасть на тот 
или иной судебный процесс». И вопрос 
обеспечения допуска «ни при каких об-
стоятельствах не должен превращаться 
в заботу суда».

Для обеспечения контроля обще-
ства за судебной деятельностью, по 
мнению Н.Сирого, «необходимым и 
достаточным… является предостав-
ленная возможность видеть и слышать 
в полном объеме все то, что происхо-
дит в зале суда». В то же время «любые 
действия, выходящие за указанные 
пределы, — противоза конны». По-
э тому, как отмечается в исследовании, 
«недопустимо публике принимать «не-
посредственное участие» в процессе: 
высказывать мнения, суждения, апло-
дировать и т.д.». Ведь суд — «не место 
для диспутов и митингов, а поэтому 
также недопустимо использование пу-
бликой плакатов, транспарантов, лозун-
гов». 

Автор отмечает, что обеспечение 
должного порядка в зале судебного заседа-
ния — обязанность председательствующего. 
И законом предусмотрены процессуальные 
средства для принятия необходимых мер 
в отношении нарушителей порядка в су-
дебном заседании. По мнению Н.Сирого, 
«противостоять единичным фактам непо-
слушания, давления, помех суд в целом в 

состоянии». Поскольку «очень сложно вес-
ти процесс в обстановке, когда аудитория 
в зале заседания объединена какими-то 
организационными началами и негативно 
настроена к суду. Воздействие передается 
через взгляды, звуки и т.д. Суд оказывается 
под сильным прессом, давление которого 
приходится все время преодолевать, затра-
чивая колоссальные усилия».

Неоправданная популяризация

Не менее категоричен автор и в отноше-
нии использования технических средств 
при фиксации судебного разбирательства. 
По его мнению, это «неизбежно несет 

в себе показной, стремящийся к внеш-
ней эффектности характер, что также 
может оказать негативное влияние на 
объективность судебного разбирательства». 
Поэтому «допустимыми средствами фикса-
ции хода судебного разбирательства следует 
признать: ведение записей, стенографирова-
ние и выполнение рисунка. В то же время 
рекомендовано законодательно запретить 
в судебном заседании фото-, кино-, видео-
съемку, а также запись на магнитофон, 
диктофон и т.д.».

Свою позицию Н.Сирый объясняет 
тем, что «применение технических средств 
фиксации хода судебного разбирательства 
может, кроме того, принести вред интере-
сам правосудия, и тем, что кино-, видео-, 
магнитофонная запись — это эффективные, 
«убедительные» средства манипулирования 
общественным мнением».

Отдельно автор останавливается на допус-
тимости теле- и радиотрансляций судебных 
процессов: «Теле- и радиотрансляции судеб-
ного слушания неизбежно ставят участников 
судебного процесса в положение актеров. Роль 
же «звезды» экрана или эфира может оказать-
ся очень нелегкой и тем самым существенно 
исказить позицию, поведение участников 
разбирательства. На позицию участника про-
цесса значительное влияние может оказать и 
возможность достижения с помощью радио 
и телевидения широкой популярности в 
определенных целях…».

Что же касается расширения судебной 
аудитории за счет проведения теле-, радио-
трансляций судебных слушаний, то в этом 
автор видит «элемент искусственности, не-
оправданной популяризации». «Обществу 
и правосудию, в частности, «случайная 
аудитория», какой бы она широкой ни была, не 
может принести существенной пользы», — под-
черкивается в работе. Поэтому автор прихо-
дит к выводу, что «теле- и радиотрансляции 
судебных процессов допускать не следует». 
«Вред от них правосудию нам видится зна-
чительно большим, чем возможная польза 
обществу от широкого привлечения граждан 
к сфере судопроизводства», — подытоживает 
Н.Сирый.

***
С точки зрения журналиста, трудно со-

гласиться с Н.Сирым в части законодательно-
го запрета на теле- и радиотрансляции. Хотя 
негативные последствия, от которых он 
предостерегает в своем исследовании, увы, 
подтверждаются судебной практикой, в том 
числе и «газовым делом». Почему же советы 
Н.Сирого-ученого, несмотря на то, что до-
казали свою состоятельность, оказались без 
внимания Н.Сирого-защитника? Конечно 
же, дело не в том, что со времени защиты 
диссертации прошло почти 20 лет. Разли-
чие — в целях, которые ставились тогда 
и сегодня. Времена меняются и мы вместе 
с ними? �

«Однозначно недопустимо чье-либо требование, 
обращенное к суду, учитывать определенное 
общественное мнение при рассмотрении 
конкретного уголовного дела».

РЕЗОНАНС

Новая-старая защита.
К экс-премьеру вернулись «уволенные» ею адвокаты

АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

На прошлой неделе в судебном 
процессе по «делу Юлии 
Тимошенко», кроме привычных 
споров, ходатайств и процедурной 
рутины, было несколько ярких 
моментов, среди которых — 
появление в процессе новых-
старых адвокатов и загадочная 
болезнь Юлии Владимировны. 

Иногда они возвращаются…

Прежде всего, стало окончательно ясно 
то, что в принципе было ясно с самого 
начала: несмотря на то что Юлия Вла-
димировна отказалась от трех своих 
адвокатов, реально оставаться без их 
услуг она не собиралась. Это был всего 
лишь тактический ход, направленный на 
то, чтобы выиграть время. В минувшую 
среду Ю.Тимошенко заявила ходатайство 
о вступлении в дело своего первого адво-
ката — Николая Титаренко. Незадолго 
до этого в процесс поочередно вернулись 
«отлученные» в конце июля Александр 
Плахотнюк и Николай Сирый. Во всех трех 
случаях поводом для расторжения договора 
было то, что адвокатам не было предостав-
лено достаточно времени для ознакомления 
с материалами дела. 

Ненадолго силы сравнялись: четыре 
прокурора против четырех адвокатов. 
Но уже в начале этой недели суд удалил 
Н.Титаренко из зала суда до конца рассмо-
трения дела за непроцессуальное поведение.

Ющенко и другие…

На прошлой неделе суд допрашивал 
свидетелей, многие из которых дали 
довольно неожиданные показания. По-
жалуй, самым запоминающимся стал 
допрос Виктора Ющенко. В зале в то утро 
был «полный аншлаг» — всем хотелось 
послушать, что скажет ключевой свиде-
тель по делу. «Италия ждала именно этого 
момента — встречи бывших соратников 
по Майдану В.Ющенко и Ю.Тимошенко. 
Теперь видно, что В.Ющенко предал Май-
дан, спасти идеи Майдана может только 
Ю.Тимошенко», — наивно признался в 
разговоре с автором этих строк регуляр-
но посещающий процесс итальянский 
журналист.

Экс-президент заявил, что в 2009 году 
Украина могла получить газ по цене $250 
за 1000 м3 — якобы такую цену сначала 
предложила Киеву Москва. По словам 
В.Ющенко, он дал поручение руководите-
лю «Нафтогаза» Олегу Дубине торговаться 
до последнего, ведь в украинских храни-
лищах было 18 м3 газа, что позволило бы 
стране прожить до весны. И только благо-
даря «стараниям» экс-премьера Украина 
получила кабальный контракт, который 
фатально сказался на отечественной 
экономике. По мнению бывшего Прези-
дента, заключен он был по политическим 
причинам. По его словам, накануне прези-
дентских выборов в Украине Россия была 
заинтересована в «пророссийском услуж-
ливом Президенте», которого собиралась 
получить в лице Юлии Владимировны. 
Примечательно, что, по словам В.Ющенко, 

газовый договор тогдашний Премьер 
долгое время отказывалась выслать для 
ознакомления. 

Загадочная болезнь

В прошлый четверг во время су-
дебного заседания Ю.Тимошенко ста-
ло плохо, и ее на 10 минут вывели из 
зала, что сразу же вызвало переполох 
среди ее «фанов». До этого защитник 
Ю.Тимошенко А.Плахотнюк заявил, что 
у Юлии Владимировны появились не-
кие «тревожные симптомы ухудшения 
здоровья», которые прежде никогда у нее 
не наблюдались, и потребовал, чтобы ее 
осмотрел личный доктор. От вызова ско-
рой, осмотра врачами Минздрава и сдачи 
анализов лидер БЮТ отказалась. 

Все это стало основанием для по-
лити ческ и х за явлений. На пример, 
депутат из фракции БЮТ — «Батьків-
щина» в Киевсовете Александр Бри-
гинец высказал предположение, что 
Ю.Тимошенко отравили в СИЗО зооку-
марином — крысиным ядом (от него на 
теле появляются гематомы и выпадают 
волосы). Правда, СИЗО — не то место, 
где реализуются подобные планы, даже 
если их кто-то и вынашивает.

В начале этой недели Юлия Вла-
димировна впервые появилась в зале 
суда без привычной косы. И опять по-
требовала допустить к ней личную мед-
сестру, чтобы сдать кровь на анализ. В то 
же время в кулуарах стали поговаривать, 
что после недавней встречи с В.Ющенко 
у Ю.Тимошенко возникла идея исполь-

зовать заявления об отравлении с целью 
привлечения к себе внимания и избирате-
лей, и международного сообщества. В та-
ком случае «чужие» врачи действительно 
могут помешать реализовать задуманное, 
а «свои» — найти в образцах крови нуж-
ное вещество. 

Несмотря на заявления о загадочной 
болезни подсудимой, судебный процесс 
продолжается. И очевидно, что приговор 
по этому делу можно ожидать уже в на-
чале сентября. 

P.S По информации ГПУ, состояние 
здоровья экс-премьера удовлетворитель-
ное. «Во исполнение решения Печерского 
райсуда Киева во вторник в помещении 
киевского СИЗО было проведено обследо-
вание Ю.Тимошенко комиссией Минздра-
ва в составе 5 специалистов, включая 
3 докторов медицинских наук, а также 
личного врача и медсестры Ю.Тимошен-
ко», — заявила гособвинитель Лилия 
Фролова. Эту информацию подтвержда-
ют в министерстве. «От углубленного 
медицинского осмотра пациентка воздер-
жалась. В рамках методов обследования, 
позволенных ею, установлено, что состо-
яние ее здоровья удовлетворительное», — 
констатируется в сообщении Минздрава. 
В свою очередь Государственная пени-
тенциарная служба Украины сообщила, 
что Ю.Тимошенко от лабораторного 
обследования «в пятый раз отказалась». 
Та же служба проинформировала, что са-
нитарное состояние камеры экс-премьера 
соответствует требованиям санитарии 
и гигиены.� 

МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ

Иващенко 
отказали. 
В седьмой раз
Печерский районный суд 
г.Киева снова отказал бывшему 
исполняющему обязанности 
министра обороны Валерию 
Иващенко в освобождении 
из-под стражи. В.Иващенко 
ходатайствовал об изменении меры 
пресечения уже в седьмой раз. 

В судебном определении отмечается, что 
подсудимого можно будет конвоировать в ме-
дицинское учреждение для лечения. По мне-
нию суда, данных для изменения меры пре-
сечения, в том числе новых обстоятельств, в 
ходатайстве защиты не приведено. В то же 
время суд обратил внимание руководства 
киевского СИЗО на необходимость рассмо-
треть жалобы подсудимого В.Иващенко по 
поводу состояния его здоровья.

В своем ходатайстве сторона защиты 
ссылалась на заключение врачей Централь-
ного военного госпиталя Министерства 
обороны. В нем, в частности, отмечается, что во 
время пребывания подсудимого под стражей 
(21 августа исполнится год, как В.Иващенко 
находится в СИЗО) у него обострились ранее 
зафиксированные хронические заболевания 
и появились новые, лечить которые невозмож-
но в условиях следственного изолятора из-за 
отсутствия соответствующих специалистов, 
медикаментов и материально-технического 
медицинского обеспечения.

Напомним: главным управлени-
ем военных прокуратур Генеральной 
прокуратуры 20 августа 2010 года было 
возбуждено уголовное дело в отношении 
В.Иващенко. Одновременно для него была 
избрана мера пресечения — взятие под 
стражу. 1 ноября 2010 года Генпрокуратура 
завершила расследование уголовного дела.�
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Ректор Академии адвокатуры Украины, президент Союза 
адвокатов Украины Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА: 

«Адвокатура, объединенная в Национальную 
палату, станет сильной, независимой, 
профессиональной правозащитной институцией»

 � Продолжение, начало на стр.1

А программа спецподготовки, вве-
денная в академии, доказала высокую 
эффективность практической подготовки 
в адвокатских школах и на судейских прак-
тикумах, где под руководством ведущих 
адвокатов и судей студенты указанного 
отделения небольшими группами (5—
6 студентов) непосредственно на практике 
овладевают будущей профессией; в учеб-
ной юрконсультации студенты вместе с 
адвокатами оказывают правовую помощь 
малообеспеченным гражданам.

В академии существуют отделения 
«Международное право», «Перевод», дей-
ствуют аспирантура, специализированный 
ученый совет по защите диссертаций, Ин-
ститут медицинского, фармацевтического 
права и биоэтики, Украинское отделение 
кафедры ЮНЕСКО по биоэтике, Институт 
повышения квалификации, в составе ко-
торого: Высшая школа адвокатуры, Школа 
адвокатской подготовки, курсы повышения 
квалификации преподавателей права, центр 
инновационных технологий — «Болонский 
центр». Открыты Школа медиации и Сту-
дия ораторского искусства. Научно-иссле-
довательская лаборатория по проблемам 
адвокатуры и прав человека получила 
статус Института прав человека. 

Во многих странах мира на магистер-
ских программах учатся наши студенты, 
в частности в Сорбонне, Стокгольмском 
университете, Школе адвокатуры в Ан-
глии, в университетах Италии, Польши и 
других стран.

Академия активно развивает систему 
непрерывного образования, или обучения 
на протяжении жизни. В ближайшее время 
в нашем вузе состоится презентация Ма-
лой правовой академии, членами которой 
станут школьники старших классов, увле-
кающиеся правовыми дисциплинами, а 
также начнет работать Правовой лекторий 
для молодежи и женщин, страдающих от 
насилия в семье. 

По разным рейтингам, которые со-
ставляются в Украине, Академия входит 
в первую пятерку лучших юридических 
вузов, сразу же после ведущих националь-
ных вузов.

— Насколько изменились подходы 
к обучению будущих законодателей и 
стало ли юридическое образование ка-
чественнее по сравнению с прошлыми 
годами? 

— Я бы сказала, что реформа образова-
ния, в том числе юридического, выдвинула 
на первый план компетентностный под-
ход в системе высшего образования как 
приоритет ее модернизации, подготовку 
современного юриста, что предусматри-
вает формирование знаний и навыков, 
умения студента решать определенные 
практические задачи, продемонстрировать 
приобретенные практические навыки и их 
компетентное использование, проявить 
личностные качества и особенности по-
ведения, необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности.

Важно активно применять иннова-
ционные технологии, иметь возможность 
пользоваться современной практической 
базой. Во многих юридических вузах воз-
никают проблемы с обеспечением про-
хождения студентами предусмотренной 
обязательной учебной практики. Неред-
ко учебные заведения перекладывают 
решение этой проблемы на плечи самих 
студентов, которые часто ее решают чисто 
формально, явно не получая необходимых 
навыков профессиональной деятельности. 

Далеко не все вузы используют со-
временные образовательные технологии, 
например моделирование разных видов 
профессиональной деятельности, в част-
ности судебных процессов. 

В Академии адвокатуры действует 
центр тренингов, ролевых игр и мастер-
классов, который могут посещать студенты 
других вузов, а в Институте повышения 
квалификации преподавателям вузов 
предлагаются учебные программы по ис-
пользованию современных образователь-
ных технологий. 

Стало ли юридическое образование 
качественнее? Большинство специалистов 
по большей части утверждают, что нет. Об 
этом же свидетельствуют и цифры: количе-
ство безработных юристов растет. Немало 
вузов выпускают юристов очень низкой 
квалификации, которые потом ходят по 
вузам, чтобы за один-два года получить 
следующий образовательно-квалифика-
ционный уровень и конкурентоспособный 
диплом, который должен прикрыть низкий 
уровень их профессионализма. Недоста-
точным является и качество подготовки 
младших специалистов в колледжах и 
лицеях, где юридической специальностью 
овладевают после 9-го класса. В последнее 
время такая учеба становится более по-
пулярной, потому что подобным образом 
будущие юристы избегают внешнего неза-
висимого оценивания. Однако программа 
подготовки младшего специалиста по 
количеству учебных дисциплин и часов 
по большей части не отвечает вузовским 
программам, да и требования к препо-
давательскому составу значительно ниже.

«Профессия адвоката со времен 
Древнего Рима — одна из самых 
престижных»

— Юридические специальности всегда 
были популярны среди молодежи. И в на-
стоящее время очень многие выбирают 
именно адвокатуру. Чем предопределен 
такой выбор: престижностью профессии 
или ее востребованностью?

— Профессия адвоката со времен Древ-
него Рима — одна из самых престижных, 
потому что направлена на защиту прав и 
свобод человека. Она прекрасна, потому 
что адвокат помогает людям, которые нуж-
даются в его услугах. Она востребована, 
потому что каждому в жизни бывает нужен 
совет высококвалифицированного юриста.

— Сложно ли сейчас выпускникам най-
ти работу по специальности? 

— Действительно, молодым юристам 
непросто найти хорошую работу, ведь от 
них требуется не только стаж работы по 
специальности, но и глубокие знания и 
профессиональные навыки, наличие ко-
торых проверяется путем сдачи сложных 
квалификационных экзаменов.

Я согласна с министром образования 
и науки, молодежи и спорта Дмитрием 
Табачником, который в одном из своих 
интервью, оценивая подготовку юристов 
в 165 вузах, спрашивает: «И нам не страш-
но идти в суд или пользоваться услугами 
адвоката? Хочется ли нам, чтобы дело рас-
сматривал следователь, который закончил 
юридический факультет при пищевом или 
аграрном университете?».

— Как по-вашему, могут ли укра-
инские адвокаты конк урировать с 
иностранными коллегами? 

— В Украине много опытных адво-
катов, известных за рубежом, которые 
успешно осуществляют там свою про-
фессиональную деятельность. Они также 
нередко принимают участие в междуна-
родных симпозиумах в разных странах 
мира, активно работают в международных 
адвокатских организациях, демонстриру-
ют свою высокую компетентность.

— Какими качествами должен об-
ладать современный адвокат, чтобы 
добиться профессиональных успехов и 
насколько важны для него ораторское 
мастерство и знание психологии?

— Качества современного адвоката, по 
моему мнению, — это интеллигентность, 
доброжелательность, глубокие профессио-
нальные знания, верность присяге, безого-
ворочное соблюдение Правил адвокатской 
этики. Понятно, что адвокат должен сво-
бодно владеть государственным языком, а 
умение красиво говорить, дискутировать, 
убеждать словесно, в совершенстве владеть 
психологическими приемами — это едва 
ли не самые главные инструменты, кото-
рые применяет адвокат, осуществляя свои 
полномочия. Правила адвокатской этики 
(ст.10) требуют от него владения также и 
ораторским искусством, это очень важно.

«Гарантии, закрепленные 
в действующем законодательстве, 
нарушаются все чаще»

— Закон «Об адвокатуре» хотят из-
менить, в частности планируют огра-
ничить доступ к судебному процессу 
для юристов, не имеющих адвокатского 
свидетельства. Смогут ли такие огра-
ничения улучшить качество защиты? 
И вообще, чего лично вы ожидаете от 
новой редакции закона?

— Действующий закон «Об адвокатуре» 
готовил Союз адвокатов Украины. Он же 
разрабатывал почти все последующие про-
екты, которых было немало. Действительно, 
в настоящее время предлагается ввести мо-
нополию на ведение дел в судах адвокатами. 
Если такая норма будет закреп лена в соот-
ветствующих законах, то другие юристы, в 
частности и так называемые специалисты в 

области права, не смогут принимать участие 
в судебных процессах. Эта новация вызвана 
тем, что в Украине только адвокаты отвеча-
ют общепризнанным требованиям, которые 
выдвигаются к защитнику: подтверждение 
надлежащих знаний путем сдачи квалифи-
кационного экзамена, соблюдение Правил 
адвокатской этики, подчинение системе 
дисциплинарных органов адвокатуры, что 
делает возможной дисциплинарную ответ-
ственность адвоката и т.п. Защита, несо-
мненно, в этом случае улучшится, потому 
что в состязательном процессе, где стороны 
равны, будет принимать участие адвокат, 
наделенный значительным объемом про-
фессиональных прав именно как адвокат, 
защищенный гарантиями адвокатской 
деятельности. Кстати, последние нужно 
существенно увеличить и обеспечить их 
реальное соблюдение, поскольку все чаще 
закрепленные в действующем законодатель-
стве гарантии нарушаются.

Надеюсь, что адвокатура, объеди-
ненная в Национальную палату, станет 
сильной, независимой, профессиональной 
правозащитной институцией, способной 
приблизить профессию к высоким миро-
вым стандартам. Палата должна взять на 
себя организацию осуществления консти-
туционных задач адвокатуры, введение 
адвокатского самоуправления, разработку 
и внедрение стандартов профессии, вы-
полнение учебных и научных программ, 
повышение квалификации адвокатов и т.п.

— В последнее время судебная сис-
тема оказалась, так сказать, под при-
целом общественного внимания. Так 
называемые политические процессы, в 
частности по громкому «делу Тимошен-
ко», стали главной темой во многих 
СМИ. Как вы можете прокомментиро-
вать линию защиты, которую избрали 
адвокаты экс-премьер-министра и кото-
рая фактически нацелена на дискредита-
цию третьей ветви власти?

— В каждом деле, а особенно в так 
называемых громких делах, адвокаты 
должны очень тщательно отрабатывать 
правовую позицию, тактику ее реализа-
ции, действовать в пределах закона, УПК, 
Правил адвокатской этики. Насколько мне 
известно из средств массовой информа-
ции, материалы относительно адвокатов, 
осуществлявших защиту экс-премьер-
министра, были направлены в Квалифи-
кационно-дисциплинарную комиссию 
адвокатуры. Там и должны разобраться, 
допускали ли адвокаты нарушения. 

«Судьям не следует бояться, если 
они не нарушают закон»

— В свое время вы входили в состав 
Координационного совета по вопросам 
судебно-правовой реформы при Прези-
денте (1995—1998 гг.). Привлекали ли вас 
к разработке принятого в прошлом году 
закона «О судоустройстве и статусе 

судей»? Как вы оцениваете качество про-
веденной судебной реформы?

— Нет, не привлекали. Вы помните, 
какие дискуссии велись вокруг судебной 
реформы?.. Концептуально разные точки 
зрения выражали практики и ученые. Ад-
вокаты тоже обсуждали будущее судебной 
системы на круглых столах, конферен-
циях, на заседании Ассоциации процес-
суалистов, в публикациях в прессе и т.п. 
Главное, что был сделан важный шаг в ее 
реформировании.

— Ка ковы, по вашему мнению, 
основные позитивы и негативы главно-
го реформенного закона?

— Позитивом является то, что реформа 
в конце концов сдвинулась с места. Ведь 
вряд ли продолжение слишком долгих те-
оретических дискуссий, непримиримых 
споров между сторонниками разных идей 
реформирования судопроизводства дало 
бы позитивный результат. Практика — 
критерий истины, и именно она покажет 
все болевые точки реформы, которых 
следует избегать для успешного функцио-
нирования судебной системы. Но самыми 
главными проблемами, которые остаются 
нерешенными, являются ограниченный 
доступ граждан к правосудию, громозд-
кая процедура досудебного следствия и 
судебного рассмотрения дел, неисполнение 
решений судов. А еще — недоверие граж-
дан к отечественному правосудию, что под-
тверждается значительным количеством 
жалоб, поступающих от граждан Украины 
в Европейский суд по правам человека. По 
моему мнению, нужно ускорить введение 
медиации, что позволит разгрузить суды 
и будет способствовать искоренению кор-
рупции.

— После того как в прошлом году 
Высший совет юстиции получил от за-
конодателей новые полномочия, его 
деятельность стала заметнее. Как вы 
оцениваете работу этого конституци-
онного органа, учитывая то, что в свое 
время входили в его состав? И стоит ли 
судьям бояться ВСЮ?

— Судьям не следует бояться, если 
они не нарушают закон. Высший совет 
юстиции сейчас наделен широкими полно-
мочиями, которых не было у первого его со-
става, когда я была членом Совета. Высоко 
оцениваю работу этой институции и свято 
верю в то, что члены ВСЮ никогда не будут 
втянуты в политическую борьбу и будут 
и в дальнейшем, как говорится в тексте 
присяги члена Высшего совета юстиции, 
добросовестно, честно и беспристрастно 
исполнять свои обязанности.

— Кстати, у вас никогда не возникало 
желания надеть мантию?

— У меня есть мантия профессора Ака-
демии адвокатуры Украины. Возможно, 
новым законом «Об адвокатуре» мантия 
адвоката будет введена.

— Логическим завершением судебно-
правовой реформы должно стать при-
нятие новой редакции Уголовного про-
цессуального кодекса. Вы — известный 
специалист в этой области. Каким, по 
вашему мнению, должен быть УПК?

— Нет предела совершенству. Но я не 
была членом рабочей группы, поэтому не 
имела возможности системно работать 
над этим документом и давать конкретные 
предложения. Если коротко, то в проект 
УПК желательно было бы внести некото-
рые уточнения, в частности относительно 
обеспечения реальной состязательности 
сторон, убрать противоречия и доработать 
текст с целью усиления защитных механиз-
мов прав человека, увеличить профессио-
нальные права защитника, в частности в 
том, что касается сбора и представления 
доказательств, тщательно урегулировать 
вопросы, связанные с обязательным уча-
стием защитника и организацией предо-
ставления бесплатной правовой помощи.

«Сейчас не время для введения 
суда присяжных в Украине»

— Создатели нового УПК пред -
сказывают, что после его принятия 
в Украине увеличитс я количество 
оправдательных приговоров, поскольку 
суд уже не сможет направлять дела на 
дорасследование. Как вы относитесь к 
идее усиления роли суда и, в частности, 
к инициативе введения института 
следственных судей?

— Положительно. По крайней мере в 
новом проекте УПК предлагаются конкрет-
ные решения имеющихся сегодня проблем, 
в частности сокращение существующего 
еще с прошлого века громоздкого досудеб-
ного следствия. Не нужно бояться оправ-

дательных приговоров, нужно бояться 
осуждения невиновных.

— Несмотря на дискуссию о суще-
ствовании в Украине суда присяжных, 
этот институт в новом УПК остается. 
По вашему мнению, когда наконец он за-
работает и нужен ли вообще?

— Конституция предусматривает суще-
ствование суда присяжных. И наконец мы 
приблизились к его реальному введению. 
В свое время в США я знакомилась с осу-
ществлением процедуры рассмотрения дел 
в суде присяжных. Она произвела на меня 
положительное впечатление. Впоследствии, 
в Академии адвокатуры Институт Левитта 
(США) проводил двухгодичную учебную 
программу «суд присяжных». Нам понра-
вилось. Действительно, даются широкие 
возможности для отбора присяжных, ана-
лиза доказательств, процесс доказывания 
требует от прокурора и адвоката большого 
мастерства. Однако не исключены ошибки 
при вынесении решений. Считаю, что сей-
час не время для введения суда присяжных 
в Украине, поскольку это связано с расхо-
дованием значительных средств, требует 
длительного обучения адвокатов, проку-
роров, судей. Кроме того, рассмотрение дел 
в суде присяжных происходит в течение 
значительного срока, что также негативно 
отразится на загруженности судов. Не вижу 
необходимости его создания в Украине сей-
час, тем более в таком варианте, который 
предложен в проекте УПК.

— И в завершение нашего разговора: 
что бы вы хотели пожелать выпускникам 
юридических вузов, тем, кто в будущем 
планирует работать в правовой сфере?

— Никогда не забывать о высоком на-
значении юриста в обществе. �

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА 

родилась в г.Саратове. В 1968 г. 

окончила юридический факультет 

Киевского государственного 

университета 

им. Т.Г. Шевченко. В 1960—

1968 гг. — сотрудник Киевского 

научно-исследовательского 

института судебных 

экспертиз, следующие 7 лет — 

научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории 

юридического факультета Киевского 

государственного университета 

им. Т.Г.Шевченко, юрисконсульт, а в 

течение 1975—1976 гг. работала в 

Министерстве юстиции Украины.

С 1976 по 1990 г. — адвокат, 

ученый секретарь, директор 

Киевского общественного научно-

исследовательского института 

судебной защиты, с 1990-го —

 адвокат, вице-президент 

Союза адвокатов Украины. 

В 1995—1996 гг. — глава 

адвокатского объединения 

«Украинская адвокатская 

корпорация».  В течение 

1995—1998 гг. работала доцентом, 

профессором кафедры правосудия 

юридического факультета Киевского 

национального университета им. 

Т.Шевченко. В 1998—2004 гг. была 

членом Высшего совета юстиции. 

В 1996 г. возглавила Институт 

адвокатуры при Киевском 

национальном университете 

им. Т.Шевченко, с 2002-го— ректор 

Академии адвокатуры Украины.

В 2006 г. избрана президентом 

Союза адвокатов Украины. 

Татьяна Викторовна — доктор 

юридических наук, член-

корреспондент Национальной 

академии правовых наук 

Украины, заслуженный юрист 

Украины, награждена орденом 

княгини Ольги ІІІ степени. 

«Не нужно бояться 
оправдательных приговоров, 
нужно бояться осуждения 
невиновных».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛИЛИЯ ГРИГОРЬЕВА
25 августа 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины, награждена орденом 
княгини Ольги III степени.

НИНА КОЧЕРОВА 
27 августа

Судья Высшего хозяйственного суда. 

ГАЛИНА КАНИГИНА 
31 августа 

Судья Верховного Суда, член Совета судей 
Украины, заслуженный юрист Украины.

ИГОРЬ ВАСИЩАК
1 сентября, 55 лет 

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

МИХАИЛ МАЛЕТИЧ 
1 сентября, 50 лет

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины. 

ЮРИЙ БАУЛИН 
2 сентября, 58 лет

Судья Конституционного Суда, доктор юри-
дических наук, профессор, академик Нацио-
нальной академии правовых наук Украины, 
заслуженный деятель науки и техники, на-
гражден орденом «За заслуги» III степени. 

ВЛАДИМИР БЕСЕДА
2 сентября, 63 года 

Председатель Апелляционного суда 
Луганской области, заслуженный юрист 
Украины.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Советник председателя Высшего совета юстиции Юрий ПОЛТАВЕЦ: 

«Благодаря прошлогодним законодательным 
новациям деятельность ВСЮ стала эффективнее»

ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

После того как в прошлом году 
Высшему совету юстиции были 
предоставлены новые полномочия, 
его работа не могла не измениться. 
Как «трансформировалась» 
деятельность этого органа с 
момента создания, с какими 
трудностями ему пришлось 
столкнуться и пошли ли 
прошлогодние законодательные 
новации на пользу — 
обо всем этом нашему 
еженедельнику рассказал советник 
председателя ВСЮ 
Юрий ПОЛТАВЕЦ. 

«На сегодня в работе ВСЮ нет 
волокиты, которая имела место 
раньше» 

— Юрий Павлович, работа ВСЮ 
вам хорошо знакома, ведь вы были 
членом этого органа в 1998—2004 го-
дах. Оглядываясь в прошлое и проводя 
параллели, скажите: какая тенденция 
наблюдается в работе ВСЮ? Стала ли 
деятельность этого органа с течением 
времени более эффективной? 

— Начну с небольшого экскурса в 
прошлое. После того как Украина обре-
ла независимость, в государстве начали 
проводить экономические, социальные 
и политические реформы. Очевидно, что 
судебная система, существовавшая в то 
время, уже не шла в ногу с этими изме-
нениями и не могла решить задачи, стоя-
вшие перед ней. В связи с этим в 1992 году 
была принята первая концепция судебно-
правовой реформы, предусматривавшая 
реформирование третьей ветви власти. 
После того как парламент принял эту кон-
цепцию, встал вопрос о создании органа, 
ответственного за качество судейского 
корпуса. После долгих споров в конститу-
ционной комиссии в 1996 году появился 
Основной Закон, ст.131 которого преду-
сматривает функционирование такого 
органа. А уже в январе 1998-го приняли 
закон «О Высшем совете юстиции». 

31 марта 1998 года ВСЮ заявил о своем 
существовании, а с июля мы уже начали ра-
ботать. Ввиду того, что мы не имели опыта, 
ведь до этого аналогичных органов у нас 
не было, столкнулись с серьезными проб-
лемами. Немало вопросов было связано с 
отбором и назначением судей. Но сейчас 
благодаря прошлогодним законодатель-
ным новациям деятельность Совета стала 
эффективнее. На сегодня в работе ВСЮ нет 
волокиты, которая имела место раньше. 

— Вы занимали также должность 
секретаря кадровой секции ВСЮ. По 
вашему мнению, сможет ли обновлен-
ная процедура отбора судей стать 
своеобразным кадровым фильтром, 
благодаря которому непрофессионалы 
не смогут попасть в судейский корпус? 

— Я занимал должность секретаря 
секции по вопросам подготовки пред-
ставлений для назначения судей впервые 
и освобождения их от должностей в тече-
ние 6 лет. На то время в каждой области 
функционировали квалификационные 
комиссии и подход к оценке знаний и 
профессионализма кандидатов на долж-
ности судей был разным. Скажем, если в 
одной области квалифкомиссия добро-
совестно, честно и квалифицированно 
подходила к решению этих вопросов, 
то в других — наоборот. Поэтому ВСЮ 
приходилось разбираться с данными 
нюансами. Не раз мы сталкивались с 
халатным отношением кандидатов к на-
писанию рефератов. Некоторые лица, 
претендовавшие на место судьи, не могли 
даже объяснить, почему решили пойти 
на эту должность и как, собственно, пред-
ставляют работу судьи. 

Бывали также случаи, когда квалиф-
комиссии не обращали внимания даже на 
конституционные требования к претен-
дентам. Из-за этого нам часто приходилось 
возвращать материалы в комиссии. Потом 
мы обобщили эту практику и обратились 
в квалифкомиссии, указав на недостатки, 
которые имели место в процессе подго-
товки материалов кандидатов. После этого 
ситуация несколько улучшилась, прежде 
всего уменьшилось количество отказов 
во внесении представлений о назначении 
кандидатов на должности судей впервые. 

Благодаря принятому в прошлом году 
закону «О судоустройстве и статусе судей» 
введено много новаций, в частности и 
касающихся назначения на должности 
судей. Главное новшество — независимое 
тестирование и конкурсный отбор. Рань-
ше нам направляли материалы кандидата, 
который прошел квалифкомиссию обла-
сти, и никакого конкурса не было. Правда, 
введение этих изменений несколько затор-
мозило процесс назначения судей. Ведь 
законом предусмотрен достаточно долгий 
путь, предшествующий назначению на 
должность. Но очевидно, что процеду-
ра отбора благодаря законодательным 
изменениям усовершенствована. Хотя 
эксперты Венецианской комиссии и 
считают ее слишком усложненной, но в 
каких странах она простая? Думаю, что, 
когда обновленный механизм отбора 
заработает на 100%, не будет возникать 
никаких проблем. 

— Первый этап судебной реформы 
уже прошел определенное испытание 
временем. Законодательные новации 
пошли на пользу ВСЮ и судебной систе-
ме в целом? 

— Я бы сказал, что первый этап 
реформы третьей ветви власти только 
начался. А вот практика и опыт работы 
уже выявили некоторые недостатки, и 
в новый закон внесены определенные 
коррективы. Изменения, внесенные в 
закон «О су доустройстве и статусе судей» 
и в закон «О Высшем совете юстиции», 
добавили нам работы. Так, к функциям 
ВСЮ отнесли рассмотрение жалоб на ре-
зультаты квалифэкзамена, а также отно-
сительно назначения судей на должности 
бессрочно и т.п. К позитивным изменени-
ям следует отнести уменьшение кворума 
для заседаний ВСЮ. В течение опре-
деленного времени (2008—2009 годы) 
некоторые члены Совета блокировали 
его работу и в результате по несколько 
месяцев этот орган не мог собраться и 
провести заседание. Это, в свою очередь, 
тормозило как назначение судей, так и 
их освобождение от должностей. Теперь 
с этим проблем нет. 

«Договориться с одним членом 
ВСЮ ничего не значит»

— Уменьшился ли поток жалоб 
на действия с удей по сравнению с 
прошлыми годами? Проводя параллель, 
скажите: на какие действия судей боль-
ше всего жаловались тогда и изменился 
ли сегодня характер обращений? 

— Нельзя сказать, что жалоб стало 
меньше. Скорее наоборот. Если посмот-
реть статистику, то за это полугодие в ВСЮ 
поступило 5238 обращений, а за прошлый 
год — 9912. Многие люди обращаются к 
нам с жалобами, по которым Совет не-
компетентен принимать решения. Харак-
тер обращений обычно меняется в связи 
с принятием новых законов, особенно 
в сфере хозяйственных отношений. В 
2007—2009 годах поступало очень много 
жалоб в связи с участием судей в реализа-
ции рейдерских схем. Некоторые служи-
тели Фемиды злоупотребляли своим слу-
жебным положением, и немало судей не 
знали корпоративного законодательства 
и допускали ошибки. Обобщив эти обра-
щения, ВСЮ предложил расширить курс 

изучения указанного законодательства в 
вузах, а также обратился с конкретными 
предложениями к Правительству страны. 

К счастью, сегодня благодаря законо-
дательным изменениям поток жалоб зна-
чительно уменьшился. Но нельзя сказать, 
что кардинально изменился характер по-
следних. Как и раньше, на судей жалуются 
за волокиту, неправильное поведение, при-
нятие заказных решений и т.п. 

— Если проанализировать стати-
стику увольнений судей за нарушение 
присяги, то апогей лишения мантий при-
ходится на последние годы, в частности 
на 2010-й. С чем связана такая динамика? 

— Как я уже отмечал, в 2007—2009 го-
дах наблюдался всплеск рейдерства. В 2010-м 
треть решений ВСЮ о внесении представ-
лений об увольнении судей за нарушение 
присяги касалась рейдерства. Кроме того, 
как я уже отмечал, в 2008—2009 годах ра-
бота ВСЮ блокировалась, как следствие, 
накопились много нерассмотренных дел. 
Поэтому в 2010-м, после законодательных 
изменений, ВСЮ активно взялся за дела 
из прошлого. 

— Известны ли вам случаи давления 
на членов ВСЮ? Когда вы входили в его со-
став, пытались ли с вами «договориться» 
судьи, относительно которых Совет 
решал вопрос об увольнении за наруше-
ние присяги? 

— Со мной таких случаев никогда не 
было. Кроме того, представители ВСЮ име-
ют защиту от влияния. Это обеспечивается 
особым порядком назначения и увольне-
ния членов Совета, предусматривающим 
исчерпывающий перечень оснований для 
увольнения. Также мне не известны случаи, 
когда сами судьи, относительно которых 
рассматривались предложения об уволь-
нении, пытались «договориться» с членами 
ВСЮ. Тем более, что «договориться» с одним 
членом ВСЮ, скажем, с тем, кто проводил 
проверку, это еще ничего не значит. Ведь 
есть еще 19 представителей этого органа. 

«Отступать от рекомендаций 
допустимо для стран со 
сложившейся демократией»

— Благодаря законодательным но-
вациям состав ВСЮ пополнился пред-
ставителями третьей ветви власти. 
Как отразилось на работе Совета уве-
личение в его составе количества судей? 

— Изменения в закон «О Высшем 
совете юстиции», внесенные 7 июля 
2010 года, предусматривают увеличение 
количества судей в составе ВСЮ за счет 
членов, которых назначают субъекты 
создания Совета. 

На сегодня в состав ВСЮ уже входят 
9 судей. Со временем это количество увели-
чится при ротации. Благодаря судейскому 
пополнению в рядах Совета работа данного 
органа значительно улучшилась. Ведь это 
судьи, которые имеют большой опыт рабо-
ты, что не может не влиять положительно 
на ее эффективность и качество. А состав 
Совета не соответствует европейским 
стандартам только потому, что согласно им 
судей в ВСЮ должны назначать сами судьи. 
Чтобы выполнить это условие, нам нужны 
конституционные изменения. Кстати, 
есть рекомендация Комитета министров 
Совета Европы №94/12 от 13 октября 
1994 го да, предусматривающая опреде-
ленные требования к таким органам, как 
ВСЮ. В частности, орган, уполномоченный 
принимать решение относительно из-
брания судей, должен быть независимым 
от правительства и административных 
органов. Мы как раз и являемся таким не-
зависимым органом. 

— Хотели ли бы вы вернуться в кресло 
члена ВСЮ после последних изменений в 
отечественном правосудии? 

— Во-первых, я по возрасту не могу 
вернуться. А во-вторых, сегодняшняя ра-
бота меня полностью устраивает. Я занима-
юсь сотрудничеством с другими странами, 
вопросами экспертиз законопроектов, 
касающихся судебной системы и т.п. 

— Эксперты Венецианской комис-
сии не одобряют наличие в рядах ВСЮ 
народных депутатов и стражей порядка. 
Как вы считаете, насколько целесообраз-
но присутствие в этом органе пред-
ставителей законодательной власти и 
правоохранительной системы? 

— Практически все рекомендации Ве-
нецианской комиссии, кроме тех, которые 
требуют изменений в Конституцию, были 
учтены. В одном из заключений комиссии 
относительно проекта закона «О судоу-
стройстве и статусе судей» отмечается, что 
в ВСЮ входят «политические назначенцы», 
а судьи остаются в меньшинстве. Но можно 
ли считать членов ВСЮ, которые сегодня 
работают, «политическими назначенца-
ми»? Думаю, нет. 

Кстати, стоит проанализировать тот 
же европейский опыт. Например, в Пор-
тугалии в Высшем совете магистрата 
судьи не составляют половины. Причем 
одного из судей назначает президент 
страны. То есть это противоречит упомя-
нутым рекомендациям Совета Европы. 
На одной из встреч с представителями 
Венецианской комиссии мы поинтере-
совались, почему одни выполняют ре-
комендации, а другие нет. Нам ответили, 
что отступать от рекомендаций допусти-
мо для стран со сложившейся демократи-
ей. А мы пока не являемся такой страной. 

Присутствие же в ВСЮ прокуроров 
полностью оправдано. В странах со сло-
жившейся демократией прокуратура 
является частью судебной системы. У нас 
это самостоятельный независимый орган. 
Возможно, лучше было бы, если бы у нас 
прокуратура также относилась к третьей 
ветви власти. Тогда бы таких нюансов не 
возникало. Но если посмотреть на полно-
мочия прокуратуры, то они неразрывно 
связаны с судебной системой. Я не вижу 
ничего плохого в том, что в состав ВСЮ вхо-
дят представители прокуратуры. Ведь Со-
вет не только решает вопрос о нарушении 
прокурорами требований относительно 
несовмещения, но и рассматривает жало-
бы, касающиеся привлечения прокуроров 
к дисциплинарной ответственности. И 
наличие прокуроров в ВСЮ может помочь 
разобраться с этими обстоятельствами. 

— Как свидетельствует практика, 
немало кандидатов на админдолжности 
в судах становятся руководителями, 
проработав судьями незначительный 
срок — год или два. Как вы считаете, не 
будет ли мешать управлению недоста-
ток судейского опыта? 

— Очевидно, что небольшой судейский 
опыт влияет на качество работы. ВСЮ 
контролирует, действительно ли отвечают 
критериям и требованиям решения сове-
тов судей, рекомендующих кандидатов на 
руководящие должности. На сегодня таких 
случаев, когда бы ВСЮ отказал кандидатам 
в назначении на админдолжности, пока 
не было. 

«На молодого судью легче влиять» 

— Немало представителей судейского 
корпуса считают, что нужно увеличить 
возрастной ценз для судей, мол, в 25 лет 
человек не имеет достаточного жизнен-
ного опыта, чтобы решать судьбы других 
людей. Разделяете ли вы это мнение? 

— Полностью согласен с данной по-
зицией. Во-первых, в таком возрасте у 
человека нет ни достаточного жизненного 
опыта, ни надлежащей практики в области 
права. На молодого судью легче влиять, чем 
на судью постарше. Однако нужно обра-
тить внимание не только на возраст, но и на 
опыт работы в области права. Должность 
судьи — это высший уровень для юриста. 
Для тех, кто хочет ее занять, нужно по-
высить возрастной ценз до 30—35 лет и 
увеличить стаж работы в области права. 

— В ВСЮ уже поступило 8 жалоб на 
результаты квалифэкзамена для канди-
датов на занимание вакантных должно-
стей судей. На последнем заседании ВСЮ 
создана рабочая группа для изучения 
проб лем, связанных с порядком проведе-
ния отбора кандидатов на должности 
судей. Можете поделиться информаци-
ей о ее работе? И что ожидает тех, чьи 
жалобы ВСЮ удовлетворит? 

— Рабочая группа только начала свою 
деятельность, поэтому говорить о резуль-
татах пока рано. Когда появятся опреде-
ленные наработки, их будут обсуждать на 
заседании ВСЮ. 

В соответствии с п.10 ст.70 закона «О 
судоустройстве и статусе судей» Совет мо-
жет отменить решение ВККС и обязать ее 
провести повторный квалифэкзамен для 
кандидата на должность судьи, подавшего 
жалобу. 

— Принимает ли ВСЮ участие в про-
граммах, направленных на улучшение 
качества судопроизводства? 

— С самого начала создания Совета мы 
тесно сотрудничаем с высшими советами 
магистратов разных стран, изучая их опыт. 
ВСЮ активно участвует в программах Со-
вета Европы и США. Сейчас реализуется 
проект «Прозрачность и эффективность 
судебной системы». Мы являемся бенефи-
циаром этой программы, всячески помога-
ем и получаем материальную поддержку. 
В Совете Европы считают, что ВСЮ — тот 
орган, с которым можно работать, посколь-
ку за 13 лет существования он нашел свое 
место в системе государственных органов. 

— Судебную систему какой страны вы 
считаете наиболее совершенной? 

— Мне очень нравится судебная систе-
ма Португалии, а также работа местного 
Высшего совета магистрата. В частности, 
в компетенцию последнего входит на-
значение судей на должности, инспекция 
их работы и привлечение к ответствен-
ности. То есть Высший совет магистрата 
имеет значительно больше полномочий. 
По сравнению с ВСЮ у них намного более 
серьезная система привлечения судей к 
ответственности. 

— И в завершение: какими будут ваши 
пожелания читателям нашего ежене-
дельника? 

— В последние годы звучало немало 
упреков в адрес судей. Это привело к тому, 
что судебную систему фактически дискре-
дитировали. К сожалению, к этому при-
частны и политические силы, и властные 
структуры, и СМИ. Они создали стереотип, 
что судьи — нечестные и коррумпирован-
ные. Но это не так. Подавляющее боль-
шинство представителей третьей ветви 
власти — добросовестные люди, честно 
исполняющие свои обязанности. Поэтому 
хотелось бы, чтобы люди не верили тем, 
кто дискредитирует судебную систему. А 
судьям я хотел бы пожелать, чтобы они 
работали только в рамках закона и всегда 
были независимыми. � 

Юрий ПОЛТАВЕЦ  родился 7 июля 

1941 г. в г.Рубежное Луганской 

области. В 1968 г. окончил 

юридический факультет Киевского 

государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко, отделение 

международного права. 

С 1968 по 1971 г. работал 

помощником прокурора. 

С 1972 по 1978 г. занимал 

должность прокурора г.Бровары. 

Затем 4 года работал старшим 

помощником прокурора Киевской 

области, а с 1982 по 1996 г. — 

первым заместителем прокурора 

Киевской области. 

В 1996—1997 гг. занимал 

должность заместителя 

Генпрокурора, а с 1997 

по 1998 г. был старшим 

помощником Генпрокурора. 

В марте 1998 г. указом Президента 

назначен членом Высшего совета 

юстиции. В течение 

1998—2004 гг. был секретарем 

секции ВСЮ по вопросам 

подготовки представлений 

назначения судей впервые и 

освобождения их от должностей. 

С мая 2004 г. — советник 

председателя ВСЮ. 

Юрий Павлович — заслуженный 

юрист Украины. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
Оголошення

4 серпня 2011 року 

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

 •  Мудрого Сергія Миколайовича на 
посаду судді Господарського суду 
м.Києва;

 •  Грека Михайла Миколайовича на 
посаду судді Ружинського районного 
суду Житомирської області;

 •  Омека Марка Вікторовича на посаду 
судді Томаківського районного суду 
Дніпропетровської області;

 •  Биліни Тетяни Іванівни на посаду 
судді Апеляційного суду Донецької 
області;

 •  Токар Наталії Володимирівни на 
посаду судді Красногвардійського 
районного суду м.Дніпропетровська;

 •  Тимошевської Вікторії Вікторівни на 
посаду судді Господарського суду 
Кіровоградської області;

 •  Варнавської Людмили Олександрівни 
на посаду судді Сніжнянського 
міського суду Донецької області;

 •  Боровкова Дмитра Олександровича 
на посаду судді Залізничного 
районного суду м.Львова;

 •  Горбань Наталії Іванівни на посаду 
судді Київського апеляційного 
адміністративного суду;

 •  Макухи Андрія Анатолійовича 
на посаду судді Солом’янського 
районного суду м.Києва;

 •  Цвинтарної Тетяни Миколаївни 
на посаду судді Гусятинського 
районного суду Тернопільської 
області.

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
Оголошення

05 серпня 2011 року 

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

 •  Унятицького Дмитра Євгеновича 
на посаду судді Бородянського 
районного суду Київської області;

 •  Балана Миколи Вікторовича на 
посаду судді Кілійського районного 
суду Одеської області;

 •  Жуковського Сергія 
Олександровича на посаду судді 
Малиновського районного суду 
м.Одеси.
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ПРАКТИКА

Социальные споры в поисках истины. 
Админсуды пытаются выработать единый подход 
к защите льготных категорий граждан

ВИТАЛИЙ КУЗЬМИШИН, 
председатель Винницкого апелляционного 
административного суда

Институт административного 
судопроизводства призван 
поставить субъекта властных 
полномочий на одну ступень с 
гражданином и обязать первого 
доказать в суде правомерность 
своих решений, действий или 
бездействия. Однако, как 
свидетельствует анализ судебной 
практики, до сих пор отсутствует в 
законченном виде правовая защита 
физических и юридических лиц в 
отношениях с государственными 
административными органами в 
отдельных категориях дел.

Судопроизводство на равных

Согласно общим конституционным 
принципам государство гарантирует 
своим гражданам надлежащие условия 
для жизни, надлежащий уровень образо-
вания, надлежащее медицинское обслу-
живание, надлежащее социальное обес-
печение и дает другие гарантии, которые 
должны реализовываться в стране путем 
принятия соответствующих нормативно-
правовых актов. В соответствии с ч.2 ст.3 
Конституции права и свободы человека 
и их гарантии определяют содержание 
и направленность деятельности госу-
дарства, особенно относительно защиты 
малообеспеченных слоев населения. Ведь 
согласно ст.46 Конституции граждане 
имеют право на обеспечение их в случае 
полной, частичной или временной потери 
трудоспособности, в старости и т.п.

За последнее десятилетие принима-
лись законы, которые теоретически гаран-
тировали социальную помощь льготным 
категориям граждан, однако фактически 
не выполнялись. Так, после принятия 
в 2004-м закона «О социальной защите 
детей войны» появилась новая категория 
лиц. «Детьми войны» данным законом 
признаны граждане, которым на 2 сентя-
бря 1945 года не исполнилось 18 лет. 

Украина была первым (и до сих пор — 
единственным) государством в мире, 
установившим правовой статус «ребенок 
войны» для свыше 6 млн своих граждан. 
Однако из-за невыделения в государ-
ственном бюджете средств на такие вы-
платы нормы важного социального закона 
долгое время не выполнялись. Начиная с 
2007 года Конституционный Суд своими 
решениями признавал неконституцион-
ными положения законов о социальных 
выплатах. С тех пор исковыми заявле-
ниями от «детей войны» завалены отече-
ственные суды.

Учитывая то, что задачей судопроиз-
водства является решение спора, поиск 
и установление истины, суд не может 
быть пассивным наблюдателем, когда за-
ложниками этой ситуации сегодня стали 
тысячи граждан и фактически вся система 
административного судопроизводства. 
Чтобы выработать единую судебную 
практику по делам о социальных вы-
платах (а они сейчас являются наиболее 
распространенными), ориентируясь на 
высокопрофессиональную деятельность и 
позитивный результат, уже с начала своей 
деятельности Винницкий апелляционный 
административный суд занимается по-
иском путей урегулирования проблем, 
выявленных во время осуществления 
правосудия.

Уже за первые полгода деятельности 
наш суд рассмотрел 6437 дел, большая 

часть их — социальные споры, предметом 
которых являются решения и действия со-
ответствующих государственных органов 
о начислениях и выплатах разнообразных 
видов социального обеспечения.

Проблема массовости дел, касающихся 
интересов наиболее незащищенных сло-
ев украинского общества, по-прежнему 
актуальна для всей административной 
юстиции и побуждает к принятию дей-
ственных организационных мер в данной 
сфере, можно сказать, выходит на первый 
план.

Проблемы с особенностями

Для того чтобы дать рекомендации, 
руководствуясь п.4 ч.1 ст.27 закона «О су-
доустройстве и статусе судей», были 
проведены семинары для местных общих 
судов, в частности на тему «Проблемные 
вопросы применения законодатель-
ства во время рассмотрения и решения 
административных дел, связанных с 
социальными выплатами». Такие меро-
приятия провели для председателей и 
судей местных общих судов Винницкой, 
Хмельницкой и Черновицкой областей, 
в них также приняли участие руководи-
тели главных управлений Пенсионного 
фонда в указанных областях и главных 
управлений труда и социальной защиты 
населения областных государственных 
администраций. Во время семинаров 
обсуждался ряд проблем, касающихся 
особенностей рассмотрения дел, связан-
ных с социальными выплатами граж-
данам, отнесенным к категориям «дети 
войны», «чернобыльцы» и «работающие 
пенсионеры».

Особое внимание уделили вопросу 
введения процедуры ускорения рассмо-
трения дел индивидуального характера 
(ст.1832 КАС), к которым отнесены дела 
об обжаловании решений, действий или 
бездействия субъектов властных полно-
мочий об исчислении, назначении, пере-
расчете, осуществлении, предоставлении, 

получении социальных выплат, доплат, 
услуг, помощи, защиты, льгот. Ведь це-
лью данной процедуры, введенной в КАС 
законом «О судоустройстве и статусе 
судей», было ускорение рассмотрения та-
ких дел и обеспечение безотлагательного 
исполнения решений для оперативной 
и эффективной судебной защиты нару-
шенных прав. 

Также рассматривался вопрос приме-
нения сроков обращения в администра-
тивный суд. Так, во время обсуждения 
судьи Винницкого апелляционного ад-
министративного округа пришли к выво-
ду, что, учитывая ч.2 ст.99 КАС, в случае 
отсутствия спора о праве, право истца на 
перерасчет пенсии подлежит защите в пе-
риод с даты, предшествующей 6 месяцам 
до дня обращения в суд. Однако суд не мо-
жет ограничивать орган, ответственный 
за осуществление периодических выплат, 
определенным временем, а следовательно, 
и не должен устанавливать конечный срок 
выплаты пенсии. 

Судьи же апелляционной инстанции 
обратили внимание на то, что судам пер-

вой инстанции необходимо применять 
срок обращения в суд в зависимости от 
вида платежа и длительности периода, 
за который возник спор, учитывать воз-
можные случаи, когда в части требований 
исковое заявление следует оставлять без 
рассмотрения, учитывая нормы ст.100 
КАС, а в другой части открывать произ-
водство.

Недостатки защиты

Не останавливаясь на урегулирова-
нии вопросов справедливой социальной 
защиты граждан в судебном порядке, 
Винницкий апелляционный админсуд 
инициировал проведение круглого стола 
с адвокатами округа. Проанализировав 
практику пересмотра решений судов 
первой инстанции по данной категории 
споров, мы сделали выводы, что в исковых 
требованиях допускаются неточности: не 

учитывается специфика осуществления 
правосудия в таких делах, в некоторых 
случаях исковые заявления не отвечают 
содержанию и форме, установленным 
КАС, что, в свою очередь, затягивает свое-
временную и эффективную защиту лиц, 
предусмотренную таким видом процессу-
ального рассмотрения, как сокращенное 
производство. 

Кроме вы явленных недостатков 
оформления исковых заявлений, об-
суждались последние изменения в за-
конодательстве, которым регулируются 
социальные выплаты. При рассмотре-
нии административных споров этой 
категории до недавнего времени суды 
руководствовались законами, которыми 
установлены соответствующие размеры 
выплат, доплат, помощи и льгот, в част-
ности законами «О социальной защите 
детей войны», «О статусе и социальной за-
щите граждан, пострадавших в результате 
Чернобыльской катастрофы», «О пенсион-
ном обеспечении лиц, уволенных с воен-
ной службы, и некоторых других лиц». С 
19 июня этого года, после вступления в 

силу закона «О внесении изменений в 
Закон Украины «О Государственном бюд-
жете на 2011 год» от 14.06.2011, нормы и 
положения данных актов применяются в 
порядке и размерах, установленных Каби-
нетом Министров, исходя из имеющегося 
финансового ресурса бюджета Пенсион-
ного фонда на 2011 год.

Вынесенные на обсуждение во время 
круглого стола проблемы вызвали бурную 
дискуссию. Приглашенные на мероприя-
тие адвокаты указали на ряд пробелов в 
законодательстве при рассмотрении дел, 
связанных с социальными выплатами, а 
также отметили необходимость единого 
подхода к решению этих вопросов.

***

Подводя итоги, можем сделать выво-
ды о важности такой деятельности. Ведь, 
во-первых, обсуждение безотлагательных 
проблем в правоприменительной деятель-
ности с судьями способствует выработке 
единой судебной практики и совершен-
ствованию осуществления правосудия. 
Во-вторых, дискуссии с представителями 
защиты показали, что общество проявля-
ет интерес к этой проблеме. Вместе с тем 
такие мероприятия способствуют тому, 
чтобы все органы государственной власти 
направляли свои усилия на преодоление 
назревших проблем и обеспечение преду-
смотренных Основным Законом прав и 
гарантий граждан. 

Однако, к сожалению, на современном 
этапе развития судебной ветви власти не-
решенным остается вопрос исполнения 
судебного решения, поскольку именно это 
является залогом эффективного право-
судия. Основной законодательный меха-
низм, призванный обеспечить исполне-
ние решений суда, — ответственность за 
его неисполнение. Именно поэтому судам 
необходимо активизировать осуществле-
ние предоставленных ст.267 КАС полно-
мочий относительно такого контроля и 
обязать субъекта властных полномочий, 
не в пользу которого принято решение, 
подать в установленный судом срок отчет 
об исполнении вердикта. Ведь судебная 
защита приобретет реальное содержание 
только тогда, когда суд о полной мере 
использует все необходимые для этого 
механизмы.

Подводя итоги проведенной работы, 
можно отметить, что, несмотря на еще 
имеющиеся недостатки, приобретенный 
опыт является обоюдно полезным и про-
изводительным. �

Право истца на перерасчет пенсии 
подлежит защите в период 
с даты, предшествующей 
6 месяцам до дня обращения в суд.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Мнение адвокатов.
Некомпетентность защитника появляется тогда, когда у клиента заканчиваются деньги
На предложение газеты «Закон 
и Бизнес» присоединиться к 
обсуждению проекта Уголовного 
процессуального кодекса, 
подготовленного рабочей группой 
по вопросам реформирования 
уголовного судопроизводства, 
отозвался один из наиболее 
авторитетных адвокатов Южной 
Украины, член президиума 
Всемирного клуба одесситов 
Иосиф Бронз.

Одесская областная квалификацион-
но-дисциплинарная комиссия адвока-
туры направила нам немало замечаний 
за его подписью. В частности, для обес-
печения в уголовном судопроизводстве 
принципа состязательности объединение 
адвокатов региона предлагает откоррек-
тировать права человека в мантии во 
время рассмотрения дела. 

Согласно ч.1 ст.344 проекта допрос 
обвиняемого начинается с предложения 
председательствующего дать показания 
относительно уголовного производства, 
после чего обвиняемого первым допраши-
вает прокурор, а затем защитник. Затем 
обвиняемому могут быть заданы вопросы 

пострадавшим, другими обвиняемыми, а 
также председательствующим и судьями. 
Кроме того, председательствующий имеет 
право в течение всего допроса обвиняемо-
го задавать ему вопросы для уточнения и 
дополнения ответов.

Если эта норма будет оставлена в та-
ком виде, то, как и раньше, у подсудимого 
будет два обвинителя: прокурор и судья. 
Последний будет доказывать вину подсу-
димого в совершении преступления путем 

его допроса в суде. По мнению адвокатов, 
судье следует оставить только возмож-
ность задавать вопросы подсудимым, по-
терпевшим, свидетелям и исключительно 
для уточнения и дополнения ответов на 
уже поставленные вопросы.

Из тех же соображений обеспече-
ния принципа состязательности сторон 
требует конкретизации ст.354 проекта, 
определяющая порядок осуществления 
осмотра на месте. В соответствии с ука-
занной нормой суд, признав необходимым 
осмотреть определенное место, проводит 
осмотр с участием сторон, а если этого 
требуют обстоятельства — с участием 
свидетелей, специалистов и экспертов. 
По мнению И.Бронза, в данной норме 
следует уточнить, что проводить осмотр 
места происшествия суд может только 
по ходатайству сторон процесса, а не по 
собственной инициативе.

Общие правила участия защитника в 
уголовном процессе, как они выписаны 
в ст.49 проекта, содержат положения, 
согласно которым у подозреваемого, об-
виняемого не может быть одновременно 
больше 5 защитников. В областной КДКА 
обращают внимание на то, что большое 
количество защитников в деле, — случай 

исключительный. Кроме того, непонят-
но, почему «не больше 5», а не, например, 
4 или 6? Не стоит ограничивать лицо в 
количестве приглашенных адвокатов, 
следует изложить норму следующим об-
разом: «У подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого одновременно может быть 
несколько защитников».

По мнению специалистов в области 
права, не совсем удачно в проекте выписа-
но право защитника отказаться от испол-
нения своих обязанностей в случае, если 
он мотивирует свой отказ недостаточны-
ми знаниями или некомпетентностью 
(п.4 ч.4 ст.51). Такое положение позорит 
как профессию, так и самого адвоката, 
который выяснил обстоятельства дела, 
взял на себя поручение и выполнял его. 
Недостаточность знаний и некомпетент-
ность у адвоката появляется тогда, когда 
у клиента заканчиваются деньги, метко 
подметил И.Бронз.

Определенную обеспокоенность вы-
звала норма проекта, определяющая 
процедуру реализации права защитника 
получить конфиденциальные свидания с 
подозреваемым. Согласно ч.2 ст.50 доку-
мента такие встречи могут происходить 
под визуальным контролем уполномо-

ченного служебного лица, но в условиях, 
исключающих возможность прослуши-
вания или подслушивания. Эту норму 
предложено вообще исключить из-за не-
определенности: по мнению тех, кто ока-
зывает юридическую помощь, не ясно, что 
имеется в виду под словами о визуальном 
контроле и какое именно должностное 
лицо будет его осуществлять.

Также адвокаты предложили допол-
нить ст.50 проекта нормой, предусматри-
вающей право защитника знакомиться и 
получать копии таких документов дела, 
которые касаются подозреваемого и об-
виняемого: объяснений, явки с повинной, 
протоколов допросов, очных ставок, спра-
вок о состоянии здоровья, характеристик 
и т.п. Такой перечень материалов следо-
ватель обязан предоставить адвокату, 
что должно положить конец спорам, воз-
никающим во время допуска адвоката к 
участию в деле.

Как и раньше, мы предлагаем всем 
желающим направлять нам свои заме-
чания и предложения к проекту нового 
УПК. После обобщения они обязательно 
будут переданы членам рабочей группы, 
чтобы те могли учесть их в окончательной 
редакции документа. �

ФИНАНСЫ

Фемиде 
добавили 
на развитие
Кабинет Министров своим 
распоряжением 
«О перераспределении некоторых 
расходов государственного 
бюджета, предусмотренных 
в 2011 году Государственной 
судебной администрации» от 
10.08.2011 №755-р перераспределил 
объемы финансирования 
учреждений судебной системы.

В соответствии с ч.8 ст.23 Бюджетного 
кодекса Правительство уменьшило объем 
расходов потребления и увеличило объ-
ем расходов развития в пределах общего 
объема бюджетных назначений, преду-
смотренных в 2011 г. ГСАУ в общем фонде 
государственного бюджета. 

Теперь увеличены расходы развития 
по программам:

«Осуществление правосудия мест-
ными хозяйственными судами» — на 
3,8 тыс. грн.;

«Осуществление правосудия апелля-
ционными судами» — на 47,5 тыс. грн.;

«Осуществление правосудия местными 
судами» — на 2736,49 тыс. грн.;

«Осуществление правосудия апелля-
ционными хозяйственными судами» — на 
118,5 тыс. грн. (в том числе оплата труда — 
110 тыс. грн.);

«Осуществление правосудия апелляци-
онными административными судами» — на 
74,6 тыс. грн.;

«Осуществление правосудия местны-
ми административными судами» — на 
6938,03 тыс. грн. �

ИТОГИ 

Работа на 
представления
Символично, что с приближением 
осени приходит время пожинать 
плоды своего труда. Вот и Высший 
совет юстиции решил подвести 
итоги, отчитавшись о выполнении 
стратегического плана работы в 
первом полугодии 2011-го. 

За указанный период ВСЮ принял 19 ре-
шений о внесении представлений относи-
тельно назначения судей впервые, при этом 
лишь 5 кандидатам не удалось получить 
«пропуска» в судейский корпус. В то же 
время Совет активно заполнял вакантные 
места руководителей в обителях Фемиды. 
Админпортфели получили 154 кандидата, 
которых ВСЮ назначил на руководящие 
должности. При этом трем законникам, 
которых Совет уволил, пришлось попро-
щаться с административной деятельно-
стью. Также члены этого органа приняли 
58 решений о внесении представлений об 
освобождении судей от должностей по об-
щим обстоятельствам. 

Пополняя обители Фемиды новыми 
кадрами, ВСЮ не забывал и об очищении 
судейских рядов от недобросовестных ра-
ботников. В течение указанного периода он 
принял 64 решения о внесении представ-
лений об увольнении судей за нарушение 
присяги и по приговору суда. 

Теперь у ВСЮ заканчивается летний 
тайм-аут. И уже через две недели начнет-
ся очередной сезон заседаний. Кстати, 
осенний период для членов этого органа 
обещает быть не менее жарким. Наряду с 
традиционными функциями им придется 
познакомиться с новыми — рассматри-
вать жалобы кандидатов на должности 
судей впервые, не согласных с результа-
тами квалифэкзамена. �

Дискуссии во время общих мероприятий помогают находить решение общих проблем.
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Все ваши фото — 
на нашем сайте!

www.zib.com.ua 

Политики приходят и уходят, 
а кушать хочется всегда.

МОМЕНТ ИСТИНЫ 

Печерские страсти 
Автобусы с «беркутовцами», палаточный городок, политические лозунги, 
выкрикиваемые в мегафоны, многоярусные кордоны милиции — это то, 
с чем в первую очередь сталкивается каждый, кто приходит на судебный 
процесс по «делу Юлии Тимошенко» в Печерский райсуд столицы. 
Внутри, в зале заседаний, тоже кипят страсти.  

ФОТО: АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ, ИВАН СТЕЦЕНКО, МАКСИМ ТРЕБУХОВ

Экс-советник В.Ющенко Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что для установления 
истины в «газовом деле» необходимо допросить Владимира Путина. 

Виктор ЮЩЕНКО: «Несмотря на свои просьбы, я несколько дней 
не мог получить на руки копию газового контракта».

Бывшие соратники по Майдану теперь по разные стороны баррикад: 
после допроса в суде Александр ТУРЧИНОВ обвинил В.Ющенко во лжи.

Дочь Ю.Тимошенко Евгения всю эту неделю сидела справа от мамы. 
Она и ее муж Шон Карр являются защитниками Юлии Владимировны.

Драка между сторонниками и противниками Ю.Тимошенко — иногда близкое 
соседство заканчивается печально. 

Законодатели мод странно смотрятся на фоне реалий, 
окружающих Печерский райсуд.

Бывший глава службы аппарата экс-премьера 
Михаил ЛИВИНСКИЙ — теперь свидетель 
по делу своего бывшего босса. Правда, давать 
показания он пока отказался. 

Беспрецедентные меры безопасности: сегодня вокруг Печерского райсуда 
немыслимое количество людей в погонах. 

Представительницам Femen, взгромоздившимся на крышу 
милицейского авто, дали понять: это не лучшее место для митингов.

8 фотофакт



РОЗНИЦА

«ЗиБ» — 
в продаже!
Спрашивайте 
наш еженедельник 
в киосках «Союзпечати»

Если из-за чересчур расторопных коллег 
вы не успеваете ознакомиться со свежим 
номером «ЗиБ» или пропустили важный 
материал в предыдущих номерах 
издания — обращайтесь в ближайший 
киоск «Союзпечати». Согласно графику 
наша газета должна поступать 
в продажу уже в субботу. 

 Адреса киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

Киоск Адрес киоска 

 3 майдан Независимости.
 8 майдан Независимости.
19 ул. Б.Хмельницкого, 44.
21 ул. Крещатик, 5.
24 ул. Заньковецкой, 2.
25 ул. Красноармейская, 49.
26 ул. Красноармейская, 48.
29 ст. метро «Крещатик».
60 ул. Институтская, 10 — 12.
74 ул. Крещатик, 10.
42 ул. Красноармейская, 57.
45 ул. Красноармейская, 73.
156 ул. Красноармейская, 74/5.
404 ул. Б.Житомирская, 6.
405 ул. Владимирская, 18.

РЕКЛАМА

НОВАЦИИ

Ни дать, ни взять.
Несколько слов о водительских правах как залоге благожелательного отношения к инспектору ГАИ

ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, 
юрист

Завершая цикл статей, посвященных 
уже вступившему в силу закону 
об отмене техосмотра (полное 
название — «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Украины относительно устранения 
чрезмерного государственного 
регулирования в сфере 
автомобильных перевозок» 
№3565-VI), рассмотрим одно 
небольшое для рядового водителя, 
но принципиальное для всей 
системы Госавтоинспекции 
упрощение. 

Закон суров, но…

Упрощение это оказалось настолько 
принципиальным, что ГАИ ну никак не 
хочет смириться с ним. 

Речь идет об обязанности водителя 
передавать по требованию работника 
милиции для проверки права и техпа-
спорт. Точнее — об исключении такой 
обязанности из ст.16 закона «О дорож-
ном движении» с 13 августа этого года. 
Теперь водитель обязан «иметь при себе 
и по требованию работников милиции… 
предъявлять для проверки удостоверение 
водителя, регистрационный документ 
на транспортное средство, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, 
страховой полис (сертификат) о заключе-
нии договора обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности».

Упоминание об обязанности передачи 
этих документов для проверки так-
же исчезло из диспозиции нормы ст.126 
Кодекса об административных правона-
рушениях, предусматривающей ответ-
ственность за управление транспортными 
средствами лицами, не имеющими соот-
ветствующих документов или не предъ-
явившими их для проверки.

Казалось бы, наконец-то! Теперь 
общение с инспектором ГАИ вообще ста-

нет «бесконтактным»: через щель в окне 
двери автомобиля поинтересовался его 
документами, приложил к стеклу свои, 
спросил о причине остановки — и езжай 
себе дальше.

Однако в Госавтоинспекции МВД 
считают иначе. Во исполнение п.3 «Заклю-
чительных положений» закона №3565-VI 
ведомство разработало и разместило для 
обсуждения на своем официальном сайте 
проект постановления Кабмина, внося-
щий изменения в Правила дорожного 
движения. 

Данным документом предлагается 
установить, что водитель обязан предъ-
явить документы на право управления 
транспортным средством, а в случае воз-
никновения подозрения относительно 
подделки передать их работнику милиции 
для проверки. 

Как часто на дороге будут возникать 
такие подозрения и почему инспекторам 
ГАИ так важно заполучить в свои руки 
эти права — вопросы, ответов на кото-
рые вы, к сожалению, не найдете в весьма 
формально составленной пояснительной 
записке к проекту.

Картина маслом

Однако каждый рядовой водитель 
хотя бы раз сталкивался с ситуацией, ког-
да, передав права и техпаспорт работнику 
милиции, приходилось продолжать разго-
вор об их возвращении уже в служебной 
машине последнего. Хочешь не хочешь, а 
ты фактически поставлен в проигрышную 
ситуацию просителя, передавшего в залог 
хороших отношений с блюстителем по-
рядка свои документы. Налицо — явный 
коррупциогенный фактор, если говорить 
сухим нормотворческим языком.

Если постановление Кабмина будет 
принято в предложенной редакции, ин-
спектор по-прежнему будет требовать 
передать ему документы, мотивируя свои 
действия надуманными подозрениями. 
Сомневающемуся в правоте гаишника 
водителю можно дополнительно намек-
нуть, что отказ в передаче документов 

вот прямо сейчас, при двух свидетелях, 
превратится в злостное неповиновение 
законному распоряжению сотрудника 
милиции. А это — ст.185 КоАП, предус-
матривающая до 15 суток администра-
тивного ареста.

Кстати, именно так Главное управление 
в г.Киеве Управления Госавтоинспекции 
МВД в своем письме от 1.04.2011 №4-885 
разъяснило практику применения ст.185 
КоАП. Об этом письме дорожные активисты 
вспомнили накануне отмены техосмотра.

Мы уверены, что изложенная выше 
логика ГАИ и протоколы, составленные 
по фактам «злостных неповиновений», в 
конце концов будут признаны несостоя-
тельными. Только произойдет это не ранее, 
чем дела об этих админправонарушениях 
попадут в суд благодаря единицам принци-
пиальных и сознательных граждан. Однако 
то, что от предложенной ГАИ нормы до 
этого пострадает миллион несознательных 
граждан, сомневаться не приходится: в во-

просе перспективы загреметь на 15 суток 
или расстаться с несколькими сотнями 
денежных знаков выбор очевиден.

Все это — ближайшая перспектива 
практики применения нормы ПДД об обя-
занности водителя передать документы 
работнику милиции, если такая норма, 
конечно, появится в этих правилах.

Семь раз отмерь…

Но, пока Госавтоинспекция прини-
мает пожелания по поводу своих идей, 
можно попытаться упредить описанную 
ситуацию путем подачи соответствующих 
замечаний и предложений.

Безусловно, при наличии подозрений в 
подделке прав или техпаспорта такие «до-
кументы» должны изыматься. Только вот 
не по Правилам дорожного движения, а по 
правилам уголовного судопроизводства. 
Подделка документов — преступление. 
Так определено в ст.358 Уголовного кодекса. 

Порядок производства по уголовным 
делам на территории Украины осущест-
вляется исключительно по правилам 
Уголовно-процессуального кодекса. Суд, 
прокурор, следователь и орган дознания 
обязаны в пределах своей компетенции 
возбудить уголовное дело в каждом 
случае обнаружения признаков пре-
ступления, принять все предусмотрен-
ные законом меры для установления 
события преступления, лиц, виновных 
в совершении преступления, и для их 
наказания.

Непосредственное выявление ука-
занными выше субъектами признаков 
преступления является поводом для воз-
буждения уголовного дела.

Подозрение в совершении преступле-
ния (в том числе возникающее у инспек-
тора ГАИ) предполагает либо задержание 
лица, либо применение к нему меры пре-
сечения.

Из положений стст.1, 3, 4, 431, 94 УПК 
следует по крайней мере три вывода:

1) порядок производства госорганами 
любых действий, связанных с подозрени-
ями граждан в совершении преступлений, 
может устанавливаться исключительно 
в УПК;

2) данные вопросы на самом деле уже 
в достаточной мере урегулированы УПК;

3) в части установления обязанностей 
водителя, который подозревается работ-
ником ГАИ в совершении преступления, 
проект постановления Кабмина, подго-
товленный Госавтоинспекцией, противо-
речит УПК.

Этих позиций по идее должно быть 
достаточно для того, чтобы исключить 
проблемную норму из проекта.

От редакции 

Изложенные в данной статье аргумен-
ты с предложением исключить из про-
екта постановления Кабмина положение 
об обязанности водителя передавать 
документы работнику милиции были на-
правлены нашей газетой Управлению ГАИ 
МВД Украины.

ДОКУМЕНТЫ

Регистрация 
для бездомных
Кабинет Министров утвердил 
порядок регистрации места 
жительства или пребывания 
бездомных лиц. Правда, 
без паспорта сделать это все равно 
не удастся.

Соответствующее постановление 
принято на заседании Правительства, 
сообщил департамент информации и 
коммуникаций с общественностью секре-
тариата Кабмина. Порядок регистрации 
места жительства или пребывания без-
домных лиц разработало Министерство 
внутренних дел. 

Предусматривается, что регистра-
ция места жительства или пребывания 
бездомного лица осуществляется путем 
внесения в паспортный документ, под-

тверждающий законность проживания 
на территории Украины, сведений о месте 
жительства или пребывания бездомного 
человека с указанием местонахождения 
центра учета бездомных граждан, где 
он зарегистрирован, или заведения для 
бездомных лиц, где ему предоставляется 
временное жилье. 

Для регистрации бездомное лицо по-
дает: заявление о регистрации, копию 
удостоверения о взятии на соответству-
ющий учет, паспорт или документ, под-
тверждающий законность пребывания на 
территории страны, квитанцию об уплате 
госпошлины или документ об освобожде-
нии от уплаты. 

В то же время порядок не предусмат-
ривает оформления снятия с места пре-
бывания бездомного лица.

РЕФОРМИРОВАНИЕ

Расчет для чиновников
Глава государства поручил 
Кабмину усовершенствовать 
порядок административных 
услуг и определить, какие из 
них должны быть платными, 
рассказала первый заместитель 
главы Администрации Президента 
Ирина Акимова. 

В поручении речь идет о разработке 
и принятии соответствующего закона, 
проведении инвентаризации видов ад-
министративных услуг, об определении 
их четкого перечня, совершенствовании 
уровня организации и предоставления 
таких услуг. «Этот план будет служить 
основным инструментом контроля Пре-
зидента за ходом реформы администра-
тивных услуг», — отметила И.Акимова.

По ее словам, на сегодняшний день 
не существует исчерпывающего перечня 
административных услуг, поэтому со-
гласно поручению Правительство должно 
завершить инвентаризацию администра-
тивных услуг до октября этого года. 

Также глава государства поручил под-
готовить и внести на рассмотрение Вер-
ховной Рады законопроект об основаниях 
предоставления административных услуг. 
В данном документе будут определены 
виды услуг, какие из них будут предостав-
ляться на бесплатной и платной основе, 
будет регулироваться размер этой оплаты, 
сроки предоставления услуг и т.п..

Особое внимание Президент уделил 
вопросу прозрачности предоставления 
указанных услуг. Для обеспечения вы-
полнения этого условия Виктор Яну-

кович поручил Кабмину создать единый 
портал  админуслуг. «Создание веб-портала — 
это шаг к прозрачности», — отметила 
И.Акимова.

Также глава государства убежден, что 
необходимо увеличить часы приема для 
получателей админуслуг и создать над-
лежащие условия в помещениях, предна-
значенных для приема граждан.

Президент предложил ввести пилот-
ные проекты по реформированию сферы 
предоставления административных услуг 
в Киеве, Кировограде и Луганске. Также 
В.Янукович поручил реализовать в Киеве 
пилотный проект по созданию Центра Го-
сударственной автомобильной инспекции 
МВД, который будет предоставлять услу-
ги, связанные с использованием транс-
портных средств.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

Тонкая грань подарка
Отличить подарок от взятки 
довольно трудно, поэтому вопрос 
получения и передачи подарков 
публичными служащими 
регулируется законодательно. 
Где эту тонкую грань провели 
отечественные парламентарии, 
объяснили специалисты Минюста.

Обязательное декларирование подар-
ков лицами, занимающими политические 
должности, а в некоторых государствах — 
всеми публичными служащими, введено 
на законодательном уровне в ряде стран 
Европы. Так, в Польше обязательность 
декларирования подарков предусмотре-
на для лиц, занимающих политические 
должности, а также выборные должно сти 
в местных органах власти, в Венгрии — 
для членов парламента, в Великобрита-
нии, Испании и Германии — для членов 
правительства и лиц, занимающих по-
литические должности, а в Латвии — 
для всех публичных служащих. 

Довольно долго велись острые дис-
куссии по поводу того, как урегулиро-
вать данный вопрос на законодатель-
ном уровне в нашей стране: запретить 
вообще принимать подарки; разрешить 
только подарки, стоимость которых не 
превышает установленную; обязать пе-
редавать в орган государственной влас-
ти, где работает публичный служащий, 
все подарки или лишь те, цена которых 
выше определенной, и регистрировать их 
получение и т.п.

Наконец в урегулировании вопро-
са получения подарков лицами, упол-
номоченными на выполнение функций 
государства, был достигнут компромисс, 
который нашел свое отражение в законе 
«О принципах предотвращения и проти-
водействия коррупции». 

Так, в соответствии с ч.1 ст.8 закона 
лицам, уполномоченным на выполнение 
функций государства или органов мест-
ного самоуправления, и некоторым 
приравненным к ним лицам запрещает-
ся принимать подарки (пожертвования) 
за решения, действия или бездействие в 
интересах дарителя, которые принима-

ются, совершаются как непосредственно 
таким лицом, так и при его содействии 
другими должностными лицами и ор-
ганами, то есть в форме так называемой 
завуалированной взятки. Кроме того, 
категорически запрещается принимать 
любой подарок (пожертвование) от под-
чиненного лица. 

По закону, публичным служащим 
разрешено принимать подарки, которые 
отвечают общепризнанным представле-
ниям о гостеприимстве, и пожертвования, 
кроме случаев, предусмотренных ч.1 этой 
статьи, если стоимость таких подарков 
(пожертвований) не превышает 50% мини-
мальной заработной платы, установленной 
на день принятия подарка (пожертвования), 
однократно, а совокупная стоимость таких 
подарков, полученных от одного источника 
на протяжении года, — одной минималь-

ной заработной платы, установленной на 
1 января текущего года. 

Такое ограничение стоимости не ра-
спространяется на подарки, подаренные 
близкими людьми. Близкими людьми 
закон определяет супругов, детей, ро-
дителей, родных братьев и сестер, де-
душку, бабушку, внуков, усыновителей, 
усыновленных, а также других лиц при 
условии их постоянного проживания 
вместе с субъектом ответственности за 
коррупционные правонарушения. 

Следовательно, в этом случае речь 
идет не только о близких людях субъекта 
ответственности за коррупционные 
правонарушения, с которыми он связан 
официальными родственными узами, но 
и о других членах его семьи при условии, 
что они проживают вместе и ведут общее 
хозяйство, как это предусмотрено ч.2 ст.3 

Семейного кодекса, согласно которой се-
мью составляют совместно проживающие 
лица, связанные общим бытом, имеющие 
взаимные права и обязанности. 

Подарка ми не с чита ются обще-
до ступные скидки на товары, услуги, 
общедоступные выигрыши, призы, пре-
мии, бонусы. 

Учитыва я требования закона, к 
личным подаркам относятся подарки, 
полученные от близких людей, старых 
друзей и добрых знакомых, которые да-
рят подарки по случаю, например, дня 
рождения, юбилея или общепризнанного 
праздника (Нового года, Международного 
женского дня, Дня защитника Отечества) 
при условии, что их подарки не будут вли-
ять на принятие публичными служащими 
правомерных решений, а также не будут 
создавать впечатление, что это может вли-
ять на их решения. 

К подаркам, которые разрешено будет 
принимать публичным служащим, могут 
относиться и деловые подарки (сувениры), 
и проявление гостеприимства (пригла-
шение на кофе или ужин) в скромных 
масштабах, которые широко используют 
для налаживания хороших деловых отно-
шений и укрепления рабочих отношений. 

Однако условиями принятия таких 
подарков и проявлений гостеприимства 
является опять же то, что такие подарки 
и проявления гостеприимства не будут 
постоянными, не будут влиять на при-
нятие публичными служащими решений 
или создавать впечатление, что это может 
влиять на их решения. 

Важное требование закона — установ-
ление обязанности передавать подарки, 
полученные как подарки государству, то 
есть врученные во время визитов, тор-
жеств, других официальных мероприя-
тий, в тот орган государственной власти, 
в котором работает публичный служащий, 
в порядке, установленном Кабмином. 
Поэтому данный вопрос будет оконча-
тельно урегулирован после принятия 
Правительством решения об утвержде-
нии порядка передачи подарков лицами, 
уполномоченными на выполнение функ-
ций государства. �

ЗДОРОВЬЕ

Лечение с 
предупреждением
С 13 августа реклама средств 
и способов лечения должна 
предупреждать о вреде 
самолечения. Таким образом 
законодатели пытаются оградить 
граждан от неконтролируемого 
приема лекарств.

Изменения в порядок рекламы ле-
карственных средств, медицинской 
техники, методов профилактики, диагнос-
тики, лечения и реабилитации внесены за-
коном «О внесении изменения в статью 21
Закона Украины «О рекламе» (№3235-VI). 
Закон был принят Верховной Радой еще 
19 апреля, но вступил в силу спустя 
3 месяца после официальной публикации.

В соответствии с изменениями текст 
«медицинской» рекламы должен в обя-
зательном порядке содержать предупреж-
дение о том, что самолечение может 
нанести вред здоровью. Причем такое 
предупреждение должно занимать не 
менее 15% площади всей рекламы или 
не менее 15% продолжительности всей 
рекламы.

Эксперты неоднократно указывали на 
тот факт, что обилие рекламы медицинских 
препаратов провоцирует их при менение 
без врачебной консультации. В результате 
люди подвергают опасности свое здоровье, 
а иногда и жизнь. �

УСЛОВИЯ ТРУДА

Цифровое 
дело
Вступил в силу закон, 
позволяющий подавать 
электронные документы для 
государственной регистрации 
юридических лиц и физических 
лиц — предпринимателей.

Закон «О внесении изменений в 
Закон Украины «О государственной 
регистрации юридических лиц и фи-
зических лиц — предпринимателей» 
относительно проведения электронной 
регистрации» (№2609-17) был принят 
парламентом в октябре 2010 г., но всту-
пил в силу лишь 14 августа этого года. То, 
что документ долгое время не вступал в 
силу, объясняется тем, что Правитель-
ство должно было подготовиться к его 
выполнению. 

Законом введена электронная госу-
дарственная регистрация юридических 
лиц и физических лиц — предприни-
мателей, а также подача запросов на 
получение сведений из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
и физических лиц — предпринимателей 
в электронном виде.

В соответствии с нововведениями 
п ри подаче элек т ронны х док у мен-
тов будет задействована электронная 
подпись, которую следует получать и 
ежегодно обновлять, лично посещая 
регистраторов.

Всю информа цию, каса ющ у юся 
электронного формата документов, а 
также программ формирования и пода-
чи документов, необходимых для прове-
дения регистрации предпринимателей, 
можно найти на официальном веб-сайте 
Госкомпредпринимательства. �

РИСКИ

Нормы 
разного 
толкования
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский 
Союз» с целью уменьшения 
рисков банковской 
деятельности обратилась к 
НБУ за разъяснением вопросов, 
связанных с последствиями 
списания задолженности в 
соответствии с требованиями 
Порядка возмещения банками 
безнадежной задолженности 
за счет резерва. 

Такой порядок был прописан постанов-
лением Правления НБУ от 1.06.2011 №172. 
УКБС считает, что, утверждая указанный 
порядок, регулятор дал банковской систе-
ме прогрессивный инструмент, который 
позволит финучреждениям урегулировать 
проблемную задолженность, уменьшавшую 
возможности банковского кредитования 
реального сектора экономики.

«В то же время некоторые вопросы 
применения данного постановления тре-
буют дополнительных разъяснений НБУ 
для уменьшения случаев разного тол-
кования норм банками и регулятором. 
Это будет способствовать минимизации 
рисков неоднозначного применения по-
рядка и возникновения спорных ситу-
аций в деятельности банковского секто-
ра, — подчеркнула генеральный директор 
Ассоциации Галина Олифер. — Такой 
подход позволит уменьшить проблемные 
активы банковского сектора, которые, по 
официальным данным НБУ на 1.07.2011, 
составляют 86,4 млрд грн., почти 10% общих 
обязательств финучреждений». �

КОНТРОЛЬ

Предпринимательский надзор
В ближайшее время органы 
государственной власти смогут 
требовать получения из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц и физических 
лиц — предпринимателей 
не извлечений, а данных в 
электронном виде.

С соответствующей инициативой в 
Верховную Раду обратился Кабмин, подав 
законопроект «О внесении изменений в 
ст.20 Закона Украины «О государственной 
регистрации юридических лиц и физиче-
ских лиц — предпринимателей» (№9056).

Как отмечается в пояснительной за-
писке к проекту, во время проведения 
контрольных мероприятий органы го-
сударственной контрольно-ревизион-
ной службы часто сталкиваются с проб-
лемой качественного отбора объектов 
контроля для осуществления ревизий, 
государственных финансовых аудитов и 
проверок государственных закупок, в дея-
тельности которых может возникнуть риск 
финансовых нарушений.

Также Государственная финансовая ин-
спекция во исполнение задач, определенных 
действующим законодательством, должна 
получать информацию о подконтрольных 
ей учреждениях, в частности сведения об их 
наименовании, организационно-правовой 
форме, адресах, отделенных подразделениях, 
органах правления, руководящих лицах, об от-
сутствии по месту нахождения, о пребывании 
в состоянии ликвидации и т.п. Данная инфор-
мация содержится в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и физических 
лиц — предпринимателей.

На данный момент органам ГКРС пред-
оставлено право получать от специально 

уполномоченного органа по вопросам 
государственной регистрации сведения, 
содержащиеся в реестре, лишь в виде 
извлечений и справки о наличии или 
отсутствии в реестре запрашиваемой 
информации.

В то же время, как отмечают пра витель-
ственные чиновники, под контрольными 
органами ГКРС являются около 100 тыс. 
предприятий, учреждений и организаций, 
большинство из них находятся в состоянии 
реорганизации, ликвидации или же были 
недавно созданы. 

«Уточнение такого массива информа-
ции путем подачи запросов в специаль-
но уполномоченный орган по вопро-
сам государственной регистрации в 
установленном законом порядке явля-
ется невозможным. Указанное при-
водит к тому, что Госфин инспекция 
не владеет достоверной информацией 
о подконтрольных ей предприятиях, 
учреждениях и организациях, например 
в части подтверждения их существова-
ния», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, учитывая сроки получе-
ния органами ГКРС извлечений из реестра 
после направления запросов в отдельные 
учреждения, данная информация может 
потерять актуальность при проведении 
срочных контрольных мероприятий, 
участии в судебных заседаниях и т.д., 
отмечают в Кабинете Министров.

Таким образом, в Кабмине пришли к 
выводу, что существующая форма полу-
чения информации не позволяет органам 
ГКРС для осуществления государственно-
го финансового контроля проводить ана-
литическую работу по отбору объектов, в 
деятельности которых могут возникнуть 
риски.

Кроме того, в Правительстве отме-
чают, что Госфининспекция является 
участником проекта «Модернизация 
государственных финансов», предусмат-
ривающего создание информационно-
аналитической Системы управления 
государственными финансами, пользо-
вателями которой будут распорядители 
и получатели бюджетных средств, органы 
исполнительной власти, организации 
и учреждения, которые осуществляют 
деятельность, связанную с управлением 
государственными средствами. Одним из 
важных этапов создания СУГФ является 
совершенствование подходов к планиро-
ванию контрольно-ревизионной работы 
с помощью внедрения механизма отбора 
объектов для государственного финансо-
вого контроля. А значит, Госфининспек-

ция нуждается в достоверной информа-
ции о подконтрольных учреждениях.

Введение процедуры получения Гос-
фининспекцией информации из реестра 
позволит сформировать актуальную сеть 
подконтрольных органам ГКРС пред-
приятий, учреждений и организаций, 
это в свою очередь даст возможность 
осуществлять предварительный анализ 
подконтрольных учреждений, прово-
дить с помощью СУГФ их качественный 
отбор на основе оценки рисков. Также 
инициаторы изменений убеждены, что 
принятие закона сократит количество 
малоэффективных контрольных меропри-
ятий, повысит результативность, осла бит 
фискальное давление на субъекты хозяй-
ствования и уменьшит вмешательство 
государства в их работу. �

ПРОЦЕДУРА

За день лишиться бизнеса
В Верховной Раде предлагают 
существенно упростить 
процедуру прекращения 
предпринимательской 
деятельности. Если нардепы 
поддержат изменения, то на 
такую процедуру гражданам 
понадобится всего один день. 

По критерию «легкости» в основании 
и ведении бизнеса Украина в рейтинге 
Всемирного банка занимает 145-е место 
среди 183 стран. При этом трудно не толь-
ко начать предпринимательскую деятель-
ность, но и прекратить ее. 

В необходимости упрощения этой 
процедуры убеждена народный депутат 
Наталия Королевская, которая внесла 
законопроект «О внесении изменений в 
некоторые законы Украины относительно 
заявительного принципа государствен-

ной регистрации прекращения предпри-
нимательской деятельности физических 
лиц — предпринимателей» (№9048). 

«Это слишком важно, в частности, для 
мелких предпринимателей в том случае, 
когда их бизнес уже не приносит даже очень 
скромного дохода (что часто случается в 
современных условиях), и уже бывший мел-
кий предприниматель должен искать новую 
работу и регистрироваться как безработный. 
Поэтому необходимость в принятии данного 
акта очевидна», — говорится в пояснительной 
записке к законопроекту. 

На сегодня существует сложная и об-
ременительная процедура прекращения 
предпринимательской деятельности физи-
ческими лицами — предпринимателями:

— предприниматель подает регистрато-
ру заявление о прекращении предпринима-
тельской деятельности;

— публикуется сообщение об этом в 

специа лизированном печатном средстве мас-
совой информации;

— предприниматель собирает справки 
контролирующих органов об отсутствии 
задолженности (от налоговой инспекции, 
Пенсионного фонда, фондов социального 
страхования);

— предприниматель подает полученные 
справки регистратору.

Народные депутаты уже приняли за-
кон «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относи-
тельно упрощения процедур прекращения 
юридических лиц и предпринимательской 
деятельности физических лиц — предпри-
нимателей по их решению» (№3384-VI), и 
он должен вступить в силу 18 декабря этого 
года. Однако нардеп отмечает, что закон не 
вносит существенных изменений в проце-
дуру прекращения предпринимательской 
деятельности физических лиц — предпри-

нимателей по их решению, которая будет 
оставаться сложной и многоступенчатой.

Новым проектом предлагается суще-
ственно облегчить данную процедуру. В 
соответствии с предложениями предпри-
нимателю достаточно будет лишь сообщить 
регистратору о прекращении предприни-
мательской деятельности, и информация о 
таком прекращении немедленно будет заре-
гистрирована. 

Идеология предложенных изменений 
базируется на том, что физическое лицо, кото-
рое прекращает свою предпринимательскую 
деятельность, в отличие от случая с ликвида-
цией юридического лица, никуда не исчезает, 
объясняет Н.Королевская. Физическое лицо 
и после прекращения предпринимательской 
деятельности продолжает отвечать за свои 
долги, и объем такой ответственности ни-
коим образом не изменяется. Это касается, 
в частности, и уплаты налогов и сборов. �

По словам членов Правительства, сейчас контролирующие органы не могут 
качественно отбирать предприятия для ревизий.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

Буква Конституции.
Для надлежащего функционирования украинского языка правовой базы 
достаточно, но она должна быть гармонизирована 

АНДРЕЙ ПОТЕМКИН, 
начальник отдела изучения и 
обобщения судебной практики Высшего 
хозяйственного суда Украины

Новейшая история Украины 
свидетельствует о том, что имеет 
место разделение общества 
по языковому признаку. 
Подавляющее большинство в 
нашем государстве составляют 
украинцы, но большая часть из 
них русифицировались. Кроме того, 
постоянные политические спекуляции 
на языковом вопросе никоим образом 
не способствуют консолидации 
украинской нации. Однако вопрос 
двуязычия — это прежде всего 
социально-психологическая 
проблема национального сознания, 
претерпевшего трансформацию 
в процессе изменения системы 
ценностей в условиях переходного 
периода. 

Позитивные сдвиги

Отсутствие взвешенной языковой по-
литики и недостаточное правовое обеспече-
ние государственного статуса украинского 
языка, собственно, и стали причинами 
возникновения языковой проблемы в Укра-
ине. Для нынешней ситуации прежде 
всего характерно несознательное, а порой 
и безразличное отношение к проблемам 
реального обеспечения статуса украинского 
языка как государственного. Это негативно 
отражается как на внутригосударственных 
отношениях, так и на репутации Украины 
на международной арене.

В то же время согласно абз.6 ст.6 закона 
«О принципах национальной безопасности 
Украины» от 19.06.2003 №964-IV обеспече-
ние развития и функционирования укра-
инского языка как государственного во 
всех сферах общественной жизни на всей 
территории страны, гарантирование сво-
бодного развития, использования и защиты 
русского, других языков национальных 
меньшинств являются приоритетными 
национальными интересами государства.

Сегодня наблюдаются позитивные 
сдвиги в языковом вопросе. Органы госу-
дарственной власти в соответствии со ст.11 
Конституции начали реально «способ-
ствовать консолидации и развитию укра-
инской нации, ее исторического сознания, 
традиций и культуры». В частности, такой 
ценности, как украинский язык с острыми, 
как лезвие, самобытными словами и оборо-
тами. Это залог достоинства и независимос-
ти Украинского народа, символ единения, 
совершенное средство самоутверждения 
украинской нации. 

Единственный орган конституционной 
юрисдикции неоднократно решал вопрос со-
ответствия законов и других правовых актов 
Конституции и давал официальное толкова-
ние положений Основного и других законов 
Украины, которые являются правовой осно-
вой для осуществления государственной 
языковой политики. В частности, во время 
официального толкования ст.10 Конституции 
в решении КС от 14.12.99 №10-рп/1999 были 
осмыслены и конкретизированы ее положе-
ния, обеспечены национальные интересы 
Украины в языковой сфере.

Объединение — в согласовании

В то же время за период независимости 
нашего государства разработано немало 
проектов, которые должны урегулировать 
проблемы языкового законодательства. Это 
в свою очередь предопределяет необходи-
мость создать согласительную комиссию, 
которая бы объединила положительные 
наработки и внесла на рассмотрение Верхов-
ной Рады единый законопроект о языках 
в Украине. Ведь до сих пор продолжает 

действовать закон УССР «О языках в Укра-
инской ССР» от 28.10.1989 №8313. 

Следует исходить из того, что право-
вое регулирование языковых отношений 
в Украинском государстве должно ба-
зироваться на гармоничном сочетании 
национального интереса с обязательным 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина. Новый закон о языках должен 
быть, с одной стороны, последовательным 
в воплощении государственного сувере-
нитета на основе норм Конституции, а с 
другой — достаточно гибким, чтобы не на-
рушать права национальных меньшинств, 
не ограничивать свободу лица, не унижать 
его честь и достоинство, не способствовать 
возникновению конфликтов.

Основной, несомненной заслугой за-
кона УССР о языках является обеспечение 
украинскому языку статуса государствен-
ного. Это существенно затормозило процесс 
уменьшения его использования во всех 
сферах государственной и общественной 
жизни, представлявший опасность для 
сохранения идентичности украинцев как 
нации. Однако несовершенство данного 
акта стало остро ощущаться сразу после 
его принятия, потому что он не предусмат-
ривал надлежащего механизма контроля и 
ответственности за нарушение норм закона.

Главная причина несоответствия закона 
УССР о языках нынешним реалиям — то, 
что он не учитывает статус Украины как 
суверенного государства и не отвечает тре-
бованиям стст.10, 11, 12 Конституции. Это 
и предопределяет острую необходимость 
принятия нового акта.

Правовая база

Нормативно-правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, связанные с 
применением украинского языка, и со-
ставляющими правовую основу для осу-
ществления государственной языковой 
политики в Украине, являются Конститу-
ция, закон «О языках в Украинской ССР», 
закон «О ратификации Европейской хартии 
региональных языков или языков мень-
шинств», решения КС №10-рп/1999 (дело 
об использовании украинского языка), 
№13-рп/2007 (дело о распространении 
иностранных фильмов), №8-рп/2008 (дело 
о языке судопроизводства).

Некоторые аспекты закреплены также в 
других законодательных актах. Так, в ч.2 ст.8 
закона «Об издательском деле» предусмот-
рено, что вся печатная продукция, которая 
распространяется через государственные 
учреждения (бланки, квитанции, формы 
и т.п.), издается на государственном языке. 
А ст.77 Таможенного кодекса закрепляет 
необходимость оформления таможенных 
документов на украинском языке или 
официальных языках таможенных со-

юзов, если Украина является членом 
таковых.

В соответствии со ст.4 закона «О по-
рядке освещения деятельности органов 
государственной власти и органов местно-
го самоуправления в Украине средствами 
массовой информации» язык распростра-
нения информации о деятельности органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления в СМИ определяется Кон-
ституцией и законом «О языках в Украине» 
(имеется в виду опять-таки закон «О языках 
в Украинской ССР»). А в случае распростра-
нения официальной информации на других 
языках органы власти должны обеспечить 
аутентичный перевод. Самостоятельный 
перевод официальной информации запре-
щен. Кроме того, положение ч.1 ст.10 закона 
«О телевидении и радиовещании» обязывает 
телерадиоорганизации вести вещание на 
государственном языке.

Статья 6 закона «О кинематографии» 
предусматривает, что применение языков 
в области кинематографии осуществляет-
ся в соответствии со ст.10 Конституции. А 
ст.7 закона «Об образовании» закрепила 
положение, что язык образования опреде-
ляется Конституцией и законом «О языках 
в Украинской ССР». 

Процессуальное законодательство 
предусматривает, что судопроизводство 
как по гражданским, так и по уголовным 
делам ведется на украинском языке (ст.7 
ГПК и ст.19 УПК). Однако в действующих 
процессуальных кодексах не предусмотре-
но право или обязанность суда возвращать 
исковое заявление, которое составлено на  
русском или другом языке и подано в суд 
без перевода на государственный язык. Сле-
довательно, отказать в принятии такого за-
явления суд не может, поскольку: во-первых, 
гарантированное Конституцией в ст.55 пра-
во на судебную защиту не ограничивается 
Основным Законом языком обращения; 
во-вторых, согласно предписаниям ч.2 ст.7 
закона «Об обращениях граждан» запре-
щается отказывать в принятии и рассмотре-
нии обращения, ссылаясь на политические 
взгляды, партийную принадлежность, пол, 
возраст, вероисповедание, национальность 
гражданина, незнание языка обращения. А 
в соответствии с ч.3 ст.5 закона «О языках 
в Украинской ССР» отказ служебного лица 
принять и рассмотреть заявление граж-
данина со ссылкой на незнание языка, на 
котором он обратился, влечет за собой 
ответственность согласно действующему 
законодательству.

Наконец, в п.5 ч.2 ст.9 закона «О граждан-
стве Украины» закреплено, что владение укра-
инским языком является одним из ус ловий 
принятия гражданства Украины. 

В то же время гарантирование на-
циональным меньшинствам свободного 
развития, использования и защиты на-

ционального языка — общепризнанное 
право с позиций международного пра-
ва. Так, ст.27 Международного пакта о 
гражданских и политических правах от 
16.12.66, к которому Украина присоедини-
лась 25.12.90, предусмотрено, что лицам, 
которые относятся к языковым меньшин-
ствам, не может быть отказано в праве поль-
зоваться родным языком. В ст.1 Соглашения 
по вопросам, связанным с восстановлением 
прав депортированных лиц, национальных 
меньшинств и народов от 9.10.92, подпи-
санного странами — участницами СНГ в 
Бишкеке и ратифицированного Украиной 
17.10.93, отмечено, что депортированным 
гражданам обеспечиваются политические, 
экономические и социальные права и усло-
вия для образования, национального, куль-
турного и духовного возрождения.

В соответствии с п.«а» ст.10 Конвенции 
об обеспечении прав лиц, которые относятся 
к национальным меньшинствам, от 21.10.94, 
заключенной в Москве странами СНГ и 
подписанной Украиной, предусматривается 
необходимость изучения национальными 
меньшинствами государственного языка 
и создания условий для изучения родного 
языка. Пункт 1 ст.5 Рамочной конвенции 
Совета Европы о защите национальных 
меньшинств от 1.02.95, ратифицирован-
ной Украиной 9.12.97, обязывает создать 
необходимые условия для того, чтобы лица, 
которые относятся к национальным мень-
шинствам, имели возможность развивать 
свой язык и т.п.

Следовательно, правовая база для над-
лежащего функционирования украинского 
языка как государственного и гаранти-
рования свободного развития, использо-
вания и защиты русского, других языков 
национальных меньшинств в Украине 
является достаточной. Однако она должна 
быть гармонизирована и объединена во-
круг базового закона о языках, который 
должен отвечать реалиям государствен-
ной и общественной жизни Украинского 
народа и обязательно учитывать интересы 
национальных меньшинств.

Потерянная буква

Как бы странно это ни выглядело, но 
в результате ненадлежащего отношения к 
украинскому языку и промедления с осу-
ществлением реального обеспечения его су-
ществования как государственного и сегод-
ня в кабинетах госорганов (редакционных 
отделах) при составлении нормативно-
правовых актов возникают споры относи-
тельно использования буквы «ґ». Не попала 
она и в текст Основного и многих других 
законов и подзаконных актов. Так, слово 
«обґрунтований», которое употребляется в 
ч.3 ст.29 Конституции, согласно правилам 
пятого издания «Українського правопису» 
(1990 г.) должно писаться через букву «ґ».

Исторический опыт большинства евро-
пейских народов свидетельствует, что язык 
как важнейший показатель национальной 
идентичности был и остается объектом го-
сударственной поддержки и регулирования. 
Однако в Украине еще не все сделано для 
полноценного введения украинского языка 
во все сферы общественной жизни. Требуют 
совершенствования правовые нормы, регу-
лирующие его функционирование. 

Следует приложить серьезные усилия 
для расширения сферы применения госу-
дарственного языка, чтобы он развивался и 
играл консолидирующую роль в становлении 
гражданского общества. Последовательное 
решение языковых вопросов, укрепление 
государственного статуса украинского языка 
предусматривает стимулирование процесса 
построения в Украине богатого и демокра-
тического общества. А политики должны сво-
ими действиями способствовать утверждению 
государственного статуса украинского языка, 
подъему его престижа в мире, воспитанию у 
соотечественников уважения к культуре и тра-
дициям Украинского народа. �

АРМИЯ

Служебное 
сокращение
Президент инициировал 
сокращение в 2012 году 
Вооруженных Сил на 8 тыс. лиц, в 
том числе на 5 тыс. военнослужащих.

Глава государства внес как безот ла-
гательный для внеочередного рассмотрения в 
Верховной Раде проект закона «О численности 
Вооруженных Сил Украины на 2012 год». До 
конца следующего года Президент предла-
гает довести численность украинской армии 
до 184 тыс. лиц, в частности военнослужащих — 
до 139 тыс.

Согласно проекту сократить численность 
ВС в 2012 году планируют с помощью: опти-
мизации структуры органов военного управ-
ления, устранения дублирования функций и 
уменьшения звеньев управления; создания 
воинских частей постоянной готовности и 
мобилизационного резерва, оптимизации 
структуры и численности боевых частей – в 
первую очередь тех, где на вооружении есть 
неисправные оружие и техника, восстановле-
ние которых невозможно или экономически 
нецелесообразно.

Речь идет также о расформировании 
неперспективных арсеналов, баз и составов, 
где хранятся лишние или непригодные к даль-
нейшему использованию ракеты, боеприпасы 
и компоненты ракетного топлива, вооружение, 
военная техника и имущество.

Кроме того, проект предусматривает 
оптимизацию количества и численности 
подразделений, занимающихся обеспече-
нием жизнедеятельности и материально-
технического оснащения ВС, в частности 
за счет перехода на новые формы организа-
ции и осуществления такого обеспечения 
(аутсорсинг).

Речь идет также о приведении системы 
военного образования в соответствие с 
современными задачами и потребностями. 
Планируется усовершенствовать учебные 
центры по подготовке младших специалис-
тов, внедрить новую систему подготовки и 
переподготовки профессиональных сер-
жантов и старшин. �

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Проект 
«единого окна»
В Минюсте предлагают ввести 
единый документ, в котором будет 
подтверждаться регистрация 
предпринимателя в государственных 
органах. Кроме того, новации 
должны упростить открытие 
необходимого банковского счета.

С целью получения замечаний и предло-
жений Минюст обнародовал проект «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно определения 
единого документа, который подтверждает 
взятие на учет юридических лиц и физических 
лиц—предпринимателей в органах статистики, 
государственной налоговой службы, Пенсион-
ного фонда Украины».

Основной целью проекта, поясняют в ми-
нистерстве, является завершение процесса 
внедрения принципа «единого окна» при 
осуществлении государственной регистра-
ции субъектов хозяйствования и взятия их 
на учет в органах государственной статис-
тики, государственной налоговой службы 
и Пенсионного фонда. Осуществить это 
планируют путем введения только одного 
документа — выдержки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц и 
физических лиц—предпринимателей, что 
подтверждает взятие на учет вновь созданного 
субъекта хозяйствования в соответствующих 
органах.

Во время открытия субъектами хозяй-
ствования счета в банке для подтвержде-
ния взятия их на учет в соответствующих 
органах предлагается использовать извле-
чение из реестра. Его государственный 
регистратор должен выдавать бесплатно 
на следующий рабочий день после даты 
государственной регистрации. �

АРХИВ

КС — институция независимости
РОМАН ЧИМНЫЙ

Одним из фундаментальных 
признаков независимости страны 
является ее конституция. А едва ли не 
обязательным «спутником» основного 
закона — орган, контролирующий его 
соблюдение. Украина — не исключение: 
еще в первый год существования 
молодого государства парламент 
принял закон о Конституционном Суде. 
Анализ становления конституционной 
юрисдикции в Украине в частности 
и в мире в целом обобщил в своей 
монографии «Конституционный Суд 
Украины: история и современность, 
доктрина и практика» постоянный 
автор нашего еженедельника, 
доктор философских наук, член-
корреспондент Национальной 
академии правовых наук, судья КС в 
отставке Александр МИРОНЕНКО.

Украина — одна из 80 держав мира, в 
которых в разное время были созданы и дей-

ствуют или действовали по европейской мо-
дели конституционные суды. Как отмечает 
А.Мироненко, «из года в год авторитет един-
ственного органа конституционной юрис-
дикции в Украине рос, влияние на процессы 
становления права и государства усиливалось, 
что шаг за шагом повышало к нему интерес 
определенного круга научных работников и 
политиков».

В то же время, согласно выводу автора, 
«процесс утверждения КС как важнейшей 
институции судебной защиты Основно-
го Закона, особенно с начала третьего 
тысячелетия, протекает противоречиво 
и требует едва ли или не коренной пере-
стройки деятельности Суда». Проблема за-
острялась на фоне роста явных нарушений 
Конституции, в частности и грубых, со 
стороны парламента, президентской Адми-
нистрации и Правительства. Это приводило 
к «стремительному накоплению «правового 
негативизма», антиюридизма, что реально 
грозило Украине потерей авторитета на меж-
дународной арене и даже могло поставить под 
сомнение ее существование как независимого 
и суверенного государства».

Как отмечает А.Мироненко, «проблемы 
углублялись, с одной стороны, из-за 
ослаб ленного внимания КС к стремлению 
опираться в своей деятельности не только 
на опыт европейских конституционных 
судов, но и на собственные, отечественные 
правовые традиции, которые имеют глубо-
кие и крепкие корни, богатую питательную 
почву, а с другой — из-за пока что явно 
недостаточного внимания к вопросам 
конституционного правосудия как области 
права, законодательства и юридической 
науки, судебного конституционного пра-
ва, судебного конституционного процесса 
(конституционного судопроизводства), 
то есть проблем, которые во многом вли-
яют на совершенствование деятельнос-
ти КС». На устранение этого пробела, а 
также на выяснение путей повышения 
эффективности отечественного консти-
туционного правосудия и направлена эта 
монография, рассчитанная на студентов 
и преподавателей, судей и работников 
аппарата учреждений судебной власти, а 
также всех, кто интересуется проблемами 
конституционной юрисдикции.

Свои выводы и законодательные пред-
ложения относительно повышения 
эффективности и укрепления авторитета 
отечественной конституционной юрис-
дикции автор обобщил в нескольких на-
правлениях. На первое место среди проблем 
деятельности КС выходит неуважение к 
Конституции. «Ни один народ мира не 
будет уважать документ, обладающий 
наивысшей юридической силой, в усло-
виях откровенного его игнорирования со 
стороны государства», — подчеркивает 
А.Мироненко. Вместо этого в Украине «за 
обильными лозунгами о верховенстве права 
в действительности скрывается искаженное 
его понимание как верховенства закона». 
Для исправления ситуации автор советует 
отказаться от «опасной эквилибристики 
между правом и политикой, стремления по-
литизировать юстицию, а не юридизировать 
политику».

Не менее важным направлением реше-
ния проблем функционирования КС, по 
мнению автора, является совершенствование 
нормативных принципов деятельности Суда. 
Также А.Мироненко обращает внимание на 

необходимость законодательного решения 
вопросов: 

• предотвращения затягивания консти-
туционных производств; 

• разграничения полномочий между КС 
и другими судами, особенно административ-
ной юрисдикции; 

• дополнения пассивной компетен-
ции Суда хотя бы отдельными элементами 
активных полномочий (открытие производств 
по собственной инициативе); 

• нормирования порядка избрания и 
увольнения судей КС; 

• введения института конституционной 
жалобы и т.п.

«Ответы на сформулированные и мно-
гие другие вопросы, по-видимому, дадут в 
первую очередь правоведы-теоретики, — 
подытоживает А.Мироненко. — Но в лю-
бом случае эти ответы, несомненно, будут 
исходить из задач КС обеспечивать верхо-
венство права, наивысшую юридическую 
силу Конституции, движение в сторону от 
ортодоксального позитивизма, учет в дея-
тельности Суда тенденции к глобализации 
и интеграции правовых систем». �
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ЭТИКА

Статус требует порядочности.
Адвокат может быть субъектом 
опровержения недостоверной информации, 
даже если представлял интересы доверителей 

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6, Особи 7 до 
Особи 8, Особи 9, Особи 10 про спрос-
тування недостовірної інформації за 
касаційною скаргою Особи 6, Особи 7 
на рішення Суворовського районного 
суду м.Одеси від 28.05.2009 та ухвалу 
Апеляційного суду Одеської області від 
18.08.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У червні 2008 року Особа 6, Осо-
ба 7 звернулися до суду з позовом до 
Особи 8 про спростування недостовірної 
інформації. 

Зазначали, що відповідач, який є ад-
вокатом і представляв інтереси Особи 9 і 
Особи 10 під час розгляду Суворовським 
районним судом м.Одеси цивільних справ 
№2-8-3/08 року та №2-37/08 року поширив 
недостовірну інформацію щодо їхнього 
покійного батька й діда — інваліда Вели-
кої Вітчизняної війни Особи 11, зокрема: 

«Батько Особа 12 (тобто Особа 11) на 
момент народження нашого візаві (тобто 
Особи 6) знаходився в місцях позбавлен-
ня волі»; 

«…а точніше: Особа 11 знаходився в 
Одеському слідчому ізоляторі»; 

«…вірніше: після війни він (Особа 11) 
за якийсь незначний злочин був притяг-
нутий до кримінальної відповідальності»; 

«…і якийсь час він скривався від суду 
та слідства»; 

«…потім потрапив до слідчого ізо-
лятора»; 

«…у слідчому ізоляторі він (тобто 
Особа 11) знаходився у 1949 році»; 

«Особа 6 не є сином Особи 11». 
Посилаючись на викладене, Особа 6 

та Особа 7 просили позов задовольнити 
й зобов’язати відповідача спростувати 
недостовірну інформацію. 

Ухвалою Суворовського районного 
суду м.Одеси від 3.03.2009 до участі у 
справі в якості співвідповідачів залуче-
но Особу 9 та Особу 10. 

Рішенням Суворовського районного 
суду м.Одеси від 28.05.2009, залишеним 
без змін ухвалою Апеляційного суду 
Одеської області від 18.08.2009, позов 
задоволено частково: зобов’язано Осо-
бу 9, Особу 10 спростувати в письмовій 
формі відомості, які не відповідають дій-
сності і порочать честь, гідність інваліда 
Великої Вітчизняної війни Особи 11; у 
задоволенні позову в частині вимог до 
Особи 8 відмовлено. 

У поданій касаційній скарзі Особа 6, 
Особа 7 просять ухвалені у справі судові 
рішення змінити, посилаючись на не-
правильне застосування судами норм 
матеріального права та порушення норм 
процесуального права, і зобов’язати 
Особу 8 разом із іншими відповідачами 
спростувати недостовірну інформацію, 
розповсюджену ним відносно Особи 11. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус суд-
дів» касаційні скарги (подання) на рі-
шення загальних судів у кримінальних 
і цивільних справах, подані до Верхо-
вного Суду України до 15.10.2010 і при-
значені (прийняті) ним до касаційного 
розгляду, розглядаються Верховним 
Судом у порядку, який діяв до набрання 
чинності цим законом. 

У зв’язку з цим справа підлягає роз-
гляду за правилами ЦПК від 18.03.2004 у 
редакції, яка була чинною до змін, внесе-

них згідно із законом від 7.07.2010 №2453-
VI «Про судоустрій і статус суддів». 

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню на таких підставах. 

Ухвалюючи рішення й задовольняю-
чи частково позовні вимоги, суд першої 
інстанції, з висновками якого погодився 
й суд апеляційної інстанції, виходив з 
того, що надана Особі 9 та Особі 10 інфор-
мація відносно Особи 11 є неправдивою, 
порочить честь і гідність останнього, 
а тому підлягає спростуванню. Разом 
з тим Особа 8 не може вважатись осо-
бою, яка поширила таку інформацію, 
оскільки він виконував свої професійні 
обов’язки з представництва інтересів до-
вірителів та діяв від їхнього імені. 

Проте з такими висновками суду по-
вністю погодитись не можна. 

Судом установлено, що Особа 8, який 
діяв у якості представника Особи 9 та 
Особи 10, під час розгляду Суворовським 
районним судом м.Одеси цивільних 
справ №2-8-3/08 та №2-37/08 розповсю-
див недостовірну інформацію відносно 
інваліда Великої Вітчизняної війни Осо-
би 11, яку йому надали його довірителі. 

Статтею 32 Конституції передбачено 
судовий захист права спростовувати не-
достовірну інформацію про себе і членів 
своєї сім’ї. 

Відповідно до вимог ст.277 ЦК фізич-
на особа, особисті немайнові права якої 
порушено внаслідок поширення про 
неї та (або) членів її сім’ї недостовірної 
інформації, має право на відповідь, а 
також на спростування цієї інформації. 

Право на відповідь, а також на спрос-
тування недостовірної інформації щодо 
особи, яка померла, належить членам її 
сім’ї, близьким родичам та іншим заін-
тересованим особам. 

Спростування недостовірної інфор-
мації здійснюється особою, яка пошири-
ла інформацію. 

Як убачається з матеріалів справи, 
Особа 6, Особа 7 звернулися до суду з 
позовом до адвоката Особи 8, який під 
час судового розгляду цивільних справ 
поширив недостовірну інформацію від-
носно Особи 11. 

За правилами ст.7 закону «Про ад-
вокатуру» при здійсненні своїх профе-
сійних обов’язків адвокат зобов’язаний 
неухильно додержувати вимог чинного 
законодавства, використовувати всі 
передбачені законом засоби захисту 
прав і законних інтересів громадян та 
юридичних осіб. 

Також закон «Про адвокатуру» 
передбачає дотримання Правил адво-
катської етики як одного з основних 
зобов’язань адвоката, згідно з якими у 

своїй професійній діяльності адвокат 
зобов’язаний дотримуватися чинного 
законодавства, сприяти утвердженню 
та практичній реалізації принципів 
верховенства права та законності, за-
стосовувати всі свої знання і професійну 
майстерність для належного захисту 
і представництва прав та законних 
інтере сів громадян і юридичних осіб. 

Адвокат мусить як у своїй професій-
ній діяльності, так і в приватному житті 
бути чесним і порядним; не вдаватись до 
омани, погроз, шантажування, підкупу, 
використання скрутних матеріальних 
чи особистісних обставин інших осіб 
або інших протизаконних заходів для 
досягнення своїх професійних чи осо-
бистих цілей; поважати права, законні 
інтереси, честь, гідність, репутацію та 
почуття осіб, з якими він спілкується в 
різних відносинах. 

Вирішуючи спір, суд на порушення 
вимог стст.212—215 ЦПК вимог зазна-
чених матеріальних законів не врахував; 
належної оцінки доводам позивачів 
щодо поширення недостовірної інфор-
мації відносно Особи 11 саме адвокатом 
Особою 8 не надав і дійшов безпідстав-
ного висновку про те, що останній не 
може бути особою, суб’єктом спрос-
тування недостовірної інформації, 
оскільки виконував свої професійні 
обов’язки з представництва інтересів 
довірителів. 

Крім того, відповідно до вимог ч.7 
ст.277 ЦК спростування недостовірної 
інформації здійснюється в такий же 
спосіб, у який вона була поширена. 

У пп.24, 25 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду від 27.02.2009 №1 «Про 
судову практику у справах про захист 
гідності та честі фізичної особи, а також 
ділової репутації фізичної та юридичної 
особи» роз’яснено, що, задовольняю-
чи позов, суд повинен у резолютивній 
частині рішення зазначити, чи було 
порушено особисте немайнове право 
особи, яка саме інформація визнана не-
достовірною та порочить гідність, честь 
чи ділову репутацію позивача, а також 
вказати на спосіб захисту порушеного 
особистого немайнового права. 

Якщо суд ухвалює рішення про пра-
во на відповідь або про спростування 
поширеної недостовірної інформації, 
то у судовому рішенні за необхідності 
суд може викласти текст спростування 
інформації або зазначити, що спрос-
тування має здійснюватись шляхом 
повідомлення про ухвалене у справі 
судове рішення, включаючи публікацію 
його тексту. За загальним правилом, ін-
формація, що порочить особу, має бути 

спростована у спосіб, найбільш подіб-
ний до способу її поширення (шляхом 
публікації у пресі, повідомлення по 
радіо, телебаченню, оголошення на зі-
бранні громадян, зборах трудового ко-
лективу, відкликання документа тощо). 

У судовому рішенні також має бути 
зазначено строк, у межах якого відпо-
відь чи спростування повинно бути 
оприлюднено. 

Спростування має здійснюватись 
у такий самий спосіб, у який поши-
рювалася недостовірна інформація. У 
разі, якщо спростування недостовірної 
інформації неможливо чи недоцільно 
здійснити у такий же спосіб, у який 
вона була поширена, то воно повинно 
проводитись у спосіб, наближений 
(адекватний) до способу поширення, з 
урахуванням максимальної ефектив-
ності спростування та за умови, що таке 
спростування охопить максимальну 
кількість осіб, що сприйняли поперед-
ньо поширену інформацію. 

Проте суд у порушення вимог 
стст.213, 214 ЦПК на зазначене уваги 
не звернув; вирішуючи питання щодо 
способу спростування недостовірної 
інформації, не конкретизував такого 
способу захисту порушених особистих 
немайнових прав позивачів; у резолю-
тивній частині рішення не виклав текст 
спростування інформації та не зазна-
чив строк, у межах якого повинно бути 
оприлюднено спростування. 

Апеляційний суд на порушення ви-
мог стст.303, 315 ЦПК належно не пере-
вірив доводів апеляційної скарги пози-
вачів; в ухвалі не зазначив конкретних 
обставин і фактів, що спростовують такі 
доводи, і залишив рішення суду першої 
інстанції без змін. 

За таких обставин ухвалені у справі 
судові рішення підлягають скасуванню 
як такі, що постановлені з порушенням 
норм матеріального та процесуального 
права, з передачею справи на новий роз-
гляд до суду першої інстанції. 

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

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 та Особи 7 
задовольнити частково. 

Рішення Суворовського районного 
суду м.Одеси від 28.05.2009 та ухвалу 
Апеляційного суду Одеської області від 
18.08.2009 скасувати. 

Справу передати на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

2 лютого 2011 р.    м.Київ 

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

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

УСЛУГИ

От названия операции содержание не меняется.
Договор юридического лица, заключенный 
им без соответствующего разрешения, может 
быть признан недействительным

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Товари-
ства з обмеженою відповідальністю 
«УСП-Груп» про визнання договору 
недійсним, стягнення коштів та від-
шкодування моральної шкоди за ка-
саційною скаргою Особи 3 на рішення 
Оболонського районного суду м.Києва 
від 17.09.2009 та ухвалу Апеляційного 
суду м.Києва від 3.11.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У травні 2009 року Особа 3 звер-
нувся до суду з указаним позовом, 
зазначаючи, що 13.03.2008 між ним 
та Товариством з обмеженою відпо-
відальністю «УСП-Груп» (далі — ТОВ 
«У.») було укладено договір про надан-
ня учаснику програми послуг, спря-
мованих на придбання транспортного 
засобу через «Українську соціальну 
програму», організовану товариством. 
На виконання умов цього договору він 
сплатив відповідачу реєстраційний 
платіж у розмірі 6528 грн. 20 коп. та 
щомісячні платежі в розмірі 10450 грн. 

30.12.2008 він звернувся до ТОВ «У.» 
з листом про повернення йому коштів 
у зв’язку зі складними сімейними об-
ставинами та усвідомленням ним неза-
конного здійснення відповідачем своєї 
діяльності, на який отримав відповідь, 
що для повернення коштів йому необ-
хідно написати заяву про розірвання 
договору. Проте в разі розірвання до-
говору сума реєстраційного платежу 

не повертається, а в разі визнання його 
недійсним повертається вся сплачена 
ним грошова сума та є можливість від-
шкодування моральної шкоди. 

Також вважає, що ТОВ «У.» своєю 
діяльністю порушує закони «Про со-
ціальні послуги», «Про рекламу» і «Про 
фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг». 

Посилаючись на те, що відповідач 
надає послуги без відповідної ліцензії, 
позивач просив визнати вказаний до-
говір недійсним, стягнути з відповідача 
кошти в розмірі 16978 грн. 20 коп., 5 тис. 
грн. на відшкодування моральної шкоди 
та судові витрати. 

Рішенням Оболонського районного 
суду м.Києва від 17.09.2009, залишеним 
без змін ухвалою Апеляційного суду 
м.Києва від 3.11.2009, у задоволенні по-
зову відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 3 посила-
ється на невідповідність висновків судів 
обставинам справи, неправильне за-
стосування судами норм матеріального 
права та порушення норм процесуаль-
ного права й просить скасувати судові 
рішення та ухвалити нове рішення. 

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 редак-
ції, чинній до введення в дію закону від 
7.07.2010. 

Касаційна скарга підлягає частково-
му задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду повинно бути законним і обгрун-
тованим. Законним є рішення, яким суд, 
виконавши всі вимоги цивільного судо-
чинства, вирішив справу згідно із зако-
ном. Обгрунтованим є рішення, ухвале-
не на основі повно і всебічно з’ясованих 
обставин, на які сторони посилаються 
як на підставу своїх вимог і заперечень, 
підтверджених тими доказами, котрі 
були досліджені в судовому засіданні. 

Відмовляючи в задоволенні позову 
Особі 3, суд першої інстанції, з висновка-
ми якого погодився й апеляційний суд, 
виходив із того, що позивач добровільно 
уклав оспорюваний договір, при цьому 
він отримав вичерпну інформацію щодо 
умов діяльності відповідача та участі в 
зазначеній програмі, про що свідчать 
його особисті підписи. 

Проте з такими висновками судів 
повністю погодитись не можна. 

Згідно із ч.3 ст.215 ЦК, якщо недійс-
ність правочину прямо не встановлена 
законом, але одна зі сторін або інша за-
цікавлена особа заперечує його дійсність 
на підставах, установлених законом, 
такий правочин може бути визнаний су-
дом недійсним (оспорюваний правочин). 

Частиною 1 ст.227 ЦК визначено, що 
правочин юридичної особи, вчинений 
нею без відповідного дозволу (ліцензії), 
може бути визнаний судом недійсним. 

Судом установлено, що 13.03.2008 
між сторонами було укладено договір, 
предметом якого є надання позивачу 
послуг, спрямованих на придбання 
транспортного засобу через «Українську 
соціальну програму». 

УСП — це програма, метою якої є 
придбання учаснику УСП товару з роз-
строчкою платежу на досить тривалий 
час у порядку та на умовах, передбаче-
них договором і додатками до нього 
(визначення термінів у додатку №2 від 
13.03.2008 до оспорюваного договору 
(далі — додаток №2)). 

Відповідно до п.1.4 ст.1 додатку №2 
учасник доручає товариству використо-
вувати суми чистих платежів для фор-
мування фонду для здійснення оплати 
товару на користь учасників УСП. 

За надання послуг за програмою 
учасник сплачує реєстраційний платіж 
і комісійну плату (пп.«в» п.2.1 ст.2 додат-
ку №2, додаток №1). 

Пунктом 8.1 ст.8 додатку №2 визна-
чено, що товариство проводить оплату 
товару та організовує його передачу у 

власність учасника УСП, який одержав 
право на отримання товару в найближ-
чий термін, можливий для товариства, 
але не пізніше 30 днів після того, як учас-
ник програми виконає вимоги цієї статті. 

Згідно із ч.1 ст.4 закону «Про фінан-
сові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» фінансови-
ми вважаються такі послуги: 

1) випуск платіжних документів, пла-
тіжних карток, дорожніх чеків та (або) 
їх обслуговування, кліринг, інші форми 
забезпечення розрахунків; 2) довірче 
управління фінансовими активами; 3) 
діяльність з обміну валют; 4) залучення 
фінансових активів із зобов’язанням 
щодо наступного їх повернення; 5) фі-
нансовий лізинг; 6) надання коштів у 
позику, в тому числі і на умовах фінан-
сового кредиту; 7) надання гарантій 
та поручительств; 8) переказ грошей; 
9) послуги у сфері страхування та нако-
пичувального пенсійного забезпечення; 
10) торгівля цінними паперами; 11) фак-
торинг; 12) інші операції, які відповіда-
ють критеріям, визначеним у п.5 ч.1 ст.1 
цього закону. 

Пунктом 5 ч.1 ст.1 указаного закону 
визначено, що фінансові послуги — це 
операції з фінансовими активами, що 
здійснюються в інтересах третіх осіб 
за власний рахунок чи за рахунок цих 
осіб, а у випадках, передбачених законо-
давством, — і за рахунок залучених від 
інших осіб фінансових активів, з метою 
отримання прибутку або збереження 
реальної вартості фінансових активів. 

Наведене свідчить про те, що пере-
лік фінансових послуг, передбачений 
законом «Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринків фінансових 
послуг», не є вичерпним, визначення 
послуг як фінансових можливе при 
відповідності операцій критеріям, уста-
новленим п.5 ч.1 ст.1 зазначеного закону. 

У листі Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг від 
22.04.2008 №4765/07-11 зазначено, що за 
наданою ТОВ «У.» інформацією останнє 
здійснює операції з «адміністрування 
придбання у групах», така діяльність 
має ознаки фінансової послуги, але не 
віднесена законодавством до певного 
виду цих послуг. 

У листі Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг від 
24.04.2009 №5737/12-12 також указано, 
що надання послуг при придбанні това-
рів у групах містить ознаки фінансової 

послуги, пов’язаної з прямим залучен-
ням фінансових активів від фізичних 
осіб. Водночас відповідно до ст.34 зако-
ну «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» 
діяльність з надання будь-яких фінансо-
вих послуг, що передбачають пряме або 
опосередковане залучення фінансових 
активів від фізичних осіб, може здійсню-
ватися лише фінансовими установами 
після отримання відповідної ліцензії. 

На обгрунтування позовних вимог 
Особа 3 посилався на те, що діяльність 
ТОВ «У.» фактично є діяльністю з на-
дання фінансових послуг, оскільки має 
характерні для таких послуг ознаки, але 
здійснюється відповідачем без відповід-
ної ліцензії. 

Однак суд, на порушення вимог 
стст.213, 214 ЦПК, зазначених обставин 
справи та положень закону не врахував; 
доводів позивача в достатньому обсязі 
не перевірив; не дав відповідної право-
вої оцінки наявним у матеріалах справи 
доказам і не з’ясував належним чином 
питання: які правовідносини охоплю-
ються поняттям «операції з адміністру-
вання придбання в групах», чи дійсно 
діяльність відповідача підпадає під цю 
категорію послуг та чи не належить ця 
діяльність до сфери фінансових послуг, 
урегульованих законом «Про фінансові 
послуги та державне регулювання рин-
ків фінансових послуг», унаслідок чого 
дійшов передчасного висновку про не-
доведеність позовних вимог. 

Апеляційний суд, залишаючи рішен-
ня суду першої інстанції без змін, на 
зазначені порушення уваги не звернув. 

За таких обставин визнати ухва-
лені судові рішення законними та об-
грунтованими не можна, тому вони 
підлягають скасуванню з переданням 
справи на новий розгляд до суду пер-
шої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, ко-
легія суддів Верхового Суду

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3 задоволь-
нити частково. 

Рішення Оболонського районного 
суду м.Києва від 17.09.2009 та ухва-
лу Апеляційного суду м.Києва від 
3.11.2009 скасувати, справу передати 
на новий розгляд до суду першої ін-
станції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

2 лютого 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України у складі: 

головуючого — Патрюка М.В., 
суддів: Гуменюка В.І., Луспеника Д.Д., Жайворонок Т.Є., Лященко Н.П.,
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

В спорах о деньгах на слово не верят.
Если договор ссуды заключен в письменной 
форме, решение суда не может основываться 
на показаниях свидетелей, отрицающих факт 
получения средств

розглянувши в судовому засідан-
ні справу за позовом Особи 6 до 
Осо би 7 про розірвання договору по-
зики за касаційною скаргою Особи 7 
на рішення Києво-Святошинського 
районного суду Київської області від 
17.03.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
Київської області від 30.06.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У жовтні 2009 року Особа 6 звер-
нувся із зазначеним позовом, по-
силаючись на те, що 6.06.2008 між 
ним та Особою 7 укладено договір 
безпроцентної позики. За умовами 
договору Особа 7 зобов’язувався пе-
редати Осо бі 6 у борг кошти у розмірі 
356250 грн. (триста п’ятдесят шість 
тисяч двісті п’ятдесят), а Осо ба 6 
зобов’язувався прийняти ці кошти 
та повернути у визначений догово-
ром строк. Однак гроші позивачу не 
передавались, що є підставою для 
розірвання договору безпроцентної 
позики. Ураховуючи викладене, Особа 6 
просив задовольнити його позовні 
вимоги та розірвати договір безпро-
центної позики, укладений 6.06.2008 
між ним та Особою 7. 

Рішенням Києво-Святошинського 
районного суду Київської області від 
17.03.2010, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Київської об-

ласті від 30.06.2010, позов задоволено. 
Розірвано договір безпроцентної по-
зики грошей, укладений 6.06.2008 між 
Особою 7 та Особою 6. 

У касаційній скарзі Особа 7 про-
сить скасувати ухвалені у справі судові 
рішення, а справу направити на новий 
розгляд до суду першої інстанції, поси-
лаючись на неправильне застосування 
судом норм матеріального права та 
порушення судом норм процесуаль-
ного права. 

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

У зв’язку з цим справа підлягає 
розгляду за правилами Цивільного 
процесуального кодексу від 18.03.2004 
в редакції, чинній до змін, унесених 
згідно із законом «Про судоустрій і 
статус суддів» №2453-VI від 7.07.2010. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Задовольняючи позовні вимоги 
Особи 6 та розриваючи договір без-
процентної позики грошей, укладений 

6.06.2008 між Особою 7 та Особою 6, суд 
першої інстанції, з яким погодився і 
суд апеляційної інстанції, виходив із 
того, що, оцінюючи пояснення сторін 
та показання свідків, установлено 
факт непередавання коштів при під-
писанні договору позики, що є під-
ставою для його розірвання на підставі 
стст.611, 1051 ЦК. 

Проте з такими висновками суду 
погодитися не можна. 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду має бути законним і обгрунто-
ваним. 

Законним є рішення, яким суд, 
виконавши всі вимоги цивільного 
судочинства, вирішив справу згідно 
із законом. 

Обгрунтованим є рішення, ухвале-
не на основі повно і всебічно з’ясованих 
обставин, на які сторони посилаються 
як на підставу своїх вимог і заперечень, 
підтверджених тими доказами, котрі 
були досліджені в судовому засіданні. 

Установлено, що 6.06.2008 між Осо-
бою 7 та Особою 6 укладено договір 
безпроцентної позики грошей, який 
посвідчено приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального 
округу, Особою 8, 6.06.2008 та зареєст-
ровано в реєстрі за №1779. 

За договором позики одна сторона 
(позикодавець), як зазначено в ст.1046 
ЦК, передає у власність другій стороні 
(позичальникові) грошові кошти або 
інші речі, визначені родовими озна-
ками, а позичальник зобов’язується 
повернути позикодавцеві таку ж суму 
грошових коштів (суму позики) або 
таку ж кількість речей того ж роду і 
такої ж якості. 

Зобов’язання має виконуватися 
належним чином відповідно до умов 
договору та вимог цього Кодексу 
(ст.526 ЦК). 

Пунктом 1 договору безпроцентної 
позики грошей, укладеного 6.06.2008 
між Особою 7 та Особою 6, передба-
чено, що Особа 7 надав у власність, а 
Особа 6 прийняв безпроцентну позику 
у коштах на суму 356250 грн. (триста 
п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят), 
що становить еквівалент $75000 (сім-
десят п’ять тисяч). 

За умовами п.2.1 спірного дого-
вору безпроцентної позики грошей 
від 6.06.2008 на Особу 7 покладається 

обов’язок передати Особі 6, а на Осо-
бу 6 покладається обов’язок прийняти 
гроші у розмірі 356250 грн. (триста 
п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят), 
що становить еквівалент $75000 (сім-
десят п’ять тисяч). 

Суд не звернув уваги та не дав оцін-
ки умовам договору позики. 

У разі укладення договору по-
зики на позичальника покладається 
зобов’язання повернути позикодав-
цеві позику у строк та в порядку, 
що встановлені договором, при цьо-
му позичальнику надається право 
оспорити договір позики у зв’язку з 
тим, що кошти або речі насправді не 
були одержані ним від позикодавця, 
як зазначено у ч.1 ст.1049 ЦК та ч.1 
ст.1051 ЦК. 

Однак, за правилом ст.1051 ЦК, при 
оспорюванні позичальником договору 
позики з підстави, що гроші не були 
ним одержані від позикодавця, якщо 
договір позики укладений у письмовій 
формі, рішення суду не може грунту-
ватися на показаннях свідків для під-
твердження того, що гроші насправді 
не були отримані позичальником. 

За змістом п.12 постанови Пленуму 
ВС від 6.11.2009 №9 «Про судову прак-
тику розгляду цивільних справ про 
визнання правочинів недійсними» не 
може доводитися показанням свідків 
виконання зобов’язань, що виникли з 
правочину. Випадки, коли показання 
свідків допускаються як засіб дока-
зування факту вчинення правочину, 
прямо визначені у ЦК, зокрема у ч.2 
ст.937 ЦК, ч.3 ст.949 ЦК. 

Вирішуючи спір та вважаючи дове-
деними вимоги позивача, судом взято 
до уваги показання свідка, Особи 8, з 
пояснень якої встановлено непередан-
ня коштів за договором позики, однак 
суд не звернув уваги на те, що в даному 
випадку не допускаються показання 
свідків як засіб доказування факту 
вчинення правочину. 

Крім того, суд встановлює наяв-
ність або відсутність обставин, котри-
ми обгрунтовують свої вимоги і запе-
речення сторони, на підставі доказів, 
які містять інформацію щодо предмета 
доказування, як зазначено у ч.1 ст.57 
ЦПК, ч.1 ст.58 ЦПК. 

На підтвердження своїх позовних 
вимог Особі 7 надано квитанцію від 

6.06.2008, на підставі якої відповідач 
зняв кошти згідно із договором вкладу. 

Також Особі 7 надано довідку при-
ватного нотаріуса Київського міського 
нотаріального округу, Особи 8, згідно з 
якою приватний нотаріус підтверджує 
укладення між сторонами договору 
позики, а також сплати Особою 6 дер-
жавного мита під час підписання до-
говору у розмірі 4000 грн. 

Відповідно до ст.212 ЦПК суд оці-
нює належність, допустимість, до-
стовірність кожного доказу окремо 
за своїм внутрішнім переконанням. 
Результати оцінки доказів відобража-
ються в рішенні, в якому наводяться 
мотиви їх прийняття чи відмови у 
прийнятті. 

Суд на зазначене не звернув уваги, 
в рішенні не навів результатів оцінки 
поданих сторонами доказів, а також 
належним чином не з’ясував безгро-
шовість договору позики. 

Отже, суд першої інстанції не 
з’ясував усіх обставин справи, не дослі-
див усіх доказів та не надав їм оцінки. 

З’ясування цих обставин має сут-
тєве значення для правильного вирі-
шення спору. 

Апеляційний суд на порушення су-
дом першої інстанції норм матеріаль-
ного та процесуального права уваги не 
звернув і помилково залишив рішення 
суду без змін. 

Оскільки порушення норм мате-
ріального та процесуального права 
призвело до неправильного вирішення 
справи, рішення суду першої інстанції 
та ухвала суду апеляційної інстанції 
підлягають скасуванню, а справа — 
направленню на новий розгляд до суду 
першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338, 345 ЦПК, 
колегія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7 задо-
вольнити. 

Рішення Києво-Святошинського 
районного суду Київської області від 
17.03.2010 та ухвалу Апеляційного 
суду Київської області від 30.06.2010 
скасувати, а справу направити до суду 
першої інстанції для розгляду іншим 
суддею. 

Ухвала оскарженню не підлягає. 

СОБСТВЕННОСТЬ

Чужая земля передаче не подлежит.
Заведомо безосновательно 
инициирование гражданином вопроса 
о получении в собственность 
или в пользование участка, 
который не является свободным

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Особи 6 
до головного управління земельних 
ресурсів Київської міської державної 
адміністрації, Особи 7, Особи 8 про 
визнання недійсними та скасування 
державних актів на право власності 
на земельну ділянку,

ВСТАНОВИЛА:

У травні 2009 року Особа 6 звер-
нувся до суду з позовом до головного 
управління земельних ресурсів Київ-
ської міської державної адміністрації, 
Особи 7, Особи 8 про визнання не-
дійсними та скасування державних 
актів: серії №1 від 30.01.2007 на право 
власності на земельну ділянку пло-
щею «4/11 від 0,11 га» (так зазначено 
в державному акті) за Адресою 1 
(ділянка №214 у садовому товарист-
ві «Будівельник-1» у Дарницькому 
районі м.Києва), виданого на ім’я 
Особи 8 та серії №2 від 30.01.2007 на 
право власності на земельну ділянку 
площею «7/11 від 0,11 га» (так зазна-
чено в державному акті) за Адресою 1 
(ділянка №214 у СТ «Будівельник-1») 
у Дарницькому районі м.Києва, ви-
даного на ім’я Особи 7. Зазначав, що 
оспорювані державні акти видані 
відповідачам на підставі скасовано-
го рішення Дарницького районного 
суду м.Києва від 13.09.2006 у справі 
№2-1897/06. Указував, що головне 
управління земельних ресурсів Київ-
ської міської державної адміністрації 
відмовляється без рішення суду ану-
лювати державні акти, видані на ім’я 
відповідачів. Уважав порушеним своє 
право суміжного землекористувача, 
оскільки наявність оспорюваних дер-

жавних актів позбавляє його права 
звернутися до головного управління 
земельних ресурсів Київської міської 
державної адміністрації з питанням 
про надання йому у власність частини 
спірних земельних ділянок.

Рішенням Дарницького районного 
суду м.Києва від 29.10.2009 позов задо-
волено частково: визнано недійсними 
та скасовано державний акт серії №1 
від 30.01.2007 на право власності на 
земельну ділянку площею 4/11 від 
0,1111 га за Адресою 1 (ділянка №214 у 
СТ «Будівельник-1») у Дарницькому 
районі м.Києва, виданий на ім’я Осо-
би 8 на підставі рішення Дарницького 
районного суду м.Києва від 13.09.2006 
№2-1897/06; визнано недійсним та 
скасовано державний акт серії №2 
від 30.01.2007 на право власності на 
земельну ділянку площею 7/11 від 
0,1111 га за Адресою 1 (ділянка 73 №214 
у СТ «Будівельник-1») у Дарницькому 
районі м.Києва, виданий на ім’я Осо-
би 7 на підставі рішення Дарницького 
районного суду м.Києва від 13.09.2006 
№2-1897/06.

Рішенням Апеляційного суду 
м.Києва від 14.04.2010 рішення суду 
першої інстанції скасовано та ухвале-
но нове рішення про відмову в задо-
воленні позову.

У касаційній скарзі Особа 6 по-
рушує питання про скасування рі-
шення апеляційного суду у зв’язку з 
порушенням апеляційним судом норм 
матеріального й процесуального права 
та залишення без змін рішення суду 
першої інстанції.

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав.

Скасовуючи рішення суду першої 
інстанції та відмовляючи в задоволен-

ні позову, апеляційний суд виходив з 
того, що Особа 6 у судовому засіданні 
не довів факту порушення, невизнання 
або оспорювання відповідачами його 
прав, свобод чи інтересів, позивач не 
мав і не має права власності чи права 
користування земельними ділянками, 
на які видані державні акти на право 
приватної власності Особи 7 і Особи 8, 
а бажання Особи 6 одержати земельну 
ділянку у власність не є доказом пору-
шення його прав чи інтересів.

Проте з такими висновками апе-
ляційного суду погодитися не можна.

Згідно з ч.1 ст.81 Земельного ко-
дексу громадяни України набувають 
права власності на земельні ділянки 
на підставі:

а) придбання за договором купів-
лі-продажу, ренти, дарування, міни, 
іншими цивільно-правовими угодами; 

б) безоплатної передачі із земель 
державної і комунальної власності; 

в) приватизації земельних ділянок, 
що були раніше надані їм у користу-
вання; 

г) прийняття спадщини; 
ґ) виділення в натурі (на місцевості) 

належної їм земельної частки (паю).
Згідно з ч.5 ст.116 ЗК надання в ко-

ристування земельної ділянки, що пе-
ребуває у власності або в користуванні, 
провадиться лише після вилучення 
(викупу) її в порядку, передбаченому 
цим кодексом.

Відповідно до ч.6 ст.118 ЗК, що діяв 
у період видачі державних актів, гро-
мадяни, зацікавлені в одержанні без-
оплатно у власність земельної ділянки 
із земель державної або комунальної 
власності для ведення фермерського 
господарства, ведення особистого 
селянського господарства, ведення 
садівництва, будівництва й обслугову-
вання жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибної ділян-
ки), індивідуального дачного будів-
ництва, будівництва індивідуальних 
гаражів у межах норм безоплатної 
приватизації, подають заяву до відпо-
відної районної, Київської чи Севасто-
польської міської державної адміні-
страції або сільської, селищної, міської 
ради за місцезнаходженням земельної 
ділянки. У заяві зазначаються бажані 
розміри та мета її використання.

З огляду на вищенаведені положен-
ня закону громадянин може порушу-
вати питання про одержання ним без-
оплатно у власність чи в користування 
земельної ділянки, яка є вільною, тоб-
то такою, що не перебуває у власності 
чи в користуванні іншої особи.

Надання громадянину в користу-
вання чи у власність земельної ділян-
ки, що вже перебуває у власності або в 
користуванні іншої особи, провадить-

ся лише після вилучення (викупу) її в 
порядку, передбаченому ЗК.

Таким чином, завідомо безпідстав-
ним є ініціювання громадянином пи-
тання про одержання ним у власність 
чи в користування земельної ділянки, 
яка не є вільною.

З урахуванням положень стст.125, 
126 ЗК право власності на земельну 
ділянку, а також право постійного ко-
ристування та право оренди земельної 
ділянки виникають з моменту держав-
ної реєстрації цих прав.

Судом першої інстанції встановле-
но, що Особа 6 є власником земельної 
ділянки площею 0,047 га за Адресою 1 
(ділянка №233 в СТ «Будівельник-1») 
у Дарницькому районі м.Києва; су-
міжною з його ділянкою є земельна 
ділянка №214 загальною площею 0,1111 
га в СТ «Будівельник-1» за Адресою 1.

Рішенням Дарницького районного 
суду м.Києва від 13.09.2006 задоволено 
позови Особи 7 та Особи 8 про визнан-
ня права власності на земельну ділян-
ку в порядку спадкування й ухвалено 
визнати за Особою 8 право власності 
на частину земельної ділянки №214 
загальною площею 0,1111 га в СТ «Бу-
дівельник-1» за Адресою 1 та визнати за 
Особою 7 право власності на частину 
цієї земельної ділянки.

На підставі зазначеного рішення 
суду 30.01.2007 відповідачі одержали 
державні акти на право власності на 
відповідні земельні ділянки.

У подальшому рішення Дарниць-
кого районного суду м.Києва від 
13.09.2006 в частині визнання за Осо-
бою 7 та Особою 8 права власності на зе-
мельну ділянку в порядку спадкування 
скасоване рішенням Апеляційного суду 
м.Києва від 19.03.2009 й у задоволенні 
позовів Особи 7 і Особи 8 відмовлено.

Також установлено, що між сторо-
нами існує спір із приводу влаштуван-
ня Особи 6 проїзду до його земельної 
ділянки №233 за рахунок частини 
площі ділянки №214.

З матеріалів справи вбачається, що 
позивач звертався до Київської міської 
ради із заявою про передання йому у 
власність земельної ділянки, але одер-
жав лише інформативну відповідь, а 
представник Особи 6 — до головного 
управління земельних ресурсів Київ-
ської міської державної адміністрації 
з приводу скасування виданих від-
повідачам державних актів на право 
власності на земельні ділянки, однак 
управління відмовилося скасувати 
такі акти без відповідного рішення 
суду.

Суд першої інстанції визнав по-
рушеними інтереси позивача щодо 
вирішення питання про надання йому 
земельної ділянки й задовольнив по-

зов частково, виходячи з того, що 
державні акти на право власності на 
земельні ділянки від 30.01.2007 підля-
гають скасуванню, оскільки підставою 
їх видачі відповідачам стало рішення 
Дарницького районного суду м.Києва 
від 13.09.2006.

Під час установлення зазначених 
фактів судом не були порушені норми 
процесуального права, правильно за-
стосовані норми матеріального права.

Апеляційний суд помилково ска-
сував рішення суду першої інстанції; 
на порушення вимог стст.303, 316 ЦПК 
не навів достатніх мотивів, за якими 
він уважає неправильними висновки 
цього суду; не встановив і не зазначив 
у рішенні, у чому полягає порушення 
судом першої інстанції встановленого 
порядку дослідження доказів або в 
дослідженні яких доказів було непра-
вомірно відмовлено; не визначився з 
тим, яку ж норму матеріального права 
суд неправильно застосував, і безпід-
ставно відмовив у задоволенні позову.

Єдиною підставою для відмови в 
задоволенні позову апеляційний суд 
зазначив те, що Особа 6 не довів фак-
ту порушення, невизнання або оспо-
рювання відповідачами його прав, 
свобод чи інтересів, проте такий ви-
сновок суду апеляційної інстанції є 
помилковим.

Згідно з стст.81, 116, 118, 125 ЗК 
наявність не скасованих у встанов-
леному законом порядку державних 
актів на право власності Особи 7 і 
Особи 8 на земельні ділянки є прямою 
перешкодою як для ініціювання Осо-
бою 6, так і для вирішення міською 
радою питання про наявність підстав 
для одержання позивачем у власність 
чи користування земельної ділянки, 
яка як юридично, так і фактично не є 
вільною, а питання щодо правомір-
ності вимог Особи 6 про передання 
йому земельної ділянки у власність 
перебуває за межами спору, що роз-
глядався судами.

За таких обставин рішення апеля-
ційного суду підлягає скасуванню із 
залишенням у силі рішення суду пер-
шої інстанції з підстав, передбачених 
ч.1 ст.339 ЦПК.

Керуючись п.2 ч.1 ст.336, ст.339 
ЦПК, колегія суддів Верховного Суду

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити.

Р і шенн я А пел я ц і й ного с у д у 
м.Києва від 14.04.2010 скасувати, рі-
шення Дарницького районного суду 
м.Києва від 29.10.2009 залишити без 
змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

19 січня 2011 року   м.Київ    

Колегія суддів Верховного Суду України у складі:
головуючого — Яреми А.Г.,
суддів: Балюка М.І., Романюка Я.М., Охрімчук Л.І., Сеніна Ю.Л., 

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

26 січня 2011 року   м.Київ    

Колегія суддів Верховного Суду України у складі: 
головуючого — Патрюка М.В., 
суддів: Балюка М.І., Луспеника Д.Д., Гуменюка В.І., Лященко Н.П., 
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Конечно, СИЗО нельзя сравнивать с домом, 
но самое необходимое дети здесь получают.

КРИМИНАЛ 

Оборотня 
осудили
Ленинский районный суд 
Винницкой области приговорил 
бывшего сотрудника УБОП УМВД 
в Винницкой области, который 
требовал и получил взятку, 
к 5 годам лишения свободы. 

Установлено, что капитан милиции 
требовал у местной жительницы $2000 
за непривлечение к уголовной ответ-
ственности ее сына, который был задер-
жан за распространение наркотических 
средств. В июне 2010 г. сотрудники СБУ 
задержали злоумышленника в одном из 
скверов Винницы сразу же после полу-
чения взятки.

В отношении милиционера было 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.368 («получение взятки, совме-
щенное с вымоганием») Уголовного 
кодекса.

По результатам рассмотрения мате-
риалов уголовного дела суд признал его 
виновным в совершении указанного пре-
ступления и назначил ему наказание в 
виде 5 лет лишения свободы, с лишением 
права занимать какие-либо должности в 
правоохранительных органах Украины 
сроком на 3 года, с лишением специаль-
ного звания. �

ПРОТЕСТ

Кино будет! 
Столичной прокуратуре удалось 
отстоять кинотеатр «Молодежный». 
Киевсовет удовлетворил протест 
прокуратуры г.Киева, внесенный 
на решение об отнесении 
«помещения кинотеатра 
«Молодежный» к объектам 
приватизации без сохранения 
профиля.

Прок у рат у рой г.Киева во врем я 
проведения проверки было установ-
лено, что согласно решению Киев-
ского городского совета от 23.03.2000 
№59/780 «Об утверждении перечня объ-
ектов, которые находятся в коммунальной 
собственности территориальной общины 
города и подлежат приватизации», госу-
дарственное коммунальное предприятие 
«Кинотеатр «Молодежный», расположен-
ное по адресу: г.Киев, ул. Рубежовская, 7, 
включен в перечень объектов, подлежа-
щих приватизации без сохранения про-
филя, сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
прокуратуры г.Киева.

Как выяснилось, этот документ про-
тиворечил требованиям закона «О при-
ватизации государственного имущества», 
действующим на то время основам за-
конодательства Украины о культуре, что 
приводило к нарушению прав граждан 
(прежде всего детей и молодежи) на со-
циальное развитие, сохранение и повы-
шение культурного потенциала. В связи с 
этим прокуратура столицы опротестовала 
данное решение Киевсовета. �

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Женщины 
как товар
Сотрудники Управления СБУ 
в Донецкой области и органов 
милиции разоблачили и 
прекратили противоправную 
деятельность украинских 
и иностранных граждан, 
наладившими международный 
канал торговли людьми.

Злоумышленники переправляли мо-
лодых украинок в Германию и Польшу 
якобы с целью трудоустройства в разных 
сферах. В действительности девушек 
принуждали заниматься проституцией в 
местных ночных клубах. В состав транс-
национальной преступной группы входи-
ло по меньшей мере 5 лиц: 3 — граждани-
не Украины и 2 — Германии. 

Канал просуществовал более 2 лет и 
за это время за границу было переправ-
лено 30 девушек — жительниц Донецкой, 
Харьковской, Волынской и других обла-
стей Украины.

По материалам СБУ органы милиции 
возбудили уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст.149 УК («Торговля людьми или иное не-
законное соглашение относительно пере-
дачи человека»). Члены организованной 
преступной группы задержаны. �

К ОТВЕТУ! 

«Титановые» преступники 
Служба безопасности 
разоблачила и прекратила 
незаконное завладение 
средствами государственного 
научно-исследовательского 
предприятия — Запорожского 
проектного института титана. 

Установлено, что должностные лица 
госучреждения, вступив в сговор с ком-
мерческими структурами г.Запорожья, 
разработали преступную схему: в ре-
зультате у этого научного учреждения 
появилась искусственная задолжен-
ность за якобы невыполненный кон-

тракт с компанией-нерезидентом, по 
условиям которого институт должен 
был разработать и передать зарубежно-
му заказчику технологию производства 
титана. В качестве гарантии расчетов 
компания-нерезидент якобы передала 
институту вексель на сумму 200 млн грн. 
Гарантом выполнения заказа и уплаты 
средств выступила коммерческая фир-
ма, которая в дальнейшем передала 
права и обязанности по контракту еще 
нескольким коммерческим структурам, 
которые на сегодня ликвидированы. 

В действительности никакого конт-
ракта не существовало, как, впрочем, и 

соглашений с зарубежными заказчиками.
По факту покушения на завладение 

имуществом государственного учреж-
дения следственный отдел Управления 
СБУ в Запорожской области возбудил 
уголовное дело по ч.2 ст.15 («Покушение 
на преступление»), ч.5 ст.191 («Присвое-
ние, растрата имущества или  завладение 
им путем злоупотребления служебным 
положением») и ч.2 ст.366 («Служебный 
подлог»).

В случае если вина подозреваемых 
будет доказана в суде, им может грозить 
максимальный срок лишения свободы — 
до 12 лет. �

ПОД СТРАЖЕЙ 

Условия для новой жизни
В последнее время в СМИ 
появляется немало негативной 
информации об условиях 
содержания под стражей. Больше 
всего критических замечаний 
вызывают условия содержания 
беременных женщин и женщин 
с детьми. Насколько это отвечает 
действительности и как заботятся 
о беременных заключенных в 
Донецком следственном изоляторе, 
«ЗиБ» рассказал начальник этого 
учреждения Дамир Резаков. 

По его словам, условия содержания 
беременных заключенных и женщин с 
детьми в Донецком следственном изо-
ляторе полностью соответствуют всем 
установленным требованиям. 

Плановые роды проходят в лечебных 
учреждениях города. В случае необходи-
мости пациентку госпитализируют в спе-
циализированное лечебное учреждение 
территориальных органов здравоохране-
ния. После выписки из роддома женщина 
с ребенком возвращается в Донецкий 
следственный изолятор и находится под 
постоянным наблюдением сотрудников 
медчасти СИЗО. На следующий день по-
сле выписки их обследует участковый 
педиатр детской поликлиники г.Донецка. 
При возникновении патологических со-
стояний или заболеваний у ребенка 

для осмотра приглашают участкового 
педиатра или вызывают бригаду скорой 
помощи. По результатам осмотра ребенку 
оказывают помощь в СИЗО или госпита-
лизируют в детское отделение одного из 
лечебных учреждений города. 

В соответствии со ст.11 закона «О пред-
варительном заключении» норма жилой 
площади на беременную женщину или 
на женщину с ребенком составляет 4,5 м2.

Как отмечает начальник Донецкого 
СИЗО, в учреждении содержатся 2 за-
ключенные, имеющие при себе детей, и 
1 беременная следственно-арестованная. 
Площадь камеры, в которой они находят-
ся, составляет 25,3 м2 (приблизительно 
8,4 м2 на 1 человека).

«Водоснабжение осуществляется кру-
глосуточно. Заключенные имеют воз-
можность подогревать воду на бытовой 
электрической плите. Кроме того, в камере 
дополнительно установлены 3 бытовых 
вентилятора, холодильник, телевизор, 
электрочайник, есть необходимая посуда 
для приготовления пищи, в том числе и для 
малолетних детей. Санобработка и замена 
постельного белья осуществляются не реже 
1 раза в неделю, а в случае необходимости — 
ежедневно», — отмечает Д.Резаков. 

Также для досуга и развития детей в 
камере есть игрушки и художественная 
литература, а в прогулочном дворике 
дополнительно установлены песочница, 

детские качели, встроенный столик. «Про-
гулку данная категория заключенных, 
как и весь остальной спецконтингент в 
изоляторе, совершает ежедневно продол-
жительностью не менее 2 часов», — про-
информировал Д.Резаков, подчеркнув, 
что за женщинами с детьми ведется кру-

глосуточное наблюдение, они окружены 
вниманием и заботой.

Впрочем, нормальные условия в одном 
из отечественных СИЗО, к сожалению, еще 
не означают, что законодательные нормы 
соблюдаются во всех местах лишения 
свободы. �

РАСХОДЫ

Гарантии без финансирования
Минсоцполитики, Минфин и 
местные госадминистрации 
не осуществляли свои 
законодательно установленные 
полномочия по предоставлению 
людям преклонного возраста 
и инвалидам бесплатных 
социальных услуг в надлежащем 
объеме. 

К такому выводу пришла коллегия 
Счетной палаты, проанализировав ре-
ализацию государственной политики в 
этой сфере.

Управленческие решения местных 
госадминистраций и направленные 
Минфином и органами местного само-
управления в 2009—2010 гг. финансовые 
ресурсы общего фонда местных бюдже-
тов не обеспечили реализации принци-
пов гуманности, комплексности, соблю-
дения стандартов качества социального 
обслуживания граждан преклонного 

возраста и инвалидов, как того требует 
закон «О социальных услугах», отмети-
ли в СП. 

В Днепропетровской, Львовской, 
Харьковской областях установлены фак-
ты необеспечения минимальных перво-
очередных потребностей этих категорий 
граждан в социальном обслуживании, 
несоблюдения норм, касающихся усло-
вий их проживания в интернатных уч-
реждениях. Кроме того, по информации 
экспертов, не осуществлялось развитие 
материально-технической базы заведе-
ний, предоставляющих эти услуги.

В частности, в Днепропетровской 
области в 2010 г. 33,5 тыс. людей пре-
клонного возраста и инвалидов (31% от 
общего количества нуждающихся в об-
служивании) не оказаны надлежащие 
услуги, во Львовской — 25 тыс. (23%), в 
Харьковской — 12,4 тыс. (14%). 

Средние суточные нормы расходов 
на питание в домах-интернатах, рассчи-

танные в соответствии с утвержденными 
нормативами, составляли по меньшей 
мере 22,5—26,4 грн. (в зависимости от 
профиля учреждения). Впрочем, факти-
ческие средние суточные расходы на пи-
тание на одного подопечного в социаль-
ных заведениях были ниже и колебались 
от 10,7 до 20,7 грн. При этом указанные 
расходы покрывались в среднем на 40% 
за счет части пенсий и денежных выплат 
подопечных (по закону, эти средства 
должны направляться исключительно 
на улучшение условий проживания в ин-
тернатах граждан преклонного возраста, 
инвалидов и детей), а также поступлений 
от предоставления социальными учреж-
дениями платных услуг и благотвори-
тельных взносов, отметила коллегия СП.

В целом в Днеп ропе т ровской и 
Харьковской областях в 2009—2010 гг. 
беспрепятственное передвижение ин-
валидов в населенных пунктах и их до-
ступ к жилым и общественным зданиям 

обеспечены не в полной мере. Например, 
по состоянию на 1.01.2011 в Днепропе-
тровской области не были оборудованы 
средствами безбарьерной архитектуры 
помещения территориальных центров 
социального обслуживания Днепропе-
тровского и Криничанского районов, не 
обеспечен доступ инвалидов к зданиям 
Днепродзержинского городского совета, 
а также к 12% поселковых и сельских 
советов. В Харьковской области отсут-
ствует надлежащий доступ инвалидов 
к половине зданий (45 из 80), терцен-
трам соцобслуживания и даже к значи-
тельной части районных и городских 
управлений труда и социальной защиты 
населения. 

Коллегия СП сделала вывод, что на 
обеспечение людей преклонного возраста 
и инвалидов необходимыми услугами не-
гативно влияет отсутствие четкого взаимо-
действия между Минсоцполитики, Мин-
фином и местными органами власти. �

ТЕНДЕНЦИИ 

В Россию в рабство
ГАЛИНА ТЕРЕЩУК,
радио «Свобода»

За 20 лет независимости нашей 
страны 110 тыс. украинцев стали 
жертвами торговли людьми. 
Экономические проблемы лишь 
способствуют увеличению числа 
пострадавших. В последнее 
время тенденции таковы: наши 
соотечественники все чаще 
оказываются в трудовом рабстве в 
России. 

Международная организация по ми-
грации (МОМ) в Украине с 2000 г. оказала 
помощь более чем 7,5 тыс. пострадавших 
от торговли людьми. Если еще 5 лет назад 
от работорговли страдали женщины, то в 
настоящее время среди потерпевших пре-
обладают мужчины. Эксперты считают, 
что причина этого — большая трудовая 
миграция из Львовской области в Россию 
и Польшу. Собственно, именно этим стра-
нам украинцы доверяют больше всего, 
поэтому и соглашаются на работу, пред-
ложенную незнакомыми людьми. В 2011-м 
на Львовщине возбуждено три уголовных 
дела относительно торговли людьми: два 
касаются детей, которых заставляли по-

прошайничать, а третье — молодой де-
вушки, проданной в рабство за границу.

Примечательно, что лидером среди 
так называемых стран назначения, то есть 
тех, где чаще всего оказываются жертвы 
торговли людьми из Украины, является 
не Турция, как принято считать, а Россия. 
Например, в прошлом году МОМ оказала 
помощь более чем 500 нашим соотече-
ственникам, которые стали жертвами тор-
говли людьми в России, в Турции таких 
было лишь 40.

Представитель МОМ объясняет это 
тем, что украинцы не воспринимают 
Россию как страну, где можно оказаться 
в рабстве. Зато бытует мнение, что с теми, 
кто едет в Турцию устраиваться на работу, 
может что-то случиться. 

Также, по мнению представителя 
МОМ, люди считают, что в странах Ев-
ропейского Союза безопаснее, поэтому 
скорее соглашаются работать там. 

По социологическим данным, поч-
ти две трети жителей Западной Укра-
ины входят в группу риска: они легко 
верят мошенникам. 60% галичан не 
знают, как не стать жертвой торговли 
людьми. «Вербуют людей преимуще-
ственно неформальным путем — через 
знакомых или даже родственников, ко-
торые становятся посредниками в деле 

эксплуатации людей», — утверждают 
специалисты. 

В то же время эксперты МОМ заметили 
еще одну, новую для них, тенденцию: уча-
стились случаи торговли человеческими 
органами. В прошлом году было зафик-
сировано 25 таких случаев: в частности, 
молодые мужчины продали свои почки и 
получили мизерные деньги, которых даже 
не хватило на послеоперационное лечение.

В общественные организации чаще 
всего обращаются пострадавшие из вос-
точных областей Украины. В прошлом 
году в нашей стране было возбуждено 
почти 190 уголовных дел по фактам тор-
говли людьми, в этом году — уже 165. 
Граждане Украины становятся жертвами 
торговли людьми не только за рубежом, 
но и на родине, и их количество постоянно 
растет. Причем каждая десятая жертва — 
ребенок.

Кстати, в прошлом году Государствен-
ный департамент США обнародовал мас-
штабный отчет о ситуации с торговлей 
людьми в мире, в нем Украину отнесли к 
так называемому второму уровню стран, 
где делают много, но все же недостаточно 
для того, чтобы прекратить торговлю жи-
вым товаром. И вряд ли в этом году экс-
перты изменят свое мнение о ситуации в 
нашей стране. �

РАССЛЕДОВАНИЕ 

«Вакцина» 
от наживы 
Задержаны бывшие 
высокопоставленные 
руководители Минздрава, 
которых обвиняют в создании 
коррупционной схемы при 
закупке вакцины «пентаксим».

Как отметил заместитель начальника 
Управления по связям с общественно-
стью МВД Сергей Бурлаков, следствие 
установило, что в 2009 году чиновни-
ки в несколько раз завысили цены на 
препарат и таким образом незаконно 
завладели бюджетными средствами 
в особо крупных размерах (на сумму 
свыше 63,5 млн грн.). 

Обвиняемым, кроме хищения, так-
же инкриминируются злоупотребление 
своим служебным положением, контра-
банда, легализация денежных средств, 
полученных преступным путем, и слу-
жебный подлог. 

Как сообщает портал «Дело», в отно-
шении трех обвиняемых избрана мера 
пресечения — заключение под стражу. 
В ходе досудебного следствия обеспече-
но возмещение ущерба на сумму свыше 
44 млн грн. 

«Для проведения такой сделки и рас-
таможивания вакцины был представ-
лен фиктивный контракт с офшорной 
компанией и инвойсы, составленные 
от имени этой компании, которая не 
является ни производителем, ни по-
ставщиком вакцины. В результате таких 
действий бюджет потерял свыше 60 млн 
грн. Явная незаконность этой сделки 
подтверждена и окружным судом штата 
Орегон (США), который по иску государ-
ственного предприятия «Укрвакцина» 
постановил взыскать в пользу Украины 
около $60 млн», — прокомментировали 
в Генпрокуратуре.�

14 именем закона
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ЛИВИЯ 

Казнь 
за связь 
Правительство Ливии ввело 
смертную казнь за использование 
незарегистрированных 
спутниковых телефонов. Теперь 
владение таким телефоном без 
соответствующей лицензии 
приравнивается к шпионажу 
в пользу НАТО. 

Кому и на каких условиях будут выдавать 
разрешения, неизвестно. Как сообщает 
Ассошиэйтед Пресс, некоторые ливийцы 
используют спутниковые телефоны как 
единственное средство связи с начала граж-
данской войны. Сотовая связь в Ливии была 
отключена правительством еще в феврале 
2011 года. Тогда же стали появляться со-
общения о том, что в стране нет доступа в 
Интернет. 

В январе—феврале в Ливии начались 
народные волнения и массовые акции про-
теста. Отключение Интернета и сотовой 
связи объясняли попытками Муаммара 
Каддафи избежать повторения «египет-
ского сценария», когда революционерам 
удалось добиться смены власти, коорди-
нируя массовые акции через социальные 
сети. �

США 

Срок 
за строгость 
Суд Пенсильвании приговорил 
к 28 годам лишения свободы 
бывшего судью по делам 
несовершеннолетних округа 
Люцерн Марка Шавареллу за 
слишком строгие приговоры. 

Экс-судью признали виновным в том, 
что он выносил чрезмерно суровые 
приговоры подросткам в обмен на взят-
ки от лиц, заинтересованных в заполне-
нии частных тюрем. 

Как сообщает агентство Reuters, 
адвокат М.Шавареллы заявил, что на-
казание оказалось более строгим, чем 
ожидал его подзащитный, и пообещал 
подать апелляцию. В ходе с удебно-
го процесса 61-летний М.Шаварелла 
утверждал, что деньги, которые он по-
лучал от строителя тюремных центров 
Роберта Мерикла, не имеют отношения 
к его работе в суде. 

Как уточняет Ассошиэйтед Пресс, су-
дья Майкл Конахан — второй фигурант 
дела о заполнении тюрем подростками, 
совершившими незначительные про-
ступки, — уже признал себя виновным 
и ожидает приговора. 

По версии обвинения, Л.Шаварелла 
и М.Конахан получили в общей слож-
ности более $2 млн от Р.Мерикла, а 
также вымогали сотни тысяч долларов 
у Роберта Пауэлла, совладельца частных 
испра вительны х центров PA Chi ld 
Care и Western PA Child Care. Также 
М.Конахану вменяют в вину закрытие 
государственной тюрьмы для несовер-
шеннолетних. �

КАЗАХСТАН

Языковое смягчение
В Министерстве культуры 
Казахстана внесли поправки в 
законопроект, регламентирующий 
использование государственного 
языка. Некоторые требования, 
содержащиеся в документе, были 
смягчены. 

В частности, по словам одного из раз-
работчиков законопроекта, замминистра 
культуры Газиза Телебаева, правке подвер-
глось положение, обязывающее граждан 
подавать жалобы в государственные органы 
только на казахском (и обязывающее чинов-
ников, соответственно, отвечать только на 
государственном языке). Согласно новой 
редакции обращения в госорганы и ответы 
на них могут быть как на государственном, 
так и на иных языках. 

Кроме того, из документа исключена 
норма, обязывающая граждан при заклю-
чении трудового договора предоставлять 
документ о результатах тестирования на 
владение государственным языком. 

В интервью газете «Мегаполис» Г.Теле-
баев также отметил, что редакция за-
конопроекта, размещенная в Интер-

нете, является лишь «промежуточным 
вариантом». 

Законопроект, предусматривающий 
повышение статуса казахского языка, был 
размещен в Интернете в начале августа. 
Документ, в частности, устанавливал, что 
вся документация в государственных 
учреждениях должна вестись на казах-
ском. Кроме того, по плану Министерства 
культуры, наименования юридических 
лиц в Казахстане должны быть только на 
госязыке (исключения предусматривают-
ся лишь для совместных предприятий). На 
государственный язык предлагается повсе-
местно перевести рекламу, ценники, бланки 
и вывески (в документе отмечается, что «при 
необходимости» могут быть использованы 
русский или другие языки, однако не уточ-
няется, при каких конкретно условиях это 
может быть сделано). 

Согласно конституции Казахстана ста-
тус государственного имеет только казах-
ский язык. В то же время основной закон 
предусматривает, что в государственных 
организациях и органах местного само-
управления русский употребляется на-
равне с казахским. �

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Пресса без 
«темных искусств»

Британская комиссия 
по жалобам на прессу 
разработает специальный 
регламент, который будет 
жестко контролировать 
вмешательство журналистов 
в личную жизнь и другое 
использование так 
называемых темных 
искусств. 

Ра зрабатываемые меры предпо-
лагают, что главные редакторы изда-
ний должны будут заранее одобрить 
л ю бое не за кон ное дейс т вие с вои х 
ж у рна л ис т ов п ри с б ор е и нф орма-
ции. Кроме того, все сл у чаи таких 
нелегальных действий должны быть 
задокументированы и при необходи-
мости предъявлены следствию.

На данный момент комиссия по-
просила всех редакторов отчитаться 
о том, какие меры принимаются в их 
газетах по контролю за действиями 
журналистов. 

Ка к объясн яе т The Times,  если 
разрабатываемый регламент примут, 
главным редакторам изданий будет 

сложнее доказать, что они непричастны 
к незаконным действиям журналистов. 

Газеты могут вмешиваться в личную 
жизнь или прибегать к незаконным ме-
тодам сбора информации, если они до-
кажут, что действовали ради публично-
го интереса. Однако в настоящее время 
редакторы заявляют, что исходили из 
публичных интересов, только после того, 
как стало известно о нарушении закона. 

Некоторые газеты уже поменяли 
внутренний кодекс поведения журна-
листов. В начале августа The Guardian 
заявила об изменении своих правил. 
Согласно новому кодексу сотрудникам 
нужно будет получить одобрение на-
чальства, прежде чем нарушить чье-
либо право на личную жизнь. 

Об ужесточении мер по контролю 
за жу рналистами заговорили после 
скандала с прослушкой, разгоревше-
гося вокруг издания News of the World 
этим летом. Тогда и главный редактор 
газеты Ребека Брукс, и владелец издания 
Руперт Мердок заявили, что не знали о 
прослушивании телефонов журнали-
стами газеты и сняли с себя ответствен-
ность за все нарушения. �

РОССИЯ 

Юрлицо в «уголовных рамках»
ГЕОРГИЙ СМИРНОВ, 
сотрудник Следственного комитета РФ, 
кандидат юридических наук,
Право.ру

Следственный комитет России 
предлагает ряд новаций, 
направленных на борьбу с так 
называемой преступностью 
юридических лиц. По 
мнению авторов инициативы, 
нововведения не только помогут 
бороться с безнаказанностью 
юрлиц, но и приблизят РФ к 
мировым стандартам. 

«Преступность корпораций»

Стремительный рост преступлений, 
совершаемых в интересах или с исполь-
зованием юридических лиц, в настоящее 
время позволяет говорить о том, что в Рос-
сии сформировался качественно новый вид 
преступности — преступность юридических 
лиц (зарубежный аналог данного термина — 
«преступность корпораций», или «корпо-
ративная преступность»). Несовершенство 
действующего законодательства РФ позво-
ляет юридическим лицам абсолютно безна-
казанно решать свои корпоративные задачи, 
используя незаконные методы. 

Многими странами накоплен опыт проти-
водействия этому явлению, сформированы 
стандарты и критерии, которые нашли отраже-
ние в международных нормативно-правовых 
актах. Один из таких стандартов — предусмо-
тренная в национальном законодательстве 

уголовная ответственность юридических 
лиц за причастность к наиболее опасным 
видам преступлений.

В связи с этим СК разработал законо-
проект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с введением института 
уголовно-правового воздействия в отно-
шении юридических лиц». В этом проекте 
причастность юридического лица к пре-
ступлению определяется как совершение 
преступления в интересах юридического 
лица либо использование юридического 
лица в целях совершения, сокрытия пре-
ступления или его последствий. При этом 
причастность будет иметь место лишь в 
случаях совершения таких преступлений 
специальным субъектом, в качестве ко-
торого предусмотрено физическое лицо, 
выполняющее в юридическом лице управ-
ленческие функции. Данное положение в 

полной мере отвечает мировым стандартам. 
Например, в соответствии со ст.121.2 УК 
Франции юрлица подлежат уголовной 
ответственности за преступные деяния, 
совершенные в их интересах органами 
или представителями юридического лица.

Штрафные санкции 

Новеллой является введение в субъ-
ектный состав преступления, причастность 
к которому влечет за собой меры уголовно-
правового воздействия в отношении юриди-
ческих лиц, такого специального субъекта, 
как лицо, осуществляющее в юридическом 
лице фактическое руководство. В соответ-
ствии с проектом закона к этой категории 
относятся лица, которые, хотя и не зани-
мали должность в юридическом лице и не 
действовали от его имени на основании 
доверенности, однако фактически влияли 
на принятие решения. Данное положение 
сделает невозможным уклонение от ответ-
ственности компаний, практикующих 
схемы номинального руководства. 

В качестве мер уголовно-правового 
воздействия могут быть предложены 
предупреждение, штраф, лишение ли-
цензии, квоты, преференций или льгот, 
лишение права заниматься определенным 
видом деятельности, запрет на осущест-
вление деятельности на территории РФ, 
принудительная ликвидация (в соответ-
ствии с проектом закона ликвидация 
юрлица как исключительная мера будет 
возможна только в случае, если оно соз-
дано в целях совершения или сокрытия 
преступления).

При определении меры уголовно-пра-
вового воздействия в соответствии с про-
ектом закона должны учитываться кате-
гория преступления, тяжесть последствий 
совершенного преступления, характер и 
степень причастности юридического лица 
к преступлению, меры, принятые им для 
предупреждения и пресечения преступ-
ления, нейтрализации его негативных 
последствий. Также будут учитываться 
сведения, характеризующие юридическое 
лицо, в том числе предыдущие судимости 
его представителей, благотворительная и 
иная общественно полезная деятельность.

Также проектом закона предусматри-
вается, что признание юридического лица 
причастным к преступлению на осно-
вании решения суда повлечет для него 
правовое последствие в виде судимости на 
определенный срок. Это обстоятельство 
будет учитываться при назначении меры 
воздействия в случае повторной причаст-
ности юридического лица к преступлению.

Посредством института уголовно-пра-
вового воздействия в отношении юрлиц 
можно также бороться с фиктивными юри-
дическими лицами — так называемыми 
фирмами-однодневками. Установление в 
ходе уголовного судопроизводства факта 
создания юрлица исключительно в целях 
совершения или сокрытия преступления, 
то есть, по сути, его фиктивности, с при-
менением в отношении него такого вида 
уголовно-правового воздействия, как 
ликвидация, позволит признать сделки, 
заключенные этим юрлицом в целях со-
вершения или сокрытия преступления, 
недействительными. �

ФРАНЦИЯ 

Налог 
на миллион 
Министр бюджета Франции 
Валери Пекресс заявила, 
что французы, чей ежегодный 
доход превышает €1 млн, 
будут платить больше налогов, 
чем граждане 
с более скромным заработком.

Как сообщает Reuters, эта мера станет 
частью французского плана по сокра-
щению бюджетного дефицита страны, 
который обнародуют 24 августа. Пока не 
известно, будет ли дополнительный налог 
взиматься напрямую с физических лиц 
или с компаний, выплачивающих зарпла-
ту. В интервью радио BFM В.Пекресс лишь 
заявила, что самые крупные налоги будут 
платить наиболее богатые представители 
населения, то есть те, кто зарабатывает 
больше €1 млн в год.

Предполагается, что для обеспече-
ния плановой экономии в €5—10 млрд 
правительство Франции откажется от 
налоговых льгот вместо сокращения 
расходов.

Сейчас Франция рассчитывает сокра-
тить дефицит бюджета до 4,6% ВВП в 2012 го -
ду. В 2011-м дефицит прогнозируют на 
уровне 5,7%.

Недавно президент страны Николя 
Саркози встречался в Париже с канцлером 
Германии Ангелой Меркель, чтобы обсу-
дить меры по борьбе с долговым кризи-
сом в еврозоне. Помимо прочего, лидеры 
решили, что осенью предложат странам 
зоны евро ввести налог на трансакции 
на биржах. Рынки отреагировали на эту 
инициативу падением. � 

ИТАЛИЯ 

Драконовская 
экономия
Новую дозу антикризисных мер 
Кабинета министров Сильвио 
Берлускони обсуждает вся 
Италия. Правительство одобрило 
декрет, который позволит 
казне сэкономить еще €45 млрд 
всего за два года и выйти на 
бездефицитный бюджет. 

Итальянцев ждут новое повышение 
налогов, отмена ряда выходных дней. По-
страдают и пенсионеры. Ответ жителей 
Италии правительству — очередная волна 
гнева. Профсоюзы угрожают забастовкой. 
«Мы должны добиться этого всего за два 
года! Одно дело — три, четыре, пять лет, 
но за два-три года?! Поэтому я не думаю, 
что эти меры последние», — говорит один 
из недовольных итальянцев. 

Выступая на пресс-конференции, ми-
нистр экономики Италии Джулио Тре-
монти вновь поднял вопрос о еврооблига-
циях, чтобы преодолеть долговой кризис 
в зоне евро: «Мы не пришли бы к этому 
сегодня, если бы ЕС согласился выпустить 
общие еврооблигации. И мы еще раз под-
тверждаем, что более высокий уровень 
интеграции необходим для укрепления 
государственных финансов в Европе». 

Правительство драконовские меры 
одобрило, теперь дело за парламентом. Он 
должен вынести свой вердикт в течение 
2 месяцев. �

Авторов законопроекта не волнует, что рекламу на казахском поймут только «свои».
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АФОРИЗМ

Апелляция — это когда 
вы просите один суд 
проявить неуважение 
к другому суду. 

Финли Питер ДАНН, 
американский писатель

weekend

УЛЫБНИСЬ!

Парадокс демократии

Чисто «демократический» вопрос: 
почему в Лондон до сих пор не напра-
вили американские войска на помощь 
«борцам с монархией»?

Политик не обманывает…

Честный политик — это не тот, ко-
торый обещает и выполняет, а тот, ко-
торый обещает, но не называет сроков...

Золотое правило 
автомобилиста

Жать на акселератор до упора мож-
но, только если вокруг тебя на 360° в 
радиусе 500 м никого нет. И то надо 
задуматься: почему?

Сила привычки

— Почему прокуроры на пенсии 
становятся заядлыми дачниками?

— Да они уже просто не могут не 
сажать!

Ге
нн

ад
ий

 Н
А

ЗА
РО

В

ЭТИКЕТ

На работе 
не до поцелуев
Немецкое Общество соблюдения 
правил этикета выступило 
против поцелуев в знак 
приветствия на работе. 
Глава организации Ганс 
Микаэль Кляйн заявил, что 
целоваться с коллегами — 
непрофессионально, к тому же 
это многих раздражает. 

Как рассказал Г.Кляйн, только за 
последний год он получил примерно 
50 электронных писем, в которых со-
трудники немецких офисов из Берли-
на, Мюнхена, Дюссельдорфа и других 
городов сообщили ему о том, что у них 
на работе члены коллектива все чаще 
целуют друг друга в знак приветствия. 

Как сообщает телеканал ZDF, по 
мнению недовольных таким видом при-
ветствия немцев, традиция целовать со-
беседника в щеку (а иногда и в обе) при 
встрече распространена в средиземно-
морских странах и Латинской Америке, 

где за час человек может дотронуться 
до того, с кем разговаривает, до 60 раз. 
Г.Кляйн указывает, что подобное по-
ведение не свойственно немцам и не 
является для них традицией. 

Кроме того, как отметил предсе-
датель общества по этикету, многие 
женщины считают поцелуи на работе 
слишком фривольными и видят в них 
эротический подтекст. По мнению главы 
организации, он и его коллеги должны 
сделать все возможное, чтобы защитить 
от такого приветствия тех, кто не жела-
ет, чтобы его целовали. 

Формально организация не может 
потребовать запрета на поцелуи, но зато 
может дать противникам таких воль-
ностей ценные советы. Например, если 
человек не против поцелуев на работе, 
он может поместить соответствующее 
объявление на своем рабочем столе. Так-
же Г.Кляйн посоветовал ограничиваться 
формальным рукопожатием, оставаясь 
на расстоянии 60 см друг от друга. �

ДРЕССКОД

А я русского 
узнаю по одежке…
В Екатеринбурге стартовала 
акция под названием «Месячник 
борьбы с несуразной одеждой». 
Мероприятие направлено на 
борьбу с проявлениями плохого 
вкуса россиян, отдыхающих за 
границей. 

«Внешний облик наших туристов 
за рубежом оставляет желать лучшего. 
Наши туристы, не стесняясь, могут не 
только надеть носки со шлепанцами, 
носить смешные плавки, пойти на каб-
луках на пляж, но и порой не учиты-
вают культуру той страны, в которую 
приехали», — говорят организаторы 
мероприятия.

В рамках месячника будет проведен 
конкурс на лучший рассказ о самых 

нелепых нарядах россиян за границей, 
показ вещей, которые местные стилисты 
считают подходящими для поездки в 
зарубежные страны, а также выставка 
дурацкой одежды. 

Экспонатами выставки несуразной 
одежды станут вещи, которые жители 
Екатеринбурга отдадут организаторам 
месячника добровольно. Для этого 
нужно будет выбросить тот или иной 
д у рацкий наряд в специально под-
готовленные к месячнику мусорные 
корзины. 

Похожая акция недавно была объ-
явлена в Санкт-Петербурге. Однако в 
случае с Питером речь идет не о манере 
россиян одеваться за границей, а о вы-
боре нарядов, в которых люди ходят по 
улицам российского города. �

ИНТЕРНЕТ

В преступных сетях
В ближайшее время преступникам 
придется более осторожно 
высказываться в социальных 
сетях, а то и вообще забыть о 
виртуальном общении. Нью-
йоркская полиция заявила о 
создании нового подразделения, 
которое займется отслеживанием 
общения в социальных сетях 
Twitter и Facebook и возможным 
поиском там преступников.

Как пишет издание New York Daily 
News, в полиции штата говорят об 
«осознании реалий виртуального 
общения» и ответе полицейской 
структуры на требования современ-
ного общества. 

В то же время полицейские призна-
ют, что каким бы глупым преступник 
ни был, сообщать о планах совершить 
ограбление или иное правонарушение 
в Facebook он вряд ли будет. В полиции 
также говорят, что новое подразделение 

в большей степени будет заниматься 
работой с подростковой преступнос-
тью и вести профилактические беседы 
с трудными подростками в Сети.

Между тем, пока американцы 
только собираются внедрить новый 
механизм поиска преступников че-
рез социальные сети, британцы еще 
год назад заявили о необходимости 
обучать полицейских отслеживать 
преступников и расследовать дела с 
помощью Facebook и Twitter. �

ОБРАЗОВАНИЕ 

Свобода почерка
В Гамбурге (Германия) 
представители власти хотят 
отменить обязанность изучать 
каллиграфическое письмо. Это 
должно остаться в прошлом, 
считают они. Сейчас достаточно 
уметь «рисовать» печатные 
буквы — главное, чтобы слова 
можно было прочитать, говорят 
сторонники этой идеи.

По мнению некоторых немецких 
педагогов, каллиграфическое письмо 
слишком обременяет ребенка. Тем более 
что сейчас — во время тотальной ком-
пьютеризации — умение красиво писать 
буквы почти никому не нужно.

С нового учебного года в начальной 
школе будут предлагать на выбор — 
каллиграфическое письмо или изучение 
так называемой базовой прописи. Под 
последней имеют в виду написание прак-
тически печатных букв.

Гамбургский сенатор Тис Раабе счи-
тает, что это облегчит процесс обучения 
детей. «Ученики должны выработать 
собственный почерк. Мы не хотим 
больше указывать детям, как писать. 
Главное — их почерк должен быть по-
нятным и опрятным», — отметил он.

Но именно вокруг этого вопроса в 
Германии, собственно, и продолжается 
дискуссия. Сторонники каллиграфиче-
ского письма придерживаются мнения, 
что нужно научиться писать разборчиво 
и быстро. Их оппоненты заявляют, что 
четкий почерк вырабатывается уже в том 
случае, если человек привыкает пользо-
ваться печатными буквами.

Критики так называемого печатного 
письма говорят, что существует опасность 
утратить объединительный культурный 
элемент. Представитель общественной ини-
циативы «Мы хотим учиться» Вальтер Шо-
ерль предостерегает, что в итоге могут даже 
появиться современные неграмотные. �

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Быт без мантии.
Выйдя в отставку, судьи берутся отстаивать свои права
ИВАН СЛЕПЦОВ, 
ВИКТОРИЯ АШАЛДАЕВА, 
Право.ру 

Российские судьи, выйдя 
в отставку, иногда вскоре 
возвращаются в суд — 
как  истцы. Судятся они с 
подразделениями судебного 
департамента при ВС РФ, 
а предметом разбирательства 
становятся новое жилье, 
которое нельзя получить 
из-за того, что правительство 
не разработало соответствующий 
порядок, суммы пожизненного 
содержания, расчет судейского 
стажа и даже право на медаль.

«Порядка только нет»

В 2011 году судья в отставке Н.Николаев 
обратился в Кировский районный суд 
г.Ростова-на-Дону с иском к местному 
управлению судебного департамента при 
Верховном суде РФ, не предоставившему 
ему и его семье новый дом, местонахожде-
ние которого позволяло бы пользоваться 
квалифицированной медицинской по-
мощью. 

Истец, проработавший 37 лет в долж-
ности судьи и председателя суда, вышел 
в отставку в ноябре 2003 года, став ин-
валидом II группы после перенесенного 
инфаркта миокарда. По состоянию здо-
ровья ему требуется постоянная квали-
фицированная медицинская помощь, 
указывал он в своем исковом заявлении, 
которую по своему месту жительства он 
получить не может «из-за отсутствия 
необходимого оборудования и специ-
алистов», а потому в декабре 2003-го 
им «было принято решение о переезде 
на новое место жительства, поближе 
к г.Ростову-на-Дону, где расположен 
медицинский центр, обслуживающий 
судей». Апеллируя к закону о статусе 
судей РФ, истец обратился с заявлением 
в судебный департамент при ВС РФ с 
просьбой предоставить жилье по ново-
му месту жительства, учтя количество 
членов семьи, то есть отдельный дом с 
земельным участков в 10 соток в районе 
Ростова-на-Дону или Аксая. 

Судебный департамент просил от-
клонить иск Н.Николаева на том осно-

вании, что порядок обеспечения судей, 
находящихся в отставке, жильем для 
постоянного проживания в дру гой 
местности до настоящего времени пра-
вительством РФ не определен, средства 
на приобретение жилья не выделяются. 
Суд иск отклонил. 

Президент помешал

Дело о размере выходного пособия 
ежемесячного пожизненного содержа-
ния судьи в отставке Н.Калинкиной в 
2010 году дошло до Верховного суда РФ. 
Она требовала признать за ней право на 
выплаты, так как с 1988 года являлась 
председателем одного их районных судов 
Воронежской области и до прекращения 
полномочий судьи в 2008-м исполняла 
обязанности руководителя этого учреж-
дения.

Ленинский райсуд г.Воронежа и судеб-
ная коллегия по гражданским делам Воро-
нежского областного суда ее требования 
удовлетворили частично, обязав управле-
ние судебного департамента выплачивать 
Н.Калинкиной ежемесячное пожизненное 
содержание исходя из оклада председате-
ля райсуда, а также взыскали с ответчика 
в пользу истицы недополученную сумму. 
Кроме того, в пользу И.Калинкиной взыс-
кана недополученная сумма единовремен-
ного выходного пособия.

Но Верховный суд счел, что нижесто-
ящие суды допустили ошибку, отменил 
все решения и отказал в удовлетворении 
исковых требований. Судебная коллегия 
по гражданским делам ВС указала, что 
срок полномочий Н.Калинкиной ка к 
председателя районного с уда истек 
31 мая 2008 года, она стала исполняющим 
обязанности, 23 сентября 2008 года ее 
кандидатура для переназначения была 
отклонена президентом РФ, а в ноябре 
того же года она уволилась. При этом, 
добавили судьи ВС РФ, «временное 
наделение судьи полномочиями пред-
седателя суда не является назначением 
на указанную должность и не влечет 
изменения правового статуса лица». И 
сделали вывод, что на момент отставки 
Н.Калинкина была простой судьей, по-
этому ее выходное пособие и денежное 
содержание не должны рассчитываться 
исходя из заработной платы председа-
теля суда.

«Указанные виды транспорта 
не имеются»

В 2010-м году Верховный суд Респуб-
лики Калмыкия рассматривал спор между 
местным подразделением судебного де-
партамента при ВС РФ и судьей в отставке, ко-
торый в тексте решения суда назван Ц. Этот Ц. 
хотел добиться выплаты ему компенсации 

на приобретение проездных документов 
на все виды общественного транспорта 
городского, пригородного и местного со-
общения, а также взыскания денежных 
средств в размере стоимости путевки за 
неиспользованное право на санаторно-
курортное лечение в 2009 году.

Ответчик отказывался выполнить 
эти требования, подчеркивая, что «ука-
занные виды транспорта не имеются», 
а компенсация стоимости путевки за 
неиспользованное право на санаторно-
курортное лечение не предусмотрена.

Суды поддержали притязания Ц. 
частично. И Элистинский городской 
суд решением от 24 марта 2010 года, и 
ВС Республики Калмыкия решением 
от 22 апреля 2010 года обязали местное 
управление судебного департамента на-
значить и выплатить отставному судье 
ежемесячную компенсацию в размере, 
установленном в регионе. Компенсации 
за неиспользованную путевку в санато-
рий Ц. не получил.

Не согласен на медаль

В 2010 году Иглинский районный суд 
(Республика Башкортостан) рассматри-
вал спор судьи в отставке А.Юсупова с 
подразделением республиканского Ми-
нистерства труда и социальной защиты, 
которое отказалось выдать истцу удосто-
верение ветерана Великой Отечественной 
войны, а также включить его в список лиц, 
имеющих право на получение юбилейной 
медали «65 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне». Чиновники указали, 
что А.Юсупову необходимо обратиться 
с заявлением на этот счет в судебный де-
партамент при ВС РФ, осуществляющий 
пенсионное обеспечение истца. Однако су-
дебный департамент истцу также отказал. 
Там разъяснили, что судьи в отставке не 
являются пенсионерами, им выплачива-
ется ежемесячное содержание.

На суде представитель ответчика 
заявил, что А.Юсупову обоснованно от-
казано в выдаче удостоверения ветерана 
войны. По его словам, истцом не были 
представлены документы, подтверж-
дающие факт работы в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее 6 месяцев. Основания для включе-
ния истца в список лиц, имеющих право 
на получение юбилейной медали к 65-ле-
тию Победы, также отсутствуют. �

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Брак 
с риском 
для тайны
41-летнего инженера, работавшего 
в немецкой компании, уволили 
после того, как он женился на 
китаянке.

Свои действия руководство компании, 
являющейся одним из поставщиков бун-
десвера, объяснило так: это была мера без-
опасности, ведь теоретически новобрач-
ная могла заниматься промышленным 
шпионажем и передавать полученную 
через мужа конфиденциальную инфор-
мацию в Китай.

Суд первой инстанции по разреше-
нию трудовых конфликтов признал такое 
увольнение обоснованным. Но инженер 
не смирился и подал апелляцию. В ито-
ге земельный суд по трудовым спорам 
Шлезвиг-Гольштейна счел увольнение 
незаконным, отметив, что работодате-
лю было известно о связи Майке Блазе с 
китаянкой еще в ту пору, когда инженер 
находился на испытательном сроке и был 
холост. Судьи не нашли никаких доказа-
тельств того, что риск для безопасности 
предприятия как-то повысился после 
женитьбы М.Блазе. Кроме того, действия 
работодателя, по мнению суда, нарушают 
право на свободное волеизъявление при 
заключении брака. �
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА

Землю введут в границы и книги.
Участки, право собственности 
(пользования) на которые возникло 
до 2004 года, считаются 
сформированными независимо 
от присвоения им кадастрового номера

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче 
терміни вживаються в такому зна-
ченні:

Державний земельний кадастр — 
єдина державна геоінформаційна 
система відомостей про землі, роз-
ташовані в межах державного кор-
дону України, їх цільове призначен-
ня, обмеження у їх використанні, а 
також дані про кількісну і якісну 
характеристику земель, їх оцінку, 
про розподіл земель між власниками 
і користувачами;

державна реєстрація земельної ді-
лянки — внесення до Державного зе-
мельного кадастру передбачених цим 
Законом відомостей про формування 
земельної ділянки та присвоєння їй 
кадастрового номера;

геоінформаційна система — інфор-
маційна (автоматизована) система, 
що забезпечує збирання, оброблення, 
аналіз, моделювання та постачання 
геопросторових даних;

геопросторовий об’єкт — об’єкт 
реального світу, що характеризується 
певним місцеположенням на Землі і 
визначений у встановленій системі 
просторово-часових координат;

геопросторові дані — набір даних 
про геопросторовий об’єкт;

індексна кадастрова карта (план) — 
картографічний документ, що відоб-
ражає місцезнаходження, межі і ну-
мерацію кадастрових зон і кварталів 
та використовується для присвоєння 
кадастрових номерів земельним ді-
лянкам і ведення кадастрової карти 
(плану);

кадастрова зона — сукупність 
(об’єднання) кадастрових кварталів;

кадастрова карта (план) — графіч-
не зображення, що містить відомості 
про об’єкти Державного земельного 
кадастру;

кадастровий квартал — компактна 
територія, що визначається з метою 
раціональної організації кадастрової 
нумерації та межі якої, як правило, збі-
гаються з природними або штучними 
межами (річками, струмками, канала-
ми, лісосмугами, вулицями, шляхами, 
інженерними спорудами, огорожами, 
фасадами будівель, лінійними спору-
дами тощо);

кадастровий номер земельної ді-
лянки — індивідуальна, що не повто-
рюється на всій території України, 
послідовність цифр та знаків, яка при-
своюється земельній ділянці під час її 
державної реєстрації і зберігається за 
нею протягом усього часу існування;

режимоу творюючий об’єкт — 
об’єкт природного або шту чного 
походження (водний об’єкт, об’єкт 
магістральних трубопроводів, енер-
гетичний об’єкт, об’єкт культурної 
спадщини, військовий об’єкт, інший 
визначений законом об’єкт), під яким 
та/або навколо якого у зв’язку з його 
природними або набутими власти-
востями згідно із законом встанов-
люються обмеження у використанні 
земель.

Стаття 2. Мета ведення 
Державного земельного кадастру

Державний земельний кадастр 
ведеться з метою інформаційного 
забезпечення органів державної 
влади та органів місцевого само-
врядування, фізичних та юридич-
них осіб при:

регулюванні земельних відносин;
управлінні земельними ресур-

сами;
організації раціонального викорис-

тання та охорони земель;
здійсненні землеустрою;
проведенні оцінки землі;
формуванні та веденні містобудів-

ного кадастру, кадастрів інших при-
родних ресурсів;

справлянні плати за землю.

Стаття 3. Принципи Державного 
земельного кадастру

Державний земельний кадастр ба-
зується на таких основних принципах:

обов’язковості внесення до Держав-
ного земельного кадастру відомостей 
про всі його об’єкти;

єдності методології ведення Дер-
жавного земельного кадастру;

об’єктивності, достовірності та 
повноти відомостей у Державному 
земельному кадастрі;

внесення відомостей до Державно-
го земельного кадастру виключно на 
підставі та відповідно до цього Закону;

відкритості та доступності ві-
домостей Державного земельного 
кадаст ру, законності їх одержання, 
поширення і зберігання;

безперервності внесення до Дер-
жавного земельного кадастру відомос-
тей про об’єкти Державного земельно-
го кадастру, що змінюються;

документування всіх відомостей 
Державного земельного кадастру.

Стаття 4. Регулювання відносин, 
що виникають при веденні 
Державного земельного кадастру

Регулювання відносин, що виника-
ють при веденні Державного земельно-
го кадастру, здійснюється відповідно 
до Конституції України, Земельного 
кодексу України, цього Закону, зако-
нів України «Про землеустрій», «Про 
оцінку земель», «Про топографо-гео-
дезичну і картографічну діяльність», 
«Про захист персональних даних», 
інших законів України та прийнятих 
відповідно до них нормативно-право-
вих актів.

Стаття 5. Загальні засади 
ведення Державного 
земельного кадастру

1. Ведення Державного земельного 
кадастру здійснюється шляхом:

створення відповідної державної 
геодезичної та картографічної основи, 
яка визначається та надається відпо-
відно до цього Закону;

внесення відомостей про об’єкти 
Державного земельного кадастру;

внесення змін до відомостей про 
об’єкти Державного земельного ка-
дастру;

оброблення та систематизації ві-
домостей про об’єкти Державного 
земельного кадастру.

2. Державний земельний кадастр 
ведеться на електронних та паперових 
носіях. У разі виявлення розбіжнос-
тей між відомостями на електронних 
та паперових носіях пріоритет мають 
відомості на паперових носіях.

3. Порядок ведення Державного 
земельного кадастру визначається Ка-
бінетом Міністрів України відповідно 
до вимог цього Закону.

4. Державний земельний кадастр є 
державною власністю.

5. Внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру та ко-
ристування такими відомостями 
здійснюється виключно на підставі 
та відповідно до цього Закону. За-
бороняється вимагати для внесення 
відомостей до Державного земельно-
го кадастру та користування такими 
відомостями надання документів та 
здійснення дій, прямо не передбачених 
цим Законом.

Розділ II 
ОРГАНИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 6. Система органів 
Державного земельного 
кадастру

1. Систему органів, що здійсню-
ють ведення Державного земельного 
кадастру, становить центральний 
орган виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів та його терито-
ріальні органи.

2. Держателем Державного земель-
ного кадастру є центральний орган 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів.

3. Адміністратором Державного 
земельного кадастру є державне під-
приємство, що належить до сфери 
управління центрального органу 
виконавчої влади з питань земель-
них ресурсів і здійснює заходи із 
створення та супроводження про-
грамного забезпечення Державного 
земельного кадастру, відповідає за 
технічне і технологічне забезпечення, 
збереження та захист відомостей, що 
містяться у Державному земельному 
кадастрі.

Стаття 7. Повноваження органів, 
що здійснюють ведення 
Державного земельного 
кадастру

1. До повноважень центрального 
органу виконавчої влади з питань зе-
мельних ресурсів у сфері Державного 
земельного кадастру належать:

забезпечення створення та ведення 
Державного земельного кадастру;

організація здійснення робіт із 
землеустрою та оцінки земель, що про-
водяться з метою внесення відомостей 
до Державного земельного кадастру;

розроблення стандартів і техніч-
них регламентів у сфері Державного 
земельного кадастру відповідно до 
закону, порядків створення та актуа-
лізації картографічних матеріалів, ка-
дастрових класифікаторів, довідників 
та баз даних;

розроблення форм витягів, інформа-
ційних довідок з Державного земельного 
кадастру, повідомлень про відмову у на-
данні відомостей, порядку обліку заяв і 
запитів про отримання відомостей Дер-
жавного земельного кадастру;

внесення до Державного земельно-
го кадастру та надання відомостей про 
землі, розташовані в межах державно-
го кордону України, територій Авто-
номної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя;

затвердження статуту Адміністра-
тора Державного земельного кадастру, 
здійснення контролю за його діяльніс-
тю, призначення його керівника;

організація взаємодії з органами 
виконавчої влади, органами місцево-
го самоврядування, міжнародними 
організаціями з питань ведення Дер-
жавного земельного кадастру;

організація робіт з підготовки та 
підвищення кваліфікації Державних 
кадастрових реєстраторів;

здійснення інших повноважень 
згідно з цим Законом.

2. До повноважень територіальних 
органів центрального органу виконав-
чої влади з питань земельних ресурсів 
у Автономній Республіці Крим, об-
ластях у сфері Державного земельного 
кадастру належать:

внесення до Державного земельно-
го кадастру та надання відомостей про 
землі, розташовані в межах районів, 
сіл, селищ, міст;

здійснення інших повноважень 
згідно з цим Законом.

3. До повноважень територіальних 
органів центрального органу виконав-
чої влади з питань земельних ресурсів 
у містах Києві та Севастополі у сфері 
Державного земельного кадастру на-
лежать:

внесення до Державного земельно-
го кадастру та надання відомостей про 

землі, розташовані в межах районів у 
місті, а також сіл, селищ, міст, розта-
шованих в межах міста Севастополя;

здійснення державної реєстрації 
земельних ділянок, обмежень у їх ви-
користанні;

ведення поземельних книг та на-
дання витягів з Державного земель-
ного кадастру про земельну ділянку;

організація здійснення на відпо-
відній території робіт із землеустрою 
та оцінки земель, що проводяться з 
метою внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру;

внесення відомостей до Державно-
го земельного кадастру, крім тих, які 
згідно з цим Законом вносяться цент-
ральним органом виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів;

здійснення інших повноважень 
згідно з цим Законом.

4. До повноважень територіальних 
органів центральних органів виконав-
чої влади з питань земельних ресурсів 
у районах, містах республіканського 
(Автономної Республіки Крим) та об-
ласного значення у сфері Державного 
земельного кадастру належать:

внесення до Державного земельно-
го кадастру та надання відомостей про 
землі, розташовані в межах району, 
міста республіканського (Автономної 
Республіки Крим) чи обласного зна-
чення;

здійснення державної реєстрації 
земельних ділянок, обмежень у їх ви-
користанні;

ведення поземельних книг та 
надання витягів з Державного зе-
мельного кадастру про земельну 
ділянку;

організація здійснення на відпо-
відній території робіт із землеустрою 
та оцінки земель, що проводяться з 
метою внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру;

внесення відомостей до Держав-
ного земельного кадастру, крім тих, 
які згідно з цим Законом вносяться 
центральним органом виконавчої вла-
ди з питань земельних ресурсів, його 
територіальними органами в областях, 
Автономній Республіці Крим;

здійснення інших повноважень 
згідно з цим Законом.

Розділ III 
СКЛАД ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 8. Геодезична 
та картографічна основа 
Державного земельного 
кадастру

1. Геодезичною основою для Дер-
жавного земельного кадастру є дер-
жавна геодезична мережа.

2. Картографічною основою Дер-
жавного земельного кадастру є кар-
ти (плани), що складаються у формі 
і масштабі відповідно до державних 
стандартів, норм та правил, технічних 
регламентів.

3. Для формування картографіч-
ної основи Державного земельного 
кадаст ру використовується єдина дер-
жавна система координат.

4. До Державного земельного ка-
дастру включаються відомості про 
координати пунктів державної геоде-
зичної мережі.

5. До Державного земельного ка-
даст ру включаються такі відомості про 
картографічну основу:

склад відомостей, що відобража-
ються на картографічній основі;

дата створення картографічної 
основи;

відомості про особу, яка створила 
картографічну основу;

масштаб (точність) картографічної 
основи;

система координат картографічної 
основи.

6. Картографічна основа Держав-
ного земельного кадастру є єдиною 
для формування та ведення містобу-
дівного кадастру та кадастрів інших 
природних ресурсів.

Стаття 9. Державний кадастровий 
реєстратор

1. Внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру і на-
дання таких відомостей у складі цен-
трального органу виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів та його 
територіальних органів здійсню-
ються державними кадастровими 
реєстраторами.

2. Державний кадастровий реєстра-
тор є державним службовцем.

3. Державним кадастровим реєст-
ратором може бути громадянин Украї-
ни, який має вищу землевпорядну або 
юридичну освіту та стаж землевпоряд-
ної або юридичної роботи не менш як 
два роки.

4. Державний кадастровий реєст-
ратор:

здійснює реєстрацію заяв про 
внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру, надання таких 
відомостей;

перевіряє відповідність поданих 
документів вимогам законодавства;

формує поземельні книги на зе-
мельні ділянки, вносить записи до 
них, забезпечує зберігання таких книг;

здійснює внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру або 
надає відмову у їх внесенні;

присвоює кадастрові номери зе-
мельним ділянкам;

надає відомості з Державного 
земельного кадастру та відмову у їх 
наданні;

здійснює виправлення помилок у 
Державному земельному кадастрі;

передає органам державної ре-
єстрації речових прав на нерухоме 
майно відомості про земельні ділянки.

5. Державний кадастровий реєстра-
тор має посвідчення Державного кадаст-
рового реєстратора та власну печатку.

6. Державний кадастровий реєстра-
тор має доступ до всіх відомостей Дер-
жавного земельного кадастру, само-
стійно приймає рішення про внесення 
відомостей до нього, надання таких 
відомостей, про відмову у здійсненні 
таких дій.

7. Втручання будь-яких органів, по-
садових і службових осіб, громадян чи 
їх об’єднань у діяльність Державного 
кадастрового реєстратора, пов’язану 
із здійсненням державної реєстрації 
земельних ділянок, забороняється.

Стаття 10. Об’єкти Державного 
земельного кадастру

1. Об’єктами Державного земель-
ного кадастру є:

землі в межах державного кордону 
України;

землі в межах території адміністра-
тивно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;
земельна ділянка.

Стаття 11. Вимоги до відомостей 
про об’єкти Державного 
земельного кадастру

1. Відомості про об’єкти Державного 
земельного кадастру під час внесення їх 

до Державного земельного кадастру ма-
ють відповідати існуючим характерис-
тикам об’єктів у натурі (на місцевості), 
визначеним з точністю відповідно до 
державних стандартів, норм та правил, 
технічних регламентів.

2. Зміна вимог державних стандар-
тів, норм та правил, технічних регла-
ментів щодо показників точності або 
способів її визначення, зміна геодезич-
ної або картографічної основи Держав-
ного земельного кадастру (у тому числі 
систем координат), що використовува-
лися для його ведення, не є підставою 
для визнання відомостей Державного 
земельного кадастру такими, що під-
лягають уточненню, якщо на момент їх 
внесення вони відповідали державним 
стандартам, нормам та правилам, тех-
нічним регламентам.

Стаття 12. Склад відомостей 
Державного земельного кадастру 
про державний кордон України

1. До Державного земельного ка-
дастру вносяться такі відомості про 
державний кордон України:

графічне зображення державного 
кордону України;

повні назви суміжних іноземних 
держав;

опис меж прикордонної смуги;
інформація про документи, на під-

ставі яких встановлено державний 
кордон України;

дані щодо демаркації державного 
кордону України.

Стаття 13. Склад відомостей 
Державного земельного кадастру 
про землі в межах територій 
адміністративно-територіальних 
одиниць

1. До Державного земельного када-
стру включаються такі відомості про 
землі в межах території адміністра-
тивно-територіальних одиниць (Ав-
тономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва і Севастополя, районів, 
міст, селищ, сіл, районів у містах):

а) найменування адміністративно-
територіальної одиниці;

б) опис меж адміністративно-тери-
торіальної одиниці;

в) площа земель в межах терито-
рії адміністративно-територіальної 
одиниці;

г) повне найменування суміжних 
адміністративно-територіальних 
одиниць;

ґ) інформація про акти, на підставі 
яких встановлені та змінені межі адмі-
ністративно-територіальних одиниць;

д) відомості про категорії земель у 
межах адміністративно-територіаль-
ної одиниці:

назва, код (номер), межі категорії 
земель;

опис меж;
площа;
інформація про документи, на 

підставі яких встановлено категорію 
земель;

е) відомості про угіддя адміністра-
тивно-територіальної одиниці:

назва, код (номер);
контури угідь;
площа;
інформація про документи, на під-

ставі яких визначено угіддя;
інформація про якісні характерис-

тики угідь;
є) відомості про економічну та 

нормативну грошову оцінку земель 
в межах території адміністративно- 
територіальної одиниці;

ж) відомості про бонітування грун-
тів адміністративно-територіальної 
одиниці.

2. Обсяг інформації Державного 
земельного кадастру про якісні харак-
теристики земельних угідь в межах 
території адміністративно-територі-
альної одиниці визначається Поряд-
ком ведення Державного земельного 
кадастру.

Стаття 14. Склад відомостей 
Державного земельного кадастру 
про обмеження у використанні 
земель

1. До Державного земельного ка-
даст ру включаються такі відомості 
про обмеження у використанні земель:

вид;
опис меж;
площа;
зміст обмеження;
опис режимоутворюючого об’єкта — 

контури, назви та характеристики, що 
обумовлюють встановлення обмежень 
(за наявності такого об’єкта);

інформація про документи, на під-
ставі яких встановлено обмеження у 
використанні земель.

Стаття 15. Відомості про земельні 
ділянки

1. До Державного земельного ка-
даст ру включаються такі відомості про 
земельні ділянки:

кадастровий номер;
місце розташування;
опис меж;
площа;
міри ліній по периметру;
координати поворотних точок меж;
дані про прив’язку поворотних 

точок меж до пунктів державної гео-
дезичної мережі;

 � Верховна Рада України
Закон України

Про Державний земельний кадастр

Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у 
сфері Державного земельного кадастру.

«Поиск, просмотр, копирование 
и распечатка сведений 
Государственного земельного кадастра 
осуществляются бесплатно». 
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дані про якісний стан земель та про 
бонітування грунтів;

відомості про інші об’єкти Дер-
жавного земельного кадастру, до яких 
територіально (повністю або частково) 
входить земельна ділянка;

цільове призначення (категорія зе-
мель, вид використання земельної ді-
лянки в межах певної категорії земель);

склад угідь із зазначенням контурів 
будівель і споруд, їх назв;

відомості про обмеження у вико-
ристанні земельних ділянок;

відомості про частину земельної 
ділянки, на яку поширюється дія сер-
вітуту, договору суборенди земельної 
ділянки;

нормативна грошова оцінка;
інформація про документацію із 

землеустрою та оцінки земель щодо 
земельної ділянки та інші документи, 
на підставі яких встановлено відомості 
про земельну ділянку.

2. Відомості про земельну ділянку 
містять інформацію про її власників 
(користувачів), зазначену в частині 
другій статті 30 цього Закону, зареєст-
ровані речові права відповідно до да-
них Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно.

Стаття 16. Кадастровий номер 
земельної ділянки

1. Земельній ділянці, відомості про 
яку внесені до Державного земельного 
кадастру, присвоюється кадастровий 
номер.

2. Кадастровий номер земельної ді-
лянки є її ідентифікатором у Держав-
ному земельному кадастрі.

3. Система кадастрової нумерації 
земельних ділянок є єдиною на всій 
території України.

4. Структура кадастрових номерів 
земельної ділянки визначається Кабі-
нетом Міністрів України.

5. Кадастрові номери земельних 
ділянок зазначаються у рішеннях ор-
ганів державної влади, Ради мініст-
рів Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування 
про передачу цих ділянок у власність 
чи користування, зміну їх цільового 
призначення, визначення їх грошової 
оцінки, про затвердження докумен-
тації із землеустрою та оцінки земель 
щодо конкретних земельних ділянок.

6. Кадастровий номер скасовуєть-
ся лише у разі скасування державної 
реєстрації земельної ділянки. Зміна 
власника чи користувача земельної 
ділянки, зміна відомостей про неї не 
є підставою для скасування кадастро-
вого номера.

7. Скасований кадастровий номер 
земельної ділянки не може бути при-
своєний іншій земельній ділянці.

8. Інформація про скасовані кадаст-
рові номери земельних ділянок збері-
гається у Державному земельному 
кадастрі постійно.

Стаття 17. Склад відомостей 
Державного земельного кадастру 
про кадастрове зонування земель 
в межах території України

1. До Державного земельного ка-
дастру вносяться такі відомості про 
кадастрове зонування земель в межах 
території України:

номери кадастрових зон та квар-
талів;

опис меж кадастрових зон та квар-
талів;

площа кадастрових зон та квар-
талів;

підстави встановлення меж кадаст-
рових зон та кварталів.

2. Порядок здійснення кадастро-
вого зонування земель в межах тери-
торії України визначається Порядком 
ведення Державного земельного ка-
дастру.

Стаття 18. Документи, які 
створюються під час ведення 
Державного земельного 
кадастру

1. Документами Державного зе-
мельного кадастру, які створюються 
під час його ведення, є:

індексні кадастрові карти (пла-
ни) України, Автономної Республіки 
Крим, областей, районів, сіл, селищ, 
міст;

індексні кадастрові карти (плани) 
кадастрової зони, кадастрового квар-
талу;

кадастрові карти (плани) Автоном-
ної Республіки Крим, областей, райо-
нів, сіл, селищ, міст, інші тематичні 
карти (плани), перелік яких встанов-
люється Порядком ведення Держав-
ного земельного кадастру;

поземельні книги.
2. Копії документів Державного 

земельного кадастру, а також до-
кументів, що стали підставою для 
внесення відомостей до нього, мо-
жуть бути вилучені в органів, що 
здійснюють ведення Державного 
земельного кадастру, лише за рішен-
ням відповідних державних органів, 
прийнятим у межах їх повноважень, 
визначених законом. Обов’язковим є 
складання реєстру копій документів, 
що вилучаються.

Вилучення оригіналів таких доку-
ментів забороняється.

Стаття 19. Класифікатори, 
довідники та бази даних, 
необхідні для ведення 
Державного земельного 
кадастру

1. Для ведення Державного земель-
ного кадастру використовуються кла-
сифікатори, довідники та бази даних, 
які ведуться центральним органом 

виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів, а також державні та галузеві 
класифікатори, довідники та бази да-
них, які ведуться іншими централь-
ними органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування.

Розділ IV 
ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 20. Статус відомостей 
Державного земельного кадастру

1. Відомості Державного земельно-
го кадастру є офіційними.

2. Внесення до Державного земель-
ного кадастру передбачених цим Зако-
ном відомостей про об’єкти Державно-
го земельного кадастру є обов’язковим.

Стаття 21. Підстави та основні 
вимоги щодо внесення 
відомостей до Державного 
земельного кадастру

1. Відомості про межі земельної 
ділянки вносяться до Державного зе-
мельного кадастру:

на підставі відповідної докумен-
тації із землеустрою щодо формуван-
ня земельних ділянок — у випадках, 
визначених статтею 791 Земельного 
кодексу України, при їх формуванні;

на підставі технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) — у разі встанов-
лення (відновлення) меж земельної ді-
лянки за її фактичним використанням 
відповідно до статті 107 Земельного 
кодексу України;

на підставі проектів землеустрою 
щодо впорядкування існуючих земле-
володінь — у разі зміни меж суміжних 
земельних ділянок їх власниками.

2. Відомості про цільове призна-
чення земельних ділянок вносяться 
до Державного земельного кадастру:

а) щодо категорії земель:
на підставі відповідної докумен-

тації із землеустрою, яка розробля-
ється при формуванні земельних 
ділянок, — щодо земельних ділянок, 
які формуються;

на підставі проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, 
яким передбачена зміна її цільового 
призначення;

б) щодо виду використання земель-
ної ділянки в межах певної категорії 
земель:

на підставі відповідної докумен-
тації із землеустрою, яка розробля-
ється при формуванні земельних 
ділянок, — щодо земельних ділянок, 
які формуються;

на підставі письмової заяви влас-
ника (користувача) земельної ділянки 
державної чи комунальної власнос-
ті, — у разі зміни виду використання 
земельної ділянки (крім земель сіль-
ськогосподарського призначення та 
земель оборони);

на підставі проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, 
яким передбачена зміна її цільового 
призначення.

3. Відомості про економічну оцін-
ку земель вносяться до Державного 
земельного кадастру на підставі за-
твердженої технічної документації з 
такої оцінки.

4. Відомості про угіддя земельної 
ділянки вносяться до Державного зе-
мельного кадастру:

на підставі відповідної докумен-
тації із землеустрою, яка розробля-
ється при формуванні земельних 
ділянок, — щодо земельних ділянок, 
які формуються;

на підставі проектів землеустрою, 
що забезпечують еколого-еконо-
мічне обгрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь (щодо земель 
сільськогосподарського призначен-
ня), проектів землеустрою щодо впо-
рядкування існуючих землеволодінь 
та землекористувань (щодо земель 
інших категорій).

5. Відомості про обмеження у вико-
ристанні земель вносяться до Держав-
ного земельного кадастру на підставі 
схем землеустрою і техніко-економіч-
них обгрунтувань використання та 
охорони земель адміністративно-
територіальних одиниць, проектів 
землеустрою щодо створення нових 
та впорядкування існуючих земле-
володінь і землекористувань, про-
ектів землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обгрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь, 
проектів землеустрою щодо відведен-
ня земельних ділянок, технічної доку-
ментації із землеустрою щодо встанов-
лення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), іншої документації із 
землеустрою.

6. Відомості про межі частини зе-
мельної ділянки, на яку поширюється 
право суборенди, сервітуту, вносяться 
до Державного земельного кадастру 
на підставі технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж частини земельної ділянки, на 
яку поширюється право суборенди, 
сервітуту.

7. Відомості про нормативну гро-
шову оцінку земель вносяться до 
Державного земельного кадастру на 
підставі технічної документації з та-
кої оцінки.

8. Відомості про межі адміністра-
тивно-територіальних одиниць вно-
сяться до Державного земельного 
кадастру на підставі проектів земле-
устрою щодо встановлення та зміни 
меж адміністративно-територіальних 
одиниць.

9. Відомості про розподіл земель 
між власниками та користувачами 
вносяться до Державного земельного 
кадастру відповідно до даних Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно.

10. Відомості про бонітування 
грунтів вносяться до Державного 
земельного кадастру на підставі за-
твердженої технічної документації з 
бонітування грунтів.

11. Відомості про державний кор-
дон України вносяться до Державного 
земельного кадастру на підставі до-
кументації із землеустрою щодо вста-
новлення в натурі (на місцевості) дер-
жавного кордону України, розробленої 
відповідно до актів (міжнародних до-
говорів) щодо демаркації та делімітації 
державного кордону України.

12. Органи державної влади (крім 
Верховної Ради України) та органи 
місцевого самоврядування у строк 
не пізніше п’яти робочих днів після 
прийняття рішень про затвердження 
документації із землеустрою і техніч-
ної документації з оцінки земель, яка 
згідно з цією статтею є підставою для 
внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру, надають цент-
ральному органу виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів або його 
територіальному органу відповідно до 
їх компетенції засвідчені копії вказа-
них рішень для внесення відповідної 
інформації до Державного земельного 
кадастру.

13. Документація із землеустрою і 
технічна документація з оцінки земель 
подається до центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів або до його територіального 
органу відповідно до їх повноважень, 
визначених цим Законом, разом з 
електронним документом, що містить 
результати робіт із землеустрою та 
оцінки земель.

14. Внесення відомостей до Держав-
ного земельного кадастру здійснюєть-
ся у строк, що не перевищує чотирна д -
цяти робочих днів з дня отримання 
відповідних документів, якщо цим 

Законом не встановлено інший строк 
для здійснення цих дій.

15. Відомості вносяться одночасно 
до документів Державного земельно-
го кадастру у текстовій та графічній 
формі.

16. Подання документації із зем-
леустрою до центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів, його територіальних органів 
для внесення відомостей до Державно-
го земельного кадастру здійснюється 
розробником такої документації, якщо 
інше не встановлено договором на ви-
конання робіт із землеустрою.

17. Інформація про дату реєстрації 
заяв про внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру, вхідний 
номер, стислий зміст заяви, а також 
інформація про наслідки її розгляду 
підлягає оприлюдненню на офіцій-
ному веб-сайті центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів.

18. Внесені відомості зберігаються 
у Державному земельному кадастрі 
постійно.

Стаття 22. Вимоги до документів, 
які є підставою для внесення 
відомостей до Державного 
земельного кадастру

1. Документи, які є підставою для 
внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру, мають відповіда-
ти таким вимогам:

текст документів має бути написа-
ний розбірливо;

документи не мають містити під-
чищення або дописки, закреслені 
слова чи інші не обумовлені в них 
виправлення, орфографічні та ариф-
метичні помилки, бути заповнені 
олівцем, а також з пошкодженнями, 
які не дають змоги однозначно тлу-
мачити їх зміст;

документи мають відповідати за-
конодавству.

Стаття 23. Електронний документ, 
що містить відомості 
про результати робіт із 
землеустрою та оцінки земель, 
які підлягають внесенню до 
Державного земельного кадастру

1. Документація із землеустрою та 
оцінки земель, яка є підставою для 
внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру, подається орга-
ну, що здійснює внесення таких відо-
мостей, також у формі електронного 
документа.

2. Вимоги до змісту, структури і 
технічних характеристик електронно-
го документа визначаються Порядком 
ведення Державного земельного ка-
дастру.

3. Електронний документ пода-
ється Державному кадастровому ре-
єстратору, який здійснює внесення 
відповідних відомостей до Державно-
го земельного кадастру, разом із доку-

ментацією, яка є підставою для такого 
внесення, у паперовому вигляді.

Перевірка відповідності наданого 
електронного документа наявним да-
ним Державного земельного кадастру 
та встановленим вимогам до змісту, 
структури і технічних характеристик 
щодо розроблення такого документа 
здійснюється Державним кадастро-
вим реєстратором, уповноваженим 
здійснювати внесення відповідних 
відомостей до Державного земельного 
кадастру, протягом строку, встанов-
леного статтею 21 цього Закону для їх 
внесення.

Стаття 24. Державна реєстрація 
земельної ділянки

1. Державна реєстрація земельної 
ділянки здійснюється при її форму-
ванні шляхом відкриття Поземельної 
книги на таку ділянку.

2. Державна реєстрація земельних 
ділянок здійснюється за місцем їх роз-
ташування відповідним Державним 
кадастровим реєстратором територі-
ального органу центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів в містах Києві та Севастополі, 
містах республіканського (Автономної 
Республіки Крим) та обласного зна-
чення, районі.

3. Державна реєстрація земельних 
ділянок здійснюється за заявою:

особи, якій за рішенням органу 
виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування надано дозвіл на 
розроблення документації із земле-
устрою, що є підставою для формуван-
ня земельної ділянки при передачі її у 
власність чи користування із земель 
державної чи комунальної власності, 
або уповноваженої нею особи;

власника земельної ділянки, корис-
тувача земельної ділянки державної чи 
комунальної власності (у разі поділу 
чи об’єднання раніше сформованих 
земельних ділянок) або уповноваженої 
ними особи;

органу виконавчої влади, органу 
місцевого самоврядування (у разі 
формування земельних ділянок від-
повідно державної чи комунальної 
власності).

4. Для державної реєстрації земель-
ної ділянки Державному кадастрово-
му реєстратору, який здійснює таку 
реєст рацію, подаються:

заява за формою, встановленою 
центральним органом виконавчої вла-
ди з питань земельних ресурсів;

оригінал документації із земле-
устрою, яка є підставою для форму-
вання земельної ділянки;

документація із землеустрою, яка є 
підставою для формування земельної 
ділянки у формі електронного доку-
мента;

документ, що підтверджує оплату 
послуг з державної реєстрації земель-
ної ділянки.

Заява з доданими документами 
надається заявником особисто чи 
уповноваженою ним особою або над-
силається поштою цінним листом з 
описом вкладення та повідомленням 
про вручення.

5. Державний кадастровий реєст-
ратор, який здійснює державну реєст-
рацію земельних ділянок, протягом 
чотирнадцяти днів з дня реєстрації 
заяви:

перевіряє відповідність документів 
вимогам законодавства;

за результатами перевірки здійс-
нює державну реєстрацію земельної 
ділянки або надає заявнику мотиво-
вану відмову у державній реєстрації.

6. Підставою для відмови у здій-
сненні державної реєстрації земельної 
ділянки є:

розташування земельної ділянки 
на території дії повноважень іншого 
Державного кадастрового реєстра-
тора;

подання заявником документів, 
передбачених частиною четвертою цієї 
статті, не в повному обсязі;

невідповідність поданих докумен-
тів вимогам законодавства;

знаходження в межах земельної 
ділянки, яку передбачається зареєст-
рувати, іншої земельної ділянки або 
її частини.

7. У разі надання відмови з під-
стави, визначеної абзацом другим 
частини шостої цієї статті, заявнику 
повідомляється найменування та 
адреса органу, до повноважень якого 
належить здійснення державної ре-
єстрації земельної ділянки.

8. На підтвердження державної 
реєстрації земельної ділянки заяв-
нику безоплатно видається витяг з 
Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку. Витяг містить всі 
відомості про земельну ділянку, вне-
сені до Поземельної книги. Складовою 
частиною витягу є кадастровий план 
земельної ділянки.

9. При здійсненні державної ре-
єстрації земельної ділянки їй присвою-
ється кадастровий номер.

10. Державна реєстрація земельної 
ділянки скасовується Державним ка-
дастровим реєстратором, який здійс-
нює таку реєстрацію, у разі:

поділу чи об’єднання земельних 
ділянок;

якщо протягом одного року з дня 
здійснення державної реєстрації зе-
мельної ділянки речове право на неї не 

зареєстровано з вини заявника.
11. У разі скасування державної 

реєстрації з підстав, зазначених в аб-
заці третьому цієї частини, Державний 
кадастровий реєстратор у десятиден-
ний термін повідомляє про це особу, 
за заявою якої здійснено державну 
реєстрацію земельної ділянки.

Стаття 25. Поземельна книга

1. Поземельна книга є документом 
Державного земельного кадастру, який 
містить такі відомості про земельну 
ділянку:

а) кадастровий номер;
б) площа;
в) місцезнаходження (адміністра-

тивно-територіальна одиниця);
г) склад угідь;
ґ) цільове призначення (категорія 

земель, вид використання земельної 
ділянки в межах певної категорії зе-
мель);

д) нормативна грошова оцінка;
е) відомості про обмеження у ви-

користанні земельної ділянки;
є) відомості про межі частини зе-

мельної ділянки, на яку поширюєть-
ся дія сервітуту, договору суборенди 
земельної ділянки;

ж) кадастровий план земельної ді-
лянки;

з) дата державної реєстрації зе-
мельної ділянки;

и) інформація про документацію 
із землеустрою, на підставі якої здій-
снена державна реєстрація земельної 
ділянки, а також внесені зміни до цих 
відомостей;

і) інформація про власників (ко-
ристувачів) земельної ділянки від-
повідно до даних про зареєстровані 
речові права у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно;

ї) дані про бонітування грунтів.
2. Поземельна книга відкривається 

одночасно з державною реєстрацією 
земельної ділянки.

3. Поземельна книга ведеться в 
паперовій та електронній (цифровій) 
формі.

4. Поземельна книга закривається у 
разі скасування державної реєстрації 
земельної ділянки.

5. До Поземельної книги в паперо-
вій формі долучаються всі документи, 
які стали підставою для внесення відо-
мостей до неї.

6. Форма Поземельної книги та по-
рядок її ведення визначаються Поряд-
ком ведення Державного земельного 
кадастру.

Стаття 26. Внесення відомостей 
до Поземельної книги

1. При відкритті Поземельної книги 
відомості до неї вносяться на підставі 
документації, яка подана для держав-
ної реєстрації земельної ділянки (крім 
відомостей про власників та користу-
вачів земельної ділянки).

2. Відомості про віднесення земель-
ної ділянки до земель іншої адмініст-
ративно-територіальної одиниці, про 
зміну нормативної грошової оцінки зе-
мельної ділянки, яка відбулася внаслі-
док проведення нормативної грошової 
оцінки земель адміністративно-тери-
торіальних одиниць, про обмеження 
у використанні земель, встановлені 
законами та прийнятими відповідно 
до них нормативно-правовими акта-
ми, вносяться до Поземельної книги 
без подання заяв, зазначених у частині 
третій цієї статті, на підставі докумен-
тації, яка є підставою для внесення та-
ких відомостей, а також рішень про її 
затвердження (якщо згідно із законом 
документація підлягає затвердженню), 
поданої органом, що прийняв рішення 
про таке затвердження.

3. Зміни до відомостей про земель-
ну ділянку (крім випадків, визначених 
у частині другій цієї статті) вносять-
ся до Поземельної книги за заявою 
власника або користувача земельної 
ділянки державної чи комунальної 
власності на підставі документації, 
передбаченої цим Законом.

4. Для внесення змін до відомос-
тей Поземельної книги щодо цільо-
вого призначення земельної ділянки, 
складу угідь, нормативної грошової 
оцінки, а також до відомостей про 
межі земельної ділянки (у разі їх вста-
новлення (відновлення) за фактичним 
використанням земельної ділянки) за-
явник подає до органу, який здійснює 
ведення Поземельної книги:

заяву за формою, встановленою По-
рядком ведення Державного земельно-
го кадастру;

оригінали документації із земле-
устрою, технічної документації з оцін-
ки земель, які згідно з цим Законом є 
підставою для внесення таких змін 
(крім випадків зміни виду викорис-
тання земельної ділянки в межах пев-
ної категорії земель, що згідно з цим 
Законом не потребує розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки);

документацію із землеустрою, 
на підставі якої вносяться зміни до 
відомостей Державного земельного 
кадаст ру, у формі електронного доку-
мента (крім випадків внесення відо-
мостей про зміну виду використання);

документ, що підтверджує оплату 
послуг із внесення змін до відомостей 
про земельну ділянку до Поземельної 
книги.

5. Державний кадастровий ре-
єстратор, який здійснює ведення 
Поземельної книги, протягом чо-
тирнадцяти робочих днів з дати 
реєстрації заяви вносить до Позе-
мельної книги інформацію про зміну 
відомостей про земельну ділянку або 
надає мотивовану відмову у внесенні 
таких відомостей.

«Получение извлечения из Государственного 
земельного кадастра является обязательным при 
совершении правочинов относительно земельного 
участка (кроме составления завещаний)».
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6. Відмова у внесенні до Поземель-
ної книги змін до відомостей про зе-
мельну ділянку надається у разі, якщо:

земельна ділянка розташована на 
території дії повноважень іншого Дер-
жавного кадастрового реєстратора;

із заявою звернулася неналежна 
особа;

подані документи не відповідають 
вимогам законодавства;

заявлені відомості вже внесені до 
Поземельної книги.

У разі надання відмови з підста-
ви, визначеної абзацом другим цієї 
частини, заявнику повідомляється 
найменування та адреса органу, до 
повноважень якого належить внесен-
ня змін до відомостей про відповідну 
земельну ділянку.

Стаття 27. Особливості 
внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей 
про земельну ділянку у разі 
її поділу чи об’єднання з іншою 
земельною ділянкою, а також 
відновлення її меж

1. У разі поділу або об’єднання зе-
мельних ділянок запис про державну 
реєстрацію земельної ділянки та ка-
дастровий номер земельної ділянки 
скасовуються, а Поземельна книга на 
таку земельну ділянку закривається.

2. У Поземельній книзі на земельні 
ділянки, сформовані в результаті поді-
лу або об’єднання земельних ділянок, 
здійснюється запис про такий поділ 
чи об’єднання із зазначенням скасо-
ваних кадастрових номерів земельних 
ділянок.

3. Записи про обмеження у вико-
ристанні земельної ділянки, яка була 
поділена чи об’єднана з іншою, перено-
сяться до поземельних книг на земель-
ні ділянки, сформовані в результаті 
такого поділу чи об’єднання (крім ви-
падків, коли обмеження поширювало-
ся лише на частину земельної ділянки, 
яка в результаті поділу земельної ді-
лянки не увійшла до новосформованої 
земельної ділянки).

4. У разі відновлення меж земельної 
ділянки за її фактичним використан-
ням у зв’язку з неможливістю вияв-
лення дійсних меж кадастрові номери 
відповідних земельних ділянок не 
скасовуються, а відповідні зміни до 
відомостей про межі земельних діля-
нок вносяться до поземельних книг у 
порядку, визначеному частиною чет-
вертою статті 26 цього Закону.

Стаття 28. Внесення 
до Державного земельного 
кадастру відомостей про 
обмеження у використанні 
земель

1. Внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про 
обмеження у використанні земель 
здійснюється у формі:

державної реєстрації обмежень у 
використанні земель;

внесення до Державного земель-
ного кадастру відомостей про межі 
обмежень у використанні земель, без-
посередньо встановлених законами та 
прийнятими відповідно до них норма-
тивно-правовими актами.

2. Державна реєстрація обмеження 
у використанні земель здійснюється на 
підставі заяви:

власника земельної ділянки, ко-
ристувача земельної ділянки дер-
жавної чи комунальної власності або 
особи, на користь якої встановлені 
обмеження, — щодо обмежень, які 
стосуються використання певної зе-
мельної ділянки;

органу виконавчої влади, органу 
місцевого самоврядування, рішен-
ням якого затверджена документа-
ція із землеустрою, яка є підставою 

для внесення відомостей про ці об-
меження до Державного земельного 
кадастру, — щодо інших обмежень.

3. Для державної реєстрації об-
меження у використанні земель заяв-
ник подає Державному кадастровому 
реєстратору, який здійснює державну 
реєстрацію таких обмежень:

заяву про державну реєстрацію 
обмеження за формою, встановленою 
Порядком ведення Державного зе-
мельного кадастру;

документ, що підтверджує ви-
никнення, зміну та припинення об-
меження;

електронний документ, що містить 
результати робіт із землеустрою;

документ, що підтверджує оплату 
послуг з державної реєстрації обме-
ження у використанні земель.

4. Державна реєстрація обмеження 
у використанні земель або мотивована 
відмова у такій реєстрації здійснюєть-
ся протягом чотирнадцяти робочих 
днів з дати реєстрації заяви.

5. Відмова у здійсненні державної 
реєстрації обмеження у використанні 
земель надається у разі, якщо:

обмеження згідно із законом не 
підлягає державній реєстрації;

обмеження встановлюється на 
території дії повноважень іншого 
Державного кадастрового реєстра-
тора;

із заявою про державну реєстрацію 
звернулася неналежна особа;

подані документи не відповідають 
вимогам законодавства;

заявлене обмеження вже заре-
єстровано.

6. Внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про 
обмеження у використанні земель, 
безпосередньо встановлені законами 
та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, здій-
снюється:

у процесі державної реєстрації зе-
мельних ділянок та внесення змін до 
відомостей про них;

на підставі заяви органу виконавчої 
влади, органу місцевого самовряду-
вання, рішенням якого затверджена 
документація із землеустрою, яка є 
підставою для внесення відомостей 
про ці обмеження до Державного зе-
мельного кадастру, в порядку, визна-
ченому статтею 32 цього Закону.

7. На підтвердження внесення до 
 Державного земельного кадастру відо-
мостей про обмеження у використанні 
земель заявнику безоплатно видається 
витяг з Державного земельного ка-
дастру.

8. Внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про 
обмеження у використанні земель, 
безпосередньо встановлені законами 
та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, здійс-
нюється безоплатно.

Стаття 29. Внесення до 
Державного земельного кадастру 
відомостей про суборенду, 
сервітут, які поширюються на 
частини земельних ділянок

1. Відомості про суборенду, сер-
вітут, які поширюються на частини 
земельних ділянок, вносяться до Дер-
жавного земельного кадастру до здійс-
нення державної реєстрації цих прав.

Відомості про суборенду, сервітут, 
які поширюються на частини земель-
них ділянок, вносяться до Державного 
земельного кадастру на підставі заяви 
правонабувача, сторін (сторони) пра-
вочину, за яким виникає право субо-
ренди, сервітуту, або уповноважених 
ними осіб.

2. Для внесення до Державного 
зе мельного кадастру відомостей про 
межі частини земельної ділянки, на 
яку поширюються права суборенди, 
сервітуту, заявник подає Державному 
кадастровому реєстратору територі-
ального органу центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів у містах Києві та Севастополі, 
містах республіканського (Автономної 
Республіки Крим) та обласного зна-
чення, районі:

заяву за формою, встановленою По-
рядком ведення Державного земельно-
го кадастру;

документи, на підставі яких ви-
никає відповідне право суборенди, 
сервітуту, із зазначенням меж частини 
земельної ділянки, на яку поширюєть-
ся відповідне речове право;

електронний документ, що містить 
інформацію про зміст документації 
із землеустрою, яка є підставою для 
внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру, із зазначенням 
меж частини земельної ділянки, на яку 
поширюється відповідне речове право;

документ, що підтверджує оплату 
послуг з внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру.

3. Відповідний Державний када-
стровий реєстратор протягом чотир-
надцяти днів з дня реєстрації заяви 
перевіряє відповідність документів 
вимогам законодавства і за результа-
тами перевірки вносить інформацію 
про межі відповідної частини земель-
ної ділянки до Поземельної книги або 
надає заявнику письмову мотивовану 
відмову у такому внесенні.

4. Відмова у внесенні відомостей 
до Державного земельного кадастру 

надається у разі, якщо:
земельна ділянка розташована на 

території дії повноважень іншого Дер-
жавного кадастрового реєстратора;

заявником подано документи, пе-
редбачені цією статтею, не в повному 
обсязі;

подані документи не відповідають 
вимогам закононодавства;

із заявою про державну реєстрацію 
звернулася неналежна особа.

5. У разі надання відмови у внесенні 
відомостей до Державного земельного 
кадастру з підстави, визначеної аб-
зацом другим частини четвертої цієї 
статті, заявнику повідомляється на-
йменування та адреса органу, до пов-
новажень якого належить внесення 
відповідних відомостей до Державного 
земельного кадастру.

6. Запис про внесення відомостей 
про межі частини земельної ділянки, 
на яку поширюються права суборен-
ди, сервітуту, в автоматизованому 
порядку виключається з Поземельної 
книги у разі, якщо протягом року з дня 
внесення таких відомостей відповідне 
право суборенди, сервітуту не було за-
реєстровано.

7. На підтвердження внесення до 
Державного земельного кадастру ві-
домостей про межі частини земельної 
ділянки, на яку поширюються права 
суборенди, сервітуту, органом, що 
здійснив їх внесення, заявнику без-
оплатно видається витяг з Державно-
го земельного кадастру про земельну 
ділянку.

Стаття 30. Інформаційна 
взаємодія органу, що здійснює 
ведення Державного земельного 
кадастру, та органу державної 
реєстрації прав

1. Орган, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру, од-
ночасно з державною реєстрацією зе-
мельної ділянки надає органу держав-
ної реєстрації прав інформацію про:

державну реєстрацію земельної 
ділянки (дату державної реєстрації, 
орган, що здійснив таку реєстрацію);

кадастровий номер, площу, місце 
розташування земельної ділянки;

кадастровий план зареєстрованої 
земельної ділянки в електронній (циф-
ровій) формі.

Орган, що здійснює ведення Дер-
жавного земельного кадастру, надає 
органу державної реєстрації прав до-
ступ до перегляду кадастрових карт 
(планів) у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

2. Орган державної реєстрації прав 
одночасно з державною реєстрацією 
речового права на земельну ділянку 
надає органу, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру, ін-
формацію про:

а) суб’єкта права власності на зе-
мельну ділянку:

для фізичних осіб (громадян Украї-
ни, іноземців, осіб без громадянства): 
прізвище, ім’я, по батькові (за наявнос-
ті); податковий номер (крім громадян 

України, які через свої релігійні або 
інші переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера), офіційно 
повідомили про це відповідні органи 
державної влади та мають відмітку в 
паспорті громадянина України); но-
мер та серія паспорта громадянина 
України (для громадян України, які 
через свої релігійні або інші переко-
нання відмовилися від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки 
платника податку (ідентифікаційного 
номера), офіційно повідомили про це 
відповідні органи державної влади та 
мають відмітку в паспорті громадя-
нина України); реквізити документа, 
що посвідчує особу власника (номер 
та серія документа, дата його видачі, 
відомості про суб’єкта, що здійснив 
його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та 
нерезидента): найменування юридич-
ної особи; податковий номер;

для територіальної громади: ві-
домості про територіальну громаду 
села, селища, міста, району у місті; 
найменування органу місцевого само-
врядування; податковий номер органу 
місцевого самоврядування;

для держави: відомості про держа-
ву Україна; найменування органу дер-
жавної влади, що здійснює управління 
нерухомим майном; податковий номер 
органу державної влади;

б) суб’єкта речового права на зе-
мельну ділянку:

для фізичної особи (громадянина 
України, іноземця, особи без грома-
дянства): прізвище, ім’я, по батькові 
(за наявності); податковий номер 
(крім громадян України, які через 
свої релігійні або інші переконання 
відмовилися від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки 
платника податку (ідентифікаційного 
номера), офіційно повідомили про це 
відповідні органи державної влади та 
мають відмітку в паспорті громадяни-
на України); номер та серія паспорта 
громадянина України (для громадян 
України, які через свої релігійні або 
інші переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера), офіційно 
повідомили про це відповідні органи 
державної влади та мають відмітку в 
паспорті громадянина України); рек-
візити документа, що посвідчує особу 
(номер та серія документа, дата його 
видачі, відомості про суб’єкта, що здій-
снив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та 
нерезидента): найменування юридич-
ної особи; податковий номер;

для органів місцевого самовря-
дування: найменування органу міс-
цевого самоврядування; податковий 
номер органу місцевого самовряду-
вання;

для органів державної влади: на-
йменування органу державної влади; 
податковий номер органу державної 
влади;

в) державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку, права 
користування (сервітут) земельною 
ділянкою, права постійного корис-
тування, права оренди (суборенди) 
земельної ділянки; права корис-
тування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (ем-
фітевзис); права забудови земельної 
ділянки (суперфіцій);

г) дату державної реєстрації, ре-
єстраційний номер земельної ділянки 
у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно із зазначенням відо-
мостей про її кадастровий номер та ор-
ган, що здійснив державну реєстрацію.

3. Порядок надання інформації, ви-
значеної у частинах першій та другій 
цієї статті, встановлюється Кабінетом 
Міністрів України.

Стаття 31. Інформаційна взаємодія 
Державного земельного кадастру, 
містобудівного кадастру, 
кадастрів інших природних 
ресурсів та інших інформаційних 
систем

Для забезпечення ведення Дер-
жавного земельного кадастру, місто-
будівного кадастру, кадастрів інших 
природних ресурсів та інших інфор-
маційних систем Кабінет Міністрів 
України затверджує Порядок інфор-
маційної взаємодії між кадастрами 
та інформаційними системами, а та-
кож перелік відомостей, обмін якими 
може здійснюватися в порядку такої 
взаємодії.

Стаття 32. Порядок внесення до 
Державного земельного кадастру 
відомостей про межі державного 
кордону України, межі 
адміністративно-територіальних 
одиниць, нормативну грошову 
оцінку земель, розташованих в 
межах територій адміністративно-
територіальних одиниць, 
економічну оцінку земель, 
обмеження у використанні 
земель, встановлені законами та 
прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами

1. Відомості про межі держав-
ного кордону України, межі адміні-
стративно-територіальних одиниць, 

нормативну грошову оцінку земель, 
розташованих у межах територій адмі-
ністративно-територіальних одиниць, 
економічну оцінку земель, обмеження 
у використанні земель, встановлені за-
конами та прийнятими відповідно до 
них нормативно-правовими актами, 
вносяться до Державного земельного 
кадастру на підставі рішення відпо-
відного органу державної влади чи 
органу місцевого самоврядування 
про встановлення і зміну меж адмі-
ністративно-територіальної одиниці 
та про затвердження документації із 
землеустрою, документації з оцінки 
земель, яка є підставою для внесення 
таких відомостей.

Рішення подається Державному 
кадастровому реєстратору, який здій-
с нює внесення таких відомостей до 
Державного земельного кадастру, 
разом з електронним документом, що 
містить відомості про результати робіт 
із землеустрою та оцінки земель.

2. Внесення відомостей до Держав-
ного земельного кадастру або надання 
мотивованої відмови у такому внесен-
ні здійснюється у строк, що не переви-
щує чотирнадцяти робочих днів з дня 
отримання відповідної документації, 
якщо цим Законом не встановлено 
інший строк для здійснення цих дій.

3. Підставою для відмови у внесенні 
до Державного земельного кадастру 
відомостей, передбачених частиною 
першою цієї статті, є:

подання документів, передбачених 
частиною першою цієї статті, не в пов-
ному обсязі;

невідповідність поданих докумен-
тів вимогам законодавства.

4. На підтвердження внесення до 
Державного земельного кадастру відо-
мостей про межі державного кордону 
України, межі адміністративно-те-
риторіальних одиниць, нормативну 
грошову оцінку земель, розташованих 
в межах територій адміністративно-
територіальних одиниць, економічну 
оцінку земель, обмеження у викорис-
танні земель, встановлені законами та 
прийнятими відповідно до них норма-
тивно-правовими актами, Державним 
кадастровим реєстратором безоплатно 
видається органу, який прийняв від-
повідне рішення, витяг з Державного 
земельного кадастру.

Стаття 33. Облік кількості 
та якості земель

1. Облік земель у Державному зе-
мельному кадастрі здійснюється за кіль-
кістю та якістю земель і земельних угідь.

2. Облік кількості земель та якості 
земельних угідь ведеться щодо власни-
ків і користувачів земельних ділянок.

3. Облік кількості земель відобра-
жає дані, що характеризують земельні 
ділянки за площею, складом земель-
них угідь відповідно до затвердженої 
класифікації, розподілом земель за 
власниками (користувачами).

4. Облік якості земельних угідь 
відображає дані, що характеризу-
ють землі за природними і набутими 
властивостями, впливають на їх про-
дуктивність та економічну цінність, 
а також за ступенем техногенного за-
бруднення грунтів.

5. Відомості щодо кількості та 
якості земель узагальнюються цент-
ральним органом виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів. Уза-
гальнена інформація про кількість та 
якість земель безоплатно надається 
органам державної влади та органам 
місцевого самоврядування відповід-
но до Порядку ведення Державного 
земельного кадастру.

Стаття 34. Кадастровий план 
земельної ділянки

1. На кадастровому плані земельної 
ділянки відображаються:

площа земельної ділянки;
зовнішні межі земельної ділянки 

(із зазначенням суміжних земельних 
ділянок, їх власників, користувачів су-
міжних земельних ділянок державної 
чи комунальної власності);

координати поворотних точок зе-
мельної ділянки;

лінійні проміри між поворотними 
точками меж земельної ділянки;

кадастровий номер земельної ді-
лянки;

кадастрові номери суміжних зе-
мельних ділянок (за наявності);

межі земельних угідь;
межі частин земельних ділянок, на 

які поширюється дія обмежень у ви-
користанні земельних ділянок, права 
суборенди, сервітуту;

контури об’єктів нерухомого май-
на, розташованих на земельній ді-
лянці.

Таблиці із зазначенням координат 
усіх поворотних точок меж земельної 
ділянки, переліку земельних угідь, їх 
площ, відомостей про цільове призна-
чення земельної ділянки та розроб-
ника документації із землеустрою на 
земельну ділянку є невід’ємною час-
тиною кадастрового плану земельної 
ділянки.

2. Кадастровий план земельної ді-
лянки складається при формуванні 
земельної ділянки у паперовій та елек-
тронній (цифровій) формі.

3. Порядок складання та затвер-
дження вимог до оформлення када-

стрових планів земельних ділянок 
встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.

4. У разі зміни відомостей, перед-
бачених частиною першою цієї стат-
ті, власнику (користувачу) земельної 
ділянки за його заявою Державний 
кадастровий реєстратор видає Витяг 
з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку, складовою час-
тиною якого є кадастровий план, що 
містить внесені відомості.

Стаття 35. Кадастрова карта (план)

1. Кадастрова карта (план) ведеться 
для актуалізованого відображення у 
часі об’єктів Державного земельного 
кадастру у межах кадастрового кварта-
лу, кадастрової зони, у цілому в межах 
території адміністративно-територі-
альної одиниці (село, селище, місто, 
район, область, Автономна Республіка 
Крим).

2. Кадастрова карта (план) ведеться 
в електронній (цифровій) формі.

3. Зміст та вимоги щодо відобра-
ження інформації на кадастровій кар -
ті (плані) встановлюються Порядком 
ведення Державного земельного ка-
дастру.

4. Складовою частиною кадастро-
вої карти (плану) є індексна кадастрова 
карта (план), порядок складання якої 
встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.

5. Викопіювання з кадастрової кар-
ти (плану) може бути надане фізичним 
та юридичним особам. Порядок надан-
ня такого викопіювання встановлю-
ється Порядком ведення Державного 
земельного кадастру.

Стаття 36. Оприлюднення 
відомостей Державного 
земельного кадастру

1. На офіційному веб-сайті цент-
рального органу виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів опри-
люднюються відомості Державного 
земельного кадастру про:

а) межі адміністративно-територі-
альних одиниць;

б) кадастрові номери земельних 
ділянок;

в) межі земельних ділянок;
г) цільове призначення земельних 

ділянок;
ґ) розподіл земель між власниками 

і користувачами (форма власності, вид 
речового права);

д) обмеження у використанні зе-
мель та земельних ділянок;

е) зведені дані кількісного та якіс-
ного обліку земель;

є) нормативну грошову оцінку зе-
мель та земельних ділянок;

ж) земельні угіддя;
з) частини земельної ділянки, на які 

поширюється дія сервітуту, договору 
суборенди земельної ділянки;

и) координати поворотних точок 
меж об’єктів кадастру;

і) бонітування грунтів.
2. Відомості, зазначені у частині 

першій цієї статті, підлягають опри-
людненню на офіційному веб-сайті 
центрального органу виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів з моменту 
їх внесення до Державного земельного 
кадастру.

3. Технологічні та програмні за-
соби, необхідні для оприлюднення 
відомостей Державного земельного 
кадастру, повинні забезпечувати 
юридичним та фізичним особам 
можливість анонімного перегляду, 
копіювання та роздрукування інфор-
мації, яка відповідно до цієї статті 
надається безоплатно, на основі по-
ширених веб-оглядачів та редакто-
рів, без необхідності застосування 
спеціально створених для цього тех-
нологічних та програмних засобів, 
цілодобово, без обмежень.

«Законом, нормативно-правовыми 
актами, договором или решением суда 
могут быть установлены ограничения 
в использовании земель».

«Сведения о субаренде, сервитуте,  которые 
распространяются на части земельных участков, 
вносятся в Государственный земельный кадастр  до 
осуществления государственной регистрации этих прав».
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4. Пошук, перегляд, копіювання та 
роздрукування відомостей Державно-
го земельного кадастру, оприлюднених 
на офіційному веб-сайті центрального 
органу виконавчої влади з питань зе-
мельних ресурсів, зазначених у пунк-
тах «а» — «е» частини першої цієї статті, 
здійснюються безоплатно, а відомостей, 
зазначених у пунктах «є» — «і» частини 
першої цієї статті, — за плату, розміри 
якої встановлюються Кабінетом Міні-
стрів України.

Стаття 37. Виправлення помилок, 
допущених при веденні 
Державного земельного кадастру

1. У разі виявлення фізичною або 
юридичною особою у витязі, довідці 
з Державного земельного кадастру, 
викопіюванні з картографічних ма-
теріалів Державного земельного ка-
дастру технічної помилки (описка, 
друкарська, граматична, арифме-
тична чи інша помилка), допуще-
ної органом, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру, 
заінтересована особа письмово по-
відомляє про це територіальний ор-
ган центрального органу виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів 
у районі (місті), який перевіряє від-
повідність відомостей Державного 
земельного кадастру інформації, що 
міститься в документах, які стали 
підставою для внесення цих відо-
мостей. Якщо факт невідповідності 
підтверджено, орган, що здійснює 
ведення Державного земельного 
кадастру, безоплатно виправляє до-
пущену помилку в день надходження 
повідомлення та не пізніше наступ-
ного дня повідомляє про це заінтере-
сованих осіб.

Виправлення технічної помилки 
у відомостях Державного земельного 
кадастру, яка була допущена не з вини 
органу, що здійснює його ведення, 
здійснюється за плату, розмір якої 
встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.

2. У разі виявлення технічної по-
милки, допущеної в записах Держав-
ного земельного кадастру органом, 
що здійснює його ведення, зазначе-
ний орган у п’ятиденний строк пись -
мово повідомляє про це заінтересо-
вану особу.

3. Виправлення технічних помилок, 
допущених у відомостях Державного 
земельного кадастру внаслідок на-
явності технічних помилок у доку-
ментах, на підставі яких були внесені 
такі відомості, здійснюється після 
виправлення помилок у зазначених 
документах.

4. Виправлення інших помилок, до-
пущених у відомостях Державного зе-
мельного кадастру внаслідок помилки 
у документації із землеустрою, оцінки 
земель, здійснюється після внесення 
змін до такої документації.

5. Виправлення помилок у відо-
мостях про земельну ділянку може 
здійснюватися також на підставі тех-
нічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок у натурі (на місце-
вості) або матеріалів інвентаризації 
земель чи рішення суду.

6. Інформація про виправлення 
технічних помилок не пізніше на-
ступного дня з дня їх виправлення 
надається в письмовій формі влас-
никам та користувачам земельних 
ділянок, а також третім особам, чиїх 
інтересів стосувалося виправлення 
помилок.

Стаття 38. Порядок користування 
відомостями Державного 
земельного кадастру

1. Відомості Державного земельно-
го кадастру надаються державними 
кадастровими реєстраторами у формі:

витягів з Державного земельного 
кадастру про об’єкт Державного зе-
мельного кадастру;

довідок, що містять узагальнену ін-
формацію про землі (території) за фор-
мою, встановленою Порядком ведення 
Державного земельного кадастру;

викопіювань з кадастрової карти 
(плану) та іншої картографічної до-
кументації Державного земельного 
кадастру.

Користування відомостями Дер-
жавного земельного кадастру може 
також здійснюватися у формі надання 
доступу до нього в режимі читання.

Доступ до Державного земельного 
кадастру надається банкам та особам, 
які отримали ліцензії на проведення 
робіт із землеустрою, землеоціночних 
робіт та земельних торгів у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України.

Відомості про обмеження у ви-
користанні земельної ділянки нада-
ються у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку.

Витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку може 
бути виданий Державним кадастро-
вим реєстратором будь-якого терито-
ріального органу центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів у районі (місті).

При здійсненні нотаріальних дій 
видача витягів з Державного земельно-
го кадастру про земельну ділянку здій-
снюється також нотаріусами. Порядок 
доступу нотаріусів до Державного 
земельного кадастру встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.

При вчиненні правочину щодо 
земельної ділянки особа, визначена у 
частині п’ятій цієї статті, може отри-
мати витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку у Дер-
жавного кадастрового реєстратора 

або доручити отримати цей витяг 
нотаріусу.

2. Витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку містить 
усі відомості про земельну ділянку, 
внесені до Поземельної книги. Скла-
довою частиною витягу є кадастровий 
план земельної ділянки, сформований 
як викопіювання з кадастрової карти 
(плану) території відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці.

Отримання витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку є обов’язковим при вчиненні 
правочинів щодо земельної ділянки 
(крім складення заповітів).

Витяг з Державного земельного ка-
дастру про земельну ділянку видається 
заявнику в день надходження заяви.

3. Відомості Державного земель-
ного кадастру надаються на платній 
основі, крім випадків, визначених цим 
Законом.

Для здійснення повноважень, ви-
значених законом, органи державної 
влади та органи місцевого самовря-
дування користуються відомостями і 
документами Державного земельного 
кадастру щодо земель та земельних 
ділянок, розташованих на відповідній 
території, на безоплатній основі.

Державний кадастровий реєстра-
тор, який здійснює ведення Держав-
ного земельного кадастру, одночасно 
з державною реєстрацією земельної 
ділянки надає відповідному органу 
місцевого самоврядування, місцевій 
державній адміністрації інформацію 
про:

державну реєстрацію земельної 
ділянки (дату державної реєстрації, 
орган, що здійснив таку реєстрацію);

кадастровий номер, площу, місце 
розташування земельної ділянки;

кадастровий план зареєстрованої 
земельної ділянки в електронній (циф-
ровій) формі.

4. Порядок користування відо-
мостями та документами Державного 
земельного кадастру встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.

5. На отримання відомостей Дер-
жавного земельного кадастру про зе-
мельну ділянку мають право:

власник (власники) та користувачі 
земельної ділянки або уповноважені 
ними особи;

спадкоємці (правонаступники — 
для юридичних осіб) осіб, зазначених в 
абзаці другому цієї частини, або упов-
новажені ними особи;

особа (особи), в інтересах якої (яких) 
встановлено обмеження, або уповно-
важені ними особи;

органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування для реалі-
зації своїх повноважень, визначених 
законом;

особи, які отримали ліцензії на 
проведення робіт із землеустрою, 
землеоціночних робіт, для виконання 
зазначених робіт.

З метою дотримання правил добро-
сусідства особа, якій належить речове 
право на земельну ділянку, має право 
на отримання відомостей про земель-
ну ділянку, передбачених частиною 
першою статті 25 цього Закону.

6. Відомості Державного земельно-
го кадастру, які містять інформацію, 
що є державною таємницею, надають-
ся в порядку та на умовах, визначених 
Законом України «Про державну та-
ємницю».

Інші відомості Державного земель-
ного кадастру є відкритою інформа-
цією, крім випадків, визначених за-
коном.

7. Для отримання відомостей Дер-
жавного земельного кадастру заявник 
або уповноважена ним особа подає 
Державному кадастровому реєстра-
тору:

заяву за формою, встановленою По-
рядком ведення Державного земельно-
го кадастру;

документ про оплату послуг за на-
дання витягу з Державного земельного 
кадастру (крім випадків, визначених 
цим Законом в день надходження по-
відомлення та не пізніше наступного 
дня повідомляє про це заінтересова-
них осіб);

документ, який підтверджує пов-
новаження діяти від імені заявника 
(у разі подання заяви уповноваженою 
особою заявника).

У разі подання заяви органом дер-
жавної влади, органом місцевого са-
моврядування у заяві зазначаються 
підстави надання відповідної інфор-
мації з посиланням на норму закону, 
яка передбачає право відповідного 
органу запитувати таку інформацію, 
а також реквізити справи, у зв’язку з 
якою виникла потреба в отриманні 
інформації. Такі заяви розглядаються 
у позачерговому порядку.

Заява з доданими документами по-
дається заявником або уповноваже-
ною ним особою особисто або над-
силається поштою цінним листом з 
описом вкладення та повідомленням 
про вручення.

Державний кадастровий реєстра-
тор протягом десяти робочих днів з 
дати реєстрації заяви надає заявнику 
документ, передбачений частиною 
першою цієї статті, або надає моти-
вовану відмову у наданні такого до-
кумента.

Відмова у наданні відомостей з 
Державного земельного кадастру на-
дається у разі, якщо:

у Державному земельному кадастрі 
відсутні запитувані відомості;

із заявою звернулася неналежна 
особа;

документи подані не в повному об-
сязі та/або не відповідають вимогам, 
встановленим законом.

Форми витягу, довідки з Державно-
го земельного кадастру, повідомлення 

про відмову у наданні відомостей, а 
також порядок обліку заяв і запитів 
про отримання відомостей Держав-
ного земельного кадастру встановлю-
ються Порядком ведення Державного 
земельного кадастру.

8. Право на отримання засвідче-
них копій документів Державного 
земельного кадастру та витягів з них 
мають:

щодо документації, на підставі 
якої внесені відомості до Поземельної 
книги на земельну ділянку, — особи, 
яким належить речове право на цю 
земельну ділянку;

щодо інших документів (крім до-
кументів, що містять державну таєм-
ницю) — фізичні та юридичні особи.

Отримання засвідчених копій до-
кументів Державного земельного ка-
дастру та витягів з них здійснюється 
в порядку, визначеному частиною 
сьомою цієї статті.

Органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування мають 
право на отримання засвідчених копій 
усіх документів Державного земельно-
го кадастру та витягів з них, якщо це 
пов’язано із здійсненням ними повно-
важень, встановлених законом.

9. Витяг з Державного земельного 
кадастру підписується Державним 
кадастровим реєстратором та посвід-
чується його печаткою.

10. Користування відомостями Дер-
жавного земельного кадастру, оприлюд-
неними на офіційному веб-сайті цен-
трального органу виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів, здійснюєть-
ся відповідно до статті 36 цього Закону.

Розділ V 
ГАРАНТІЇ ДОСТОВІРНОСТІ 

ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КАДАСТРУ

Стаття 39. Відповідальність 
у сфері Державного земельного 
кадастру

1. Виконавці робіт із землеустрою 
та землеоціночних робіт, посадові 
особи, які здійснюють формування 
та/або внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про 
об’єкти Державного земельного када-
стру, державні кадастрові реєстратори 
за порушення законодавства у сфері 
Державного земельного кадастру не-
суть дисциплінарну, цивільно-право-
ву, адміністративну або кримінальну 
відповідальність у порядку, встанов-
леному законом.

2. Дії або бездіяльність Державно-
го кадастрового реєстратора можуть 
бути оскаржені до суду в порядку, 
встановленому законом.

3. Шкода, заподіяна Державним ка-
дастровим реєстратором фізичним чи 
юридичним особам під час виконання 
своїх обов’язків, підлягає відшкоду-
ванню за рахунок держави у порядку, 
встановленому законом.

Розділ VI 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВЕДЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ, 
ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 40. Фінансове 
забезпечення ведення та 
функціонування Державного 
земельного кадастру

1. Фінансове забезпечення веден-
ня та функціонування Державного 
земельного кадастру здійснюється за 
рахунок коштів Державного бюджету 
України, а також за рахунок справлян-
ня плати за внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру, вне-
сення змін до них, надання відомостей 
з Державного земельного кадастру.

Стаття 41. Плата за внесення 
відомостей до Державного 
земельного кадастру, внесення 
змін до них, надання відомостей з 
Державного земельного кадастру

1. За внесення відомостей до Дер-
жавного земельного кадастру, вне-
сення змін до них, надання відомостей 
з Державного земельного кадастру 
справляється плата.

Перелік, розміри, порядок справ-
ляння та використання плати вста-
новлюються Кабінетом Міністрів Ук-
 раїни.

2. Внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про 
обмеження у використанні земель, 
встановлені законами або прийня-
тими відповідно до них норматив-
но-правовими актами, здійснюється 
безоплатно.

Розділ VII 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 

ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 
1 січня 2012 року, крім:

пунктів 2, 3, підпунктів «а», «г», «ґ» 
підпункту 2, підпункту «б» підпункту 3, 
підпунктів 4, 6 пункту 5, пунктів 6-12 
розділу VII «Прикінцеві та перехідні 
положення» цього Закону, які набира-
ють чинності з дня, наступного за днем 
опублікування цього Закону;

статті 36, підпунктів «д», «е», «є» 
підпункту 2, абзаців першого — тре-
тього підпункту «а», підпункту «г» під-
пункту 3, підпункту «а» підпункту 7 
пункту 5 розділу VII «Прикінцеві та 
перехідні положення» цього Закону, 
які набирають чинності з 1 січня 2013 
року.

2. Земельні ділянки, право влас-
ності (користування) на які виникло 
до 2004 року, вважаються сформова-
ними незалежно від присвоєння їм 
кадастрового номера.

У разі якщо відомості про за-
значені земельні ділянки не внесені 
до Державного реєстру земель, їх 
державна реєстрація здійснюється 
на підставі технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) за заявою їх 
власників (користувачів земельної 
ділянки державної чи комунальної 
власності).

Внесення інших змін до відомостей 
про ці земельні ділянки здійснюється 
після державної реєстрації земельних 
ділянок.

3. Установити, що у разі якщо на 
земельній ділянці, право власності 
(користування) на яку не зареєстрова-
но, розташований житловий будинок, 
право власності на який зареєстрова-
но, кадастровий номер на таку земель-
ну ділянку присвоюється за заявою 
власників такого будинку на підставі 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). Забороняється вимагати 
для присвоєння земельній ділянці 
кадастрового номера інші документи. 
Такий кадастровий номер є чинним з 
моменту його присвоєння.

4. У разі якщо земельні ділянки, 
обмеження (обтяження) у їх вико-
ристанні зареєстровані до набрання 
чинності цим Законом у Державному 
реєстрі земель, відомості про такі 
земельні ділянки, обмеження (об-
тяження) підлягають перенесенню 
до Державного земельного кадастру 
в автоматизованому порядку, без 
подання заяв про це їх власниками, 
користувачами та без стягнення пла-
ти за таке перенесення.

Відомості про інші об’єкти Дер-
жавного земельного кадастру, що міс-
тяться в документації із землеустрою 
та оцінки земель, затвердженої та 
переданої до Державного фонду до-
кументації із землеустрою до 1 січня 
2012 року, підлягають перенесенню 
до Державного земельного кадастру 
на безоплатній основі центральним 
органом виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів та його терито-
ріальними органами відповідно їх до 
повноважень.

У разі якщо після перенесення ін-
формації про земельні ділянки з Дер-
жавного реєстру земель до Державного 
земельного кадастру виявлені по-
милки у визначенні площ та/або меж 
земельних ділянок (розташування 
в межах земельної ділянки частини 

іншої земельної ділянки; невідповід-
ність меж земельної ділянки, вказа-
них у Державному реєстрі земель, її 
дійсним межам; невідповідність площі 
земельної ділянки, вказаної у Держав-
ному реєстрі земель, її дійсній площі 
у зв’язку із зміною методів підрахун-
ку (округлення); присвоєння декіль-
ком земельним ділянкам однакових 
кадастрових номерів), такі помилки 
за згодою власника земельної ділян-
ки, користувача земельної ділянки 
державної чи комунальної власності 
можуть бути виправлені на підставі 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) або за матеріалами інвен-
таризації земель. Зміна меж земельної 
ділянки при виправленні вказаних 
помилок допускається за письмовим 
погодженням з особами, яким нале-
жить право власності (а щодо земель 
державної та комунальної власно-
сті — право користування) на суміжні 
земельні ділянки. Відсутність згоди 
власника земельної ділянки, користу-
вача земельної ділянки державної чи 
комунальної власності на виправлення 
вказаних помилок не є підставою для 
відмови у перенесенні відомостей про 
відповідну земельну ділянку до Дер-
жавного земельного кадастру, надан-
ня відомостей про земельну ділянку 
з Державного земельного кадастру. 
Про виявлені помилки територіальні 
органи центрального органу виконав-
чої влади з питань земельних ресурсів 
письмово безоплатно повідомляють 
власників (користувачів) земельних 
ділянок.

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

1) у Кодексі України про адміні-
стративні правопорушення:

а) доповнити статтею 536 такого 
змісту:

«Стаття 536. Порушення 
законодавства про Державний 
земельний кадастр

Порушення встановлених зако-
ном строків внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру, на-
дання таких відомостей, вимагання не 
передбачених законом документів для 

внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру та для надання 
таких відомостей, —

тягнуть за собою накладення штра-
фу на державних кадастрових ре-
єстраторів від двадцяти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Ті самі діяння, вчинені особою, 
яку протягом року було піддано ад-
міністративному стягненню за одне з 
правопорушень, передбачених части-
ною першою цієї статті, —

тягнуть за собою накладення штра-
фу від п’ятдесяти до двохсот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів грома-
дян»;

б) статтю 221 після цифр «535» до-
повнити цифрами «536»;

в) абзац другий пункту 1 частини 
першої статті 255 після цифр «512» до-
повнити цифрами «536»;

2) у Земельному кодексі України:
а) у частині першій статті 60 слова 

«у межах водоохоронних зон виділя-
ються земельні ділянки під» замінити 
словами «встановлюються»;

б) доповнити статтею 791 такого 
змісту:

«Стаття 791. Формування 
земельної ділянки як об’єкта 
цивільних прав

1. Формування земельної ділянки 
полягає у визначенні земельної ділян-
ки як об’єкта цивільних прав. Форму-
вання земельної ділянки передбачає 
визначення її площі, меж та внесення 
інформації про неї до Державного зе-
мельного кадастру.

2. Формування земельних ділянок 
здійснюється:

у порядку відведення земельних 
ділянок із земель державної та кому-
нальної власності;

шляхом поділу чи об’єднання 
раніше сформованих земельних ді-
лянок;

шляхом визначення меж земельних 
ділянок державної чи комунальної 
власності, яке здійснюється у процесі 
розмежування земель державної та 
комунальної власності.

3. Сформовані земельні ділянки 
підлягають державній реєстрації у 
Державному земельному кадастрі.

4. Земельна ділянка вважається 
сформованою з моменту присвоєння 
їй кадастрового номера.

5. Формування земельних ділянок 
(крім випадків, визначених у частинах 
шостій — сьомій цієї статті) здійсню-
ється за проектами землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок.

6. Формування земельних ділянок 
шляхом поділу та об’єднання раніше 
сформованих земельних ділянок, які 
перебувають у власності або корис-
туванні, без зміни їх цільового при-
значення здійснюються за технічною 
документацією із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних ді-
лянок.

7. Винесення в натуру (на місце-
вість) меж сформованої земельної 

ділянки до її державної реєстрації 
здійснюється за документацією із 
землеустрою, яка стала підставою для 
її формування.

8. У разі встановлення (віднов-
лення) меж земельних ділянок за їх 
фактичним використанням у зв’язку 
з неможливістю виявлення дійсних 
меж, формування нових земельних 
ділянок не здійснюється, а зміни 
до відомостей про межі земельних 
ділянок вносяться до Державного 
земельного кадастру.

9. Земельна ділянка може бути об’-
єктом цивільних прав виключно з 
моменту її формування (крім випад-
ків суборенди, сервітуту щодо частин 
земельних ділянок) та державної ре-
єстрації права власності на неї.

10. Державна реєстрація речових 
прав на земельні ділянки здійснюється 
після державної реєстрації земельних 
ділянок у Державному земельному 
кадастрі.

11. Державна реєстрація прав суб-
оренди, сервітуту, які поширюються на 
частину земельної ділянки, здійсню-
ється після внесення відомостей про 
таку частину до Державного земель-
ного кадастру.

12. Межі суміжних земельних діля-
нок приватної власності можуть бути 
змінені їх власниками без формування 
нових земельних ділянок за проектами 
землеустрою із впорядкування існу-
ючих землеволодінь»;

в) частину четверту статті 86 ви-
ключити;

г) назву, частини першу і другу 
статті 110 викласти у такій редакції:

«Стаття 110. Поняття обмеження у 
використанні земельних ділянок, 
обтяження прав на земельну 
ділянку

1. На використання власником зе-
мельної ділянки або її частини може 
бути встановлено обмеження.

Право власності на земельну ді-
лянку може бути обтяжено правами 
інших осіб.

2. Перехід права власності на зе-
мельну ділянку не припиняє встанов-
лених обмежень, обтяжень»;

ґ) статтю 111 викласти в такій ре-
дакції:

«Земельный участок может быть объектом гражданских 
прав исключительно с момента его формирования...  и 
государственной регистрации права собственности на него».
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«Стаття 111. Обтяження прав 
на земельну ділянку, обмеження 
у використанні земель

1. Обтяження прав на земельну 
ділянку встановлюється законом або 
актом уповноваженого на це органу 
державної влади, посадової особи, 
або договором шляхом встановлення 
заборони на користування та/або роз-
порядження, у тому числі шляхом її 
відчуження.

2. Законом, прийнятими відповід-
но до нього нормативно-правовими 
актами, договором, рішенням суду мо-
жуть бути встановлені такі обмеження 
у використанні земель:

а) умова розпочати і завершити 
забудову або освоєння земельної ді-
лянки протягом встановлених строків;

б) заборона на провадження окре-
мих видів діяльності;

в) заборона на зміну цільового 
призначення земельної ділянки, ланд-
шафту;

г) умова здійснити будівництво, 
ремонт або утримання дороги, ділян-
ки дороги;

ґ) умова додержання природоохо-
ронних вимог або виконання визна-
чених робіт;

д) умови надавати право полюван-
ня, вилову риби, збирання дикорослих 
рослин на своїй земельній ділянці в 
установлений час і в установленому 
порядку.

3. Обтяження прав на земельні 
д і  лянки (крім обтяжень, безпо-
середньо встановлених законом) 
підлягають державній реєстрації в 
Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно у порядку, встанов-
леному законом.

4. Обмеження у використанні зе-
мель (крім обмежень, безпосередньо 
встановлених законом та прийнятими 
відповідно до них нормативно-право-
вими актами) підлягають державній 
реєстрації в Державному земельному 
кадастрі у порядку, встановленому за-
коном, і є чинними з моменту держав-
ної реєстрації.

Обмеження у використанні зе-
мель, безпосередньо встановлені за-
конами та прийнятими відповідно до 
них нормативно-правовими актами, 
є чинними з моменту набрання чин-
ності нормативно-правовими актами, 
якими вони були встановлені.

5. Відомості про обмеження у ви-
користанні земель зазначаються у 
проектах землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок, технічній 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж зе-
мельної ділянки, кадастрових планах 
земельних ділянок, іншій документа-
ції із землеустрою. Відомості про такі 
обмеження вносяться до Державного 
земельного кадастру»;

д) в абзаці п’ятому частини першої 
статті 123:

слова «технічної документації із 
землеустрою щодо складання доку-
мента, що посвідчує право користу-
вання земельною ділянкою» замінити 
словами «технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (від-
новлення) меж земельної ділянки»;

доповнити абзац реченням другим 
такого змісту: «В такому випадку роз-
роблення такої документації здійсню-
ється на підставі дозволу, наданого 
органом виконавчої влади, органом 
місцевого самоврядування, уповно-
важеним здійснювати розпорядження 
цією земельною ділянкою»;

е) статтю 126 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 126. Оформлення речових 
прав на земельну ділянку

Право власності, користування 
земельною ділянкою оформлюється 
відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень»;

є) пункт «є» частини першої стат-
ті 184 виключити;

ж) частину першу статті 193 ви-
класти в такій редакції:

«1. Державний земельний кадастр — 
єдина державна геоінформаційна си  с -
тема відомостей про землі, розташова-
ні в межах кордонів України, їх цільове 
призначення, обмеження у їх викорис-
танні, а також дані про кількісну і якіс-
ну характеристику земель, їх оцінку, 
про розподіл земель між власниками 
і користувачами»;

з) статті 196, 197, 202—204 викласти 
в такій редакції:

«Стаття 196. Склад відомостей 
Державного земельного кадастру

Склад відомостей Державного 
земельного кадастру визначається за-
коном.

Стаття 197. Кадастрове зонування

Кадастровим зонуванням є вста-
новлення меж кадастрових зон і квар-
талів»;

«Стаття 202. Державна реєстрація 
земельних ділянок

1. Державна реєстрація земельних 
ділянок здійснюється у Державному 
земельному кадастрі в порядку, вста-
новленому Законом.

Стаття 203. Облік кількості 
та якості земель

1. Облік кількості земель — від-
ображення у відомостях і документах 
даних, які характеризують кожну 
земельну ділянку, а також землі за 
площею та складом земельних угідь, 

розподіл земель за власниками, зем-
лекористувачами.

2. Облік якості земель — від-
ображення у відомостях і документах 
даних, які характеризують земельні 
угіддя за природними і набутими влас-
тивостями, що впливають на їх про-
дуктивність та економічну цінність, 
а також за ступенем техногенного за-
бруднення грунтів.

Стаття 204. Ведення Державного 
земельного кадастру

Ведення Державного земельного 
кадастру здійснюється відповідно до 
закону»;

и) у тексті Кодексу слова «адміні-
стративно-територіальне утворення» 
у всіх відмінках і числах замінити 
словами «адміністративно-територі-
альна одиниця» у відповідному від-
мінку і числі;

3) у Законі України «Про земле-
устрій»:

а) у частині другій статті 25:
пункт «і» викласти в такій редакції:
«і) технічна документація із зем-

леустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок»;

доповнити пунктом «й» такого 
змісту:

«й) технічна документація із зем-
леустрою щодо встановлення меж час-
тини земельної ділянки, на яку поши-
рюються права суборенди, сервітуту»;

б) статтю 26 доповнити частиною 
четвертою такого змісту:

«Подання документації із земле-
устрою до центрального органу ви-
конавчої влади з питань земельних 
ресурсів, його територіальних органів 
для внесення відомостей до Держав-
ного земельного кадастру від імені 
замовника документації здійснюється 
її розробником, якщо інше не встанов-
лено договором»;

в) доповнити статтею 551 такого 
змісту:

«Стаття 551. Технічна 
документація із землеустрою 
щодо встановлення меж частини 
земельної ділянки, на яку 
поширюється право суборенди, 
сервітуту

Встановлення меж частини земель-
ної ділянки, на яку поширюються пра-
ва суборенди, сервітуту, проводиться 
відповідно до топографо-геодезичних 
і картографічних матеріалів.

Технічна документація із земле-
устрою щодо встановлення меж час-
тини земельної ділянки, на яку поши-
рюються права суборенди, сервітуту, 
включає:

а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання на складання 

документації, затверджене замовни-
ком документації;

в) кадастровий план земельної ді-
лянки із зазначенням меж частини зе-
мельної ділянки, на яку поширюються 
права суборенди, сервітуту;

г) матеріали польових геодезичних 
робіт;

ґ) копії документів, що є підста-
вою для виникнення прав суборенди, 
сервітуту»;

г) статтю 56 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 56. Технічна документація 
із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок

Технічна документація із земле-
устрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок включає:

а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання на складання 

документації, затверджене замовни-
ком документації;

в) кадастрові плани земельних 
ділянок, які об’єднуються в одну зе-
мельну ділянку, або частини земель-
ної ділянки, яка виділяється в окрему 
земельну ділянку;

г) матеріали польових геодезичних 
робіт;

ґ) акт приймання-передачі межо-
вих знаків на зберігання при поділі 
земельної ділянки по межі поділу;

д) перелік обтяжень прав на зе-
мельну ділянку, обмежень на її вико-
ристання та наявні земельні сервітути;

е) нотаріально посвідчена згода на 
поділ чи об’єднання земельної ділян-
ки заставодержателів, користувачів 
земельної ділянки (у разі перебування 
земельної ділянки в заставі, користу-
ванні);

є) згоду власника земельної ділян-
ки, для земель державної власності — 
органу, уповноваженого здійснювати 
розпорядження земельною ділянкою, 
на поділ чи об’єднання земельних ді-
лянок користувачем (крім випадків 
поділу земельної ділянки у зв’язку з 
набуттям права власності на житловий 
будинок, розташований на ній)»;

ґ) у тексті Закону слова «адміністра-
тивно-територіальне утворення» у всіх 
відмінках замінити словами «адміні-
стративно-територіальна одиниця» у 
відповідному відмінку і числі;

4) абзац другий частини першої 
статті 15 Закону України «Про оренду 
землі» викласти в такій редакції:

«об’єкт оренди (кадастровий номер, 
місце розташування та розмір земель-
ної ділянки)»;

5) статтю 14 Закону України «Про 
розмежування земель державної та 
комунальної власності» виключити;

6) абзац третій частини першої 
статті 10 Закону України «Про від-
чуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у приват-
ній власності, для суспільних потреб 
чи з мотивів суспільної необхідності» 
виключити;

7) у Законі України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень»:

а) частину першу статті 18 доповни-
ти пунктом 8-1 такого змісту:

«8-1) фізичним та юридичним осо-
бам у разі безоплатної передачі їм зе-
мельної ділянки із земель державної чи 
комунальної власності за рішеннями 

органів державної влади, Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування»;

б) доповнити статтею 281 такого 
змісту:

«Стаття 281. Взаємодія органу 
державної реєстрації прав та 
органу, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру

1. Орган державної реєстрації прав 
надає органу, що здійснює ведення 
Державного земельного кадастру, ін-
формацію про:

1) суб’єкта права власності на зе-
мельну ділянку:

для фізичних осіб (громадян Украї-
ни, іноземців, осіб без громадянства): 
прізвище, ім’я, по батькові (за наявнос-
ті); податковий номер (крім громадян 
України, які через свої релігійні або 
інші переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера), офіційно 
повідомили про це відповідні органи 
державної влади та мають відмітку в 
паспорті громадянина України); но-
мер та серія паспорта громадянина 
України (для громадян України, які 
через свої релігійні або інші переко-
нання відмовилися від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки 
платника податку (ідентифікаційного 
номера), офіційно повідомили про це 
відповідні органи державної влади та 
мають відмітку в паспорті громадя-
нина України); реквізити документа, 
що посвідчує особу власника (номер 
та серія документа, дата його видачі, 
відомості про суб’єкта, що здійснив 
його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та 
нерезидента): найменування юридич-
ної особи; податковий номер;

для територіальної громади: ві-
домості про територіальну громаду 
села, селища, міста, району у місті; 
найменування органу місцевого само-
врядування; податковий номер органу 
місцевого самоврядування;

для держави: відомості про держа-
ву Україна; найменування органу дер-

жавної влади, що здійснює управління 
нерухомим майном; податковий номер 
органу державної влади;

2) суб’єкта речового права на зе-
мельну ділянку:

для фізичної особи (громадянина 
України, іноземця, особи без грома-
дянства): прізвище, ім’я, по батькові 
(за наявності); податковий номер 
(крім громадян України, які через 
свої релігійні або інші переконання 
відмовилися від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки 
платника податку (ідентифікаційного 
номера), офіційно повідомили про це 
відповідні органи державної влади та 
мають відмітку в паспорті громадяни-
на України); номер та серія паспорта 
громадянина України (для громадян 
України, які через свої релігійні або 
інші переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера), офіційно 
повідомили про це відповідні органи 
державної влади та мають відмітку в 
паспорті громадянина України); рек-
візити документа, що посвідчує таку 
особу (номер та серія документа, дата 
його видачі, відомості про суб’єкта, що 
здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та 
нерезидента): найменування юридич-
ної особи; податковий номер;

для органів місцевого самовряду-
вання: найменування органу місцево-
го самоврядування; податковий номер 
органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади: на-
йменування органу державної влади; 
податковий номер органу державної 
влади;

3) державну реєстрацію права влас-
ності на земельну ділянку, права 
користування (сервітут) земельною 
ділянкою, права постійного корис-
тування, права оренди (суборенди) 
земельної ділянки; права користуван-
ня земельною ділянкою для сільсько-

господарських потреб (емфітевзис); 
права забудови земельної ділянки 
(суперфіцій);

4) дату державної реєстрації, ре-
єстраційний номер земельної ділянки 
у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно із зазначенням відо-
мостей про її кадастровий номер та ор-
ган, що здійснив державну реєстрацію.

2. Орган, що здійснює ведення Дер-
жавного земельного кадастру, надає 
органу державної реєстрації прав ін-
формацію про:

державну реєстрацію земельної 
ділянки (дату державної реєстрації, 
орган, що здійснив таку реєстрацію);

кадастровий номер, площу, місце 
розташування земельної ділянки;

кадастровий план зареєстрованої 
земельної ділянки в електронній (циф-
ровій) формі.

Орган, що здійснює ведення Дер-
жавного земельного кадастру, надає 
органу державної реєстрації право до-
ступу до перегляду кадастрових карт 
(планів) у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

Інформація, одержана від органу, 
що здійснює ведення Державного зе-
мельного кадастру, вноситься держав-
ним реєстратором під час здійснення 
державної реєстрації прав на відпо-
відний об’єкт до розділу Державного 
реєстру прав, який містить відомості 
про нерухоме майно.

3. Порядок надання інформації, ви-
значеної у частинах першій та другій 
цієї статті, встановлюється Кабінетом 
Міністрів України»;

6. До 2015 року облік кількості та 
якості земель здійснюється на підста-
ві державної статистичної звітності 
в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. Копії звітів з кіль-
кісного обліку земель передаються на 
безоплатній основі відповідним сіль-
ським, селищним та міським радам.

7. До розмежування земель дер-
жавної та комунальної власності фор-
мування земельних ділянок із земель 
запасу, не переданих у власність та 
користування, визначення їх угідь, 
а також віднесення таких земельних 
ділянок до певних категорій може 

здійснюватися на підставі матеріалів 
інвентаризації земель, проведеної за 
рішенням: у межах населених пунк-
тів — сільських, селищних, міських 
рад, за їх межами — районних дер-
жавних адміністрацій. Матеріали 
інвентаризації земель у такому разі 
підлягають погодженню комісіями з 
питань погодження документації із 
землеустрою та затверджуються орга-
нами, які прийняли рішення про про-
ведення інвентаризації. Формування 
земельних ділянок у такому порядку 
може здійснюватися один раз. Поря-
док проведення інвентаризації земель 
затверджується Кабінетом Міністрів 
України.

8. Відомості про межі адміністра-
тивно-територіальних одиниць, які 
були встановлені до набрання чиннос-
ті Законом України «Про землеустрій», 
вносяться до Державного земельного 
кадастру на підставі проектів форму-
вання території і встановлення меж 
сільських, селищних рад.

До прийняття закону про адміні-
стративно-територіальний устрій офі-
ційні найменування адміністративно-
територіальних одиниць зазначаються 
у Державному земельному кадастрі 
відповідно до довідника «Україна. 
Адміністративно-територіальний 
устрій».

9. До 1 січня 2013 року державна 
реєстрація земельних ділянок, які 
передаються у власність із земель 
державної чи комунальної власності, 
здійснюється з видачею державних 
актів на право власності на земельні ді-
лянки. Реєстрація державних актів на 
право власності здійснюється у книзі 
записів реєстрації державних актів на 
право власності на землю та на право 
постійного користування землею, до-
говорів оренди землі.

10. Документи, якими було по-
свідчено право власності чи право 
постійного користування земельною 
ділянкою, видані до набрання чиннос-
ті цим Законом, є дійсними.

11. Враховуючи особливий статус 
міста Києва як столиці України та з 
метою збереження створеної за кошти 
міського бюджету автоматизованої 
системи ведення Державного земель-
ного кадастру в м.Києві, встановити, 
що до 1 січня 2020 року ведення Дер-
жавного земельного кадастру в місті 
Києві в обсязі, який згідно із цим 
Законом здійснюється територіаль-
ними органами центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів у районі, місті, здійснюється 
виконавчим органом Київської міської 
ради. Відомості, необхідні для ведення 
Державного земельного кадастру, пе-
редаються безоплатно центральному 
органу виконавчої влади з питань зе-
мельних ресурсів у порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України.

12. Кабінету Міністрів України:
1) у шестимісячний строк з дня на-

брання чинності цим Законом:
забезпечити в межах своїх повно-

важень прийняття нормативно-право-
вих актів, необхідних для реалізації 
цього Закону;

привести свої нормативно-правові 
акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття міністер-
ствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади норма-
тивно-правових актів, передбачених 
цим Законом, а також перегляд і ска-
сування нормативно-правових актів, 
що суперечать цьому Закону;

розробити та затвердити Державну 
цільову програму розвитку земель-
них відносин в Україні на період до 
2020 року, у якій, зокрема, передба-
чити заходи з виправлення помилок 
у відомостях Державного земельного 
кадастру, перенесених з Державного 
реєстру земель, відновлення пунктів 
державної геодезичної мережі, про-
ведення інвентаризації земель;

2) до 1 січня 2012 року забезпечи-
ти створення єдиної інформаційної 
системи Державного земельного ка-
дастру, внесення до неї відомостей про 
межі адміністративно-територіальних 
одиниць, перенесення до неї записів 
про державну реєстрацію земельних 
ділянок, обмежень (обтяжень) у їх ви-
користанні, зареєстрованих у Держав-
ному реєстрі земель.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
7 липня 2011 року 
№3613-VI                                                                      �

«Документы, которыми было удостоверено право 
собственности  или право постоянного пользования 
земельным  участком,  выданные  до  вступления в силу 
настоящего Закона, являются действительными».

Часть полосы Размер блока, 
мм (ш х в)

Площадь 
блока, см2

Цена, 
грн.

Полосы 8, 9, 16 
(цвет), грн.

1 310х510 1580 15001,00 —

1/2 310х255 790 7501,00 15001,00

1/3 310х170 525 5001,00 10001,00

1/4 185х215 395 3751,00 7501,00

1/4 245х160 395 3751,00 7501,00

1/8 120х160 197 1875,00 3750,00

1/8 185х105 197 1875,00 3750,00

1/16 120х80 96 950,00 1900,00

1/32 57х84 48 480,00 960,00

1/32 цвет на 1-й стр. 57х84 48 1921,00 —

1/64 57х42 24 240,00 —

Нестандартный блок — 10 90,00 —

СОТРУДНИЧЕСТВО

20 лет вместе!
В связи с юбилеем «ЗиБ» каждая 
вторая реклама — 1 гривна
По случаю 20-летия, которое наш 
еженедельник отметил в июне, 
редакция оставляет до конца 
года действующими специальные 
льготные условия для рекламного 
пакета.

До конца 2011 года рекламодатели, 
которые закажут в издании рекламный 
блок размером не менее 1/32 страницы, 
получат возможность всего за 1 грн. 
разместить этот материал также и в сле-
дующем номере нашего еженедельника.

В случае заказа рекламной площади не 
менее 1/4 полосы на протяжении 2 не дель 
на сайте «ЗиБ» (www.zib.com.ua) может 
быть размещен баннер рекламодателя. 

Стоимость этой услуги входит в стои-
мость рекламного пакета.

Обращаем внимание, что отныне вы 
можете заказать также полноцветный 
рекламный блок, который будет разме-
щаться на 1, 8, 9 и 16-й страницах издания.

Популяризируйтесь! 
Вы этого достойны!

Готовые оригинал-макеты должны 
отвечать следующим условиям: 

подаются в формате «tif», «jpg» по 
электронной почте в заархивированном 
виде (объемом до 10 Мб); 

баннер — 240х140 px;
фотоматериалы — не менее чем 600 dpi.

документ 21№34 — 35 (1021 — 1022), 24 АВГУСТА  2 СЕНТЯБРЯ 2011 Г.



ТЭК

Арендаторы государственной собственности.
У концессионера не возникает общего 
правопреемства согласно  правам и 
обязательствам предприятия, целостный 
имущественный комплекс которого 
передается в концессию

Цей Закон визначає особливості 
передачі в оренду чи концесію окре-
мих об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу, що перебувають у держав-
ній власності, особливості оренди та 
концесії таких об’єктів. 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Об’єкти паливно-
енергетичного комплексу 

1. Для цілей цього Закону термін 
«об’єкти паливно-енергетичного комп-
лексу» вживається у такому значен-
ні — цілісні майнові комплекси або 
системи цілісних майнових комп-
лексів підприємств, їх структурних 
підрозділів (філій, цехів, дільниць), 
які забезпечують (призначені) та до-
статні для провадження господар-
ської діяльності у сфері видобування 
кам’яного вугілля та лігніту (бурого 
вугілля), його переробки. 

2. Перелік майна, що входить 
до складу об’єкта паливно-енерге-
тичного комплексу, що перебуває у 
державній власності (далі — об’єкт 
паливно-енергетичного комплексу) 
і передається в оренду чи концесію, 
визначається відповідним догово-
ром. 

Стаття 2. Сфера дії цього Закону 

1. Відповідно до цього Закону 
передачі в оренду чи концесію під-
лягають такі об’єкти паливно-енер-
гетичного комплексу: 

на яких можливе залучення су-
часних технологій виробництва та 
які потребують модернізації (техніч-
ного переоснащення) технологічного 
процесу; 

розрізи та шахти з видобутку 
вугілля та його переробки, які є не-
перспективними та підлягають за-
криттю; 

об’єкти незавершеного будівни-
цтва та законсервовані об’єкти, що 
перебувають у державній власності, 
які можуть бути добудовані з метою 
їх використання для проваджен-
ня діяльності у сфері видобування 
кам’яного вугілля та лігніту (бурого 
вугілля), його переробки. 

2. Відносини з передачі в оренду 
чи концесію об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу, не врегульовані 
цим Законом, регулюються Цивіль-
ним, Господарським, Земельним ко-
дексами України, законами України 
«Про концесії», «Про оренду держав-
ного та комунального майна», інши-
ми законодавчими актами. 

Стаття 3. Орган, уповноважений 
приймати рішення щодо 
доцільності передачі об’єктів 
паливно-енергетичного 
комплексу в оренду чи концесію 

1. Рішення щодо доці льності 
передачі об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу в оренду чи кон-
цесію приймається уповноваженим 
органом управління — центральним 
органом виконавчої влади з питань 
забезпечення реалізації державної 
політики у паливно-енергетичному 
комплексі (далі — уповноважений 
орган управління). 

Стаття 4. Суб’єкти, яким 
передаються в оренду чи 
концесію об’єкти паливно-
енергетичного комплексу 

1.  Орендарем чи концес іоне-
ром об’єкта паливно-енергетично-
го комплексу може бути юридична 
особа. 

2. Особа, з якою укладено дого-
вір оренди чи концесії щодо об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу, 
зобов’язана протягом 12 місяців з дня 
укладення відповідного договору 
(з дня введення об’єкта в експлуата-
цію, якщо об’єкт був збудований, до-
будований чи відновлений відповід-
но до умов концесійного договору) 
привести свою матеріально-технічну 
базу та штат спеціалістів у відпо-
відність з умовами провадження 
господарської діяльності, для якої 
об’єкт береться в оренду чи концесію, 
і одержати необхідні дозвільні доку-
менти на відповідний вид діяльності. 

3. Під час оренди чи концесії 
об’єкта па л ивно-енерге т и чного 
комплексу на період отримання 
орендарем чи концесіонером необ-
хідних дозвільних документів орен-

дар чи концесіонер має право на 
провадження господарської діяль-
ності на об’єкті оренди чи концесії 
на підставі дозвільних документів, 
що були видані підприємству, ці-
лісний майновий комплекс якого 
(його структурного підрозділу) було 
орендовано або передано в концесію, 
але не більш як протягом 12 місяців 
з дня укладення договору оренди чи 
концесії. 

Стаття 5. Ініціатива щодо передачі 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу в оренду чи концесію 

1. Рішення щодо доцільності пере-
дачі об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу в оренду чи концесію при-
ймається уповноваженим органом 
управління за ініціативою: 

юридичних осіб, які можуть бути 
орендарями чи концесіонерами від-
повідно до цього Закону; 

уповноваженого органу управ-
ління. 

Заяву (подання), в якій містить-
ся ініціатива щодо передачі об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу 
в оренду чи концесію, заінтересова-
ні особи подають уповноваженому 
органу управління для розгляду. За 
результатами розгляду заяви (по-
дання) уповноважений орган управ-
ління приймає рішення про переда-
чу об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу в оренду чи концесію або 
про відмову в його передачі в оренду 
чи концесію. 

За результатами розгляду заяви 
(подання), аналізу ефективності та 
тех ніко-економічного обгру нт у-
вання передачі в оренду чи конце-
сію об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу уповноважений орган 
управління приймає рішення щодо 
доцільності передачі об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу в орен-
ду чи концесію, про що інформує 
ініціатора заяви (подання). 

При прийнятті рішення про про-
позицію щодо передачі об’єкта па-
ливно-енергетичного комплексу в 
оренду чи концесію або про відмову 
в його передачі в оренду чи концесію 
одержання висновків органів Анти-
монопольного комітету України про 
можливість оренди чи концесії та 
про умови договору оренди чи кон-
цесії не є обов’язковим. 

2. У разі прийняття уповноваже-
ним органом управління рішення 
про передачу в оренду чи конце-
сію об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу, що перебуває у державній 
власності, здійснюється організацій-
но-технічна підготовка цього об’єкта 
до передачі відповідно в оренду чи 
концесію. Після завершення такої 
підготовки оголошується конкурс 
на право отримання об’єкта в оренду 
чи концесію. 

Оголошення конкурсу на право 
отримання об’єкта в оренду здій-
снюється Фондом державного майна 
України за поданням уповноваже-
ного органу управління протягом 
10 робочих днів з дня отримання 
подання. Подання уповноважено-
го органу управління обов’язково 
повин но містити інформацію про 
об’єкт, що пропонується до оренди 
(наймену вання, характеристики 
тощо); строк, на який об’єкт пере-
дається в оренду; графік щорічного 
зменшення державної підтримки на 
часткове покриття витрат з собівар-
тості продукції для вугледобувних 
підприємств. 

Оголошення конкурсу на право 
отримання об’єкта в концесію здійс-
нюється уповноваженим органом 
управління. 

Оголошення конкурсу на право 
оренди, оголошення концесійного 
конкурсу обов’язково повинно міс-
тити інформацію про об’єкт, що про-
понується до оренди, концесії (на-
йменування, характеристики об’єкта 
концесії); строк, на який об’єкт пере-
дається в оренду, концесію; графік 
щорічного зменшення державної 
підтримки на часткове покриття 
витрат із собівартості продукції для 
вугледобувних підприємств. 

Стаття 6. Організаційно-технічна 
підготовка об’єктів паливно-
енергетичного комплексу до 
передачі в оренду чи концесію 

1. У строк, визначений уповно-
важеним органом управління, але 
не більше шести місяців з дня при-

йняття ним рішення щодо доціль-
ності передачі об’єкта паливно-енер-
гетичного комплексу, що перебуває 
у державній власності, в оренду чи 
концесію, у повнова жений орган 
управління спільно з підприємством, 
у господарському віданні або опера-
тивному управлінні якого перебуває 
такий об’єкт, здійснює його організа-
ційно-технічну підготовку до переда-
чі в оренду чи концесію. 

2. Організаційно-технічна підго-
товка об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу до передачі в оренду чи 
концесію включає: 

проведення інвентаризації основ-
них засобів і товарно-матеріальних 
цінностей у складі такого об’єкта; 

впорядкування технічної та бу-
дівельної документації щодо такого 
об’єкта; 

визначення вартості об’єкта від-
повідно до методики оцінки майна, 
затвердженої Кабінетом Міністрів 
України. При цьому вартість промис-
лових запасів корисних копалин не 
враховується. Оцінка об’єкта, який 
передається в оренду чи концесію, 
здійснюється відповідно до законо-
давства про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяль-
ність за рахунок підприємства, на 
балансі якого перебуває такий об’єкт; 

виділення земельної ділянки, за-
кріпленої за об’єктом, у натурі (на 
місцевості), оформлення землевпо-
рядної документації; 

економічне обгрунтування до-
цільності та обсягів надання дер-
жавної підтримки на здешевлення 
кредитів на капіталовкладення та 
часткове покриття витрат із собівар-
тості продукції для вугледобувного 
підприємства — орендаря чи конце-
сіонера об’єкта паливно-енергетич-
ного комплексу відповідно до закону 
про Державний бюджет України на 
відповідний рік на строк не більш 
як п’ять років з обов’язковим щоріч-
ним зменшенням навантаження на 
Державний бюджет України згідно 
з графіком. 

3. Одночасно з організаційно-тех-
нічною підготовкою уповноважений 
орган управління разом з централь-
ним органом виконавчої влади з 
питань економічного розвитку і 
торгівлі готує проект конкурсної до-
кументації щодо концесії, а разом 
з Фондом державного майна Украї-
ни — щодо оренди, яка включає: 

кваліфікаційні вимоги для участі 
у конкурсі та умови конкурсу; 

інстру кцію для претендентів 
(у тому числі інформацію і вимоги 
щодо порядку проведення конкурсу, 
розроблення та оформлення заявок 
і конкурсних пропозицій, інформа-
цію щодо кваліфікаційних вимог та 
умов конкурсу, інформацію стосовно 
об’єкта оренди чи концесії, що повин-
на міститися в заяві для надання 
згоди органу Антимонопольного ко-
мітету України на отримання об’єкта 
в оренду чи концесію); 

проект договору; 
інформа цію про оголошення 

конкурсу. 

Стаття 7. Конкурс на право оренди 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу 

1. У строк, визначений уповно-
важеним органом управління, але 
не більш як 10 робочих днів з дня 
прийняття ним рішення щодо до-
цільності передачі об’єктів паливно-
енергетичного комплексу в оренду, 
уповноважений орган управління 
оприлюднює у друкованих засобах 
масової інформації та на своєму 
офіційному веб-сайті інформацію 
про прийняте рішення та перелік 
документів, які разом із заявою про 
намір взяти в оренду об’єкт паливно-
енергетичного комплексу подаються 
заінтересованою особою до уповно-
важеного органу управління, а також 
строк подання таких документів. 

У строк, визначений уповнова-
женим органом управління, але не 
більш як 30 календарних днів з дня 
оприлюднення зазначеної інформа-
ції, особи, які мають намір взяти в 
оренду об’єкт паливно-енергетич-
ного комплексу, подають до уповно-
важеного органу управління заяву та 
документи, перелік яких визначаєть-
ся уповноваженим органом управ-
ління та які оприлюднено згідно з 
абзацом першим цієї статті. 

Обов’язково до заяви подаються 
статутні документи; фінансово-еко-
номічні та статистичні відомості 
про орендаря; інвестиційний план 
експлуатації та розвитку об’єкта 
оренди; відомості, що підтверджу-
ють можливість претендента забез-
печити належне фінансування своєї 
діяльності; відомості про наявність 
досвіду експлуатації об’єктів па-
ливно-енергетичного комплексу та 
можливості технологічного й органі-
заційного забезпечення відповідного 
виду діяльності. 

За результатами розгляду по-
даних документів уповноважений 
орган управління приймає рішення 
щодо можливості участі заінтере-
сованої особи в конкурсі на право 
оренди та письмово інформує таку 
особу про прийняте рішення. 

2. Після завершення організа-

ційно-технічної підготовки об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу 
до передачі в оренду та розгляду по-
даних заінтересованими особами 
відповідно до частини першої цієї 
статті документів уповноважений 
орган управління передає Фонду 
державного майна України: 

подання про проведення конкур-
су на право оренди об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу, яке 
обов’язково повинно містити інфор-
мацію про об’єкт, що пропонується 
до оренди (найменування, характе-
ристики, строк, на який об’єкт пере-
дається в оренду, графік щорічного 
зменшення державної підтримки 
на здешевлення кредитів на капіта-
ловкладення та часткове покриття 
витрат із собівартості продукції для 
вугледобувних підприємств); 

документи, подані особами, щодо 
яких уповноваженим органом управ-
ління прийнято рішення про мож-
ливість їх участі в конкурсі оренди; 

пропозиції щодо умов конкурсу, 
умов договору оренди; 

пропозицію щодо кандидатури до 
складу конкурсної комісії. 

Функції з управління об’єктом 
оренди Фонду державного майна 
України не передаються. 

3. Фонд державного майна Украї-
ни протягом 10 робочих днів після 
отримання від уповноваженого орга-
ну управління подання і зазначених у 
частині другій цієї статті документів 
за погодженням з уповноваженим 
органом управління: 

утворює конкурсну комісію, за-
тверджує її склад та порядок роботи; 

затверджує конкурсну докумен-
тацію; 

оголошує конкурс; 
визначає розмір реєстраційного 

внеску для участі в конкурсі (у роз-
мірі від одного до однієї тисячі не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян). 

4. До участі у конкурсі оренди 
об’єктів па ливно-енергетичного 
комплексу допускаються лише ті 
орендарі, які отримали відповідний 
висновок уповноваженого органу 
управління про можливість здійсню-
вати оренду такого об’єкта. 

5. Фонд державного майна Украї-
ни в десятиденний строк після за-
твердження конкурсної документації 
розміщує в офіційному друкованому 
виданні Фонду державного майна 
України та на своєму офіційному 
веб-сайті інформацію про оголошен-
ня конкурсу, яка, зокрема, повинна 
містити відомості про: 

об’єкт, що пропонується до орен-
ди, найменування, характеристики; 

строк, на який об’єкт передається 
в оренду; 

строк подання заявок на участь 
у конкурсі; 

розмір реєстраційного внеску; 
дату, час та місце розкриття кон-

курсних пропозицій; 
строк, протягом якого оголошу-

ються результати конкурсу; 
щорічне зменшення державної 

підтримки на здешевлення кредитів 
на капіталовкладення та частко-
ве покриття витрат із собівартості 
продукції для вугледобувних під-
приємств; 

адресу, номери телефонів та інші 
контактні дані конкурсної комісії 
для отримання додаткової інфор-
мації; 

кваліфікаційні вимоги для участі 
у конкурсі. 

6. Заявки на участь у конкурсі 
подаються протягом 30 календар-
них днів з дня оголошення конкурсу. 
Особи, які подали такі заявки, вва-
жаються претендентами на участь 
у конкурсі. 

7. У заявці на участь у конкурсі 
зазначаються: 

повне найменування претенден-
та; 

дані про його державну реєстра-
цію; 

копія повідомлення уповноваже-
ного органу управління щодо мож-
ливості участі в конкурсі; 

відомості, що підтверджу ють 
можливість претендента забезпе-
чити належне фінансування своєї 
діяльності; 

відомості про наявність досвіду 
експлуатації об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу та можливості тех-
нологічного й організаційного забез-
печення відповідного виду діяльності; 

інші відомості, у тому числі щодо 
підтвердження відповідності кваліфі-
каційним вимогам. 

8. Конкурсна комісія в десятиден-
ний строк після надходження заявки 
розглядає її на предмет повноти по-
даних відомостей та відповідності 
претендента встановленим кваліфі-
каційним вимогам і за результатами 
такого розгляду приймає рішення про 
прийняття заявки, про що повідомляє 
претенденту в шестиденний строк. 

Претендент, заявка якого відхи-
лена, може повторно подавати заявку 
на участь у конкурсі в разі усунення 
обставин, що стали причиною її від-
хилення. 

Заявки, що надійшли до конкурс-
ної комісії після закінчення встанов-
леного строку, конкурсною комісією 
не розглядаються. 

9. Претендентів, заявки яких були 

прийняті, конкурсна комісія після 
сплати ними реєстраційного внеску 
забезпечує конкурсною документа-
цією та іншою необхідною інформа-
цією (документами) для підготовки 
конкурсної пропозиції, у тому числі 
відомостями про: 

умови надання земельної ділянки, 
якщо вона необхідна для провадження 
відповідної діяльності; 

обсяг робіт, що повинні бути про-
фінансовані (виконані) орендарем; 

обсяг та якість товарів, робіт і по-
слуг, виготовлення, виконання і надан-
ня яких гарантує орендар; 

основні обов’язки орендаря; 
особливі вимоги з питань забез-

печення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, охорони на-
вколишнього природного середовища 
та охорони праці; 

умови договору оренди. 
10. Претенденти протягом 70 ка-

лендарних днів з дня оголошення 
конкурсу подають конкурсній комісії 
конкурсні пропозиції та стають учас-
никами конкурсу. Претенденти мають 
право відкликати подані пропозиції 
та подати замість них нові до закін-
чення встановленого строку подання 
пропозицій. 

11. Конкурсні пропозиції, що на-
дійшли до конкурсної комісії після 
закінчення встановленого строку, кон-
курсною комісією не розглядаються. 

12. У разі коли не подано жодної 
конкурсної пропозиції, оголошується 
новий конкурс. 

13. Протягом двох робочих днів піс-
ля закінчення встановленого строку 
подання конкурсних пропозицій кон-
курсна комісія розкриває конкурсні 
пропозиції та протягом 15 календар-
них днів визначає їх відповідність кон-
курсній документації, готує виснов ки 
щодо визначення найкращих умов 
оренди, запропонованих учасника-
ми конкурсу (розмір орендної плати, 
показники інвестиційного проекту, 
зокрема обсяг інвестицій, програма 
модернізації технологічного процесу 
та розвитку виробництва, рівень за-
безпечення соціальних гарантій). 

Переможцем конкурсу визнається 
претендент, який запропонував най-
кращі умови оренди відповідно до 
конкурсної документації. 

14. На підставі висновків конкурс-
ної комісії Фонд державного майна 
України за погодженням з уповнова-
женим органом управління протягом 
10 календарних днів приймає рішення 
про визначення переможця конкур-
су, про що не пізніше ніж протягом 
п’яти днів з дня прийняття рішення 
повідом ляє переможцю та іншим учас-
никам конкурсу. 

15. У разі коли конкурсну пропо-
зицію подано лише одним учасником, 
Фонд державного майна України за 
погодженням з уповноваженим ор-
ганом управління приймає рішення 
про визнання такого учасника пере-
можцем конкурсу, якщо відповідно 
до висновку конкурсної комісії подані 
учасником конкурсні пропозиції від-
повідають конкурсній документації. 

16. З переможцем конкурсу після 
погодження всіх умов і схвалення 
уповноваженим органом управління 
остаточної редакції Фонд державного 
майна України укладає договір оренди. 

Умови договору, що укладається 
з переможцем конкурсу, не повинні 
відрізнятися від тих умов конкурсної 
пропозиції, які стали підставою для 
визнання його переможцем. 

17. Спори, пов’язані з проведенням 
конкурсу, розглядаються в судовому 
порядку. 

Стаття 8. Концесійний конкурс 

1. Після завершення організацій-
но-технічної підготовки об’єкта па-
ливно-енергетичного комплексу до 
передачі в концесію уповноважений 
орган управління: 

затверджує конкурсну документа-
цію, у тому числі кваліфікаційні ви-
моги для участі у конкурсі та умови 
конкурсу; 

утворює конкурсну комісію, за-
тверджує її склад та порядок роботи; 

оголошує концесійний конкурс; 
визначає розмір реєстраційного 

внеску для участі в концесійному кон-
курсі (у розмірі від одного до однієї 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян). 

2. Уповноважений орган управлін-
ня в десятиденний строк з дня затвер-
дження конкурсної документації роз-
міщує у друкованому засобі масової 
інформації та на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу управління 
інформацію про оголошення конце-
сійного конкурсу, яка, зокрема, повин-
на містити відомості про: 

об’єкт, що пропонується до концесії, 
найменування, характеристики; 

строк, на який об’єкт передається 
в концесію; 

строк подання заявок на участь у 
конкурсі; 

розмір реєстраційного внеску; 
дату, час та місце розкриття кон-

курсних пропозицій; 
строк, протягом якого оголошу-

ються результати конкурсу; 
кваліфікаційні вимоги; 
щорічне зменшення державної 

підтримки на здешевлення кредитів 
на капіталовкладення та часткове 

 � Верховна Рада України
Закон України
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покриття витрат із собівартості про-
дукції для вугледобувних підпри-
ємств; 

адресу, номери телефонів та інші 
контактні дані конкурсної комісії для 
отримання додаткової інформації. 

3. Заявки на участь у концесій-
ному конкурсі подаються протягом 
30 календарних днів з дня оголошення 
конкурсу. Особи, які подали такі за-
явки, вважаються претендентами на 
участь у конкурсі. 

4. У заявці на участь у концесійно-
му конкурсі зазначаються: 

повне найменування претендента; 
дані про його державну реєстра-

цію; 
відомості, що підтверджують мож-

ливість претендента забезпечити на-
лежне фінансування своєї діяльності; 

відомості про наявність досвіду 
експлуатації об’єктів паливно-енер-
гетичного комплексу та можливості 
технологічного і організаційного 
забезпечення відповідного виду ді-
яльності; 

відомості, що підтверджують від-
повідність кваліфікаційним вимогам. 

5. Конкурсна комісія в десятиден-
ний строк після надходження заявки 
розглядає її на предмет повноти по-
даних відомостей та відповідності 
претендента встановленим кваліфі-
каційним вимогам і за результатами 
такого розгляду приймає рішення про 
прийняття заявки або її відхилення, 
про що повідомляє претенденту в шес-
тиденний строк (у разі відхилення — з 
обгрунтуванням причини). 

6. Претендентів, заявки яких були 
прийняті, конкурсна комісія після 
сплати ними реєстраційного внеску 
забезпечує конкурсною документа-
цією та іншою необхідною інформа-
цією (документами) для підготовки 
конкурсних пропозицій, у тому числі 
відомостями про: 

умови надання земельної ділянки, 
якщо вона необхідна для провадження 
відповідної діяльності; 

обсяг робіт, що повинні бути про-
фінансовані (виконані) концесіонером; 

обсяг та якість товарів, робіт і послуг, 
виготовлення, виконання і надання 
яких гарантує концесіонер; 

основні обов’язки концесіонера; 
особливі вимоги з питань забез-

печення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, охорони на-
вколишнього природного середовища 
та охорони праці; 

умови договору. 
7. Претендент, заявка якого відхиле-

на, може повторно подавати заявку на 
участь у конкурсі в разі усунення обста-
вин, що стали причиною її відхилення. 

8. Заявки, що надійшли до конкурс-
ної комісії після закінчення встановле-
ного строку, конкурсною комісією не 
розглядаються. 

9. Претенденти протягом 70 ка-
лендарних днів з дня оголошення 
конкурсу подають конкурсній комісії 
конкурсні пропозиції та стають учас-
никами конкурсу. 

Претенденти мають право від-
кликати подані пропозиції та подати 
замість них нові до закінчення вста-
новленого строку подання пропозицій. 

10. Конкурсні пропозиції, що на-
дійшли до конкурсної комісії після 
закінчення встановленого строку для 
їх подання, конкурсною комісією не 
розглядаються. 

11. У разі коли не зареєстровано 
жодного учасника конкурсу, оголо-
шується новий конкурс. 

12. Протягом двох робочих днів 
після закінчення встановленого 
строку подання конкурсних пропо-
зицій конкурсна комісія розкриває 
конкурсні пропозиції та протягом 20 
календарних днів розглядає конкурс-
ні пропозиції, визначає їх відповід-
ність умовам конкурсної документа-
ції, готує висновки щодо визначення 
найкращих умов концесії (розмір 
концесійної плати, показники інвес-
тиційного проекту, зокрема обсяг 
інвестицій, програма модернізації 
технологічного процесу та розвитку 
виробництва, рівень забезпечення 
соціальних гарантій). 

Переможцем конкурсу визнаєть-
ся претендент, який запропонував 
найкращі умови концесії. 

13. На підставі висновків кон-
курсної комісії уповноважений ор-
ган управління не пізніше ніж про-
тягом 10 календарних днів приймає 
рішення про визначення переможця 
конкурсу, про що конкурсна комісія 
не пізніше ніж протягом п’яти днів з 
дня прийняття рішення повідомляє 
переможцю та іншим у часникам 
конкурсу. 

14. У разі коли конкурсну пропо-
зицію подано лише одним учасником, 
уповноважений орган управління 
приймає рішення про визнання та-
кого учасника переможцем концесій-
ного конкурсу, якщо відповідно до 
висновку конкурсної комісії подані 
учасником конкурсні пропозиції від-
повідають конкурсній документації. 

15. З переможцем концесійного 
конкурсу після погодження всіх умов 
уповноважений орган управління 
укладає договір концесії. 

Умови договору, що укладається 
з переможцем конкурсу, не повинні 
відрізнятися від тих умов конкурсної 
пропозиції, які стали підставою для 
визнання його переможцем. 

16. Спори, пов’язані з проведен-
ням концесійного конкурсу, розгля-
даються в судовому порядку. 

Стаття 9. Умови договору оренди 
чи концесії об’єктів паливно-
енергетичного комплексу 

1. Істотними умовами договору 

оренди чи концесії об’єктів палив-
но-енергетичного комплексу, крім 
визначених законами України «Про 
концесії» і «Про оренду державного 
та комунального майна», є: 

1) в господарській діяльності: 
порядок та умови відновлення 

переданого в оренду чи концесію 
об’єкта та його повернення; 

порядок та умови списання майна 
в складі об’єкта оренди чи концесії; 

обов’язки сторін договору щодо 
забезпечення збереження переданого 
в оренду чи концесію об’єкта; 

обов’язки щодо утримання об’єкта 
оренди чи концесії згідно з вимога-
ми державних стандартів, норм та 
правил, що діють у відповідній сфері 
діяльності; 

обов’язки орендаря чи концесіо-
нера щодо використання передано-
го в оренду чи концесію об’єкта за 
цільовим призначенням відповідно 
до профілю виробничої діяльності 
підприємства, що раніше здійсню-
вало експлуатацію такого об’єкта, 
щодо видобування кам’яного вугіл-
ля та лігніту (бурого вугілля), його 
переробки у гарантованих обсягах і 
належної якості; 

порядок здійснення уповнова-
женим органом управління разом з 
Фондом державного майна України 
контролю за станом переданого в 
оренду об’єкта; 

порядок здійснення уповноваже-
ним органом управління контролю за 
станом об’єкта, переданого в концесію; 

відповідальність сторін, у тому 
числі відповідальність орендаря чи 
концесіонера за безпеку експлуатації 
об’єкта; 

забезпечення виробництва про-
дукції в обсягах та за визначеними 

показниками якості; 
забезпечення застосування раці-

ональних, екологічно безпечних і не-
шкідливих технологій; 

забезпечення здійснення заходів 
з комплексного використання надр; 

недопущення вибіркової підробки 
запасів, понаднормативних втрат па-
ливно-енергетичних ресурсів; 

забезпечення збереження та обліку 
матеріалів, а також відходів виробни-
цтва, які потрібні, але тимчасово не 
використовуються; 

забезпечення приведення земель-
них ділянок, які вивільняються орен-
дарем чи концесіонером, у стан, при-
датний для використання, відповідно 
до Земельного кодексу України; 

здійснення заходів щодо запобі-
гання можливому шкідливому (не-
безпечному) впливу наслідків аварій, 
що виникли на об’єкті, переданому в 
оренду чи концесію, і стихійного лиха; 

виконання встановлених мобіліза-
ційних завдань; 

забезпечення виконання екологіч-
них вимог та інших вимог, передбаче-
них законодавством про охорону на-
вколишнього природного сере довища, 
та розв’язання еколого-гідрогеологіч-
них проблем, які виникають в проце-
сі експлуатації об’єктів, переданих в 
оренду чи концесію; 

забезпечення постійного проведен-
ня моніторингу екологічного стану на-
вколишнього природного середовища; 

2) в економічній діяльності: 
забезпечення зменшення дебітор-

ської та кредиторської заборгова-
ності; 

забезпечення своєчасної сплати 
податків та зборів, страхових вне-
сків; 

забезпечення щомісячної виплати 
заробітної плати працівникам під-
приємства в строки, передбачені у 
колективному договорі; 

підвищення рівня заробітної 
плати з урахуванням інфляційних 
процесів та згідно з умовами, визна-
ченими галузевою угодою; 

забезпечення погашення забор-
гованості із заробітної плати, що 
склалася на момент передачі об’єкта 
в оренду; 

с т р а х у в а н н я  о б ’є к т а  о р е н -
ди чи концесії та інвестиційних 
зобов’язань за рахунок орендаря чи 
концесіонера; 

обсяги інвестування орендарем 
чи концесіонером об’єктів оренди 
чи концесії; 

обсяги робіт, що повинні бути 
профінансовані (виконані) концесі-
онером, та/або перелік майна, що по-
винно бути створене концесіонером; 

3) у соціальній діяльності: 
забезпечення належного рівня 

безпеки проведення робіт та охоро-
ни праці; 

забезпечення медичного та сані-
тарно-побутового обслуговування 
працівників підприємств; 

забезпечення збереження перед-
баченої колективним договором 
кількості робочих місць; 

забезпечення виконання вимог 
галузевої угоди та колективного до-
говору підприємства. 

2. У разі коли об’єктом оренди чи 
концесії є цілісні майнові комплекси, 
системи цілісних майнових комплек-
сів підприємств, які забезпечують 
(призначені) та достатні для само-
стійного провадження господар-
ської діяльності у сфері видобування 
кам’яного вугілля та лігніту (бурого 
вугілля), його переробки, істотними 

умовами договору оренди чи конце-
сії, крім визначених частиною пер-
шою цієї статті, є: 

недоп у щен н я пс у в а н н я р оз-
роблюваних і сумісних з ними родо-
вищ вугілля в результаті проведення 
гірничих робіт, забезпечення збере-
ження запасів вугілля родовищ, що 
консервуються; 

забезпечення подання в установ-
лені строки до відповідних органів 
державної статистики звітності щодо 
видобутку вугілля, стану запасів та 
втрат вугілля в надрах, стану та про-
тяжності гірничих виробок; 

забезпечення щорічних розрахун-
ків і погодження обсягів дотацій у 
порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України; 

забезпечення формування фінан-
сового резерву для закриття вугле-
добувних підприємств у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України; 

забезпечення безоплатного на-
дання вугілля на побутові потреби 
працівникам та пенсіонерам. 

3. У разі коли під час передачі в 
оренду чи концесію об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу про-
водиться припинення державного 
підприємства, яке здійснювало екс-
плуатацію відповідного об’єкта до 
його передачі в оренду чи концесію, 
договором визначаються гарантова-
на кількість працівників, звільнених 
унаслідок припинення такого під-
приємства, які будуть працевлашто-
вані орендарем чи концесіонером, та 
умови відбору таких працівників. 

4. У разі необхідності отримання 
дозволу на концентрацію суб’єктів 
господарювання відповідно до ви-
мог законодавства про захист еконо-

мічної конкуренції договір повинен 
містити відкладальну умову щодо на-
буття прав на об’єкт оренди чи кон-
цесії після отримання відповідного 
дозволу органу Антимонопольного 
комітету України. 

5. Договір оренди чи концесії 
може визначати комплекс додаткових 
зобов’язань орендаря чи концесіоне-
ра щодо поліпшення якості надання 
відповідних послуг та/або розвитку 
об’єкта оренди, концесії строком не 
менш як на п’ять років. 

Стаття 10. Нотаріальне 
посвідчення договорів оренди 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу 

1. Договори оренди об’єктів па-
ливно-енергетичного комплексу під-
лягають нотаріальному посвідченню. 

2. Витрати на проведення нотарі-
ального посвідчення договору орен-
ди несе орендар. 

Стаття 11. Повідомна реєстрація 
(облік) договорів оренди чи 
концесії об’єктів паливно-
енергетичного комплексу 

1. Укладені договори оренди чи 
концесії об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу підлягають ре-
єстрації. 

Реєстрацію договорів оренди 
здійснює Фонд державного майна 
України. 

Реєстрацію договорів концесії 
зд ійснює у повнова жений орга н 
управління. 

Реєстрація є повідомною і здій-
снюється безоплатно. 

2. Уповноважений орган управ-
ління після укладення договорів 
оренди веде їх облік. 

Для ведення обліку договору 
оренди орендар подає протягом 10 
робочих днів з дня нотаріального по-
свідчення договору уповноваженому 
органу управління заяву довільної 
форми, нотаріально посвідчені копії 
укладеного договору, свідоцтва про 
державну реєстрацію орендаря як 
юридичної особи. 

Протягом п’яти робочих днів з 
дня надходження зазначених до-
к у менті в у повнова жений орга н 
управління бере на облік договір і 
протягом п’яти робочих днів з дня 
взяття на облік надсилає орендарю 
письмове підтвердження із зазначен-
ням реєстраційного номера договору 
та дати ведення обліку. 

3. Передбачена цією статтею ре-
єстрація договорів концесії, облік 
договорів оренди уповноваженим 
органом управління є однією з умов, 
за яких можливе виділення коштів з 
Державного бюджету України на зде-
шевлення кредитів на капіталовкла-
дення та часткове покриття витрат 
із собівартості продукції об’єктів 
паливно-енергетичного комплексу, 
переданих в оренду чи концесію. 

Розділ II 
ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ОБ’ЄКТІВ 

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
КОМПЛЕКСУ 

Стаття 12. Особливості оренди 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу, що перебувають у 
державній власності 

1. Орендарю на лежить пра во 
користування переданим в оренду 

об’єктом паливно-енергетичного 
комплексу. Передані в оренду об’єкти 
залишаються в державній власності. 

2. Орендар забезпечує відповід-
но до умов договору використання 
орендованого об’єкта паливно-енер-
гетичного комплексу за цільовим 
призначенням відповідно до про-
філю виробничої діяльності під-
приємства, яке раніше здійснювало 
експлуатацію такого об’єкта. Для 
виробництва та надання відповід-
них товарів та послуг орендар може 
залучати інших юридичних осіб на 
умовах договору підряду (договору 
про надання послуг). 

3. Орендар не має права пере-
давати в суборенду орендований 
ним об’єкт паливно-енергетичного 
комплексу. 

4. Продукція і доходи, одержані в 
результаті використання орендова-
ного об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу, належать орендареві. 

5. Поточний ремонт орендовано-
го об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу проводить орендар за 
власний рахунок. Капітальний ре-
монт орендованого об’єкта прово-
диться у визначені договором оренди 
строки орендарем за рахунок амор-
тизаційних відрахувань. 

6. Ризик випадкового знищення 
та випадкового пошкодження орен-
дованого об’єкта несе орендар. Орен-
дар страхує орендований об’єкт на 
свою користь. 

7. Припинення державного під-
приємства або його структурного 
підрозділу, що здійснювало експлу-
атацію відповідного об’єкта до його 
передачі в оренду, здійснюється 
шляхом його ліквідації за рішенням 
уповноваженого органу управління. 

Орендар стає правонаступником 
прав та обов’язків зазначеного дер-
жавного підприємства відповідно 
до договору оренди, а у разі орен-
ди цілісного майнового комплексу 
структурного підрозділу — право-
наступником прав та обов’язків дер-
жавного підприємства, пов’язаних 
з діяльністю такого структурного 
підрозділу. 

8. Контроль за використанням 
переданого в оренду об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу та ви-
конанням орендарем умов договору 
оренди здійснюють уповноважений 
орган управління та Фонд державно-
го майна України в порядку, визна-
ченому договором оренди. 

9. Орендна плата за користуван-
ня об’єктом паливно-енергетичного 
комплексу вноситься орендарем у 
безготівковій формі незалежно від 
результатів його господарської ді-
яльності в розмірі та строк, визначені 
договором оренди. 

10. Земельні ділянки, які необхід-
ні для розміщення та експлуатації 
об’єктів, переданих в оренду, нада-
ються орендареві поза конкурсом 
шляхом укладення договорів оренди 
земельної ділянки з орендарем. 

Стаття 13. Умови поліпшення 
орендованих об’єктів паливно-
енергетичного комплексу 

1. Держава зберігає право влас-
ності на передані в оренду об’єкти 
паливно-енергетичного комплексу, 
у тому числі реконструйовані або 
технічно переоснащені орендарями 
за рахунок амортизаційних відра-
хувань. 

2. Нарахування амортизації на 
переданий в оренду об’єкт палив-
но-енергетичного комплексу здій-
снюється орендодавцем чи уповно-
важеним ним органом. Про суму 
нарахованих амортизаційних від-
рахувань орендареві повідомляється 
щокварталу в установлений догово-
ром оренди строк. На суму нарахо-
ваних амортизаційних відрахувань 
(але не більш як на суму орендної 
плати) зменшується сума орендної 
плати, що підлягає сплаті орендарем 
за відповідний період. 

На суму нарахованих аморти-
заційних відрахувань, на яку було 
зменшено с у м у орендної п лати, 
орендар зобов’язаний в порядку та 
строк, визначені договором оренди, 
викону вати погоджені з орендо-
давцем роботи щодо поліпшення 
об’єкта оренди. 

3. Орендар об’єкта паливно-енер-
гетичного комплексу має право за 
рахунок власних коштів здійснювати 
реконструкцію, технічне переосна-
щення, поліпшення орендованого 
майна. 

Будь-яке поліпшення орендованого 
об’єкта паливно-енергетичного комп-
лексу, що не може бути відокремлене 
від орендованого об’єкта, не заподі-
явши йому шкоди, може здійснюва-
тися орендарем лише за згодою орен-
додавця та уповноваженого органу 
управління. 

Стаття 14. Строк дії договору 
оренди об’єктів паливно-енерге-
тичного комплексу, підстави його 
дострокового припинення 

1. Строк дії договору оренди об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу 
визначається сторонами під час його 

укладання і зазначається в самому 
договорі. Такий строк не може бути 
менше двох та більше двадцяти п’яти 
років. 

2. Договір оренди об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу строком 
більш як три роки вважається укла-
деним з моменту його нотаріального 
посвідчення в установленому законо-
давством порядку. 

3. Об’єкт паливно-енергетичного 
комплексу має бути переданий оренда-
реві не пізніше ніж через шість місяців 
з дня укладення договору оренди. Про 
передачу об’єкта в оренду представни-
ками орендодавця та орендаря склада-
ється акт приймання-передачі. 

4. Договір оренди об’єкта палив-
но-енергетичного комплексу достро-
ково припиняється у разі: 

знищення орендованого об’єкта — 
з моменту встановлення факту такого 
знищення; 

ліквідації юридичної особи — 
орендаря; 

припинення підприємницької ді-
яльності орендарем; 

систематичного невиконання 
або грубого порушення орендарем 
умов договору оренди, неодержання 
орендарем протягом 12 місяців з дня 
укладення договору відповідних до-
звільних документів на провадження 
господарської діяльності, а також в 
інших випадках, передбачених за-
коном, — за рішенням суду; 

взаємної згоди сторін. 
5. Припинення дії договору орен-

ди не звільняє сторони від виконання 
зобов’язань за договором, що на мо-
мент його припинення залишилися 
невиконаними. Зобов’язання щодо 
виробництва та/або надання відпо-
відних товарів та послуг у встанов-
леному договором обсязі та належної 
якості орендар несе до повернення 
орендованого об’єкта орендодавцеві. 

6. З метою забезпечення вироб-
ництва та/або надання відповідних 
товарів та послуг у встановленому 
договором обсязі та належної якос-
ті орендодавець має право вимагати 
відстрочення припинення дії догово-
ру оренди на строк до трьох місяців, 
крім випадків припинення дії дого-
вору в разі знищення орендованого 
об’єкта. 

7. У разі припинення дії договору 
оренди орендар зобов’язаний повер-
нути орендодавцеві об’єкт оренди 
у строки і на умовах, визначених 
цим Законом і договором, та надати 
документи, що підтверджують від-
сутність будь-яких зобов’язань за 
об’єктом оренди. 

Стаття 15. Порядок повернення 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу в разі припинення дії 
договору оренди 

1. У разі припинення дії договору 
оренди (крім випадків припинення 
дії договору внаслідок знищення 
орендованого об’єкта) переданий в 
оренду об’єкт паливно-енергетич-
ного комплексу повинен бути по-
вернутий орендодавцеві протягом 10 
календарних днів з дня припинення 
дії договору. 

У разі припинення дії догово-
ру оренди внасл і док знищенн я 
об’єкта оренди, що був застрахова-
ний на користь орендаря, останній 
зобов’язаний за власний рахунок 
відновити об’єкт та передати його 
орендодавцеві. 

2. Орендар повертає орендодав-
цеві орендований об’єкт паливно-
енергетичного комплексу разом з 
усіма поліпшеннями такого об’єкта, 
здійсненими за час його оренди, 
незалежно від суми нарахованих 
а мортиза ційни х ві дра х у ва нь за 
час оренди. При цьому орендар має 
право залишити за собою поліп-
шення орендованого об’єкта, здій-
снені за рахунок власних коштів, 
якщо вони можуть бути відокрем-
лені від такого об’єкта, не заподі-
юючи йому шкоди. 

Інші поліпшення, здійснені за 
рахунок власних коштів орендаря, 
залишаються у власності орендо-
давця. 

Не підлягають залишенню за 
орендарем поліпшення, здійснені 
ним за ра хунок амортизаційних 
відрахувань, нарахованих на орен-
дований об’єкт. 

3. Про повернення об’єкта па-
ливно-енергетичного комплексу 
представниками орендодавця та 
орендаря складається акт прийман-
ня-передачі. 

Розділ III 
ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЇ ОБ’ЄКТІВ 

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
КОМПЛЕКСУ 

Стаття 16. Особливості концесії 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу 

1. Концесіонер зобов’язаний ви-
робляти та/або надавати у визна-
ченом у концесійним договором 
обсязі та належної якості відпо-
відні продукцію та/або послуги з 
використанням переданого в конце-
сію об’єкта паливно-енергетичного 
комплексу. 

2. Концесіонер не має права пере-
давати повністю або частково тре-
тім особам свої майнові права, що 
визначені концесійним договором 
або стосуються переданого йому в 
концесію об’єкта. Концесіонер має 
право на договірній основі залуча-
ти до виконання спеціальних робіт 
на переданому в концесію об’єкті 
третіх осіб. 

«Условия договора, заключаемого с победителем 
конкурса, не должны отличаться от тех условий 
конкурсного предложения, которые стали 
основанием для признания его победителем».
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3. У разі коли концесійним дого-
вором передбачено виключне право 
концесіонера на створення (будівни-
цтво) та/або управління (експлуата-
цію) об’єктом паливно-енергетичного 
комплексу, таке право не може бути 
передано третім особам концесієдав-
цем без згоди концесіонера або кон-
цесіонером без згоди концесієдавця. 

4. Поточний ремонт передано-
го в концесію об’єкта концесіонер 
зобов’язаний проводити за власний 
рахунок. Капітальний ремонт пере-
даного в концесію об’єкта концесіонер 
проводить у визначені концесійним 
договором строки за рахунок аморти-
заційних відрахувань. 

5. У концесіонера не виникає за-
гального правонаступництва згідно 
з правами та зобов’язаннями підпри-
ємства, цілісний майновий комплекс 
якого передається у концесію. Умови 
та порядок передачі концесіонеру прав 
та зобов’язань підприємства, цілісний 
майновий комплекс якого передається 
у концесію, можуть бути встановлені 
умовами концесійного конкурсу. 

У разі коли всі активи та зобов’язання 
підприємства, цілісний майновий комп-
лекс якого передається у концесію, 
передано на баланс концесіонеру, таке 
підприємство підлягає припиненню 
шляхом ліквідації. 

6. Концесійні платежі вносяться 
концесіонером у розмірі, визначеному 
сторонами у концесійному договорі. 
Концесійні платежі вносяться у безго-
тівковій формі в розмірі та строк, визна-
чені концесійним договором. 

7. Концесійні платежі встановлюють-
ся у фіксованому розмірі з урахуванням 
вартості переданого в концесію об’єкта 
за результатами його оцінки, проведеної 
у порядку, визначеному законодавством 
про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність. 

Фіксований розмір концесійних пла-
тежів підлягає індексації відповідно до 
законодавства. 

8. Договір концесії у випадках, визна-
чених статтею 12 Закону України «Про 
концесії», може передбачати, крім дота-
цій і компенсацій, надання концесіонеру 
пільг щодо сплати концесійних плате-
жів (сплати їх у зменшеному розмірі чи 
звільнення від сплати) та інших пільг. 

9. Контроль за виконанням концесіо-
нером умов договору концесії здійснює 
уповноважений орган управління. 

10. Земельні ділянки, які необхід-
ні для розміщення та експлуатації 
об’єктів, переданих у концесію, нада-
ються концесіонеру поза конкурсом 
шляхом укладення договорів оренди 
земельної ділянки з концесіонером. 

Стаття 17. Строк дії договору 
концесії об’єктів паливно-
енергетичного комплексу, 
підстави для його дострокового 
припинення 

1. Строк дії договору концесії об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу 
визначається сторонами і не може бути 
менше 10 та більше 50 років. 

2. Договір концесії об’єкта паливно-
енергетичного комплексу вважається 
укладеним з дня його реєстрації упов-
новаженим органом управління. 

3. Об’єкт паливно-енергетичного 
комплексу, що передається в концесію, 
повинен бути переданий концесіонеру 
протягом шести місяців з дня укла-
дення договору. Про передачу об’єкта 
в концесію представниками концесіє-
давця та концесіонера складається акт 
приймання-передачі. 

4. Дія договору концесії об’єкта 
паливно-енергетичного комплексу до-
строково припиняється у разі: 

знищення зазначеного об’єкта — з 
моменту встановлення факту такого 
знищення; 

ліквідації юридичної особи — кон-
цесіонера; 

припинення підприємницької ді-
яльності концесіонером; 

систематичного невиконання або 
грубого порушення концесіонером 
умов концесійного договору, не-
одержання концесіонером протягом 
12 місяців з дня укладення договору 
концесії необхідних дозвільних доку-
ментів на провадження господарської 
діяльності, а також в інших випадках, 
передбачених законом, — за рішен-
ням суду; 

взаємної згоди сторін. 
5. Припинення дії концесійного 

договору не звільняє сторони від вико-
нання зобов’язань за договором, що на 
момент його припинення залишилися 
невиконаними. Зобов’язання щодо ви-
робництва та/або надання відповідних 
товарів та послуг в установленому до-
говором обсязі та належної якості кон-
цесіонер несе до повернення об’єкта 
концесії концесієдавцю. 

6. З метою забезпечення вироб-
ництва та/або надання відповідних 
товарів та послуг у встановленому 
договором обсязі та належної якості 
концесієдавець має право вимагати 
відстрочення припинення дії конце-
сійного договору на строк до трьох 
місяців, крім випадків припинення 
договору внаслідок знищення переда-
ного в концесію об’єкта. 

Стаття 18. Порядок повернення 
об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу у разі припинення дії 
концесійного договору 

1. У разі припинення дії концесійно-
го договору (крім випадків припинення 
дії договору внаслідок знищення об’єкта 
концесії) концесіонер повертає конце-
сієдавцеві відповідний об’єкт палив-
но-енергетичного комплексу разом з 
усіма поліпшеннями такого об’єкта, 
проведеними за час дії договору кон-

цесії, незалежно від суми нарахованих 
амортизаційних відрахувань за цей 
час. Об’єкт підлягає поверненню кон-
цесієдавцю протягом 30 календарних 
днів з дня припинення дії договору. 

2. У разі припинення дії дого-
вору концесії внаслідок знищення 
об’єкта концесії, що був застрахований 
на користь концесіонера, останній 
зобов’язаний за власний рахунок від-
новити об’єкт та передати його конце-
сієдавцеві. 

3. Про повернення об’єкта паливно-
енергетичного комплексу, що перебуває 
у державній власності, представниками 
концесієдавця та концесіонера склада-
ється акт приймання-передачі. 

Розділ IV 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через 
60 днів з дня його опублікування. 

2. Відносини, що виникли з догово-
рів оренди чи концесії, укладених до 
набрання чинності цим Законом, регу-
люються законодавством, що діяло до 
набрання чинності цим Законом, якщо 
інше не встановлено договором. 

Дія цього Закону, крім положень 
статті 4 та частини сьомої статті 12 та 
пунктів 3, 4 розділу IV «Прикінцеві та 
перехідні положення» цього Закону, не 
поширюється на правовідносини щодо 
оренди, концесії об’єктів паливно-енер-
гетичного комплексу, які виникли до 
набрання чинності цим Законом, або 
рішення щодо включення яких до пере-
ліку об’єктів права державної власності, 
які можуть надаватися в концесію, при-
йнято Кабінетом Міністрів України до 
набрання чинності цим Законом. 

3. Орендарі чи концесіонери об’єктів 
паливно-енергетичного комплексу 
мають право брати участь у процедурі 
погашення заборгованості підприємств 
паливно-енергетичного комплексу від-
повідно до Закону України «Про заходи, 
спрямовані на забезпечення сталого 
функціонування підприємств паливно-
енергетичного комплексу». 

Центральний орган виконавчої 
влади, до повноважень якого нале-
жить прийняття рішення про участь у 
процедурі погашення заборгованості 
підприємств паливно-енергетично-
го комплексу відповідно до Закону 
України «Про заходи, спрямовані на 
забезпечення сталого функціонуван-
ня підприємств паливно-енергетич-
ного комплексу», у разі відповідного 
звернення орендаря чи концесіонера 
зобов’язаний включити підприємство 
до відповідного переліку. 

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

1) статтю 16 Кодексу України про 
надра доповнити частинами восьмою 
та дев’ятою такого змісту: 

«Надання спеціальних дозволів на 
користування надрами суб’єкту гос-
подарювання, який отримав цілісний 
майновий комплекс державного вуг-
ледобувного підприємства в оренду 
чи концесію, здійснюється шляхом 
переоформлення спеціальних дозволів 
на користування надрами, виданих 
вугледобувному підприємству дер-
жавного сектору економіки, цілісний 
майновий комплекс якого передано в 
оренду чи концесію, на ім’я суб’єкта 
господарювання, який отримав ціліс-
ний майновий комплекс такого вуг-
ледобувного підприємства в оренду 
чи концесію, на строк дії такого спе-
ціального дозволу та без проведення 
конкурсу (аукціону). 

Під час оренди чи концесії цілісно-
го майнового комплексу державного 
вугледобувного підприємства на період 
отримання орендарем чи концесіонером 
спеціального дозволу на користування 
надрами та гірничого відводу орендар 
чи концесіонер здійснює видобуток 
вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) 
на об’єкті, переданому в оренду чи кон-
цесію, на підставі чинного спеціального 
дозволу на користування надрами та гір-
ничого відводу державного вугледобув-
ного підприємства, цілісний майновий 
комплекс якого передано в оренду чи 
концесію, але не більше 12 місяців з дня 
укладення договору оренди чи концесії»; 

2) частину другу статті 134 Земель-
ного кодексу України після абзацу два-
дцять другого доповнити новим абза-
цом такого змісту: 

«передачі в оренду, концесію майно-
вих комплексів або нерухомого майна, 
розташованого на земельних ділянках 
державної, комунальної власності». 

У зв’язку з цим абзац двадцять третій 
вважати абзацом двадцять четвертим; 

3) статтю 1 Закону України «Про 
оренду державного та комунального 
майна» доповнити частиною сьомою 
такого змісту: 

«7. Відносини оренди об’єктів па-
ливно-енергетичного комплексу, що 
перебувають у державній власності, 
регулюються цим Законом з ураху-
ванням особливостей, передбачених 
Законом України «Про особливості 
оренди чи концесії об’єктів паливно-
енергетичного комплексу, що перебу-
вають у державній власності»; 

4) абзац п’ятий частини другої 
статті 3 Закону України «Про конце-
сії» доповнити словами «видобуван-
ня кам’яного вугілля, лігніту (бурого 
вугілля), його переробка у порядку, 
визначеному Законом України «Про 
особливості оренди чи концесії об’єктів 
паливно-енергетичного комплексу, що 
перебувають у державній власності». �

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
8 липня 2011 року 
№3687-VI 

РАСХОДЫ

Коммерция 
без прибыли.
Убыточность операции не может 
быть основанием для определения 
деятельности как нехозяйственной

розглянувши у порядку письмового 
провадження за наявними матеріа-
лами справу за позовом дочірнього 
підприємства «Пілснер Україна» (да-
лі — Підприємство) до Сквирської 
міжрайонної державної податкової 
інспекції Київської області (далі — Ін-
спекція) про скасування податкового 
повідомлення-рішення, за заявою Під-
приємства про перегляд постанови 
Вищого адміністративного суду від 
2.12.2010, 

ВСТАНОВИВ: 

У березні 2007 року Підприємство 
звернулося до суду з позовом, в якому 
просило визнати недійсним податкове 
повідомлення-рішення Інспекції від 
15.01.2007 №*, яким визначено податко-
ве зобов’язання з податку на прибуток 
підприємств у сумі 46832 грн. (у тому 
числі 34958 грн. основного платежу та 
11874 грн. штрафних санкцій). 

На обгрунтування позову Підпри-
ємство посилалося на те, що висновок 
Інспекції про порушення пп.5.5.1 п.5.5 
ст.5 закону від 28.12.94 №334/94-ВР 
«Про оподаткування прибутку під-
приємств» (далі — закон №334/94-ВР) 
у зв’язку з включенням до складу вало-

вих витрат процентів за користування 
кредитними коштами, що використо-
вувались у господарських операціях, 
за якими не отримано прибутку, є 
протиправним. 

Судами встановлено, що ДПІ у 
Сквирському районі Київської області 
(правонаступником якої є Сквирська 
міжрайонна державна податкова ін-
спекція Київської області) в період з 
20.11.2006 до 12.12.2006 було проведено 
планову комплексну документальну 
перевірку фінансово-господарської ді-
яльності з питань дотримання Підпри-
ємством вимог податкового та валютно-
го законодавства за період з 1.01.2005 до 
1.07.2006, за результатами якої був скла-
дений акт перевірки від 26.12.2006 №**. 

У ході цієї перевірки було виявлено, 
зокрема, факт включення Підприєм-
ством до валових витрат підприєм-
ства відсотків за користування креди-
том, одержаним ним за договором від 
22.08.2005 №*** про надання кредитної 
лінії, укладеним з АКБ «Райффайзен-
банк Україна». 

Кошти, отримані Підприємством 
від АКБ «Райффайзенбанк Україна» 
за вищезазначеним договором із ці-
льовим призначенням на поповнення 
обігових коштів, були перераховані 
нерезидентам на придбання товарів, 
у тому числі продуктів харчування, 
з метою їх подальшого продажу на 
території України й отримання при-
бутку, а відповідні відсотки за наданий 
кредит на підставі положень закону 
№334/94-ВР були зараховані Підпри-
ємством до валових витрат звітного 
періоду. 

Однак контрагенти Підприємства 
не виконали своїх зобов’язань та по-
вернули передплачені кошти. 

Інспекцією зроблено висновок про 
фактичне використання одержаних у 
кредит коштів не в межах господар-
ської діяльності Підприємства та за 
результатами перевірки прийнято 
оскаржуване податкове повідомлен-
ня-рішення. 

Господарський суд Київської об-
ласті постановою від 15.06.2007, зали-
шеною без змін ухвалою Київського 
апеляційного адміністративного суду 

від 16.09.2008, позов задовольнив. 
Задовольняючи позовні вимоги, 

суд першої інстанції, з висновком 
якого погодився і суд апеляційної ін-
станції, виходив із того, що Підприєм-
ство правомірно включило до складу 
валових витрат підприємства витрати 
на оплату відсотків за користування 
кредитними коштами, тому посилан-
ня Інспекції на порушення Підпри-
ємством положень закону №334/94-ВР 
та непов’язаність операції отримання 
кредиту з господарською діяльністю є 
необгрунтованими та не відповідають 
даним бухгалтерського та податкового 
обліку Підприємства. 

Вищий адміністративний суд по-
становою від 2.12.2010 рішення попе-
редніх судів скасував, у задоволенні 
позову відмовив. 

При цьому суд касаційної інстанції 
послався на те, що за змістом п.1.32 ст.1 
та пп.5.5.1 п.5.5 ст.5 закону №334/94-ВР 
обов’язковою умовою віднесення ви-
трат підприємства на сплату відсотків 
за користування кредитом до складу 
валових витрат є зв’язок цих витрат з 
господарською діяльністю платника. 
Необхідною ж умовою ведення госпо-
дарської діяльності є здійснення гос-
подарських операцій (як прибуткових, 

так і збиткових), тобто дій або подій, 
які викликають зміни в структурі ак-
тивів та зобов’язань, власному капіталі 
підприємства. 

Скасовуючи рішення судів першої 
та апеляційної інстанцій, касаційний 
суд виходив із того, що в даному ви-
падку відсутній факт вчинення гос-
подарських операцій Підприємством 
з використанням кредитних коштів, 
оскільки у зв’язку з розірванням укла-
дених з нерезидентами договорів ку-
півлі-продажу товару кредитні кошти 
були повернуті Підприємству та не 
відбулося жодних змін у майновому 
стані платника, що є визначальною 
ознакою господарської операції. 

У заяві про перегляд постанови 
суду касаційної інстанції ВС з під-
стави, передбаченої п.1 ч.1 ст.237 КАС, 
Підприємство просить скасувати по-
станову ВАС від 2.12.2010 та направити 
справу на новий розгляд до суду каса-
ційної інстанції. 

Заява про перегляд оскаржуваної 
постанови ВАС підлягає задоволенню 
з таких підстав. 

Вищий адміністративний суд, до-
пускаючи цю справу до провадження 
ВС, виходив із того, що в доданій до за-
яви Підприємства ухвалі цього ж суду 
від 13.07.2006 по-іншому, ніж у справі, 
що розглядається, застосовано пп.5.5.1 
п.5.5 ст.5 закону №334/94-ВР. 

Аналіз наведених судових рішень 
суду касаційної інстанції дає підста-
ви вважати, що ним було неоднаково 
застосовано одні й ті самі норми ма-
теріального права у подібних право-
відносинах. 

Вищий адміністративний суд ухва-
лою від 13.07.2006 залишив без змін 
судові рішення судів першої та апе-
ляційної інстанцій, ухвалені у справі 
за позовом ТОВ «Добродій» до ДПІ у 
Шевченківському районі м.Києва про 
визнання недійсним податкового по-
відомлення-рішення. 

У цій справі Господарським су-
дом м.Києва ухвалено рішення від 
2.06.2005 про задоволення позову. 

Суди при вирішенні спору дійшли 
висновку про правомірність відне-
сення товариством відсотків за корис-

тування банківськими кредитами до 
складу валових витрат виробництва 
та обігу з огляду на використання 
кредитів у власній господарській ді-
яльності, що передбачено пп.5.5.1 п.5.5 
ст.5 закону №334/94-ВР. При цьому 
суди посилалися на те, що укладання 
позивачем договорів купівлі-продажу 
(контрактів), навіть при їх наступному 
розірванні, свідчить про спрямова-
ність діяльності на отримання доходу, 
яка визначає останню як господарську. 
Однак господарська операція, спрямо-
вана на отримання доходу, не завжди 
може мати позитивний економічний 
ефект, що є нормальним процесом 
здійснення господарської діяльності. 

Статтею 42 Господарського кодексу 
визначено, що підприємництво — це 
самостійна, ініціативна, систематична, 
на власний ризик господарська діяль-
ність, що здійснюється суб’єктами гос-
подарювання (підприємцями) з метою 
досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку. 

Зі  зміст у пп.1.32 ст.1 за кон у 
№334/94-ВР вбачається, що господар-
ська діяльність — це будь-яка діяль-
ність особи, направлена на отримання 
доходу в грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формах, якщо безпосе-
редня участь такої особи в організації 
такої діяльності є регулярною, постій-
ною та суттєвою. 

Крім того, пп.5.5.1 п.5.5 ст.5 закону 
№334/94-ВР передбачено, що до скла-
ду валових витрат належать будь-які 
витрати, пов’язані з виплатою або 
нарахуванням процентів за боргови-
ми зобов’язаннями (у тому числі за 
будь-якими кредитами, депозитами) 
протягом звітного періоду, якщо такі 
виплати або нарахування здійснюють-
ся у зв’язку з веденням господарської 
діяльності платника податку. 

У справі, яка розглядається, судами 
встановлено, що Підприємство при 
укладенні договору купівлі-продажу 
з нерезидентом мало на меті отри-
мання прибутку і здійснювало свою 
діяльність у відповідності з визначе-
ними цілями, однак його діяльність 
не дала очікуваного результату з не-
залежних від Підприємства причин, 
що спростовує висновки Інспекції про 
здійснення Підприємством негоспо-
дарської діяльності, тобто такої, що не 
передбачає мети отримання прибутку. 
Збитковість господарської діяльності 
не може бути підставою для визначен-
ня такої діяльності як негосподарської. 
Неотримання підприємством доходу 

від окремої господарської операції не 
свідчить про те, що така операція не 
пов’язана з господарською діяльністю 
Підприємства, оскільки при здійснен-
ні господарських операцій існує зви-
чайний комерційний ризик не отрима-
ти дохід від конкретної операції. 

Таким чином, Підприємство об-
грунтовано включило до складу ва-
лових витрат суму відсотків за корис-
тування кредитними коштами. Такі 
дії відповідають приписам пп.5.5.1 
п.5.5 ст.5 закону №334/94-ВР. Рішення 
судів першої та другої інстанцій є за-
конними. 

Водночас Вищий адміністративний 
суд неправильно застосував (розтлу-
мачив) норми матеріального права та 
безпідставно скасував судові рішення 
суду першої та апеляційної інстанцій, 
вважаючи, що Підприємство проти-
правно включило кошти до складу ва-
лових витрат підприємства на оплату 
відсотків за користування кредитни-
ми коштами, оскільки із розірванням 
укладених з нерезидентами договорів 
купівлі-продажу товару та повернен-
ням коштів Підприємству не відбулись 
будь-які зміни у його майновому стані, 
а тому й відсутній факт здійснення 
господарської операції. Внаслідок чого 
суд неправильно зробив висновок, що 
Підприємству правомірно було до-
нараховано податкове зобов’язання з 
податку на прибуток підприємства за 
оскаржуваним податковим повідом-
ленням-рішенням. 

Ураховуючи наведене, рішення ка-
саційного суду підлягає скасуванню, а 
справа — направленню на новий роз-
гляд до цього ж суду. 

Керуючись стст.241—244 КАС, Вер-
ховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву дочірнього підприємства 
«Пілснер Україна» задовольнити. 

Постанову ВАС від 2.12.2010 ска-
сувати, справу направити на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції. 

Постанова Верховного Суду є остаточ-
ною і оскарженню не підлягає, крім ви-
падку, встановленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Постанова

28 лютого 2011 року   м.Київ 

Верховний Суд України у складі: 

головуючого — Гусака М.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., Ємця А.А., 
Жайворонок Т.Є., Заголдного В.В., Канигіної Г.В., Кліменко М.Р., 
Ковтюк Є.І., Колесника П.І., Короткевича М.Є., Коротких О.А., Косарєва В.І., 
Кривенди О.В., Кривенка В.В., Кузьменко О.Т., Луспеника Д.Д., 
Лященко Н.П., Маринченка В.Л., Онопенка В.В., Охрімчук Л.І., 
Панталієнка П.В., Патрюка М.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., Терлецького О.О., 
Тітова Ю.Г., Шаповалової О.А., Шицького І.Б., Школярова В.Ф., Яреми А.Г., 

Неполучение дохода от отдельной операции 
не свидетельствует о том, что такая операция 
не связана с хозяйственной деятельностью, 
поскольку существует обычный коммерческий 
риск не получить доход от конкретной операции.
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