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АНОНСЫ

ВИЗИТ

Полет через Запад 
на Восток
Обсудив вопросы ядерной безопас-
ности в США, Президент отправил-
ся в Россию договариваться о цене 
на газ. � СТР. 2

ПРИГОВОР 
Финал «колядника»
Наконец-то одно из наиболее 
резонансных коррупционных дел 
последних лет дошло до финальной 
стадии — оглашения приговора. Пе-
чально известный «колядник» мол-
ча выслушал вердикт, но мириться 
с ним не собирается. � СТР. 3 

ПЕРЕВОД

«Спасательный 
приговор»
Кандидаты без проблем определяют 
правильные наказания, а вот в тео-
рии — немало пробелов. � СТР. 7

ПОЗИЦИЯ

Правда с обеих сторон
Хозяйственный суд в решении 
вопроса об истребовании доказа-
тельств связан волей сторон или 
прокурора. Такая зависимость 
становится дестабилизирующим 
фактором для судопроизводства.
� СТР. 10

ПЛАНЫ

Гражданская 
самооборона
О том, что украинцы должны иметь 
право непосредственно обращаться 
в КС, говорили и политики, и судьи. 
Однако только сейчас инициатива 
нашла поддержку на высшем уров-
не. � СТР. 11

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

Объяснительная 
все стерпит
Об о с нова н ие за конодател ьной 
инициативы является обязанно-
стью народного депутата, даже если 
изложенные им сведения не нашли 
подтверждения. � СТР. 13

ПРОКУРАТУРА

Незаконное 
отчуждение
Заместитель Генерального проку-
рора — прокурор г.Киева Анатолий 
Мельник проинформировал обще-
ственность о результатах работы и 
принятых мерах в связи с незакон-
ной деятельностью ФПУ. � СТР. 14

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Великая октябрьская 
реформа
Минимальная пенсия при наличии 
у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет 
стажа устанавливается в размере 
прожиточного минимума. � СТР. 17

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Глава Государственной пенитенциарной 
службы Украины Александр ЛИСИЦКОВ: 

«С Тимошенко в камере 
сидят люди без уголовного 
прошлого, достаточно 
образованные, они ладят» � СТР.4

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

В эксклюзивном интервью 
председатель Высшей 
квалификационной 
комиссии судей Игорь 
САМСИН рассказал об 
«экстремальном» годе работы 
возглавляемого им органа и 
о том, улучшит ли внесенный 
в парламент законопроект 
работу Верховного Суда.

ИНИЦИАТИВА

Народный депутат Украины 
Ирина БЕРЕЖНАЯ:
«Верховный Суд должен получить процессуальное усиление, 
но при условии появления нового сильного руководителя»
РОМАН ЧИМНЫЙ

В парламентских и судебных 
кабинетах дискуссия о новых 
функциях и роли ВС 
в трансформируемой системе 
судоустройства велась до 
проведения судебной реформы, 
продолжается и сейчас. 15 сентября 
в ВР зарегистрирован проект 
закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты относительно рассмотрения 
дел Верховным Судом Украины» 
(№9151), который возвращает 
некоторые полномочия 
наивысшему судебному органу, а 
также более чем вдвое увеличивает 
его состав. «ЗиБ» обратился за 
комментариями по поводу данной 
законодательной инициативы к 
ее автору — народному депутату, 
члену Комитета ВР по вопросам 
правосудия Ирине БЕРЕЖНОЙ.

— Ирина Григорьевна, как отмечает-
ся в пояснительной записке к проекту, 
ваше предложение направлено на улуч-
шение деятельности ВС как наивысшего 
судебного органа. Следовательно, в 
постреформенных условиях ВС работа-
ет не так хорошо, как надеялись?

— Оценивать работу любого органа, 
включая и Верховный Суд, необходимо в 
первую очередь по качеству и оперативно-
сти принятия актов. Модель, заложенная в 
законе «О судоустройстве и статусе судей», 
предусматривала сокращение состава ВС 
до 20 судей, что делало возможной рабо-
ту в пленарном режиме. В то же время 
«Переходные положения» оставляли за 
ВС функции кассационной инстанции. На 
определенный период. Однако уголовные 
и гражданские дела, которые накопились 
в Верховном Суде до вступления в силу ре-
форменного закона, до сих пор обеспечива-
ют работой судей гражданской и уголовной 
палат. Кроме того, эти же судьи должны 

принимать участие и в пленарном расс-
мотрении дел хозяйственной и админист-
ративной юрисдикции.

Учитывая такие реалии, возникла 
необходимость усовершенствовать поря-
док рассмотрения дел в Верховном Суде, 
повысив эффективность его работы, а 
также его статус. Кстати, в проекте, раз-
работанном мной по просьбе судьи ВС, 
председателя Высшей квалификационной 
комиссии судей Игоря Самсина, учтены 
и предложения судей ВС в части предо-
ставления этому органу дополнительных 
полномочий для обеспечения единства 
судебной практики, а также увеличения 
количества судей ВС до 48 (именно столь-
ко их сегодня).

— Следовательно, 20 судей для ВС 
оказалось мало?

—Вопрос не в том, сколько судей 
должно работать в Верховном Суде, а 
в том, насколько эффективно они мо-
гут выполнять возложенные на них 

функции. За год применения закона
«О судоустройстве и статусе судей» об-
наружились отдельные процессуальные 
недостатки, которые должен исправить 
предложенный мною проект.

Например, лишение ВС права при-
нимать собственные решения осложняет 
обеспечение единства судебной практики. 
Простой пример: ВС принимает в свое про-
изводство дело, обнаруживает неоднознач-
ное применение кассационными судами 
определенной нормы, но вынужден воз-
вращать дело на повторное рассмотрение. 
Высший специализированный суд повторно 
принимает такое же решение, будучи убеж-
ден в своей правоте, и теоретически может 
вообще отказать человеку в повторном на-
правлении его жалобы в ВС. Как минимум 
имеем неоправданное затягивание про-
цесса, как максимум — разбалансирование 
судебной практики. 

 � Окончание на стр.6

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Первые в 
методологии
Совет судей хозяйственных 
судов подготовил рекомендации, 
которыми следует 
руководствоваться при изучении 
организации работы в судах. 
Кроме того, «хозяйственники» 
огласили вопросы, которые 
будут решать на следующей 
конференции, и определили 
состав делегатов.

Готовность №1

В начале заседания 15 сентября ССХС 
закончил последние приготовления к за-
планированной на 14 октября конференции 
представителей специализации. Так, орган 
самоуправления определился, что конфе-
ренция должна начаться в 11.00 в помеще-
нии Высшего хозяйственного суда. Также 
члены ССХС утвердили состав делегатов на 
октябрьском заседании — совет поддержал 
тех, кого ранее избрало собрание судей.

Определились члены ССХС и с вопро-
сами, которые планируется обсудить на 
конференции. Так, председатель совета 
Александр Удовиченко подведет итоги 
работы органа самоуправления в этом 
году. 

Также после конференции несколько 
изменится состав ССХС. Недавно Алек-
сандр Попов занял должность замести-

теля председателя Хозяйственного суда 
Донецкой области. Согласно же закону 
«О судоустройстве и статусе судей» закон-
ники, которые занимают админдолжнос-
ти, не могут быть членами совета судей. 
Поэтому конференция решит, кто займет 
его место в ССХС.

Новый человек в органе самоуправле-
ния заменит и Олега Хрипуна, который 
из Хозяйственного суда г.Киева перешел 
работать в ВХС. Как следствие, в совете 
оказались сразу четыре представителя 
кассационной инстанции, а значит, на-
рушается принцип распределения «квот» 
между судами разных уровней. Конечно, 
правила представительства в ССХС за-
конодательно не определены, поэтому 
при желании О.Хрипун мог бы остаться 
на своем месте, однако он сам попросил 
найти ему замену.

 � Окончание на стр.5

ОТБОР

Один 
вместо пяти
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Через два месяца после того, как 
Высшая квалификационная 
комиссия судей впервые объявила 
о начале конкурса для желающих 
надеть мантию, ей пришлось 
опять приглашать кандидатов 
на «поединок за вакансию». На 
этот раз постоянно действующий 
орган исправил свою «ошибку» и 
объявил конкурс одновременно во 
все суды Украины.

Стоп, конкурс!

Те, кто мечтает служить Фемиде, 
прошли уже много испытаний (аноним-
ное тестирование, квалификационный 
экзамен, формирование рейтинга, за-
числение в резерв). Если «резервные» 
кандидаты надеялись, что после уве-
домления о начале конкурса смогут с об-
легчением вздохнуть, то их ожидания не 
оправдались. Получается, что чем ближе 
ВККС к определенной цели, тем больше 
«сюрпризов» на ее пути.

 � Окончание на стр.7



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСАНДР БОБЫЛЕВ
25 сентября, 48 лет

Председатель подкомитета Комитета 
ВР по вопросам борьбы с организо-
ванной преступностью и коррупцией, 
представитель группы «Реформы ради 
будущего», народный депутат VI созыва. 

СЕРГЕЙ ГРИНЕВЕЦКИЙ
25 сентября, 54 года

Первый заместитель председателя 
Комитета ВР по вопросам националь-
ной безопасности и обороны, пред-
ставитель фракции Народной партии, 
народный депутат III и VI созывов. 

ВАСИЛИЙ КИСЕЛЕВ
25 сентября, 63 года

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам Регламента, депутатской 
этики и обеспечения деятельности ВР, 
представитель фракции Партии регио-
нов, народный депутат V и VI созывов.

ВАЛЕРИЙ ДУБИЛЬ
26 сентября, 38 лет

Член Комитета ВР по вопросам финан-
сов, банковской деятельности, налого-
вой и таможенной политики, предста-
витель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат VI созыва.

ВАЛЕРИЙ КЕЛЕСТИН
26 сентября, 47 лет

Член Комитета ВР по вопросам право-
судия, представитель фракции Партии 
регионов, народный депутат IV—VI со-
зывов.

ОЛЕГ ГУМЕНЮК
27 сентября, 41 год

Председатель подкомитета по вопро-
сам регуляторной политики Комитета 
ВР по вопросам промышленной и 
регуляторной политики и предприни-
мательства, представитель фракции 
блока «НУНС», народный депутат ІV—VI 
со зывов.

ВИЗИТ

Полет через Запад на Восток.
Обсудив вопросы ядерной безопасности в США, Президент отправился 
в Россию договариваться о цене на газ

МАРИНА БОЙКО

Отношения Киева с Вашингтоном 
и Москвой развиваются в разных 
плоскостях, но с обоими партнерами 
мы стараемся найти общий 
язык. Чтобы оперативно решать 
возникшие проблемы и обсуждать 
интересующие нас инициативы, 
Украине нужно постоянно быть на 
связи с Кремлем и Белым домом. 
Предпоследняя неделя сентября 
показала: Киеву не составляет труда 
быть на связи, так сказать, в полете 
на Восток через Запад.

Януковичу Обама пишет

Незадолго до проведения 66-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 
вопросам борьбы с неинфекционными забо-
леваниями, а также ядерной безопасности, 
Барак Обама написал украинскому гаранту 
письмо. «После нашей исторической встре-
чи в Вашингтоне в апреле 2010 г. мы стали 
свидетелями многих шагов, направленных 
на усиление безопасности ядерных мате-
риалов во всем мире и укрепление наших 
общих усилий по предупреждению контра-
банды ядерных материалов», — цитирует 
американского главу государства пресс-
служба украинского Президента.

Письмо это Б.Обама написал не про-
сто так: он периодически напоминает 
Киеву, что тот пообещал до 2012 г. изба-
виться от высокообогащенного урана и 
передать его на хранение в спецхранили-
ща (или в Россию, или в США). Зачем это 
нужно американскому гаранту? Ответ 
прост: через полгода в Сеуле состоится 
второй саммит по ядерной безопасности, 
на который Б.Обама возлагает большие 
надежды. В 2012-м — выборы президен-
та США, а Б.Обаме нужно доказать, что 
ему все-таки удалось внести свою лепту 
в урегулирование вопроса ядерной без-
опасности.

«Работая вместе, мы можем обеспечить 
успех саммита в Сеуле и лучше защитить 
мир от ядерного терроризма», — говорит-
ся в послании американского главы 
государства.

В Нью-Йорке на сессии Генассамблеи 
ООН Виктор Янукович и Б.Обама встре-
тились. Не сложно догадаться, какой была 
тема разговора двух президентов: все тот 
же уран и предстоящий саммит.

Помимо «рандеву» с американским 
коллегой, Виктор Федорович успел не-
формально пообщаться с президентами, 
премьерами, министрами многих стран, 
выступить с речью о том, как проводимые 
реформы улучшат здоровье украинцев. 
Также В.Янукович поддержал инициативу 
президентов США и Бразилии «Партнер-
ство «Открытое правительство» и под-
черкнул, что деятельность власти должна 
быть максимально открытой для граждан.

«Чем больше людей мы будем при-

влекать к управлению государством, чем 
больше общество будет знать о том, чем 
занимается власть, какие подходы к реше-
нию тех или иных вопросов она использует, 
тем больше мы будем объединять здоровое 
общество на пути модернизации нашей 
страны», — убежден украинский гарант.

Звонок из Киева

После визита в США В.Янукович от-
правился в Москву на встречу со своим 
российским коллегой. Инициатором пере-
говоров тет-а-тет был Дмитрий Медведев. 
Многие СМИ писали: встреча внеплано-
вая и готовится сторонами «в режиме 
цейтнота». Этому «рандеву» двух прези-
дентов предшествовало не письмо (как в 
случае с Б.Обамой), а телефонный звонок.

14 сентября В.Янукович позвонил 
Д.Медведеву, чтобы поздравить его с днем 
рождения. «Президенты Украины и РФ 

также обсудили вопросы двустороннего 
сотрудничества», — сообщала пресс-
служба Виктора Федоровича. «Главы го-
сударств обсудили вопросы двусторонних 
контактов на различных уровнях, вклю-
чая высший», — конкретизировала пресс-
служба Дмитрия Анатольевича. А уже
16 сентября по приглашению Д.Медведева 
на сайте российского гаранта появилось 
сообщение: 24 сентября В.Янукович по-
сетит Россию с рабочим визитом. 

После нескольких безрезультатных 
раундов переговоров о возможности сни-
жения цены на газ для нашей страны Киев 
надеется, что в ходе субботней встречи 
удастся расставить все точки над «і». «Мы 
многого ожидаем от этого визита. И мы 
рассчитываем, что эта встреча положит 
начало заключению нового контракта. 
По крайней мере, мы на это настроены. С 
этим наш Президент едет в Москву», — по-
делился своим мнением Премьер-министр 
Николай Азаров.

Также не исключено, что стороны за-
тронут вопрос присоединения Украины к 
Таможенному союзу Беларуси, Казахстана 
и России. Может, Кремль, который не в 
восторге от сотрудничества с Киевом в 
формате «3+1», придумал, как вовлечь по-
следнего в ряды ТС? Скоро обо всем узнаем.

Накануне предстоящего мероприятия 
хотелось бы отметить следующее. Во-
первых, хорошим знаком для Украины яв-
ляется то, что Д.Медведев сам пригласил 
В.Януковича в гости. Во-вторых, Кремль 
не стал дожидаться запланированной на 
октябрь встречи Виктора Федоровича и 
Дмитрия Анатольевича (на заседании 
межгосударственной российско-украин-
ской комиссии на высшем уровне), а назна-
чил «свидание» на ближайшие выходные.

Это может означать, что Москва готова 
идти на уступки. Но возникает вопрос: в 
обмен на что? Ясно лишь одно: 24 сентября 
произойдет событие, важное для дальней-
шего развития отношений двух соседних 
стран, после которого мы узнаем, какова 
цена вопроса. �

ЛЬГОТНЫЙ ВОПРОС 

Рикошет по «социалке».
Чтобы исполнить решение Евросуда, Кабмин получит право решать, как жить по средствам

КСЕНИЯ СОКУЛЬСКАЯ, 
ПОДРОБНОСТИ

Принятие парламентом в первом 
чтении «невинного» закона о 
госгарантиях судебных решений 
привело к всплеску народного 
возмущения. И неудивительно, 
ведь одной рукой парламентарии 
хотели сделать страну 
цивилизованнее, 
а другой — сократить льготы. 
Самим льготникам это, 
естественно, не понравилось.

Именем Европы

Стремясь быть поближе к Старому 
Свету, украинский парламент постепенно 
приближает отечественные законодатель-
ные стандарты к «евросоюзовским» об-
разцам. Странного в этом мало: адаптация 
норм является одним из первоочередных 
признаков желания государств-претен-
дентов войти в состав ЕС. Но в Украине, 
где этот процесс и без того происходит 
не слишком быстро, иногда благие на-
мерения уводят парламентариев на пути, 
которые трудно назвать стандартными. 
Например, результативное голосование 
за долгожданный проект закона о га-
рантировании государством судебных 
решений внезапно обернулось серьезным 
скандалом.

С давней проблемой неисполнения 
нашим государством решений как на-
циональных судов, так и Европейского 
суда по правам человека народные де-
путаты решили разобраться в начале 
осени. Проект закона «О гарантиях 
государства относительно исполнения 
судебных решений» был зарегистри-
рован в ВР 8 сентября. Голосование по 
нему было проведено уже на следующий 
день (см. №38 «ЗиБ» — Прим. ред.). 
Одномоментно принять закон «вообще», 
несмотря на все желание, парламента-
риям не удалось. Тем не менее, даже с 
учетом сопротивления оппозиции и 
коммунистической части парламент-
ского большинства, документ собрал 
246 «за» в первом чтении, а затем 238 
голосами был отправлен для подготов-
ки ко второму. 

На первый взгляд, цель законопро-
екта №9127 благородна — обеспечить 
исполнение тех решений судов, от-
ветственность за исполнение которых 
несет государство. Так, проект предпо-
лагает, что в случаях, когда должником 
выступает госорган, средства будут 
списываться с его счетов, а если это не-
возможно — погашаться из госбюдже-
та. Также бюджет страны «перекроет» 
и исковые требования, когда выплаты 

будут возложены на государственные 
предприятия или те юридические лица, 
имущество которых не может реализо-
вываться в принудительном порядке, в 
случае, если ответчики не смогут рас-
платиться в течение 6 месяцев. Кроме 
того, устанавливается, что раз уж «сред-
ства, выплаченные по решениям суда о 
взыскании средств согласно этому зако-
ну, считаются убытками государствен-
ного бюджета», то и должностные лица, 
действия которых привели к подобным 
убыткам, должны быть привлечены к 
ответственности… 

Авторы законопроекта (а инициато-
ром его выступил Кабмин) признают, что 
подобная государственная благонамерен-
ность серьезно ударит по бюджету. В по-
яснительной записке говорится, что под 
такие цели необходимо выделять порядка 
3,5 млрд грн. ежегодно. Предполагается, 
что, если закон вступит в силу, в течение 
полугода истцы должны предоставить 
все решения судов государственной ис-
полнительной службе, после чего долг 
государства будет подсчитан, а те ре-
шения, документы по которым не будут 
предъявлены в срок, будут считаться уже 
исполненными. 

Милостью Кабмина?

Пояснительная записка к проекту 
№9127 честно предупреждает: «…ито-
говыми положениями проекта пред-
полагается внесение соответствующих 
изменений в закон «О холдинговых ком-
паниях в Украине» и в закон «О мерах, на-
правленных на обеспечение стабильного 
функционирования предприятий топлив-
но-энергетического комплекса», а также 
в ряд других законов». На деле скромный 
«ряд» представляет собой перечень зако-
нов, которыми устанавливаются льготы 
для сотрудников бюджетной сферы, ве-
теранов, афганцев, чернобыльцев — всего 
16 категорий граждан. 

Об отмене тех или иных льгот речь 
в законопроекте не идет. И все же уже 
существующие государственные «по-
блажки» могут заметно преобразиться. 
Так, например, там, где сейчас в законах 
зафиксирована 50-процентная скидка на 
коммунальные платежи для милицио-
неров или, к примеру, пожарников, в 
новом документе зафиксирована просто 
«скидка» — без уточнений, в каком объ-
еме. Там, где студентам-льготникам за-
кон предоставляет право на удвоенную 
стипендию, эта стипендия оказывается 
просто «повышенной». Там, где речь идет 
о «первоочередных ежегодных бесплат-
ных/льготных путевках», путевки оста-
ются первоочередными, но по загадочной 
причине теряют уточнение «ежегодные». 
По большому счету предложенный проект 

изымает установленные законом гарантии 
объемов льгот, заменяя их обтекаемой 
формулировкой «в размерах, установлен-
ных Кабмином».

На попытку перевести заметную 
часть «социалки» на ручное управле-
ние резко отреагировала оппозиция. 
Ссылаясь на нарушения процедуры, в 
БЮТ пообещали попытаться отставить 
спикера. Владимир Литвин, в свою оче-
редь, напомнил о том, что «партизанское» 
сокращение льгот практиковали и ранее, 
но помехой тому выступал Конституци-
онный Суд. «В связи с тем, что уже доста-
ли меня лично обвинениями об отмене 
льгот, позвольте вам кратко в течение 
нескольких минут напомнить, что эта 
практика была введена в Верховной 
Раде совместно с Кабинетом Министров 
с 2000 года», — заявил Председатель ВР.

Стремление спикера разделить ответ-
ственность на всех объяснить несложно. 
Первые успехи проекта №9127 ожидаемо 
не встретили понимания со стороны 
общества. После полуторанедельного 
затишья народ свое мнение выразил 
максимально просто — многотысячным 
митингом льготников под стенами ВР. 
Спокойным пикетом дело не обошлось: 
протестанты «штурмовали» здание пар-
ламента, призывали к роспуску ВР и не 
очень доброжелательно реагировали 
на попытки власть имущих с ними по-
общаться.

Активность митингующих (а неко-
торыми «призывами» уже успела заин-
тересоваться милиция) заметно обеспо-
коила представителей парламентского 
большинства. Коммунисты, которые за 
«антильготный» документ не голосова-
ли, народный гнев всецело приветству-
ют. Председатель ВР спешно предложил 
трудиться над компромиссом. В ПР же 
еще недавно желание оппозиционеров от-
ставить В.Литвина встречали прохладно 
и на «льготном» аспекте, оценивая это 
намерение, не сосредотачивались. А уже
20 сентября, пообщавшись с «гостями», 
глава фракции Партии регионов Алек-
сандр Ефремов заверил, что над вызвав-
шим нарекания проектом будут работать 
дальше. И хотя изначально парламент 
голосовал за ускоренную подготовку, 
главный «регионал» среди нардепов за-
явил, что спешить никто не будет. «Мы 
надеемся, что в течение двух, а если пона-
добится, и больше недель, найдем ответы 
на все вопросы, которые у них есть, и в ко-
нечном итоге примем документ, который, 
безусловно, будет больной, но он будет 
больной и для государства в целом, и в та-
кой же степени для тех людей, по которым 
принимаются решения. Также он будет 
значительно мягче», — пообещал он.

Необходимость подобного документа 
в партии власти объясняют просто: денег 

у страны мало, и именно Кабмин должен 
решить, как жить по средствам. Причем, 
уверяет все тот же А.Ефремов, на инте-
ресах людей «переподчинение» льгот 
Правительству отразиться не должно. 
«Просто льготы будут на том минималь-
ном уровне, которые люди получали до 
сегодняшнего дня», — пояснил глава 
фракции. 

Безусловно, подобный болезненный 
вопрос разрешить ко всеобщему удов-
летворению невозможно. И все же если 
государство и в самом деле вынуждено 
затягивать пояс, осуществлять такое «за-
тягивание», внося побочные статьи в не 
самый профильный законопроект, по-
жалуй, не стоит. В Украине же пойти по 
европейскому образцу — предупредить 
об отмене или сокращении льгот заранее, 
провести общественные слушания, при-
нять — решились только после скандалов 
и протестов. Теперь ответственность за 
непростой диалог возложена на Сергея Ти-
гипко — человека, который уже считается 
«отцом» самых непопулярных реформ. К 
чему приведет такое общение — вскоре ста-
нет ясно. Парламент заслушает вице-пре-
мьера уже 23 сентября. А протесту ющие, 
в свою очередь, обещают отстаивать свои 
права и в дальнейшем. �

ОБМЕН

Доллар — 
по паспорту
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Требования о предъявлении 
физическими лицами паспортов 
при валютообменных операциях 
Национальный банк объясняет  
выполнением рекомендаций FATF.

Постановлением №278, вступившим 
в силу с 23 сентября, регулятор также 
увеличил лимит продажи наличной ин-
валюты в одни руки с 80 тыс. до 150 тыс. 
грн. (в эквиваленте) в день. 

НБУ заверяет, что информация, по-
лучаемая банками при идентификации 
клиентов-физлиц, осуществляющих ва-
лютообменные операции, является бан-
ковской тайной, доступ к ней ограничен 
и она может быть раскрыта третьим ли-
цам лишь по решению суда или в иных 
предусмотренных законодательством 
случаях. Тем не менее эксперты, а осо-
бенно простые граждане сомневаются, 
что некоторые работники обменных 
пунктов не поддадутся искушению за-
работать на такой информации, если 
представители криминальных структур 
предложат хорошую цену за данные о 
клиентах, совершивших обмен значи-
тельной суммы. 

Разумеется, крупные операции в улич-
ных обменных пунктах разумный человек 
проводить не станет. Но и носить постоян-
но при себе паспорт не всегда безопасно. 

Да и в других европейских странах 
подобные рекомендации FATF выполнять 
не спешат. Точнее, паспорт требуют, но не 
при обмене пары сотен евро или долларов. 
Трудно предположить, что данная между-
народная организация дает «точечные» 
рекомендации исключительно Украине. 

Некоторые эксперты предполагают, 
что благодаря подобному нововведению 
НБУ пытается обезопасить валютный ры-
нок от возможных спекуляций со стороны 
самих банков. Финансовым учреждениям 
будет сложно проводить крупные опера-
ции с наличной валютой (а мелкие их и не 
будут интересовать), чтобы заработать на 
колебаниях курса. 

С другой стороны, обобщенная база 
обменных операций может помочь право-
охранительным и налоговым органам 
отследить доходы и расходы чиновников, 
попавших под подозрение в причастно-
сти к реализации коррупционных схем. 
Ведь, чтобы сдать/купить валюту, нужно 
иметь легальный источник таких дохо-
дов. «Крупную рыбку», разумеется, на 
такой крючок не поймать, но и «мелочь» 
поможет улучшить показатели борьбы с 
коррупцией.

Кто уж точно выиграет от нововве-
дения НБУ, так это уличные менялы, у 
которых появится основание брать до-
полнительные копейки за соблюдение 
анонимности операций. Или Нацбанк 
забыл, что любой запрет порождает рост 
предложения на теневом рынке? �

КОМЕНТАРИЙ

Владимир ПИЛИПЕНКО, 
член Комитета ВР 
по вопросам правосудия: 

 — Этот законопроект (№9127. — Прим. ред.) 
предусматривает внедрение механизма, со-
гласно которому исполнение судебных реше-
ний о взыскании средств с государственных 
органов, предприятий или организаций будет 
осуществляться за счет госбюджета, если 
должник не имеет необходимых ресурсов. 
Кроме того, новации решают вопрос по-
гашения уже существующей задолженности 
по судебными решениям, ответственность за 
которые несет государство. 
Хочу отметить, что к изменениям нас подтал-
кивает Европейский суд по правам челове-
ка, в который обращаются наши граждане, 
не имея возможности получить законные 
выплаты. Ввиду большого количества таких 
жалоб Страсбург вынес пилотное решение, 
которым обязал Украину решить вопрос отно-
сительно исполнения решений национальных 
судов. Правда, срок исполнения пилотного 
решения уже истек, и его неисполнение в 
ближайшее время приведет к негативным 
международно-политическим последствиям 
и значительным расходам бюджета, посколь-
ку Страсбург начнет быстро рассматривать 
отложенные дела. 

Б.Обама предложил В.Януковичу совместно работать ради безопасности мира.

2 новости и комментарии



ПРИГОВОР 

Финал «колядника». 
Коррупционная нажива Зварыча «потянула» на 10 лет заключения 
АНИ ГАЛУК

Наконец-то одно из наиболее 
резонансных коррупционных дел 
последних лет (экс-председателя 
Львовского апелляционного 
админсуда Игоря Зварыча, 
обвиняемого в получении взяток в 
особо крупных размерах) дошло до 
финальной стадии — оглашения 
приговора. Печально известный 
«колядник» молча выслушал 
вердикт, но мириться с ним не 
собирается. 

Криминальная хроника 

Вскоре после того, как председа-
теля ЛААС заподозрили в получении 
взятки в размере $100 тыс., начался его 
«звездный час»: фамилия Зварыч не 
сходила со страниц изданий, звучала в 
эфире и была на устах почти у каждо-
го. Дело получило широкий резонанс 
и на протяжении 2 лет интерес к нему 
только усиливался. Однако, возможно, 
из-за длительного рассмотрения или 
из-за того, что внимание обществен-
ности с недавних пор приковано к дру-
гим громким процессам над бывшими 
правительственными чиновниками, 
судьба И.Зварыча отошла на задний 
план. Интерес к делу «реанимировался» 
только в день объявления приговора. 

Криминальная эпопея берет свое 
начало в 2008 году. 2 декабря Генпроку-
ратура возбудила против председателя 
ЛААС дело за взяточничество в особо 
крупных размерах. Во время обысков по 
месту работы и проживания И.Зварыча 
и 6 представителей суда работники 
СБУ и Генпрокуратуры изъяли $1 млн и 
2 млн грн.

Происхождение средств сам по-
до  зреваемый объяснил просто: часть 
суммы одолжил у друга, а те деньги, 
которые нашли в помещении суда, на-
звал «засевными» (мол, ими ему засеяли 
новый кабинет во время рождественских 
праздников). Тогда-то народ и прозвал его 
«колядником». 

След у ющий этап кримина льной 
хроники можно назвать «В поисках 

убежища». После того как возбудили 
дело, И.Зварыч ушел на больничный, а 
в ночь на 12 декабря исчез из поля зре-
ния правоохранителей. И только в марте 
2009-го мужчину задержали и достави-
ли в Киевское СИЗО, где он находился 
следующие 2 года. 

Тогда-то в жизни экс-судьи и на-
чался период «голодных бунтов». «В 
зна к протеста против своеволи я и 
беззакония» высоких должностных 
лиц — тогдашних Президента Виктора 
Ющенко, Генпроку рора Александра 
Ме д в е д ько и  ег о  з а ме с т и т елей — 
И.Зварыч объявил бессрочную голо-
довку, но через несколько месяцев ее 
прервал. 

В конце декабря 2009 года на то вре-
мя заместитель Генпрокурора Виталий 
Щеткин заявил, что ГПУ завершила 
расследование. Дело передали в Оболон-
ский райсуд г.Киева, который 16 октября 
прошлого года начал его рассматривать 

по существу. Уже тогда говорили, что 
слушание может затянуться на годы, 
ведь каждое выступление подсудимого 
продолжалось более часа. Кстати, это 
не единственное предположение, кото-
рое высказывали прошлой осенью. По 
некоторым прогнозам, дело «колядни-
ка» могло закончиться символическим 
наказанием. Его бывшие коллеги, сна-
чала заявлявшие, что руководитель за-
ставлял их брать взятки, со временем из-
менили показания — стали утверждать, 
что и сами мзды не брали, и И.Зварыч 
перед законом чист. 

Точка первой инстанции 

Прошел почти год, прежде чем про-
цесс вышел на финишную прямую. 
23 августа 2011 года суд удалился в со-
вещательную комнату. 19 сентября суд 
начал зачитывать решение и уже на сле-
дующий день поставил в деле точку. Как 

пишут очевидцы, И.Зварыч был в хоро-
шем настроении и не терял надежды на 
оправдательный вердикт. 

В приговоре — 8 эпизодов, касающих-
ся получения и вымогания И.Зварычем 
взяток. В частности, последний получил 
«вознаграждение» в размере $100 тыс. от 
директора предприятия «Олияр» за ука-
зание судьям принять нужное решение. 
Кроме этого, $20 тыс. получил от Петра 
Олийныка, который в то время занимал 
должность главы Львовской облгосад-
министрации, а также 100 тыс. грн. от 
адвоката Владимира Косенко в обмен 
на содействие при рассмотрении дел его 
клиентов в суде.

Также И.Зварыч, пользуясь служеб-
ным положением и втянув в противо-
правные действия в качестве пособника 
судью Вячеслава Любашевского, полу-
чил от должностных лиц ОАО «Львівобл-
енерго» и ОАО «Тернопільобленерго» со-
ответственно $15 тыс. и $5 тыс. в обмен на 
обещание решить спор в интересах этих 
предприятий. 

Суд пришел к выводу, что размер 
взяток, полученных И.Зварычем в 2007—
2008 гг., составил 963 тыс. грн. 

Несмотря на оптимизм экс-судьи, 
решение Фемиды было не в его поль-
зу — 10 лет лишения свободы и кон-
фискация всего имущества. И.Зварыча 
также лишили права занимать любые 
должности в судах и выполнять орга-
низационно-исполнительные функции в 
государственных учреждениях в течение 
3 лет после отбывания основного наказания.

Дру гой фиг у ра нт дела — В.Лю-
башевский, передававший И.Зварычу 
деньги, — получил наказание в виде 
5 лет лишения свободы с конфискацией 
имущества и лишения права занимать 
любые должности в судах в течение 
2 лет.

Впрочем, защита И.Зварыча не со-
бирается сдаваться и возлагает надежды 
на Апелляционный суд г.Киева. «Мы 
не согласны с приговором, в течение 
15 дней напишем апелляцию», — сообщил 
адвокат Станислав Цветинский. Так что 
первая часть судебной эпопеи И.Зварыча 
завершилась, впереди вторая — апелля-
ционная, которая тоже может затянуться 
на длительное время. �

И.Зварыча не слишком расстроил обвинительный приговор, ведь впереди еще апелляция.

ПРАВИЛА ЖИЗНЬ

Лето навсегда.
Переводя стрелки в марте, мы и не догадывались, 
что делаем это в последний раз
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Парламент разочаровал всех, 
кто планировал поспать 
дополнительный час в ночь на 
30 октября. В то же время граждане, 
ощущавшие дискомфорт из-за 
перевода стрелок часов, могут 
вздохнуть с облегчением: Украина 
навсегда или по крайней мере на 
ближайшие годы останется на 
летнем времени.

Как это было
Первым идею менять время предло-

жил Бенджамин Франклин (именно он 
изображен на стодолларовой купюре). 
В 1784 г., будучи американским послом 
во Франции, он анонимно опубликовал 
письмо, в котором предложил способы 
экономии свечей. Среди предложенных 
новаций была и идея о переводе стрелок 
часов. Правда, серьезно относиться к 
этому предложению политического дея-
теля не стоит. Письмо было написано в 
саркастической манере: среди прочего 
Б.Франклин рекомендовал будить пари-
жан выстрелами из пушек и ввести налоги 
на ставни на окнах.

На стыке ХІХ и ХХ вв. об этом пред-
ложении вспомнили новозеландский 
ученый Джордж Вернон Хадсон и брита-
нец Уильям Уиллет. Первыми воплотили 
теорию в жизнь немцы: они перешли 
на летнее время 30 апреля 1916 г. По-
сле двух лет участия в Первой мировой 
войне экономика Германии была исто-
щена и власть пыталась таким способом 
экономить уголь. 

Очень скоро и противники Германии 
увидели пользу от нововведения. Брита-
ния и ее европейские союзники также пе-
ревели стрелки. В следующем году новация 
была введена в России, а в 1918-м — в США. 
Однако по окончании боевых действий 
страны отказались от режима экономии, 
а заодно — от перевода стрелок. Правда, 
когда в экономике наступали трудные вре-

мена, страны снова возвращались к этой 
идее. Так, американцы решили перейти на 
летнее время после нападения Японии на 
Перл-Харбор. Многие страны так посту-
пили во время нефтяного кризиса 1973 г.

В СССР тоже неоднократно вводили 
и отменяли перевод стрелок часов. В по-
следний раз это произошло в 1981 г. С тех 

пор и доныне нашим соотечественникам 
приходилось выполнять такие действия 
дважды в год.

Оздоровительные 
инициативы

Отказаться от перевода часов предло-
жили в Партии регионов. Сначала с такой 

инициативой выступил Вадим Колесни-
ченко, который еще в апреле 2009 г. внес 
законопроект «О порядке исчисления вре-
мени на территории Украины» (№4338), 
однако, пролежав в стенах парламента 
2 года, документ был снят с рассмотрения. 
Теперь же нардепы решили урегулировать 
вопрос, приняв постановление с поч ти 
таким же названием (№8330). Автором 
инициативы был Олег Надоша.

За принятие постановления прого-
лосовали 266 народных избранников. А 
поскольку для того, чтобы оно вступило 
в силу, подпись Президента не нужна, до-
роги назад уже нет. 

Принятие изменений нардепы объ яс-
няют заботой о здоровье украинцев. Так, 
В.Колесниченко отметил: медицинские 
исследования специалистов Межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское соглаше-
ние», проведенные в период с 1994 по 2000 г., 
показали, что после перехода на летнее 
время количество вызовов скорой помо-
щи увеличивалось на 12% в первые 5 дней, 
а количество несчастных случаев за этот 
период — на 11%. «Клинические данные 
свидетельствуют о стресс-реакции на 

смену времени и у здоровых людей, при-
чем все показатели функционирования 
организма возвращаются к нормальному 
уровню лишь через 2—3 недели», — отме-
чал нардеп.

Поддерживает эту позицию и министр 
здравоохранения Александр Анищенко, 
по словам которого, адаптация организма 
человека к переходу на зимнее или летнее 
время сопровождается слабостью и сни-
жением иммунитета.

В то же время в оппозиции новаци-
ями недовольны. По их словам, не было 
проведено серьезных научных иссле-
дований, которые доказали бы вред от 
перевода времени, к тому же изменения 
осуществляют вслед за Россией. Прав-
да, справедливости ради необходимо 
сказать, что В.Колесниченко своим за-
конопроектом опередил Дмитрия Мед-
ведева, в ноябре 2009 г. в первый раз 
заявившего о том, что сомневается в 
целесообразности перехода на летнее и 
зимнее время, после чего в России и был 
запущен механизм изменений.

На то, что наши нардепы допусти-
ли существенную ошибку, указывают 
ученые. Они отмечают: правильным 
для нас является именно зимнее время. 
Поэтому если и переводить стрелки в 
последний раз, то именно в октябре. На 
эту проблему обращали внимание и рос-
сийские астрономы, однако к ним, как и 
к украинским, не прислушались.

Переходить на летнее и зимнее время 
продолжают в 80 странах мира, в том 
числе во всех европейских, кроме Рос-
сии, Беларуси, Исландии, а теперь еще и 
Украины. Очевидно, если бы перевод ча-
сов не приносил экономической выгоды, 
то Старый Свет уже бы от этого отказался. 
Однако, похоже, европейцы считают, что 
живут недостаточно зажиточно, поэтому 
вынуждены экономить. Тем более что 
лишние киловатты — удар не только по 
бумажнику, но и по экологии.

А вот в ВР убытки от изменений 
считают несущественными. По словам 
О.Надоши, ежегодные дополнительные 
расходы будут составлять около 200 млн 
грн., то есть каждому украинцу придется 
заплатить за электричество в среднем на 
5 грн. больше.

История показывает, что многие 
страны отменяли переход на летнее и 
зимнее время, а затем возвращались к 
этой практике. Поэтому не исключено, 
что и наше государство решит экономить 
средства, пусть даже за счет дискомфорта 
граждан. �

Переходить на летнее и зимнее время 
продолжают в 80 странах мира, в том 
числе во всех европейских, кроме России, 
Беларуси, Исландии, а теперь еще и Украины.

ПЕРЕРЫВ

Ожидая 
свидетелей
На 27 сентября в Печерском 
райсуде столицы запланировано 
очередное заседание по двум 
резонансным процессам — будут 
слушать «дело Тимошенко» 
и «дело Луценко». Что касается 
судьбы Ю.Луценко, то 
21 сентября суд решил сделать 
перерыв до понедельника 
в связи с необходимостью 
вызвать свидетелей. 

В тот день в суд пришел только один 
свидетель — Алексей Прилипко, который 
возглавлял департамент разведывательно-
поисковых мероприятий МВД. Должен 
был прийти еще один — бывший руко-
водитель кадрового департамента, но по 
неизвестным причинам он не почтил суд 
своим присутствием. 

В свою очередь Ю.Луценко во время 
заседания попросил вызвать в качестве 
свидетелей в один день и Николая Кур-
ко — экс-главу кадрового аппарата Ми-
нистерства внутренних дел, и Валерия 
Мельника, поскольку последний являлся 
тогда советником министра.

Поэтому до запланированной даты 
слушаний бывшее должностное лицо — 
Ю.Луценко — будет иметь время, чтобы 
немного передохнуть и подлечиться. Как 
заявила накануне заседания жена экс-
министра Ирина Луценко, ночью ее муж 
чувствовал себя плохо. 

На предыдущем заседании суд в 
который раз отказа лся освободить 
Ю.Луценко из-под стражи. В своем хо-
датайстве защита отметила ухудшение 
состояния здоровья экс-министра. По 
мнению суда, защитники не привели 
достаточно аргументов, которые бы сви-
детельствовали о том, что Ю.Луценко 
необходимо освободить. В то же время суд 
призвал руководство СИЗО, где содержат 
экс-министра, позаботиться об условиях 
для его лечения. 

Напомним: слушания по «делу Лу-
ценко» продолжаются с 23 мая 2011 
го да. Экс-главе МВД предъявили ряд 
обвинений, в частности в незаконном 
начислении пенсии его водителю, в не-
законной организации слежки в рам-
ках расследования уголовного дела об 
отравлении кандидата в президенты 
Виктора Ющенко в 2004 году, а также в 
нарушении положений постановления 
Кабмина об ограничении расходов в 
госструктурах в связи с финансовым 
кризисом. 

Между прочим, в интервью одному из 
изданий Ю.Луценко спрогнозировал, что 
суд завершит рассмотрение его уголов-
ного дела летом следующего года. Кроме 
того, экс-чиновник предположил, что его 
приговорят к лишению свободы на срок, 
который будет превышать срок заключе-
ния экс-премьер-министра Ю.Тимошенко 
на 1-2 года. �

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Банда 
в погонах 
В ответ на апелляцию 
столичной прокуратуры суд 
вынес более суровый приговор 
организованной преступной 
группе, в состав которой входили 
7 милиционеров. Из них 
4 признаны виновными 
в истязании мужчины с целью 
получения признания в 
совершении преступления.

К а к с о о бщ и л и в  п р е с с- с л у ж б е 
прокуратуры г.Киева, в прошлом году 
столичная прокуратура обжаловала 
приговор Деснянского райсуда от 13 ав-
густа 2010 года, вынесенный 7 бывшим 
работникам уголовного розыска Дес-
нянского РУ ГУ МВД в г.Киеве, в связи 
с исключением из обвинения квалифи-
цирующего признака «совершение пре-
ступлений в составе организованной 
группы» и мягкостью назначенного им 
наказания.

20 сентября этого года Апелляционный 
суд г.Киева отменил приговор суда первой 
инстанции и вынес решение, которым 
подтвердил существование организован-
ной группы из работников милиции и 
совершение ею ряда преступлений в сфе-
ре служебной деятельности, против соб-
ственности, жизни и здоровья лица (всего 
7 эпизодов преступной деятельности).

Согласно приговору суда милиционеры, 
находясь в составе организованной группы, 
применяя навыки оперативно-разыскной 
деятельности и используя властные пол-
номочия, в течение апреля — сентября 
2005 года устанавливали лиц, употребля-
вших наркотические средства и имевших 
определенные материальные ценности, с 
применением физического насилия про-
водили незаконные задержания, фальси-
фицировали материалы доследственных 
проверок и требовали у них деньги за 
непривлечение к уголовной ответствен-
ности. Также стражи порядка проводили 
незаконные обыски в их жилищах, в ходе 
которых изымали материальные ценности 
и присваивали их. 

Все подсудимые приговорены к лише-
нию свободы, а организатору преступной 
группы Д.Ярошовцу назначено наказание 
в виде 8 лет заключения с лишением права 
занимать должности, связанные с работой 
в правоохранительных органах, сроком 
на 3 года. �

Коммунальщикам больше не придется следить за временем.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Глава Государственной пенитенциарной службы Украины 
Александр ЛИСИЦКОВ: 

«С Тимошенко в камере сидят люди без уголовного 
прошлого, достаточно образованные, они ладят»

ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

Сейчас в Лукьяновском СИЗО 
небывалый наплыв 
«ВИП-постояльцев», среди них — 
бывшие министры, начальники 
служб и управлений и даже 
экс-премьер. С тех пор как взяли 
под стражу Юрия Луценко и 
Юлию Тимошенко, к нашим 
СИЗО и тюрьмам, которые 
прежде мало кого интересовали, 
приковано пристальное внимание 
общественности. Народные 
депутаты и европейские 
наблюдатели приходят сюда 
на экскурсии, журналисты 
пытаются выяснить, в каких 
условиях содержатся бывшие 
высокопоставленные чиновники, 
и делают прогнозы по поводу того, 
где те будут отбывать наказание. 
Оценив верность пословицы «От 
тюрьмы да сумы не зарекайся», 
многие поняли важность и самой 
пенитенциарной системы, которая 
все еще находится в состоянии 
реформирования. Насколько 
условия содержания в наших 
изоляторах, колониях и тюрьмах 
соответствуют европейским 
стандартам, что изменилось после 
того, как пенитенциарная служба, 
находившаяся в ведении МВД, 
была подчинена Минюсту, 
какие перемены ждут ее после 
принятия нового УПК — 
об этом в эксклюзивном 
интервью «ЗиБ» рассказал 
глава Государственной 
пенитенциарной службы Украины 
Александр ЛИСИЦКОВ. 

«В Европе на каждого 
осужденного приходится 4 м2, 
а у нас — всего 2»

— Александр Владимирович, ОБСЕ и 
ЕС рекомендуют государствам — чле-
нам Союза использовать модель орга-
низации пенитенциарной системы, на-
ходящейся в подчинении Министерства 
юстиции. У нас несколько лет назад 
пенитенциарная служба, находившаяся 
в ведении МВД, была подчинена Минюс-
ту. Между тем, по мнению некоторых 
экспертов, для постсоветской Украины 
более естественной и привычной была 
ранее существовавшая модель. Как по-
вашему, успешным ли был этот переход?

— Действительно, при вступлении 
Украины в Совет Европы наша страна 
взяла на себя ряд обязательств, среди 
которых и обеспечение функционирова-
ния уголовно-исполнительной системы 
в сфере ведения Минюста. В 1996 году 
эксперты комиссии Европейского Союза 
и Совета Европы в течение почти двух 
месяцев изучали украинское законода-
тельство, нормативные акты, которые 

регламентируют исполнение наказаний 
и практику их применения. Тщательно 
проверили 22 учреждения уголовно-
исполнительной системы в 8 областях 
Украины. По результатам мониторинга 
СЕ в январе 1997 года опубликовал доклад 
«Оценка тюремной системы Украины» с 
конкретными рекомендациями по поводу 
дальнейшего реформирования системы 
исполнения наказаний, в том числе соз-
дания пенитенциарной службы как авто-
номной государственной организации. 

С учетом этих рекомендаций 22 апре-
ля 1998 года Президент подписал указ о 
создании Госдепартамента по вопросам 
исполнения наказаний. А в 1999-м де-
партамент вывели из структуры МВД и 
сделали центральным органом исполни-
тельной власти, который непосредственно 
подчинялся Кабмину и реализовывал еди-
ную государственную политику в сфере 
исполнения уголовных наказаний. 

А уже в мае 2006-го было подписано 
постановление Кабмина, согласно нему 
деятельность Госдепартамента по вопро-
сам исполнения наказаний, правопре-
емником которого стала наша служба, 
координируется Кабмином через Минюст.

Совсем недавно, в конце 2010 года, 
глава государства реорганизовал Де-
партамент по вопросам исполнения 
наказаний и создал Государственную 
пенитенциарную службу. Хочу отметить, 
что это решение отображает стратегиче-
ский курс нашей страны на социальную 
переориентацию процесса исполнения 
наказаний с учетом международных 
стандартов и обязательств, взятых на себя 
Украиной. И Совет Европы надлежащим 
образом оценил предпринятые Украиной 
шаги. По этому поводу есть заключения 
экспертов СЕ и Европейского комитета по 
предотвращению пыток. То есть основное 
обязательство Украины перед СЕ в отно-
шении реформирования пенитенциарной 
системы выполнено — сегодня ведомство 
демилитаризовано, выведено из подчине-
ния силовому ведомству. Мы полностью 
выполнили Европейские пенитенциарные 
правила 2006 года, п.71 которых гласит: 
«За пенитенциарные учреждения должны 
отвечать органы государственной власти, 
не подчиненные военному ведомству, 
полиции и не связанные с уголовным 
расследованием». 

Я лично оцениваю эти перемены по-
зитивно. Ну а успешность выполнения 
данного решения, думаю, покажет время.

— И все-таки исторически так 
сложилось, что ваша служба долгое 
время была тесно связана с МВД. На-
сколько безболезненно прошло это 
«разделение»?

— На самом деле у нас и сейчас 
очень дружеские, партнерские и рабочие 
отношения с коллегами из МВД. У пени-
тенциарной службы по-прежнему есть 
совместные с МВД инструкции по ряду 
направлений. Ведь мы действительно во 
многом взаимосвязаны, в том числе тес-
но взаимодействуем по части раскрытия 

преступлений. Эту работу мы тоже ведем 
и стараемся помогать органам внутренних 
дел, СБУ, прокуратуры. 

Да, связи остались, но при этом наши 
полномочия разделены. И, думаю, это 
неплохо, потому что таким образом госу-
дарство защищает гражданина, который 
попадает в места лишения свободы. Он 
больше защищен от давления со стороны 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, которые проводили следственные 
или оперативно-разыскные мероприятия. 
Это связано с процессом демократизации 
общества, с соблюдением прав человека. 

— Какие проблемы пенитенциарной 
системы являются сегодня наиболее 
острыми?

— Конечно, когда служба вышла 
из структуры МВД, стали очевидными 
некоторые проблемы. Например, к со-
жалению, исторически так сложилось, 
что у нас практически нет своих учебных 
заведений. Ведомство имело юридиче-
ский колледж в Чернигове и два училища 
повышения квалификации сотрудников 
в Днепродзержинске и Белой Церкви. 
Причем в Днепродзержинске училище 
создано на месте лечебно-трудового про-
филактория. Место не самое лучшее, 
вокруг заводы, предприятия. Своего 
вуза у пенитенциарной службы не было. 
Как, не имея надлежащей учебной базы, 
можно дальше развиваться и готовить 
высококвалифицированный персонал? 

— Разве обычный специалист, за-
кончивший юридический вуз, не сможет 
работать в вашей системе?

— Дело в том, что у пенитенциарной 
системы — своя специфика. Чтобы успеш-
но работать здесь, нужно знать историю 
и традиции как мест лишения свободы, 
так и тех, кто там отбывает наказание, 
особенности их психологии. Ведь у нас 
содержатся и люди с нарушенной психи-
кой, и рецидивисты, и другие категории 
граждан, требующих особого внимания. 
Есть специфика условий содержания, 
режима, охраны. Нужно учить сотрудни-
ков, как правильно организовать охрану, 
проводить воспитательную работу. Ведь 
внутри учреждений, к сожалению, тоже 
совершаются преступления, бывают 
нарушения распорядка дня. Чтобы это 
предотвратить, нужно провести целый 
комплекс мероприятий режимно-про-
филактического, воспитательного и пси-
хологического характера. 

Свой вуз нам был жизненно необхо-
дим. И вот в этом году, впервые за историю 

существования ведомства, мы открыли 
свое высшее учебное заведение, и уже со-
стоялся первый набор. Институт уголов-
но-исполнительной службы открылся на 
базе Академии МВД. Мы набрали 173 че-
ловека на стационарное отделение, и будет 
около 200 заочников. Можно сказать, что 
эти ребята станут особенными юристами, 
поскольку они будут изучать специфику 
пенитенциарной системы. 

Многие из них настоящие патриоты: 
мы им рассказывали, какая у нас тяже-
лая служба, но они все равно рвутся «на 
передовую». Мы гордимся тем, что у нас 
есть даже свои династии, семьи, в которых 
в системе работало несколько поколений. 
Я считаю, что главным приоритетом для 
руководства пенитенциарного ведомства 
должны быть сотрудники. Если мы будем 
обеспечены квалифицированными кад-
рами и эти кадры будут под надлежащей 
опекой государства, то выполним все тре-
бования, которые выдвигают европейские 
эксперты и руководство нашей страны.

Вообще, в уголовно-исполнительной 
системе все взаимосвязано, нельзя что-
то выбросить или проигнорировать… 
Скажем, если человек содержится в не-
надлежащих условиях, у него нарушается 
психологическое равновесие, он начинает 
нервничать, выражать недовольство и 
теми, кто его содержит, и властью, и го-
сударством… Если же он более или менее 
удовлетворен условиями и отношением, 
то с ним проще будет заниматься воспи-
тательной работой, проводить мероприя-
тия по ресоциализации — подготовке к 
возвращению в общество. 

Увы, у нас ситуация с содержанием и 
подследственных, и осужденных непро-
стая. Большинство следственных изо-
ляторов имеют старые коммуникации, 
здания нуждаются в капремонте. Из 
32 СИЗО 14 построены более 100 лет на-
зад, 5 — свыше 200 лет назад. Львовский 
следственный изолятор скоро отметит 
400-летие. Можно представить, в каком 
они состоянии. Более того, если в Европе 
на каждого осужденного приходится 4 м2 

площади, то у нас в среднем — 2 (при этом 
с 1 января 2002 года мы переходим на ев-
ропейские нормативы и площадь должна 
быть увеличена до 4 м2). 

В общем проблем у Государственной 
пенитенциарной службы много. Это несо-
ответствие отечественного законодатель-
ства положениям международно-правовых 
актов в сфере соблюдения прав осужденных 
и лиц, взятых под стражу (прежде всего это 
касается избрания меры пресечения в виде 
взятия под стражу на стадии досудебного 
следствия), пока что ненадлежащее ме-
дицинское обеспечение, низкий уровень 
социальной защиты и низкие зарплаты 
рядовых сотрудников, недостаток спец-
техники, средств современной охраны, 
критическое финансовое состояние наших 
производственных предприятий. У нас 
огромное хозяйство — 128 промышленных 
и 11 сельхозпредприятий. К сожалению, за 

предыдущие годы вся эта производствен-
ная база была раскомплектована, вывезена, 
технологическое оборудование сдано на 
металлолом. Теперь нам приходится это 
восстанавливать…

«Государственной 
пенитенциарной службе 
необходимо вернуть 
особый статус»

— Какие недостатки вы бы выделили 
в нынешней модели пенитенциарной 
системы?

— В целом нынешняя модель отве-
чает европейским стандартам. Кстати, 
аналогично организована система ис-
полнения наказаний в РФ, некоторых 
других постсоветских и европейских 
странах. Но, мне кажется, с учетом важ-
ности поставленных перед нашей службой 
задач, эту схему можно было бы откор-
ректировать. Думаю, Государственной 
пенитенциарной службе необходимо 
вернуть особый статус. Ведь это дало бы 
возможность оперативно решать вопросы 
назначения на должности сотрудников, 
издания нормативно-правовых актов, по-
зволило избежать волокиты при решении 
многих проблем. Над данным вопросом 
мы и работаем сейчас вместе со специа-
листами Министерства юстиции.

— В свое время пенитенциарная 
служба неоднократно обращалась за по-
мощью к Кабмину, но так и не получила 
необходимого финансирования. Измени-
лась ли ситуация после смены власти? 

— Сейчас в этом отношении есть 
существенные сдвиги к лучшему. Напри-
мер, впервые в истории существования 
нашего ведомства из бюджета целенаправ-
ленно выделено 86 млн грн. для приобре-

тения новейшего медицинского оборудо-
вания, диагностической аппаратуры. Мы 
уже закупили рентгеновские аппараты, 
стоматологическую технику. Как я уже 
говорил, недавно Правительство помогло 
нам открыть свой вуз. 

Буквально месяц назад по нашему 
обращению Кабмин принял решение о 
выделении еще 21 млн грн. Примерно 
около 7 млн из них пойдет на повышение 
зарплаты рядовым сотрудникам, пусть 
всего на 100—300 грн., но все равно это 
плюс. А часть пойдет на приведение в 
порядок тех общежитий, коммуника-
ций, которые находятся на балансе на-
ших учреждений. Ведь исправительные 
учреждения — это своего рода мини-
города, там есть и больницы, и парикма-
херские, и магазины. Есть своя тепловая 
и электростанция, очистные сооружения, 
и все это должно беспрерывно работать. 
К сожалению, за последние годы пенитен-
циарное хозяйство было или полностью 
разрушено, или приведено в плачевное, а 
иногда и в аварийное состояние. 

Одним словом, сейчас мы чувствуем под-
держку. И это не пустые слова. На будущий 
год мы внесли свои предложения по пово-
ду формирования бюджета. Но если даже 
сравнивать 2010-й и 2011-й, то бюджетное 
дотирование увеличилось примерно на 
17%. В следующем году эта сумма должна 
вырасти еще на 165 млн грн., или на 6,8%. 
Но это еще не окончательная цифра. Я пре-
красно понимаю, что все наши потребности 
государство удовлетворить сейчас не может, 
есть и более приоритетные категории — 
учителя, врачи, пенсионеры. Но вместе с тем 
я рад, что на нас обратили внимание — в 
том числе, возможно, благодаря и средствам 
массовой информации. 

— В проекте нового УПК, помимо 
привычных мер пресечения, вводятся и 
новые — например, личное обязатель-
ство и домашний арест. К тому же 
новый кодекс фактически обязывает 
следователей и судей использовать 
меры пресечения, не связанные с лише-
нием свободы. По-вашему мнению, по-
может ли это разгрузить СИЗО?

— В некоторой мере, думаю, поможет, 
во всяком случае я на это надеюсь. Ведь се-
годня имеет место не всегда взвешенный 
подход судей к избранию меры пресе-
чения: взятие под стражу применяется 
слишком активно. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что в первом полугодии 
в СИЗО прибыло 32714 арестованных 
лиц, в то же время за указанный период 
в учреждения исполнения наказаний из 
СИЗО отправлено 25897 осужденных, тог-
да как из мест предварительного заклю-
чения освободили по разным причинам 
4271 человека. Часть из них были признаны 
невиновными, к другим применено нака-
зание, не связанное с лишением свободы.

В общем мы позитивно оцениваем 
реформирование действующего УПК, в 
свое время специалисты пенитенциарной 
службы активно вносили свои предложе-

ния, участвовали в заседаниях рабочей 
группы.

— Какая из предусмотренных про-
ектом нового УПК мер пресечения яв-
ляется наиболее прогрессивной и пер-
спективной?

— Самая перспективная, по моему 
мнению, — личное поручительство. Оно 
состоит в получении у одного или не-
скольких заслуживающих доверия людей 
письменного обязательства о том, что 
они ручаются за явку подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого по вызову и 
обязуются при необходимости доставить 
его по первому требованию лица или ор-
гана, в производстве которого находится 
уголовное дело.

— Приведет ли к разгру зке ко -
лоний и тюрем декриминализация 
экономических преступлений?

— Мы — за декриминализацию 
экономических преступлений и свою 
точку зрения по этому поводу высказали 
и на заседаниях парламентского комитета, 
и в Кабмине, и в Администрации Пре-
зидента. Мы принимали участие в том 
числе и в реформировании УПК, вносили 
свои обоснованные предложения. Думаю, 
декриминализация такого вида преступ-
лений позволит частично разгрузить ко-
лонии и как следствие улучшить условия 
содержания заключенных. 

Эти граждане в любом случае будут 
находиться в нашем поле зрения, ведь 
в системе пенитенциарной службы есть 
уголовно-исполнительная инспекция, 
на учете которой находятся граждане, 
отбывающие альтернативные наказания. 
При этом, конечно, есть и соответству-
ющее взаимодействие с милицией. 

Любой может оступиться, и в этом слу-
чае государство предоставляет возмож-
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начальник Управления по 

работе с персоналом УМВД 

в Донецкой области.

С 31 марта 

2010 г. — руководитель 

Государственного 

департамента по вопросам 

исполнения наказаний, 

с 24 декабря 2010 г. — 

глава Государственной 

пенитенциарной службы.

За добросовестное 

исполнение служебных 

обязанностей неоднократно 

был представлен к 

государственным и 

ведомственным наградам.

«Мы — за декриминализацию экономических 
преступлений, что позволит частично 
разгрузить колонии и как следствие улучшить 
условия содержания заключенных».

4 от первого лица



ность исправиться, встать на праведный 
путь. А как человек этим шансом вос-
пользуется — это уже другое дело. Если 
он опять совершит правонарушение, не 
возместит нанесенный преступлением 
ущерб, то может вскоре отправиться в 
места лишения свободы.

«Никаких особых условий для 
ВИП-заключенных не создано»

— Сегодня вся общественность на-
блюдает за громкими судебными процес-
сами, в первую очередь над Ю.Тимошенко 
и Ю.Луценко. В каких условиях содержат-
ся ВИП-заключенные, в каких камерах 
сидят, с кем и сколько раз в день имеют 
право встречаться?

— Как уже неоднократно информи-
ровали общественность и СМИ пресс-
служба ведомства и руководство Киев-
ского СИЗО, и Ю.Тимошенко, и Ю.Луценко 
содержатся с соблюдением всех законов, 
правовых и санитарно-гигиенических 
норм. Никаких особых условий для, как 
вы выразились, ВИП-заключенных не 
создано, они сидят в самых обычных ка-
мерах. Юлия Владимировна содержится 
в трехместной камере общей площадью 
15,68 м2 (5,2 м2 на человека). Вместе с ней 
там еще две женщины. 

Ю.Луценко также находится в мало-
местной камере, раньше там содержались 
еще двое подсудимых, сейчас, кажется, 
один. Но, если честно, камера узкая, тес-
ная, особо «не разгуляешься». 

Ка меры, в которы х содержатся 
Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, типовые. 
Каждая оборудована отгороженным сан-
узлом, умывальником, столами и лавка-
ми для сидения. В них есть вентиляция, 
достаточно большие окна, радиоточка. 
Установлены маленький холодильник, 
телевизор и вентилятор. Понятно, что это 
не санаторий. Но учитывая, что этот СИЗО 
переполнен (есть камеры, в которых нахо-
дятся по 20—25 человек), Ю.Тимошенко и 
Ю.Луценко содержатся в нормальных для 
СИЗО условиях. 

Что касается свиданий, то лица, взя-
тые под стражу, имеют право на встречи 
наедине с защитником без ограничения 
количества и продолжительности таких 
свиданий в свободное от осуществления 

следственных действий время. Поскольку 
в соответствии с решением Печерского 
райсуда г.Киева жена Юрия Витальевича 
является его защитником по уголовно-
му делу, также как дочь и муж Юлии 
Владимировны, то они пользуются всеми 
указанными правами и могут часто ви-
деться со своими родственниками. 

— Скажите, для Ю.Тимошенко и 
Ю.Луценко сокамерников подбирали с 
учетом социального статуса последних, 
психологических особенностей и т.д. или 
распределение по камерам происходит 
случайным образом?

— Конечно, мы подбирали, чтобы их 
соседями не оказались ранее судимые. Ну 
и, конечно, смотрим чисто по-человечески, 
чтобы у людей была психологическая со-
вместимость. Возникновения конфликт-
ной ситуации допустить нельзя ни в коем 
случае. Да и нормативные документы нам 
это предписывают. У нас в штате есть соц-
работники, психологи, которые беседуют 
с людьми, изучают дело, стараются найти 
таких, у кого приблизительно одинаковое 
образование, интеллект, интересы. 

Насколько я знаю, с Ю.Тимошенко в 
камере сидят люди без уголовного про-
шлого, достаточно образованные, они 
ладят. 

«В СИЗО психологически очень 
тяжело. Даже из-за того, что 
человек просто там находится, 
его здоровье уже может быть 
подорвано»

— В Лукьяновском СИЗО — небывалый 
наплыв «ВИП-клиентов», в первую оче-
редь бывших высокопоставленных чи-
новников. Меняли ли вы что-то в связи 
с этим? Что вообще может позволить 
себе содержащийся в СИЗО не стесненный 
в средствах подследственный? 

— Вообще-то, по закону предоставле-
ние каких-либо льгот или преимуществ 
независимо от имущественного положе-
ния и бывших заслуг тех, кто находится 
в местах предварительного заключения, 
не допускается. Камер с повышенным 
комфортом в наших СИЗО нет! Оплата 
за улучшенные условия содержания не 
предусмотрена.

Заключенным бесплатно, по единым 
нормам, установленным Кабмином, 
предо ставляются питание, индиви-
дуальное спальное место, постельные 
принадлежности и т.д. По этим же сооб-
ражениям спецмагазинов в СИЗО тоже 
нет. Содержащиеся под стражей имеют 
право покупать в течение месяца в ма-
газине следственного изолятора по без-
наличному расчету продукты питания и 
первой необходимости на сумму до одной 
минимальной заработной платы. Кроме 
того, они могут заказывать через торговую 
сеть письменные принадлежности, газеты 
и книги — уже без ограничения.

В связи с поступлением ВИП-под-
следственных мы в СИЗО ничего не меня-
ли. В последнее время к нам в Киевский 
следственный изолятор «на экскурсию» 
часто приходят народные депутаты. Ар-
сений Яценюк недавно заходил, ему там 
все показали. Я потом в СМИ разные 
высказывания по этому поводу слышал. 
Не знаю, что они ожидали увидеть. Ев-
роремонта, конечно, нет. Мы объясняли, 
что этому объекту нужно было раньше 
уделять внимание, а не сейчас. Почему 
раньше о СИЗО никто не вспоминал?

Год назад новому начальнику Киев-
ского следственного изолятора пришлось 
вывезти с территории более 20 самосва-
лов мусора. СИЗО был буквально завален 
горами мусора, который не вывозился и 
складировался на территории. Наруша-
лись все санитарные нормы. Теоретиче-
ски это был потенциальный рассадник 
всевозможных инфекций. За небольшое 
время новое руководство успело все при-
вести в относительно удовлетворительный 
порядок: заасфальтировали дорожки, по-
белили, частично заменили коммуникации. 
Пришлось отремонтировать помещения 
столовых, кухонь, закупить современное 
оборудование. Также привели в порядок 
и медицинскую часть. Еще недавно ситуа-
ция там была, прямо скажем, удручающая. 
Конечно, сейчас в СИЗО не «люкс», но более 
или менее нормальные условия содержания 
под стражей уже обеспечены. 

А вообще, мы в первую очередь ста-
раемся уделять внимание корпусам, в 
которых содержатся несовершеннолетние, 
женщины, инвалиды — те, кому в этих 
условиях приходится наиболее тяжело. 
Там мы провели ремонт, заменили окна. 

Кстати, в середине октября текущего 
года откроем в Киевском СИЗО новый 
корпус для содержания арестованных 
женщин. Его начали возводить еще в 
2006 году, но строительство было замо-
рожено. Самое страшное в этом то, что на 
этот объект не было никакой согласова-
тельной документации. Пришлось снова 
решать эти вопросы. В прошлом году мы 
возобновили строительство, получили по-
ддержку от Правительства. И сейчас уже 
завозим мебель.

— Новый корпус построен уже по ев-
ропейским стандартам?

— За основу взят швейцарский проект. 
В одной камере предусмотрено содержание 
не более 8 лиц, в некоторых вообще по 2—
4 человека. Во всех камерах — современный 
туалет, умывальник, радио, ТВ, обычное 
и дежурное освещение, мебель, при-
нудительная вентиляция, в некоторых 
камерах есть даже душ. В этом корпусе 
соответствующая система охраны, видео-
наблюдения и оповещения, новое лифто-
вое хозяйство. Есть классы для занятий, 
мастерские, спортивная и гигиенические 
комнаты. 

— Многие подследственные жалу-
ются на некачественное оказание ме-
дицинской помощи, на невнимательное 
отношение врачей, которые в любых 
случаях предлагают принять анальгин.

— Вопрос со снабжением медикамен-
тами, с лечением уже решен, увеличен 
штат медработников. Мы провели переат-
тестацию. Чтобы подобрать нормальных 
специалистов, увеличили зарплату. 

— А почему возникали проблемы с об-
следованием Ю.Тимошенко, Ю.Луценко? 
Почему врач и медсестра экс-премьера 
могли посетить ее только в составе 
комиссии?

— Думаю, в этом случае имеет мес-
то определенное манипулирование об-
щественным мнением оппозиционными 
политиками. Могу заверить: на все вопросы, 
касающиеся здоровья, мы реагируем опера-
тивно, каждое обращение упомянутых лиц 
немедленно рассматривается. Начальник 
изолятора сразу же обращается к судье, 
пос ле чего приезжают специалисты. Кстати, 
далеко не к каждому человеку приезжают 
комиссии Министерства здравоохранения 
во главе с первым замминистра. Иногда 
ВИП-подследственные сами отказываются 
от обследования. Приведу пример: когда 
доктора приехали к Ю.Луценко, он сначала 
нервничал и отказался общаться с меди-
ками.

Но когда с ним поговорили медработ-
ники и руководство СИЗО и выяснили, 
что он согласен обследоваться, его сразу 
же отвезли в столичный диагностический 
центр, сделали компьютерную томогра-
фию и УЗИ органов брюшной полости. 
Результаты обследования мы не обна-
родуем. Жена Ю.Луценко по собственной 
инициативе рассказывает, что у него 
цирроз печени. К Ю.Луценко приходили 
доктора, осмотрели, пропальпировали и 
удивились: как можно, не проведя пол-
ного обследования, утверждать, что у него 
такой серьезный диагноз? 

Мы и Ю.Тимошенко объясняли, что 
информация о ее здоровье разглашена 
не будет, конфиденциальность мы гаран-
тируем. Это же здоровье и очень личная 
информация о человеке. Понятно, что 
в СИЗО психологически очень тяжело. 
Даже из-за того, что человек просто там 
находится, его здоровье уже может быть 
подорвано.

— Какой бы вы хотели видеть укра-
инскую пенитенциарную систему лет 
так через 10?

— Мы не мечтатели и не можем ис-
ходить только из своих желаний. Нужно 
объективно оценивать наши возможности 
и стараться как можно эффективнее их 
реализовать. 

Хотелось бы, чтобы к этому времени 
была усовершенствована государственная 
политика в сфере исполнения уголовных 
наказаний, вырос уровень социальной 
направленности нашей службы, защи-
щенности персонала.

Вообще же, для того чтобы претворить 
мечты в жизнь, мы создали специальную 
программу, разработали концепцию мо-
дернизации нашей службы, в которой 
очертили приоритеты развития, напра-
вили ее в Минюст, Кабмин и Админи-
страцию Президента. Мы расписали по 
пунктам, что в нашей службе, как и в ка-
ком году должно меняться. Думаю, все на-
меченное мы и за 5—10 лет не выполним. 
Но можем многое успеть и приложим для 
этого максимум усилий. �

«Камер с повышенным 
комфортом в наших СИЗО нет!»

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Первые в методологии.
«Хозяйственники» разработали механизм проверки 
работы своих коллег

 � Окончание, начало на стр.1

Финансовые ожидания

Вряд ли кадровые ротации способны 
вызвать существенные дискуссии на 
конференции, но к чему делегаты, бес-
спорно, будут готовиться — так это 
к общению с главой Государственной 
судебной администрации Русланом 
Кирилюком. Скорее всего, именно он 
выступит с докладом о финансовом и ма-
териальном обеспечении хозяйственных 
судов в этом году.

Очевидно, что за год проблем нако-
пилось немало. Например, неоднократно 
о своем недовольстве работой ГСАУ го-
ворили в Одесском апелляционном хо-
зяйственном суде, который недополучил 
выплаты пожизненного денежного содер-
жания. «Впервые в жизни я столкнулся с 
такой ситуацией, когда орган правосудия 
вынужден просить денег у бюрократиче-
ского органа, который подчиняется неиз-
вестно каким законам. Если мы не сделаем 
выводы из этого конкретного случая, то 
нас и дальше будут унижать» — так оха-
рактеризовал эту ситуацию председатель 
суда Валерий Балух.

Можно не сомневаться, что не до-
вольны и другие законники, ведь обще-
известно, что материальное обеспечение 
судебной системы оставляет желать луч-
шего. Поэтому Р.Кирилюку следует гото-
виться к трудному разговору.

Однако А.Удовиченко попросил 
чле нов совета подойти к обсуждению 
финансовых проблем рационально, а не 
эмоционально. «Нужно искать ответ на во-
прос в нормальном рабочем режиме, а не 

так — ликвидируем ГСАУ», — призывал 
председатель ССХС.

Также А.Удовиченко рассказал, что 
планирует на конференции обратить 
внимание на обеспечение судей жильем. 
«Этот вопрос нужно поднимать, а также 
помочь Р.Кирилюку в его реализации», — 
отметил председатель совета.

Скоро будут гости...

Кроме подготовки к будущей кон-
ференции ССХС определился с планами 
работы и на ближайшее время. Так, в сен-
тябре члены совета посетят три суда для 
изучения организации их работы.

Представителей органа самоуправле-
ния следует ожидать в хозяйственных су-
дах АР Крым, Днепропетровской и Харь-
ковской областей. Планировалось, что 
члены ССХС уже в этом месяце посетят и 
Киевский апелляционный хозяйственный 
суд, однако А.Удовиченко обратил внима-
ние на то, что в сентябре все загружены 
работой, поэтому столичный суд будет 
ожидать проверки в октябре. 

Посещая эти суды, члены совета смо-
гут воспользоваться Методическими 
рекомендациями относительно изучения 
организации деятельности судов, которые 
они приняли на этом же заседании. 

В рекомендациях «хозяйственни-
ки» определили, что после изучения 
состояния дел в суде у членов рабо-
чей группы будет месяц на то, чтобы 
оформить результаты проверки. После 
этого подготовленные материалы нуж-
но предоставить председателю суда, 
который получит столько же времени на 
подготовку информации относительно 

организации работы и устранения не-
достатков. 

Стоит отметить, что на нехватку вре-
мени для подготовки к встрече с советом 
после проведения проверки жаловался 
председатель Хозяйственного суда Одес-
ской области Валентин Продаевич. По его 
словам, у него было всего несколько дней, 
чтобы обработать 60 страниц справки, в 
которой были указаны недостатки в орга-
низации работы его суда. Но, несмотря на 
это, ССХС рекомендовал Высшему совету 
юстиции освободить его от администра-
тивной должности.

Также в совете обратили внимание на 
то, что после проверки в суде следует про-
вести расширенное совещание с закон-
никами и работниками аппарата. Иначе 
может сложиться впечатление, что члены 
совета покинули суд тайно. 

В свою очередь А.Удовиченко об-
рати л внима ние на то,  что иногда 
выявленные факты следует дополни-
тельно проверить и не нужно зря вол-
новать коллектив — лу чше сделать 
паузу. Поэтому члены совета решили 
собраться на расширенное совещание 
либо после завершения проверки, либо 
после оформления ее результатов — в 
зависимости от обстоятельств.

После получасового обсуждения ре-
комендаций за них проголосовали все 
присутствующие члены совета. «Передо-
вики по сравнению с другими советами 
судей. Есть положения и о резерве, и о 
рассмотрении жалоб, и методологиче ские 
рекомендации приняли», — похвалил 
своих коллег А.Удовиченко. Теперь глав-
ное, чтобы правила дали положительные 
результаты. �

ВЕРХОВНЫЙ СУД

Пленум без сюрпризов.
Несмотря на ожидания журналистов, 
верховные законники своего руководителя не избирали, 
а «колдовали» над представлением в КС
МАРИНА ЗАКАБЛУК

В последнее время Верховный Суд 
живет в предчувствии перемен. 
Перемен не только законодательных, 
касающихся полномочий и состава 
наивысшего судебного органа, но и 
должностных. Судьба одних — 
в руках парламентариев, других — 
Пленума ВС, который уже до конца 
октября должен избрать нового 
Председателя наивысшего судебного 
органа нашего государства.

В ожидании смены руководителя

После заседания 11 марта, когда празд-
нование 88-й годовщины создания ВС было 
омрачено попыткой выразить недоверие 
его руководителю Василию Онопенко, Пле-
нум больше не собирался. Пауза затяну-
лась, и журналисты терялись в догадках: 
как же в настоящее время обстоят дела у 
«верховных» вершителей правосудия? Ведь 
известно только одно: 29 сентября заканчи-
вается 5-летнее пребывание В.Онопенко у 
руля Суда, а «Пленум по вопросу избрания 
Председателя ВС созывается не позже одно-
го месяца со дня прекращения полномочий 
предыдущего Председателя». То есть до 
29 октября коллегиальный орган должен 
избрать руководителя.

И вот наконец стало известно: 16 сен-
тября состоится Пленум Верховного Суда. 
В повестке дня два вопроса: об обращении 
в Конституционный Суд и об утвержде-
нии Положения о Научно-консультатив-
ном совете при ВС. В этот раз журналисты 
были готовы к неожиданностям: даже 
предполагали, что в повестке дня может 
быть «засекреченный» вопрос.

Впрочем, их ожидания не оправда-
лись: Пленум ограничился рассмотре-
нием двух вопросов, причем обсуждение 
одного из них вызвало острую дискуссию. 
На этот раз корреспонденты сами по-
шли в наступление и поинтересовались 
у В.Онопенко, будет ли он во второй раз 
соревноваться за кресло руководителя. 
Он ответил, что баллотироваться будет.

Уголовная юрисдикция против 
административной

Больше всего времени на собрании по-
святили обращению в КС с просьбой дать 
толкование положений стст.97, 110, 234, 
236 Уголовно-процессуального кодекса и 
стст.3, 4, 17 Кодекса административного 
судопроизводства в контексте положений 
ст.55 Конституции. Законники хотели 
бы услышать ответ на вопрос: суд какой 
юрисдикции (уголовной или админи-
стративной) должен рассматривать дела 
об обжаловании бездействия органов до-
знания, следствия и прокуратуры (если 
не принято надлежащее процессуальное 
решение по заявлению или сообщению о 
преступлении). Также служителей Фемиды 
интересует, в порядке какого процессуаль-
ного закона должно осуществляться судо-
производство по таким делам.

«Основанием для конституционного 
представления стала практика неоди-
накового применения указанных по-
ложений УПК и КАС судами уголовной 
и административной юрисдикции», — 
отметил В.Онопенко. Оказывается, одни 
суды органы дознания, следствия или 
прокуратуры определяют как субъекты 
властных полномочий (решение таких 
споров входит в компетенцию админсу-
дов), другие — как органы, осуществля-
ющие свои процессуальные полномочия 
в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законом.

Еще в 2008 году Пленум ВС должен 
был принять соответствующее поста-
новление, чтобы урегулировать этот 
вопрос, однако судьям не удалось найти 
общий язык, поэтому суды так и не полу-
чили разъяснений. Теперь же Высший 
специализированный суд по рассмотре-
нию гражданских и уголовных дел, для 
которого эта проблема стала головной 
болью, попросил ВС обратиться в КС.

Прис у тствовавший на собрании 
секретарь третьей судебной палаты 
Высшего административного суда Васи-
лий Юрченко отметил, что у них не возни-
кает проблем с этими делами, поскольку 
они их не рассматривают. «Неодинаковое 
применение процессуальных моментов 
было до 2009 года. Тогда Судебная палата 
ВС по административным делам опре-
делилась по данному вопросу: эти дела — не 
административные. С тех пор мы четко 
придерживаемся этой позиции», — под-
черкнул представитель ВАС.

По его словам, КС еще в 2001 году 
выразил мнение по поводу дел об об-
жаловании бездействия упомянутых 
выше органов. Проблему можно ре-
шить элементарно, но не без помо-
щи законодательных инструментов: в 
отдельных статьях УПК к словам «обжа-
лование действий, постановлений орга-

нов дознания, следователя, прокурора» 
необходимо добавить «обжалование без-
действия». За 10 лет никто пробел так и 
не заполнил.

«Можно обратиться в Верховную Раду, 
чтобы в законодательном порядке урегу-
лировать вопрос. Однако на это нужно 
много времени, а вопрос следует решить 
уже сегодня», — отметил В.Онопенко. 
Кстати, 7.04.2011 ВСС определением 
приостановил рассмотрение дела по жа-
лобе на бездействие должностных лиц 
Генпрокуратуры до «решения вопроса 
относительно толкования отдельных по-
ложений УПК». «Граждане обращаются в 
админсуды с жалобами — те отказывают, 
в общие — те тоже отказывают. Нужно 
определиться», — выразил общую обес-
покоенность заместитель председателя 
ВСС Станислав Мищенко.

Судьи еще долго спорили: одни гово-
рили, что это проблема законодательного 
характера, а не  толкования и КС ничего 
не разъяснит. Другие же поддерживали 
конституционное представление. В конце 
концов Пленум определился: обращение в 
КС не направлять (15 человек представле-
ние поддержали, 17 были против). 

Также Пленум утвердил Положение о 
Научно-консультативном совете при ВС, 
разработанное на основании ст.46 закона 
«О судоустройстве и статусе судей», и но-
вом личном составе этого органа. �

P.S. Возможно, сюрпризов стоит 
ожидать после следующего Пленума ВС, 
который состоится 30 сентября. Ведь 
20 сентября на сайте наивысшего судеб-
ного органа появилось сообщение о том, 
что именно в последний день этого меся-
ца коллегиальный орган должен избрать 
Председателя ВС. И уже сейчас можно 
предсказать, что на Пленуме будут и 
словесные баталии, и дискуссии, и в конеч-
ном итоге неожиданный финал.

С.Мищенко ушел с заседания ни с чем: люди в красных мантиях 

не помогли решить проблему ВСС.
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Обсудить будущие изменения пришли 
не только нардепы, но и представители 
ВСЮ Владимир Колесниченко (слева) 
и Николай Кобылянский.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

13 вересня 2011 року 

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

 • Кравчук Віри Петрівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
м.Києва;

 • Саєнко Олени Борисівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Донецької області;

 • Тропак Олександри Василівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Львівської області;

 • Філінюка Івана Георгійовича —
на посаду судді Київського 
апеляційного господарського суду;

 • Литовченко Наталії Олексіївни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Сумської області;

 • Калитки Олександра 
Михайловича — на посаду 
судді Донецького апеляційного 
адміністративного суду;

 • Майсак Олени Іванівни — на посаду 
судді Окружного адміністративного 
суду м.Севастополя;

 • Курганникової Олени Андріївни — 
на посаду судді Комінтернівського 
районного суду м.Харкова;

 • Д’яченко Тетяни Геннадіївни — на 
посаду судді Господарського суду 
Одеської області;

 • Погребняк Тетяни 
Юріївни — на посаду судді 
Баглійського районного 
суду м.Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області;

 • Бишова Максима Вікторовича —
на посаду судді Донецького 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Лотової Юлії Василівни — на посаду 
судді Окружного адміністративного 
суду м.Севастополя.

 � Вища рада юстиції 
Довідка про результати розгляду 
питань порядку денного
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАМАРА БАДАХОВА
26 сентября

Председатель Донецкого апелля-
ционного административного суда, 
заслуженный юрист Украины.

НИКОЛАЙ ПАТРЮК
27 сентября, 62 года

Заместитель председателя Судеб-
ной палаты по гражданским делам, 
заслуженный юрист Украины.

АНАТОЛИЙ 
ОСЕТИНСКИЙ
28 сентября, 63 года

Заместитель председателя Высшего 
хозяйственного суда, заслуженный юрист 
Украины, кандидат юридических наук.

ИНИЦИАТИВА

Народный депутат Украины Ирина БЕРЕЖНАЯ:
«Верховный Суд должен получить 
процессуальное усиление, но при условии 
появления нового сильного руководителя»

 � Окончание, начало на стр.1

Чтобы предотвратить такого рода 
соревнова ние в пра воприменении, 
проектом пред ла гается внести из-
менения в процессуальные кодексы, 
оставив за ВС полномочие принимать 
новое решение. Оно обязательно бу-

дет обнародовано на официа льном 
сайте ВС и будет служить своего рода 
ориентиром для всех судей во время 
решения похожих споров. 

— То есть в Украине появится что-
то наподобие прецедентного права?..

— Я бы не стала говорить о преце-
дентном праве Верховного Суда. Есть на-

мерение ввести в практику лишь один из 
его элементов: все судьи обязаны будут 
использовать выводы ВС относительно 
применения норм материального права 
при рассмотрении других дел.

Также возвращается предыдущий, 
коллегиальный, порядок пересмотра дел 
в Верховном Суде. Лишь в определенных 
процессуальным законом случаях дело 
будет рассматриваться не 5 судьями, а на 
совместных заседаниях палат — если во-
прос будет касаться разных видов юрис-
дикции, или всем составом Верховного 
Суда — если дело пересматривается на 
основании принятия, скажем, Европей-
ским судом по правам человека решения 
о нарушении Украиной норм конвенции.

— Но допуск жалоб в ВС останет-
ся за высшими специализированными 
судами?

— Да, сейчас сохраняется действу-
ющий порядок предварительного допу-
ска. Я понимаю, что опять будут упреки 
со стороны того же ВС, касающиеся его 
несамостоятельности в принятии жалоб. 
Но если вы сравните количество жалоб, 
которые были допущены к рассмотре-
нию в ВС, и количество отмененных ВС 
решений по этим жалобам, то увидите, 
что предварительное отсеивание только 
помогает не загромождать кабинеты судей 
ВС «жалобами ради жалоб».

Кстати, чтобы судьи ВС работали 
не на два фронта, как сегодня, а со-
средоточились на выполнении основ-
ны х обяза ннос тей — обес печении 
единства судебной практики, я пред-
ложила установить предельную дату 
сохранени я  з а  В С  к а с с а ц и о н н ы х 
п о л н о м о ч и й  —  1 ноября 2011 года. 
Как говорят в народе, нет ничего более 

постоянного, чем временное. ВС за год 
не разобрался со всеми кассационными 
жалобами, которые поступили в него 
по состоянию на 15 октября прошлого 
года. Нужно все-таки ставить точку и 
передавать все кассационные жалобы 
по принадлежности — в Высший специ-
ализированный суд по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел.

— Получаетс я, у те х с удей ВС , 
которые перешли работать в ВСС, уже 
не столь высокий статус, кроме того, 
им придется дорабатывать за бывших 
коллег?

— Не хочу делать какие-то обобще-
ния, но есть такая народная мудрость: 
тот, кто стремится работать, ищет воз-
можности, а остальные — причины, 
почему эту работу нельзя выполнить. 
Некоторые судьи Верховного Суда по-
тратили столько времени и усилий на 
критику судебной реформы, что теперь 
действительно их коллеги должны раз-
гребать эти завалы. 

Мой проект также усиливает адми-
нистративную составляющую работы 
ВС — восстанавливаются должности 
Первого заместителя Председателя, се-
кретарей палат и их заместителей. Ведь 
при любых полномочиях государствен-
ного органа эффективность его деятель-
ности будет зависеть от способности 
обеспечить организацию работы. 

Вообще, я убеждена, что Верховный 
Суд должен получить процессуальное 
усиление, но при условии появления 
нового сильного руководителя. Думаю, 
эта позиция найдет поддержку и у моих 
коллег — членов Комитета ВР по вопро-
сам правосудия, а впоследствии и в сес-
сионном зале. �

Ирина БЕРЕЖНАЯ родилась 

13 августа 1980 г. в г.Луганске. 

В 2002 г. окончила юридический 

факультет Киевского национального 

университета им. Т.Шевченко 

по специальности «Правоведение». 

В январе 2004 г. получила 

свидетельство о праве заниматься 

нотариальной деятельностью, 

впоследствии зарегистрировала 

частную нотариальную контору.

В 2007 г. защитила диссертацию 

и получила по Болонской системе 

научную степень доктора 

философии в области права.

В 2009-м получила второе высшее 

образование по специальности 

«Государственное управление», 

окончив Национальную академию 

управления при Президенте Украины.

В сентябре 2007 г. избрана народным 

депутатом Украины. В настоящее 

время является председателем 

подкомитета по вопросам защиты 

прав, свобод, интересов граждан 

и систематизации, адаптации 

законодательства к международно-

правовым стандартам в сфере 

правосудия и статуса судей 

Комитета ВР по вопросам правосудия. 

В КОМИТЕТАХ ВР

ВСЮ без несоответствий
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Осенью у парламентариев всегда 
много забот. Ведь именно на этот 
период приходится пик подготовки 
проекта основного финансового 
закона, по которому государство 
будет жить в следующем году. 
Однако не госбюджетом единым 
живы сегодня народные избранни-
ки — у них немало «обычных» дел. 
Так, Комитет Верховной Рады по 
вопросам правосудия на заседании, 
состоявшемся 21 сентября, занимался, 
в частности, «исключением» из 
закона «О Высшем совете юстиции» 
некоторых несоответствий. 

Комитетчики два часа уделили пяти 
законопроектам, два из которых реко-
мендовали парламенту принять во вто-
ром чтении. Так, народные избранники 

рассмотрели поправки к проекту закона 
«О гарантиях государства относительно 

исполнения судебных решений» (№9127). 
Из 27 предложений комитет поддержал 
только 2: поправки Национального банка 
и нардепа Сергея Кивалова. С остальными 
поправками (а их больше 500) комитет не 
определился, поскольку рассмотрение поло-
жений второго, «социально-льготного», раз-
дела проекта не входит в его компетенцию.

Члены комитета рекомендовали при-
нять во втором чтении также проект за-
кона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относи-
тельно приведения отдельных положений 
действующего законодательства в соот-
ветствие с решением Конституционного 
Суда)». Напомним, что решением КС от 
11.03.2011 положения ч.3 ст.25 закона 
«О Высшем совете юстиции», касающие-
ся права этого органа истребовать копии 
дел, рассмотрение которых не закончено, 
признано неконституционными, так как 
истребование ВСЮ любых материалов 
дела «имеет следствием оценку совершен-

ных судьей процессуальных действий, 
что расценивается как вмешательство 
в осуществление правосудия». Поэтому 
нардепам поручили привести в соот-
ветствие с решением КС положения двух 
статей закона о ВСЮ (ч.4 ст.25, ч.1 ст.40).

Также профильный комитет рассмо-
трел еще один проект закона, который 
касается деятельности ВСЮ. Оказыва-
ется, в ч.4 ст.10 акта «О Высшем совете 
юстиции» отмечено, что порядок созыва 
съезда судей определяется законом «Об 
органах судейского самоуправления». 
Впрочем, последний утратил силу еще в 
2002 г. Инициативу изменить название 
указанного акта на новое (закон «О су-
доустройстве и статусе судей») комитет 
поддержал единогласно. 

В следующем номере «ЗиБ» мы рас-
скажем о том, как проходило обсужде-
ние членами комитета проекта закона 
«О Государственном бюджете Украины на 
2012 год». �

1. Прийнято рішення про внесення 
подань про звільнення суддів з посад 
за загальними обставинами:

1.1. У зв’язку з поданням заяви про 
відставку:
• Шаповалової Ольги Анатоліївни — 

судді Верховного Суду України.
1.2. У зв’язку з поданням заяви 

про звільнення з посади за власним 
бажанням:
• Єланського Олега Геннадійовича — 

судді Покровського районного суду 
Дніпропетровської області.

2. Прийнято рішення про затвер-
дження результатів роботи робочої 
групи у складі членів ВРЮ Ізовіто-
вої Л.П., Удовиченка О.С., Шапова-
ла В.М. щодо вивчення проблемних 
питань, пов’язаних з порядком про-
ведення добору кандидатів на посади 
суддів уперше, погодження узагаль-
нення та направлення до Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів.

3. Відмовлено Глазуновій Світ-
лані Сергіївні у поновленні строку 
для оскарження рішення ВККС від 
29.06.2011 щодо встановлення резуль-
татів кваліфікаційного іспиту. 

4. Залишено без розгляду скаргу 
Князєва Віктора Володимировича 
на рішення ВККС ві д 28.04 .2011
№1234/пп-11 про відмову у допуску 
до добору кандидатів на посаду судді.

5. Задоволено клопотання Кічатої 
Олександри Юріївни про поновлення 
строку для оскарження рішення ВККС 
від 29.06.2011 щодо встановлення ре-
зультатів кваліфікаційного іспиту.

6. Задоволено клопотання Капуша 

Івана Сергійовича про поновлення 
строку для оскарження рішення ВККС 
від 29.06.2011 щодо встановлення ре-
зультатів кваліфікаційного іспиту.

7. Задоволено клопотання Конова-
ленка Максима Івановича про понов-
лення строку для оскарження рішення 
ВККС від 30.06.2011 №2246/Бо-11 про 
відмову в рекомендуванні для обрання 
на посаду судді Тернівського районно-
го суду м.Кривий Ріг Дніпропетров-
ської області безстроково.

8 .  З а д о в о л е н о  с к а р г у  с у д -
д і  Жовт невого ра йонного с у д у 
м.Дніпропетровська Башмакова Єв-
гена Анатолійовича на рішення ВККС 
від 14.04.2011, яким до нього застосо-
вано дисциплінарне стягнення у виді 
догани.

9 .  В і д х и л е н о  с к а р г у  с у д -
д і  За водського ра йонного с у д у 
м.Дніпродзержинська Ізотова Вікто-
ра Максимовича на рішення ВККС від 
7.04.2011, яким до нього застосовано 
дисциплінарне стягнення у виді до-
гани.

10. Задоволено скаргу судді Сакса-
ганського районного суду м.Кривого 
Рогу Щеняєвої Ірини Борисівни на 
рішення ВККС від 21.04.2011, яким її 
притягнуто до дисциплінарної відпо-
відальності та накладено дисциплінар-
не стягнення у виді догани.

11. Задоволено скаргу судді Ко -
р ол ь о в с ько г о  р а й о н н о г о  с у д у 
м.Житомира Драча Юрія Івановича 
на рішення ВККС від 21.04.2011, яким 
до нього застосовано дисциплінарне 
стягнення у виді догани.

12. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ За-
вальнюком В.В. за зверненням голови 
Антимонопольного комітету України 
Костусєва О.О. від 23.04.2007, з висно-
вком про відсутність підстав для вне-
сення подання про звільнення Феду-
сик Вікторії Володимирівни з посади 
судді Приморського районного суду 
м.Одеси за порушення присяги.

13. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Висо-
цьким В.І. за зверненням начальника 
Управління Служби безпеки в Харків-
ській області Полковниченка О.М. від 
9.07.2010, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Юр’єва Івана Івановича з 
посади судді військового місцевого 
суду Харківського гарнізону за пору-
шення присяги.

(Постановою ВР від 2 .12.2010 
№2764-VI Юр’єва І.І. звільнено з поса-
ди судді у зв'язку з поданням заяви про 
відставку.)

14. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
Сафульком С.Ф. за скаргою Березов-
ського В.Я. від 20.08.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Васильєвої 
Тамари Михайлівни з посади суд-
ді Шевченківського районного суду 
м.Києва за порушення присяги.

15. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Бон-
диком В.А. за скаргою Березяк Ю.В. 
від 1.06.2010, направленою до Вищої 
ради юстиції 9.07.2010 членом ВРЮ 
Портновим А.В., з висновком про від-
сутність підстав для внесення подан-
ня про звільнення Олексієнко Марії 
Юліанівни з посади судді Галицького 
районного суду м.Львова за порушен-
ня присяги.

16. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ Отрош І.О. 
за колективним зверненням вкладни-

ків кредитної спілки «Альянс Укра-
їна», з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Вишара Ігоря Юрійовича 
з посади судді Ленінського районного 
суду м.Вінниці за порушення присяги. 

17. Затверджено результати перевірки, 
проведеної членом ВРЮ Палій В.М. за 
заявами Лапшиної В.В. від 14.07.2010, 
Кравчука О.А. від 15.07.2010 та Кар-
пенко Н.А. від 15.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Ковтуна 
Сергія Анатолійовича з посади судді 
Господарського суду м.Києва, Отрю-
ха Бориса Валентиновича, Михаль-
ської Юлії Борисівни, Тищенко Алли 
Іванівни з посад суддів Київського 
апеляційного господарського суду за 
порушення присяги.

18. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Коби-
лянським М.Г. за зверненням Мирош-
ніченка В.А. від 7.06.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Дудніченка 
Володимира Михайловича з посади 
судді Звенигородського районного 
суду Черкаської області за порушення 
присяги. 

19. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Колес-
ниченком В.В. за скаргою Варенико-
вої Н.М. від 16.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Хотянової 
Валентини Вікторівни з посади судді 
Алуштинського міського суду Авто-
номної Республіки Крим за порушення 
присяги. 

20. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Заваль-
нюком В.В. за скаргами засновника, 
директора ТОВ «Вектор» Іванова В.В. 
від 12 та 19.07.2010, з висновком про 
відсутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Боярського 
Олександра Олександровича з посади 

судді Білгород-Дністровського міськ-
районного суду Одеської області за 
порушення присяги.

21. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Палій 
В.М. за зверненням представника 
ЗАТ «Одесакондитер» та ЗАТ «Торго-
вий дім «Люксембурзький» Єфремова 
В.Ю. від 22.03.2010, з висновком про від-
сутність підстав для внесення подання 
про звільнення Шенцевої Ольги Петрівни 
з посади судді Приморського районного 
суду м.Одеси за порушення присяги.

22. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Колес-
ниченком В.М. за скаргою Нікітає-
вої О.П. від 29.10.2009, направленою 
до Вищої ради юстиції Секретаріатом 
Президента 30.10.2009, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Бассак Тамари 
Єгорівни та Клочка Олександра Воло-
димировича з посад суддів Придні-
провського районного суду м.Черкас 
за порушення присяги.

23. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Кі-
валовим С.В. за зверненням голови 
правління ЗАТ «ДОПСОК» Царенка 
М.Г. від 2.10.2006, з висновком про від-
сутність підстав для внесення подання 
про звільнення Пойди Сергія Мико-
лайовича з посади судді Жовтневого 
районного суду м.Дніпропетровська 
за порушення присяги.

24. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ За-
вальнюком В.В. за зверненнями гене-
рального директора ТОВ «КОНСЕНТ» 
Цукренка Я.Б., одне з яких направлене 
28.12.2009 на адресу Вищої ради юсти-
ції Міністром юстиції Оніщуком М.В., з 
висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Туренко Валентини Борисівни, 
Бандури Лариси Іванівни, Поліщук 
Людмили Володимирівни з посад 
с у д д і в Одеського а пел яці йного 
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Судей Дмитрия Баранова, Аллу Руденко, Татьяну Жагорникову 
и Елену Чинчин перевели на желаемое место работы.

ПЕРЕВОД

«Спасательный приговор».
Кандидаты без проблем определяют правильные наказания, а вот в теории — немало пробелов

НАТАЛКА БЛОНСКАЯ

Вопрос о переводе некоторых 
служителей Фемиды на работу 
в другие учреждения стал, как 
казалось со стороны, основным 
во время очередного заседания 
Высшей квалификационной 
комиссии судей, состоявшегося 
15 сентября. А уже вторичным —
вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
судей, на которых в ВККС 
поступили жалобы.

Другой уровень

Претендентов на перевод в суды дру-
гой юрисдикции в пределах пятилетнего 
срока было 4. Чтобы доказать свою проф-
пригодность и готовность работать на 
новом месте, они должны были сдать 
экзамен. Тестовые задания ВККС сфор-
мировала непосредственно во время за-
седания. Выбрала также практические 
задания. Утвердила и состав двух экза-
менационных комиссий. На все про все 
судьям дали 2 часа.

Позже проэкзаменованные кандида-
ты рассказали, что справиться с задани-
ями было сложно. Как с тестовыми, так 
и с практическими. Ведь судьи получили 
только письма-приглашения приехать 
на экзамен, поэтому очень волновались. 
Эмоции старались не выражать, но не-
которые претенденты не смогли сдер-
жать слез.

Между тем, несмотря на, по оценкам 
экзаменаторов, «плохонькие результаты» 
(30—45 баллов), отказов не было. «Спа-
сательным кругом» для претендентов 
оказался «приговор». «В своих практиче-
ских работах все судьи определили для 
воображаемых подсудимых правильное 
наказание», — отметили члены ВККС.

Беседуя с корреспондентом «ЗиБ», эк-
заменованные объяснили неаккуратность 
при написании, разного рода упущения и 
неточности банальной нехваткой време-
ни. «И здесь проблема даже не в 2 часах. 
Их могло бы быть достаточно, если бы это 

время можно было использовать по сво-
ему усмотрению. А так... Нам дали час на 
тестовые задания (с ними мы справились 
значительно быстрее) и час на практиче-
ские, где «сэкономленное» время очень 
пригодилось бы», — говорили они. 

Судьи также признались, что, когда 
они сдавали экзамен, очень сильно да-
вило на психику то, что в помещении 
были видеокамеры, а еще сильнее — что 
были экраны, на которых отображалось 
все отснятое в прямом эфире. «В таких 
условиях — ты пишешь и тут же видишь, 
как пишешь, ты повернулся и увидел, как 

повернулся, — сконцентрироваться на за-
даниях было сложно», — отметили судьи.

Переход «по горизонтали»

Судьям, которые хотели перейти в 
другой суд того же уровня и юрисдикции в 
пределах пятилетнего срока, переживать 
пришлось меньше. Заявленных претен-
дентов было 12. Ограничились коротким 
собеседованием. 

Уже на первом этапе стало понятно: 
двое судей на рассмотрение своего во-
проса не явились. То ли передумали, то 
ли сердцем почувствовали: не переведут. 
Один из отсутствующих претендовал на 
должность в Ужгородском горрайонном 
суде Закарпатской области, куда был еще 
один кандидат... Рекомендовали того, ко-
торый пришел в ВККС, — представителя 
Мукачевского горрайонного суда Закар-
патской области Алексея Фазикоша. 

Должность судьи в Зеньковском рай-
онном суде Полтавской области, претен-
дент на которую также не явился, ВККС 
пока оставила вакантной.

Отказали в переводе представитель-
нице Глобинского районного суда Пол-
тавской области Анастасии Павлийчук, 
которая хотела попасть в Крюковский 
районный суд г.Кременчуга. Точнее, не 
она хотела... «Этого очень хочет моя 
мама», — заявила судья. Однако изло-
женные в заявлении причины, по мне-
нию ВККС, были «несерьезными». Члены 
комиссии также отметили, что, выполняя 
«желание матери», А.Павлийчук действо-
вала вопреки действующему законода-

тельству — 1.09.2011 ей уже было отказано 
в аналогичной просьбе. 

На вопрос «Почему вы не оспаривали 
решение ВККС, как это определено про-
цедурой, а обратились к нам повторно?» — 
А.Павлийчук ответила, что не знала этого. 
И попросила членов комиссии рассказать, 
что необходимо делать. Однако разъяс-
нять ничего не стали. Вместо этого дали 
совет: «Сами разберитесь или, если уж не 
сможете, наймите адвоката».

Другим 9 претендентам дали реко-
мендацию на перевод. Теперь кто-то из 
них окажется ближе к своей семье, кто-то 
на новом рабочем месте будет повышать 
квалификацию.

Перед некоторыми, правда, в связи с 
переводом встал «глобальный» вопрос, 
который они и задали, уже выходя из по-
мещения ВККС: «Нужно ли будет второй 
раз принимать присягу?»

Привлечь — не привлечь

ВККС также рассмотрела 270 жалоб на 
действия служителей Фемиды. На них жа-
ловались и простые граждане, и народные 
депутаты, и (что интереснее всего) пред-
седатели учреждений, в которых работают 
судьи. Так, руководитель Краснозаводско-
го районного суда г.Харькова Инна Шелест 
была недовольна коллегой. Однако ВККС 
решила, что безосновательно. 

В целом же комиссия открыла 37 дис-
циплинарных дел. Рассмотрение 4 отло-
жили. Кое-кто из судей от жалоб на свои 
действия не смог «спрятаться» и в другом 
суде: «добрые дела» настигли. �

ОТБОР

Один вместо пяти,
или Почему ВККС лишила потенциальных законников права воспользоваться «запасным» судом

 � Окончание, начало на стр.1

Напомним, что о начале соревнования 
за мантии комиссия объявила 19 июля. 
Решающими днями для потенциальных 
законников выбрали 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 
и 28 сентября. Пополнение должно при йти 
почти в 90 судов Донецкой, Луганской, 
Винницкой и Харьковской областей. Пре-
тенденты с нетерпением ждали 6 сентября, 
чтобы как можно скорее получить от ВККС 
рекомендации на занимание вакансий.

В канун старта соревнования за ман-
тии секретарь комиссии Владимир Мас-
лий сообщил, что журналистов пригласят 
наблюдать за ходом конкурса. Однако 
приглашения на сайте ВККС не было. 
Как выяснилось впоследствии, пред-
ставителей СМИ даже не акредитовыва-
ли на запланированное мероприятие, 
потому что постоянно действующий 
о р г а н  п р и о с т а н о в и л  р е ш е н и е  о т 
19.07.2011 — проведение конкурса отло-
жили на неопределенный срок.

Причина следующая: в производст-
ве Высшего совета юстиции находи-

лось 18 жалоб от кандидатов на должность 
судьи на решение ВККС об утверждении 
результатов квалификационного экзаме-
на. Чтобы «обеспечить соблюдение закон-
ных прав кандидатов на участие в конкур-
се на замещение вакантных должностей 
судей», комиссия решила не торопиться 
с проведением конкурса и дождаться ре-
шающего слова ВСЮ.

Однако на заседании, которое состоя-
лось 13 сентября, конституционный орган 
не смог ничем порадовать жалобщиков: 
совет еще не закончил «квалификаци-
онное расследование». А уже 16 сентября 
в повестке дня заседания ВККС стоял 
вопрос «Об объявлении конкурса на за-
мещение вакантных должностей судей в 
местных судах общей юрисдикции». По 
неизвестным причинам его рассмотрение 
перенесли на 19 сентября.

Либо пан, либо пропал

19 сентября заседание комиссии все-
таки состоялось. Но без неожиданностей 
для претендентов на мантии опять не 

обошлось. Сначала «квалификацион-
ники» утверждали условия проведения 
конкурса. «Условия те же, что и предыду-
щие, только один пункт изменен, — под-
черкнул В.Маслий.

«В рамках конкурса, объявленного 
одним решением комиссии, кандидат име-
ет право подать заявление об участии в 
конкурсе на замещение вакантных долж-
ностей судей в одном суде», — добавил 
секретарь комиссии. В соответствии с 
утвержденными ранее условиями претен-
денту предоставлялась возможность «по-
ложить глаз» аж на 5 обителей Фемиды. 
В настоящее время кандидатам придется 
сделать «ставку» на одну-единственную 
вакансию, при этом правильно рассчитав 
свои силы и точно оценив позиции про-
тивников.

Первый объявленный конкурс пока-
зал: есть суды, которые пользуются по-
пулярностью у участников соревнования 
за мантии, а есть обители Фемиды, за-
нимать вакансии в которых никто не же-
лает. Поэтому кандидатам с 34-м местом 
в рейтинге (с наименьшим количеством 

баллов — 66) нужно определиться: либо 
идти ва-банк, либо писать заявление в не-
популярный суд.

Положение претендентов, занима-
ющих последние позиции, осложняется еще 
одним обстоятельством. Оказывается, се-
годня в местных судах общей юрисдикции 
всего-навсего 635 вакансий (перед нача-
лом отбора судейских кадров речь шла о 
686 свободных должностях), а в резерве — 
687 лиц. Выходит, что 52 потенциальным 
законникам не повезет: они останутся в 
резерве. То ли по стечению обстоятельств, 
то ли просто случайно — на 33-й и 34-й 
позициях рейтинга — 52 человека. И если 
они не подберут правильную комбинацию 
к «кодовому замку» профессии судьи, то 
останутся ни с чем.

«Комиссия пришла к выводу, что будет 
более справедливо, если конкурс объ-
явить в суды всей Украины. Все кандида-
ты, которые находятся в резерве, будут в 
одинаковых условиях», — сообщил еще 
одну ошеломляющую новость В.Маслий.

То есть теперь кандидаты из всех 
местных судов нашего государства (а не 

из судов нескольких областей) должны 
выбрать один. Их заявления комиссия 
будет принимать с 26 сентябрю по 21 ок-
тября. А конкурс состоится 28 октября 
(с 10.00 до 17.00) без вызова участников.

Тем, кто подавал заявления на за-
нимание вакантных должностей в судах 
Донецкой, Харьковской, Винницкой и Лу-
ганской областей, комиссия предостави-
ла право «отозвать заявления и принять 
участие в конкурсе». Кандидаты, которые 
уже подали несколько заявлений и не от-
зовут их, будут считаться выразившими 
желание принять участие в конкурсе 
на замещение вакантных должностей 
в судах, которые определены ими как 
приоритетные. Заявления в остальные 
обители Фемиды «квалификационники» 
не будут учитывать.

По словам В.Маслия, много времени на 
проработку всех заявлений от резервных 
кандидатов не нужно, ведь больше 687 их 
не будет. Если же возникнут определен-
ные сложности в обработке материалов, 
комиссии придется перенести дату про-
ведения конкурса на несколько дней. �

господарського суду за порушення 
присяги.

25. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Ізо-
вітовою Л.П. за скаргою директора 
ЗАТ «Агробуд» Печененка О.В. від 
24.04.2007, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Сіверіна Володимира 
Івановича з посади судді Харківського 
апеляційного господарського суду за 
порушення присяги. 

26. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Са-
фульком С.Ф. за зверненнями Нікіта-
євої О.П. від 9 листопада та 14.12.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Драник Ніни Петрівни з посади судді 
Придніпровського районного суду 
м.Черкас та Неділька Миколи Івано-
вича з посади судді Апеляційного 
суду Черкаської області за порушення 
присяги. 

27. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Са-
фульком С.Ф. за зверненнями Корові-
ної В.В., з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Співака Василя Івановича, 
Білуги Сергія Володимировича, Га-
манка Олександра Івановича, Загоро-
днього Анатолія Федоровича, Штуль-
мана Ігоря Володимировича з посад 
суддів Вищого адміністративного суду 
за порушення присяги.

28. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Гаври-
люком М.І. за зверненнями заступника 
Міністра охорони здоров’я Бідного В.Г. 
від 24.12.2010, надісланими до Ви-
щої ради юстиції Прем’єр-міністром 
Азаровим М.Я. та заступником Глави 
Адміністрації Президента Васильє-
вим Г.А., з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Шевчук Світлани Ростис-
лавівни, Мирошниченка Станіслава 

Володимировича, Малетича Михайла 
Михайловича з посад суддів Вищого 
господарського суду за порушення 
присяги. 

29. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Бон-
диком В.А. за зверненням народного 
депутата Селіварова А.Б. від 18.11.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Пилипчука Петра Пилиповича, 
Заголдного Володимира Вікторовича, 
Кузьменко Олени Тимофіївни з посад 
суддів Верховного Суду за порушення 
присяги.

30. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Крав-
ченком К.Т. за скаргою начальника 
юридичного департаменту ДК «Газ 
України» НАК «Нафтогаз України» 
Лань О.Ю. від 29.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для відкриття 
дисциплінарного провадження сто-
совно суддів Вищого господарського 
суду Плюшка Ігоря Анатолійовича, 
Коваленко (Разводової) Світлани 
Сергіївни, Бернацької Жанни Олек-
сандрівни.

31. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Кузь-
міним Р.Р. за скаргою Березовського В.Я. 
від 5.07.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Барбари Валентина 
Петровича, Берднік Інни Станіславів-
ни, Карпечкіна Петра Феофановича, 
Щотки Станіслава Олексійовича, По-
тильчака Олександра Івановича, Чер-
ногуза Федора Федоровича, Шицького 
Івана Богдановича, Колесника Павла 
Івановича, Гуля Володимира Семено-
вича з посад суддів Верховного Суду, 
Вовка Івана Володимировича з посади 
судді Вищого господарського суду (за 
дії, вчинені на посаді судді Верховного 
Суду) за порушення присяги.

(Постановою ВР від 7.10.2010 №2596-VI 
Карпечкін П.Ф., Щотка С.О., Черногуз Ф.Ф. 

звільнені з посад суддів Верховного 
Суду у зв'язку з поданням заяв про від-
ставку.

Постановою ВР від 2.12.2010 №2761-VI 
Вовк І.В. обраний на посаду судді Вищо-
го господарського суду.)

32. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Па-
лій В.М. за зверненням генерального 
директора ТОВ «Юреко» Приймака І.А. 
від 11.04.2007, з висновком про відсут-
ність підстав для відкриття дисциплі-
нарного провадження стосовно суддів 
Верховного Суду Барбари Валентина 
Петровича, Колесника Павла Івановича, 
Черногуза Федора Федоровича.

(Постановою ВР від 7.10.2010 №2596-VI  
Черногуз Ф.Ф. звільнений з посади судді 
Верховного Суду у зв'язку з поданням 
заяви про відставку.)

33. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Колес-
ниченком В.М. за зверненням народ-
ного депутата України Шмідта М.О. 
від 3.07.2010 в інтересах директора 
колективного підприємства «Фірма 
«Азовбудматеріали» Степаненка К.П., 
з висновком про відсутність підстав 
для звільнення Патрюка Миколи Васи-
льовича, Жайворонок Тетяни Євгенів-
ни, Костенка Анатолія Васильовича, 
Перепічая Володимира Савелійовича 
з посад суддів Верховного Суду, Пшон-
ки Миколи Павловича з посади судді 
Вищого спеціалізованого суду з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
(за дії, вчинені на посаді судді Верхо-
вного Суду) за порушення присяги.

(Постановою ВР від 7.10.2010 №2596-VI 
Костенко А.В. звільнений з посади судді 
Верховного Суду у зв'язку з поданням 
заяви про відставку.

Постановою ВР від 2.12.2010 №2762-VI 
Перепічай В.С. звільнений з посади судді 
Верховного Суду у зв'язку з поданням 
заяви про відставку.

Постановою ВР від 21.10.2010 
№2640-VI Пшонка М.П. обраний на 

посаду судді Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і криміналь-
них справ.)

34. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Заваль-
нюком В.В. за зверненням голови на-
глядової ради Науково-виробничого 
ЗАТ «Електромаш» Симаченка М.Г. від 
27.05.2008, з висновком про відсутність 
підстав для відкриття дисциплінар-
ного провадження стосовно суддів 
Вищого господарського суду Шевчук 
Світлани Ростиславівни, Воліка Івана 
Миколайовича, Бернацької Жанни 
Олександрівни, Кузьменка Миколи 
Васильовича, Палій Валентини Ми-
хайлівни, Васищака Ігоря Миколайо-
вича, Дроботової Тетяни Борисівни, 
Волковицької Наталії Олександрівни, 
Рогач Лариси Іванівни.

35. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
Палій В.М. за зверненням Воловик В.І. 
від 6.03.2007, з висновком про від-
сутність підстав для відкриття дис-
циплінарного провадження стосовно 
судді Верховного Суду Лихути Любові 
Миколаївни. 

(Постановою ВР від 2 .12.2010 
№2764-VI Лихута Л.М. звільнена з по-
сади судді Верховного Суду у зв'язку з 
поданням заяви про відставку.)

36. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
Портновим А.В. за зверненням на-
родного депутата Пилипенка В.П. від 
23.06.2010, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Мазурик Олени Федорівни 
з посади судді Голосіївського районно-
го суду м.Києва за порушення присяги.

37. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Пшон-
кою В.П. за зверненнями Розмана А.Г., 
скерованими до Вищої ради юстиції 
членами ВРЮ Портновим А.В. та 
Кузьміним Р.Р., з висновком про від-
сутність підстав для внесення подання 

про звільнення Беспалова Олексан-
дра Олександровича з посади судді 
Київського апеляційного адміністра-
тивного суду (за дії, вчинені на посаді 
судді Дніпровського районного суду 
м.Києва) за порушення присяги.

(Постановою ВР від 21.10.2010 
№2638-VI Беспалов О.О. обраний на 
посаду судді Київського апеляційного 
адміністративного суду.)

38. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Колес-
ниченком В.М. за зверненням члена 
ВРЮ Медведька О.І. від 28.10.2010, з 
висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Єфіменка Костянтина Сергійовича з 
посади судді Одеського окружного 
адміністративного суду за порушення 
присяги.

39. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Висо-
цьким В.І. за заявами директора 
ТОВ «Хазинедароглу Озкан Іншаат Лі-
мітед Ширкеті Україна» Парійчука П., з 
висновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Уса-
того Віталія Олександровича з посади 
судді Господарського суду Харківської 
області за порушення присяги.

40. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Са-
фульком С.Ф. за зверненням голови 
правління ВАТ «Райффайзен Банк 
Аваль» Лавренчука В.М. від 20.11.2009, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Якименка Миколи Миколайовича 
з посади судді Господарського суду 
м.Києва за порушення присяги.

41. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Са-
фульком С.Ф. за заявою Розмана А.Г., 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Гончарука Віктора Петровича з посади 
судді Дніпровського районного суду 
м.Києва за порушення присяги. �
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ПЕРЕВОД

Самые серьезные основания
Переводить или не переводить служителей Фемиды в другие суды того 
же уровня и юрисдикции в пределах пятилетнего срока, а также в суды 
другой юрисдикции решали 15 сентября на очередном заседании Высшей 
квалификационной комиссии судей. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Поздравить с днем рождения никогда не поздно. Цветы для Николая ПИНЧУКА.

Судья Хозяйственного суда Полтавской области Вадим БОСЫЙ — 

в ожидании решения ВККС по поводу его перевода в Киев. 

Судье Глобинского райсуда Анастасии ПАВЛИЙЧУК в ВККС посоветовали 

обратиться к адвокату.

Некоторые причины, называемые судьями в качестве основания для перевода, 

вызывают у члена ВККС Галины КОЛЕСНИК нескрываемое удивление.

На новое место работы — с улыбкой.

Направление, в котором следует идти кандидатам 

на перевод, указывает член ВККС Виктор МИКУЛИН.

Судья Хозяйственного суда Луганской области 

Татьяна ВАСИЛЬЧЕНКО отныне будет осуществлять 

правосудие в Киеве. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Время для жалоб 
На очередном заседании (13 сентября) Высший 
совет юстиции продолжил рассмотрение жалоб 
кандидатов на должности судей впервые, не согласных с 
результатами квалифэкзамена. Впрочем, пока судьба их 
обращений остается неизвестной: Совету понадобилось 
еще время для более детального анализа жалоб. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО, 
                 МАКСИМ ТРЕБУХОВ

 Члены ВСЮ Сергей КИВАЛОВ (слева), Михаил ГАВРИЛЮК (в центре) 

и Виктор ТАТЬКОВ советовались, что порекомендовать ВККС 

для усовершенствования отбора судей. 

Недовольная результатом квалифэкзамена претендентка 

на мантию убеждала ВСЮ в субъективности оценивания. 

Начальник правового управления секретариата ВККС 

Валерий ДАНЧУК пытался объяснить членам ВСЮ 

все нюансы квалифэкзамена.

Председатель ВСЮ Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО — 

за «унификацию отношений между ВККС и ВСЮ». 

Жалующиеся на решение ВККС не теряли оптимизма 

и надеялись на поддержку ВСЮ. 
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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

Председатель ВХС Виктор ТАТЬКОВ получил возможность обсудить проблемы специализации 

с советником Президента Еленой ЛУКАШ.

У гостей — членов конституционных судов разных стран на память останется общее фото 

с украинскими коллегами и высокими должностными лицами.

Право граждан на жалобу в КС поддерживают и отечественные, и зарубежные специалисты.

Председатель Союза юристов Украины Валерий ЕВДОКИМОВ (слева) 

и руководитель ВККС Игорь САМСИН нашли немало общих тем 

для разговора.

 О целесообразности конституционной жалобы Андрей СТРИЖАК 

задумывался еще во время своего председательства в КС.Российские коллеги поделились своим опытом работы с письмами граждан.

По мнению руководителя Венецианской комиссии Джанни БУКИККИО (справа), Украина должна 

реформировать судебную систему, прокуратуру и менять избирательное законодательство.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Конституционная теория
Представителей отечественных органов власти и иностранных специалистов собрал вместе 
Конституционный Суд для общего решения проблемы введения конституционной жалобы 
граждан. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО
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ПОЗИЦИЯ

Правда с обеих сторон.
Должен ли хозяйственный суд истребовать доказательства по собственной инициативе

АНДРЕЙ ПОТЕМКИН, начальник отдела 

изучения и обобщения 

судебной практики ВХС

Хозяйственный суд в решении 
вопроса об истребовании 
доказательств связан волей 
сторон или прокурора. Такая 
зависимость становится 
дестабилизирующим фактором 
для судопроизводства.

Обязанность или право?

В соответствии с ч.1 ст.38 Хозяйствен-
ного процессуального кодекса сторона 
или прокурор в случае невозможности 
самостоятельно предоставить доказа-
тельства вправе подать ходатайство об 
истребовании доказательств судом. Ана-
лизируя содержание этой статьи, можно 
прийти к выводу, что хозяйственный суд 
не имеет права по собственной инициа-
тиве истребовать доказательства, а может 
это делать лишь на основании ходатайства 
стороны или прокурора. Однако такой 
вывод был бы преждевременным.

До 30.07.2010, когда вступили в силу 
положения закона «О судоустройстве 
и статусе судей» от 07.07.2010 №2453-VI 
относительно внесения изменений в 
ст.38 ХПК, ч.1 ст.38 имела следующую 
редакцию: «Если предоста вленные 
сторонами доказательства являются 
недостаточными, хозяйственный суд об-
язан истребовать у предприятий и орга-
низаций независимо от их участия в деле 
документы и материалы, необходимые 
для решения спора». То есть суд не был 
связан никакими ходатайствами стороны 
или прокурора и должен был по собствен-
ной инициативе истребовать доказатель-
ства, если предоставленные сторонами 
материалы были недостаточными для 
решения спора.

То, как сейчас прописана редакция 
ст.38 ХПК, говорит о праве, а не обязан-
ности суда истребовать доказательства. 
При этом такое право реализуется только 
при условии получения хозяйственным 
судом от стороны или прокурора со-
ответствующего ходатайства. Однако есть 
определенная особенность.

Конфликт норм

Правовые предписания, изложенные 
в ч.1 ст.38 ХПК, вступают в конфликт с 
комплексным видением требований ч.1 
ст.43, п.4 ч.1 ст.65, п.1 ч.1 ст.104 этого же 
кодекса. Так, в соответствии с ч.1 ст.43 ХПК 
«хозяйственный суд оценивает доказатель-
ства по своему внутреннему убеждению, 
которое основывается на всестороннем, 
пол ном и объективном рассмотрении в 
судебном процессе всех обстоятельств дела 
в их совокупности, руководствуясь зако-
ном». В п.4 ч.1 ст.65 ХПК предусмотрено, что 
«с целью обеспечения правильного и свое-
временного решения хозяйственного спора 
судья» в ходе подготовки дела к рассмотрению 
в необходимых случаях истребует у сторон, 
других предприятий, учреждений, органи-
заций, государственных и других органов, 
их должностных лиц «документы, сведения, 
заключения, необходимые для решения спо-
ра, или знакомится с такими материалами 
непосредственно в месте их нахождения».

Согласно п.1 ч.1 ст.104 ХПК «неполное 
выяснение обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела», является основанием для 
отмены или изменения решения местного 
хозяйственного суда.

Следовательно, логично допустить: 
чтобы обеспечить полное и объективное 
рассмотрение всех обстоятельств дела, 
местному хозяйственному суду обяза-
тельно нужно исследовать доказатель-
ства (материалы и документы) — как те, 
которые предоставлены сторонами, так 
и те, которые необходимы для решения 
спора и находятся у сторон, других пред-
приятий, учреждений, организаций, 
государственных и других органов, их 
должностных лиц.

Если суд первой инстанции, согласно 
ч.1 ст.38 ХПК, не имеет права по собствен-
ной инициативе истребовать доказатель-
ства, а сторонами все нужные доказа-
тельства не предоставлены, то суд будет 
не в состоянии обеспечить полноту и 
объективность рассмотрения всех обсто-
ятельств дела, что в свою очередь согласно 
предписаниям п.1 ч.1 ст.104 ХПК может 
быть расценено судами апелляционной 
и кассационной инстанций как неполное 
выяснение обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела. Последнее, напомним, 

является основанием для отмены или 
изменения решения.

Инертная воля хозяйственного суда

Содержание предписаний п.4 ч.1 
ст.65 и п.1 ч.1 ст.43 ХПК все-таки пред-
усматривает право хозяйственного суда 
по собственной инициативе истребовать 
необходимые для решения спора дока-
зательства без соответствующего хода-
тайства стороны или прокурора. Однако 
ключевыми в таком толковании преду-
смотренного п.4 ч.1 ст.65 ХПК права суда 
на истребование доказательств является 
то, что оно реализуется лишь «в ходе 
подготовки дела к рассмотрению». Во 
время же процесса, какую бы сильную 
потребность в дополнительных доказа-
тельствах суд ни ощущал (даже если от 
этого будет зависеть обеспечение всес-
торонности, полноты и объективности 
рассмотрения всех обстоятельств дела), 
суд должен руководствоваться предписа-
ниями ст.38 ХПК и надеяться, что сторона 
или прокурор подадут соответствующее 
ходатайство.

Именно в этом усматривается опре-
деленная инертность воли хозяйственного 
суда. Он, как того требуют стст.8 и 19 Консти-
туции, жестко придерживаясь требова-
ний ч.1 ст.38 ХПК, становится заложником 
сторон в деле, далеко не всегда предостав-
ляющих все имеющиеся у них доказатель-
ства, которые могут существенно повли-
ять на будущее решение суда.

Следовательно, со времени внесения 
изменений в ст.38 ХПК хозяйственный 
суд фактически поставлен перед выбором: 
истребовать доказательства по собствен-
ной инициативе, тем самым нарушив 
стст.8, 19 Конституции и ст.38 ХПК, 
однако исполнив обязанность, преду-
смотренную ст.43 ХПК, или оценивать 
обстоятельства дела только на основа-
нии предоставленных сторонами дока-
зательств и тем самым не обеспечивать 
всестороннего, полного и объективного 
рассмотрения в судебном процессе всех 
обстоятельств дела в их совокупности. 

Уместно ли в такой ситуации из двух 
зол выбирать меньше? Какое зло меньше? 
Что отвечает интересам общества сегодня: 
инертный суд, исполненный буквоедства, 

или суд, который всесторонне, полно и 
объективно рассматривает дела?

Тиски закона

В любом случае хозяйственный суд 
сегодня зажат в тиски. 

Органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, их должностные 
лица при осуществлении своих полно-
мочий должны руководствоваться стст.8 
и 19 Конституции. Публичные решения, 
принятые указанными органами и их 
должностными лицами во исполне-
ние предоставленных им полномочий, 
должны издаваться исключительно на 
конституционных принципах и не иска-
жать сути и содержания Основного Закона 
государства.

Аналогичная правовая позиция из-
ложена Конституционным Судом в ре-
шении от 16.04.2009 №7-рп/2009 (по делу 
об отмене актов органов местного само-
управления).

Так, с одной стороны, хозяйственный 
суд обязан придерживаться закона. С дру-
гой — возникает вопрос: какое требование 
закона в случае конфликта предписаний ст.38 
и ст.43 ХПК (в контексте затронутого в этой 
статье вопроса) является более важным? В 
случае буквального понимания требований 
закона принципу верховенства права боль-
ше будет отвечать применение ст.38 ХПК:

• не истребовать доказательства, если 
сторона или прокурор не просят об этом; 

• ничего не делать и оценивать об-
стоятельства дела только на основании 
предоставленных сторонами доказательств. 

Однако основополагающим принци-
пам судопроизводства больше будет отве-
чать применение ст.43 ХПК — истребова-
ние судом доказательств по собственной 
инициативе с целью обеспечения полного 
и объективного рассмотрения дела.

Следовательно, перед хозяйственным 
судом встал очень сложный вопрос, ответ 
на который дать однозначно невозмож-
но. Правда есть с обеих сторон. Остается 
надеяться, что Верховная Рада обратит 
внимание на противоречие между ст.38 
и ст.43 ХПК и с целью его устранения по-
зволит хозяйственному суду по собственной 
инициативе истребовать доказательства на 
всех стадиях судебного процесса. �

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Говорит 
и показывает
Народные депутаты решили обязать 
государственные телеканалы 
обеспечивать сурдоперевод 
новостей. Отныне люди с дефектами 
слуха смогут ознакомиться со обо 
всеми официальными сообщениями 
с помощью телевидения.

Верховная Рада приняла за основу за-
конопроект «О внесении изменений в Закон 
Украины «О телевидении и радиовещании» 
(№8214), который подала группа нардепов 
от «НУНС» и БЮТ.

Проектом предлагается обязать го-
сударственные телекомпании осущест-
влять информационное телевещание (в 
части телевизионных новостей) с сурдопе-
реводом, а также обязать государственные и 
коммунальные телерадиоорганизации обес-
печивать сурдоперевод распространяемых 
ими официальных сообщений органов 
государственной власти и органов местно-
го самоуправления и другой обязательной 
информации.

Инициаторы отмечают, что законо-
дательством подавляющего большинства 
стран Европы защищены права глухих и 
слабослышащих граждан в соответствии 
с Европейской хартией региональных или 
миноритарных языков. Кроме того, Парла-
ментская ассамблея Совета Европы разра-
ботала рекомендацию «О защите жестовых 
языков глухих в государствах — членах 
Совета Европы». 

Таким образом, после внесения измене-
ний государство не только будет гаранти-
ровать собственным гражданам доступ к 
информации, но и приблизится к европей-
ским стандартам. �

КОНТРОЛЬ

Внутренний 
надзор
Нардепы предлагают обнародовать 
доходы и расходы лишь 
законников из Верховного Суда 
и высших специализированных 
судов. Остальные будут сообщать 
о своем материальном положении 
только по месту работы.

Комитет Верховной Рады по вопро-
сам правосудия рекомендует парламенту 
принять за основу проект закона «О вне-
сении изменений в Закон Украины «О 
судоустройстве и статусе судей» (№8288), 
поданный Владимиром Пилипенко.

Пр о ек т п р е д ла г а е т  ус т а нови т ь 
следу ющее: судьи должны предостав-
лять сведения, установленные законом 
«О принципах предотвращения и проти-
водействия коррупции», по месту работы. 
При этом Председатель и судьи Верхо-
вного Суда, а также председатели и судьи 
высших специализированных судов подают 
указанные сведения в Государственную су-
дебную администрацию в десятидневный 
срок со дня их предоставления по месту 
работы с целью опубликования на офици-
альном веб-портале судебной власти.

Проект также предусматривает, что не 
подлежат опубликованию сведения о месте 
проживания судьи, местонахождении не-
движимого имущества, владельцем кото-
рого он является, а также фамилии, имена, 
отчества членов его семьи.

Актуальность проекта, по мнению 
членов комитета, обусловлена как необхо-
димостью усовершенствовать положения 
действующего законодательства о порядке 
опубликования налоговой декларации, так и 
необходимостью согласовать положения за-
кона «О судоустройстве и статусе судей» с об-
щей концепцией финансового контроля. �

САНКЦИИ

Материальное 
наказание
Действующее уголовное 
законодательство будет 
усовершенствовано путем 
декриминализации целого ряда 
правонарушений, рассказал министр 
юстиции Александр Лавринович.

По словам министра, сегодня по по-
ручению Президента осуществляется 
деятельность по разработке законопроек-
та о внесении изменений в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы в части 
декриминализации целого ряда правона-
рушений. 

Таким образом, отметил А.Лавринович, 
планируется улучшить уголовное законо-
дательство, не ожидая реформы уголов-
ной юстиции, работа над которой также 
ведется в настоящий момент.

«Предусматривается улучшить си-
туацию с обеспечением прав граждан, 
которые нарушили закон, но не представ-
ляют угрозы для общества», — объяснил 
суть новаций министр.

А.Лавринович уточнил, что декриминали-
зация отдельных видов нарушений будет 
касаться преимущественно преступ лений 
в экономической сфере. Министр также 
сообщил, что предложения по поводу 
совершенствования действующего уго-
ловного законодательства планируется 
подать на рассмотрение Президенту уже 
в ближайшее время. �

ГОСГАРАНТИИ

Сам стар, да душа молода.
Что приготовила пенсионная реформа работающим пенсионерам

ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, юрист

Говорят, человек молод, пока 
молода его душа. И ни почтенный 
возраст, ни длинная и насыщенная 
трудовая биография не заставят 
такого человека уйти на 
заслуженный отдых и полностью 
посвятить себя внукам, прогулкам 
по старому тихому парку или 
размеренным беседам с друзьями 
у подъезда своего дома. Заработав 
право на пенсию, он будет 
продолжать работать. Пока хватит 
сил… Как будет выплачиваться 
пенсия работающим пенсионерам 
согласно закону «О мерах 
по законодательному обеспечению 
реформирования пенсионной 
системы» №3668-VI — попробуем 
выяснить.

По-старому

Прежде всего, для тех пенсионе-
ров,  к то работа л до вс т у п лени я в 
силу закона №3668-VI все остается без 
изменений: согласно абз.3 п.2 разд.
II (Заключительные и переходные по-
ложения) «порядок выплаты пенсии 
(ежемесячного пожизненного денежно-
го содержания) работа ющим пенсионе-
рам, установленный настоящим Законом, 
не распространяется на пенсионеров, 
которым назначена пенсия (ежемесячное 
пожизненное денежное содержание) и 
которые устроились на работу до вступле-
ния в силу настоящего Закона».

Во всех остальных случаях пенсия уже 
будет начисляться согласно новому закону. 
К таким случаям относится, скорее всего, не 
только трудоустройство «молодого» пенсио-
нера после 1 октября 2011 года, но и переход 
работающего пенсионера на любую другую 
работу, ведь процитированная норма до-
пускает и такое толкование.

Теперь тот, кто согласно новому по-
рядку может потерять при перерасчетах 
существенную часть пенсии или ежеме-
сячного пожизненного денежного содер-
жания, будет держаться за старую работу.

Спецпенсии

Прежде всего это касается так на-
зываемых спецпенсий, предусмотренных 
законами «О государственной службе», «О 
статусе народного депутата», «О прокура-
туре», «О научной и научно-технической 

деятельности», «О судоустройстве и ста-
тусе судей».

Согласно изменениям, внесенным в эти 
законы, выплата «специальных» пенсий бу-
дет осуществляться лишь после увольнения 
с работы. Работающим «спецпенсионерам» 
пенсия будет начисляться в общем поряд-
ке — в размере трудовой пенсии.

Так, что касается судей, то новая редак-
ция ст. 138 закона «О судоустройстве и ста-
тусе судей» устанавливает, что «выплата 
ежемесячного пожизненного денежного 
содержания, назначенного в соответствии 
с настоящей статьей, на период работы на 
должностях, дающих право на его назна-
чение или право на назначение пенсии в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
законами… прекращается. На этот период 
назначается и выплачивается пенсия со-
гласно закону «Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страховании».

Однако установленные ограничения 
не коснулись пенсий военнослужащих. 
Механизм выплаты пенсий работающим 
военным пенсионерам не претерпел из-
менений — они будут получать пенсии в 
полном размере независимо от зарплаты.

Некоторые же виды пенсий работа-
ющим пенсионерам в период до дости-
жения ими пенсионного возраста вообще 
выплачиваться не будут. Это касается 
досрочно назначенных пенсий по возрас-
ту с учетом пп.«г» ч.1 п.1 ст.26 закона «О 
занятости населения», п.«в» ч.2 ст.12 за-
кона «Об общих принципах дальнейшей 
эксплуатации и снятия с эксплуатации 
Чернобыльской АЭС и преобразования 

разрушенного четвертого энергоблока 
этой АЭС в экологически безопасную 
систему» и ст.21 закона «Об основных 
принципах социальной защиты ветера-
нов труда и других граждан преклонного 
возраста в Украине».

Условия отсрочки

Законом о пенсионной реформе так-
же были подкорректированы условия 
начисления пенсии тем, кто, достигнув 
пенсионного возраста и получив право 
на пенсию, захотел работать дальше и 
оформлять ее с более позднего возраста.

Так, ранее в зависимости от размера 
дополнительного страхового стажа пен-
сия повышалась на 3 — 85,32%. При этом 
повышение размера пенсии за неполный 
год страхового стажа не производилось. 
Теперь расчетной единицей стали месяцы. 
Согласно обновленной редакции ч.1 ст.29 за-
кона «Об общеобязательном государствен-
ном пенсионном страховании» пенсия по 
возрасту будет назначаться с учетом стра-
хового стажа на день обращения за назначе-
нием пенсии с повышением размера пенсии 
за каждый полный месяц страхового стажа 
после достижения пенсионного возраста на 
такой процент:

• на 0,5% в случае отсрочки выхода на 
пенсию на срок до 60 месяцев;

• на 0,75% в случае отсрочки выхода на 
пенсию на срок более 60 месяцев.

Как изменились условия более позднего 
оформления пенсии, наглядно отображено 
в сравнительной таблице.

Правила перерасчета

Новая редакция ст.42 закона «Об об-
щеобязательном пенсионном страховании» 
закрепляет норму, согласно которой пенсия 
по возрасту, начисленная в соответствии со 
ст.28 этого же закона, повышается при уве-
личении размера прожиточного минимума 
для лиц, утративших трудоспособность. Пе-
рерасчет производится в день установления 
нового минимума.

Однако данное правило не распростра-
няется на работающих пенсионеров и лиц, 
«осуществляющих деятельность, связанную 
с получением дохода, являющегося базой 
начисления единого взноса на общеобяза-
тельное пенсионное страхование».

Для них перерасчет пенсии будет про-
изводиться лишь после их увольнения и 
на основании прожиточного минимума, 
установленного на момент увольнения. �

Повышение размера пенсии 
по возрасту в случае отсрочки 

времени ее назначения

Количество 
лет (месяцев) 
отложенного 
выхода 
на пенсию 
по возрасту

Повышение размера
пенсии на

до 
реформы

после 
реформы

1 месяц 0% 0,5%

1 год 3% 6%

2 года 6,71% 12%

3 года 11,83% 18%

4 года 18,54% 24%

5 лет 27,07% 30%

5 лет 1 месяц 27,07% 45,75%

6 лет 36,46 % 54%

7 лет 46,85% 63%

8 лет 58,43% 72%

9 лет 71,19% 81%

10 лет 85,32% 90%

При оформлении пенсии с более позднего возраста будет учитываться каждый месяц.
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РЕКЛАМА

ПЛАНЫ

Гражданская самооборона.
КС готовится к рассмотрению «народных» жалоб
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Идея введения конституционной 
жалобы не нова. О том, что 
рядовые украинцы должны 
иметь право непосредственно 
обращаться в Конституционный 
Суд, чтобы выразить недовольство 
законодательными нормами, 
говорили и политики, и судьи. 
Однако только сейчас инициатива 
нашла поддержку на высшем 
уровне.

Работа без арбитра

Во времена президентства Виктора 
Ющенко почти не прекращалась борьба 
между разными ветвями власти. Шеро-
ховатости конституционной реформы и 
недостаточно четко прописанные полно-
мочия разных органов еще больше углу-
бляли конфликт. Как следствие, основной 
задачей КС в те годы было решение споров 
между главой государства, Кабмином и 
нардепами.

Однако со сменой власти изменились 
и задачи единственного органа конститу-
ционной юрисдикции. Трудно предста-
вить, что нынешний Президент и глава 
Правительства вынесут свои конфликты 
на рассмотрение КС. Поэтому на Жи-
лянской получили возможность уделить 
больше внимания обращениям граждан. 
По оценкам Председателя КС Анатолия 
Головина, количество решений по таким 
делам выросло в 4 раза. 

В то же время добиться желаемого 
результата гражданам очень непросто. 
Действующее законодательство не преду-
сматривает возможности обращения фи-
зических лиц в КС относительно консти-
туционности законов и других правовых 
актов. Однако рядовые граждане имеют 
право на конституционное обращение 
по вопросам официального толкования 
положений законов и Конституции при 
условии наличия неоднозначного при-
менения указанных положений судами 
или другими органами государственной 
власти. 

Существует для граждан и другая воз-
можность добиться отмены «вредных», 
по их мнению, законодательных норм. 
Для этого следует убедить в целесо-
образности конституционного пред-

ставления тех, кто имеет на это право, 
например Президента, омбудсмена или 
45 нардепов. Хотя некоторым нашим 
соотечественникам и удается достичь 
цели, вряд ли кто-то назовет этот путь 
простым. 

В ожидании изменений

Гарантировать защиту прав может 
введение института конституционной 
жалобы, когда любой гражданин полу-
чит право обратиться в КС, указав, что 
та или иная норма противоречит Осно-
вному Закону. Такая возможность есть 
во многих странах мира, в частности в 
Польше и России. Ожидают новации и 
у нас. «Скорее всего, у нас будет консти-
туционная жалоба, если не в этом, то в 
будущем году», — предсказывал Андрей 
Стрижак, оставляя должность главы КС в 
июле 2010 г. Но пока его оптимистичный 
прогноз не оправдался. 

Чтобы подготовить теоретическую 
базу для введения конституционной 

жа лобы, КС организова л меж д у на-
родную конференцию «Защита прав 
человека органами конституционной 
юстиции: возможности и проблемы 
индивид уа льного дос т у па».  Кроме 
п редс та вителей отечес твенной за-
конодательной власти, Пра витель-
ства и с удебной системы, на меро-
п ри я т ие  п ри бы л и п р е дс т а ви т е л и 
международных организаций и члены 
18  конс т и т у ц ион н ы х с у дов м и ра . 
«Нынешний форум является наиболее 
представительским за все время суще-
ствования КС», — сообщил А.Головин.

Открывая заседание, руководитель 
КС отметил, что в Европейский суд по 
правам человека поступает немало за-
явлений от наших сограждан. Это явля-
ется свидетельством проблем в работе 
отечественного механизма защиты прав 
и свобод человека. 

«Проблемы, связанные с введением 
в Украине института конституцион-
ной жалобы, исследовали известные 
научные работники, этот вопрос не-

однократно был предметом дискуссий 
на международных конференциях и 
круглых столах. Однако следует конста-
тировать, что вопрос остается далеким 
от окончательного решения. Дело в том, 
что введение этого правового инсти-
тута требует во внесения изменений 
в Конституцию и законы», — отметил 
А.Головин. Кроме того, по его мнению, 
успешная реализация реформы консти-
туционного правосудия невозможна 
без проведения комплексного научного 
исследования.

Поддерживает введение института 
конституционной жалобы и Президент. 
Хотя посетить конференцию Виктор 
Янукович не смог, он направил ее участ-
никам свое приветствие. «Судебная за-
щита прав и свобод человека нуждается 
в дальнейшем совершенствовании. Для 
нашей страны актуальной является 
проб лема расширения возможностей 
физических и юридических лиц защи-
тить свои права путем непосредствен-
ного обращения в орган конституци-
онной юрисдикции», — отметил глава 
государства.

В н е д р е н и е  н о в а ц и й  с ч и т а е т 
целесообразным и омбудсмен Нина 
Карпачева. По ее словам, закрепление 
права каждого на конституционную 
жалобу является одной из важнейших 
гарантий соблюдения прав и свобод 
человека. 

Ввиду поддержки Президента, ини-
циировавшего подготовку изменений 
в Конституцию, граждане, скорее все-
го, получат такое право. Впрочем, не 
следует думать, что этого окажется до-
статочно. 

Необходимо будет расширить аппа-
рат КС, ведь понадобится немало людей, 
которые будут обрабатывать поток писем. 
По-новому придется работать и судьям, 
весьма возможно, что жалобы будут рас-
сматривать несколько коллегий. 

Однако защитить свои права граж-
данам все равно будет очень непросто. 
Из-за юридических ошибок большин-
ство жалоб, скорее всего, попадет в 
мусорное ведро. И исправить эту си-
т уацию смог у т не законодательные 
новации, а правовая осведомленность 
граждан. Поэтому, несмотря на планы 
по внесению изменений в Конститу-
цию, воспользоваться новыми правами 
украинцы смогут еще не скоро. �

А.Головин (слева) рассказал об ожидаемых изменениях не только участникам конференции, 

но и журналистам.

ГАРАНТИИ

УПК 
для всех
После принятия 
нового Уголовного 
процессуального кодекса 
нормы, которые будут 
смягчать или отменять 
ответственность, 
как и положения, 
регулирующие вопросы 
задержания и ареста, 
будут распространяться 
на лиц, в отношении 
которых соответствующие 
решения были приняты 
до вступления 
новаций в силу.

Об этом сообщил министр юстиции 
Александр Лавринович во время встре-
чи с содокладчиками комитета Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы по 
вопросам соблюдения обязанностей и 
обя зательств странами — участницами 
СЕ Мариэттой де Пурбе-Лундин и Май-
лис Репс. В ходе встречи представители 
СЕ затронули вопрос перспектив ре-
формирования уголовной юстиции. В 
частности, обсуждались отдельные по-
ложения и сроки принятия нового УПК 
и возможности применения его норм к 
лицам, которые были задержаны или 
следствие в отношении которых нача-
лось до принятия кодекса.

Министр юстиции объяснил содо-
кладчикам ПАСЕ, что Констит уция 
прямо определяет возможность об-
ратного действия во времени законов 
и дру гих нормативно-правовых ак-
тов, если они смягчают или отменяют 
ответственность лица.

При этом А.Лавринович разъяснил, 
что новый УПК в соответствии с обя-
зательствами, взятыми нашим госу-
дарством перед Советом Европы, в 
корне изменит всю систему уголовного 
процесса. В частности, изменится про-
цедура расследования, будет усилен 
судебный контроль и сокращены сроки 
досудебного расследования.

Реформа уголовной юстиции бу-
дет включать также преобразование 
прокуратуры и адвокатуры. Соответ-
ствующие законы будут приняты после 
принятия нового УПК. 

А.Лавринович отметил, что в Укра-
ине нет никаких констит у ционных 
ограничений для реформ уголовного 
процесса. Также министр напомнил, 
что работа над проектом кодекса была 
за вершена 2 мес яца на за д.  Теперь 
он находится на экспертизе в Совете 
Европы. �
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ФОРУМ

Адвокатская самозащита.
Реформаторские идеи собрали в Киеве более 3000 юристов 

ТОНЯ ШНЕЕРСОН

Сплоченность, способность 
к самоорганизации, единению — 
именно эти качества должны были 
продемонстрировать участники 
самого масштабного в истории 
нашего государства адвокатского 
форума. 

Национальный дворец иск усств 
«Украина», где 18 сентября и состоялось 
мероприятие, смог вместить десятую 
часть представителей адвокатуры (на се-
годня 30721 человек имеет законное право 
быть защитником). Здесь были представи-
тели всех без исключения регионов. Стоит 
сказать, что зарегистрироваться было не 
так уж просто. Таблички с названиями об-
ластей стояли на гардеробных столиках, за 
которыми и происходил процесс, и были 
плохо видны. 

Однако такое незначительное пре-
пятствие не могло сбить с пути к само-
организации никого из собравшихся. 
Зарегистрировались все желающие. Да 
и тема собрания — «Реформирование 
института адвокатуры и законодатель-
ства об адвокатуре в Украине» — к 
этому обязывала. Сразу отметим: форум 
имел статус рабочего. Сначала никаких 
решений принимать не планировали. 
Главное, как говорили участники ме-
роприятия, обсудить. Съезд адвокаты 
планируют провести позднее.

О том, кто автор идеи провести та-
кой глобальный адвокатский форум, в 
своем вступительном слове сообщил 
председатель Высшей квалификацион-
ной комиссии адвокатуры Владимир 
Высоцкий: в июне во время круглого стола 
в Одессе с таким предложением выступил 
Союз адвокатов Украины. Отстаивал эту 
идею САУ и на 5-м всеукраинском со-
вещании председателей региональных 
квалификационно-дисциплинарных ко-
миссий адвокатуры.

О том, зачем вообще это нужно и 
почему именно сейчас, на форуме го-
ворила вице-президент САУ Ольга Жу-

ковская. «Некоторое время мы наивно 
считали, что все — менять что-либо или 
не менять — зависит от нас. Начиная с 
2003 года нам искусственно начали 
навязывать законопроекты. Вредные для 
нас. Мы, как могли, пытались держать 
фронт. Сегодня нам нужно идти вперед. Не 
каждый период является благоприятным 
для изменений. Но сегодня это именно 
такой период», — отметила она. 

«Адвокатура должна быть рефор-
мирована», — подчеркнул в своем 
выступлении и В.Высоцкий. «Сегодня мы 
имеем как традиционную адвокатуру, так 
и частную. Адвокаты первой категории 
не имеют офисов, не признают статуса 
«прибыльные». Они не предпринимате-
ли. Таких здесь сегодня большинство... 
Частная адвокатура — за публичный 
характер предпринимательства. Всех нас 
объединяет одна цель — стремление к 
реформам. Ведь всем нам придется жить 
по законодательству, которое в действи-

тельности ничего общего с адвокатурой 
не имеет. И мне не о чем спорить с Вален-
тином Загарией (президент Всеукраин-
ской общественной организации «Ассо-
циация правоведов Украины». — Прим. 
ред.), если и я, и он едины в своем стрем-
лении создать объединенный институт 
ад вокатуры», — сказал председатель 
ВККА.

Всеукраинский адвокатский форум 
выступил за реформирование института 
адвокатуры, принятие нового закона «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности» 
и призвал субъектов законодательной 
инициативы принять к сведению на-
работки адвокатов Украины по этим 
вопросам, в том числе и законопроект 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности», предложенный рабочей группой 
при участии членов ВККА, председателей 
региональных КДКА, представителей 
общественных адвокатских организаций 
и т.д. 

Законопроект, отмечали участни-
ки форума, в полной мере отображает 
инициативы, которые наработаны в те-
чение 19 лет существования адвокатуры 
в независимой Украине. Он прошел 
обсуждение в коллективах и содержит 
ответы на вопросы, касающиеся реформ 
в адвокатуре.

Между тем от участников форума «до-
сталось на орехи» народным депутатам. 
Тем, кто носит в кармане еще и удостове-
рение адвоката. Таких «совместителей» 
сейчас 20. 

«По инициативе депутата-адвоката мы 
получили в недавно принятом Налоговом 
кодексе достаточно своеобразный пода-
рок — налог на добавленную стоимость, 

— отметил В.Высоцкий. — Для нас это нон-
сенс». Именно принятие Налогового ко-
декса и проведение пенсионной реформы 
в Украине заставило участников форума 
выступить за то, чтобы в тексте закона об 
адвокатуре были учтены особенности на-
логообложения правозащитной деятель-
ности, социальной защиты и пенсионного 
обеспечения адвокатов.

Также последние выступили за введе-
ние на законодательном уровне правил 
осуществления представительства в судах, 
защиты в судах и на досудебном следствии 
прав, свобод и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц постоянно и на 
профессиональной основе только адвока-
тами, кроме случаев, предусмотренных 
законом «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» или другими законами. 

Адвокаты просят обеспечить надлежа-
щие условия для осуществления правомер-
ной деятельности с помощью расширения 
законодательных положений, касающихся 
профессиональных прав и гарантий осу-
ществления адвокатской деятельности. 
Особенно в части предоставления воз-
можности адвокату осуществлять сбор 
доказательств, расширения адвокатской 
тайны и внесения соответствующих изме-
нений и дополнений в отдельные статьи Уго-
ловного кодекса, введения административ-
ной ответственности для лиц, сознательно 
не выполняющих правомерные требования 
адвоката.

Все это и многое другое нашло отра-
жение в специально подготовленной рабо-
чей редакционной коллегией резолюции 
участников форума. Последнюю зачитали 
под конец собрания. Во время обсуж-
дения некоторые говорили о том, что 
резолюция чересчур длинная, отдельные 
пункты нечетко выписаны. Предлагали 
изъять и пункт о льготах: «Если мы считаем 
себя людьми независимой профессии, то 
как можем просить те же льготы, что и 
судьи?» — поставил вопрос ребром один 
из присутствующих. Резолюцию решили 
доработать, поручив ВККА ее утвердить.

В целом же участники форума вы-
ступили за построение адвокатского 
самоуправления «снизу доверху», за 
создание Национальной ассоциации 
адвокатов Украины, высшим органом 
которой должен быть Съезд адвокатов, 
а исполнительным — совет НААУ. Под-
держали и создание ассоциаций во всех 
без исключения областях, а также в АРК, 
городах Киеве и Севастополе. Высшими 
органами здесь должны стать соответ-
ствующие региональные собрания ад-
вокатов, а исполнительными — советы 
региональных ассоциаций адвокатов. 

Примечательно, что на таком пред-
ставительском форуме не были замечены 
лица из тех властных институций, которые 
способны реализовать законодательные 
предложения правозащитников. В кулу-
арах этот факт вызвал по меньшей мере 
удивление. Как и предложенная дис-
куссия по поводу проекта, не имеющего 
шансов стать законом. 

Ведь, как сообщал «ЗиБ», одновремен-
но с проектом Уголовного процессуаль-
ного кодекса, подготовленного рабочей 
группой при Президенте, в парламент 
будет внесена и новая редакция закона 
«Об адвокатуре». Именно ее будут рассма-
тривать и, очевидно, принимать народные 
депутаты. Однако реформенные нормы 
этого проекта обсуждали также в кулу-
арах. Хорошо хоть так, иначе адвокатам, 
приехавшим на форум из регионов, не о 
чем было бы рассказать коллегам, возвра-
тившись домой. Разве что о теплой погоде 
в столице.�

Коллеги единодушно поддержали реформаторские идеи В. Высоцкого.

ВОЗМЕЩЕНИЕ

Оплачиваются только специалисты.
Если иск удовлетворен частично, 
судебные расходы присуждаются 
пропорционально размеру 
удовлетворенных требований

розглянувши в судовому засідан-
ні справу за позовом Особи 6 до Осо-
би 7, третя особа — Відкрите акціонерне 
товариство «Страхова компанія «PZU 
Україна», про відшкодування майнової 
та моральної шкоди, 

ВСТАНОВИЛА: 

У листопаді 2008 року Особа 6 звер-
нувся до суду з позовом до Особи 7 про 
відшкодування майнової та моральної 
шкоди. 

Зазначав, що 5.06.2008 в м.Рівному 
сталася дорожньо-транспортна пригода 
за участю належного йому автомобіля 
фольксваген та автомобіля мазда, який 
належить Особі 7. 

Дорожньо-транспортна пригода ста-
лася з вини відповідача, який допустив 
порушення Правил дорожнього руху, і 
призвела до технічних пошкоджень ав-
томобіля фольксваген. 

Цивільно-правова відповідальність 
Особи 7 була застрахована ВАТ «Стра-
хова компанія «PZU Україна», тому по-
терпілий отримав страхову виплату в 
сумі 10948 грн. 25 коп. 

Посилаючись на те, що фактично по-
несені ним матеріальні витрати переви-
щують розмір страхового відшкодуван-
ня, внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди йому була завдана моральна 
шкода, а також у зв’язку з необхідністю 
звернення до суду він поніс витрати 
на правову допомогу, просив стягну-
ти з Особи 7 на його користь 4986 грн. 
91 коп. на відшкодування різниці між 
отриманою ним страховою виплатою 
та фактично понесеними матеріальни-
ми витратами, пов’язаними з ремонтом 
автомобіля; 5 тис. грн. завданої мораль-
ної шкоди; 1750 грн. витрат на право-
ву допомогу, 100 грн. судового збору; 
30 грн. витрат на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду справи. 

Рішенням Шевченківського рай он-
ного суду м.Запоріжжя від 5.03.2009 
позовні вимоги Особи 6 задоволено 
частково. Стягнуто з Особи 7 на його 
користь 4986 грн. 91 коп. на відшко-
дування майнової шкоди, 1800 грн. 
на відшкодування моральної шкоди, 
1750 грн. витрат на правову допомо-
гу, 100 грн. судового збору та 30 грн. 
витрат на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду справи. У 
задоволенні решти позовних вимог 
відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду За-
порізької області від 22.04.2009 рішен-
ня Шевченківського районного суду 
м.Запоріжжя від 5.03.2009 в частині 
відшкодування майнової шкоди змі-
нено: зменшено розмір стягнутої з 
Особи 7 на користь Особи 6 майнової 
шкоди до 2338 грн. 21 коп.; у решті рі-
шення суду першої інстанції залишено 
без змін. 

У касаційній скарзі Особа 7 про-
сить скасувати ухвалені у справі 
судові рішення й у хвалити нове 
рішення про відмову в задоволенні 
позовних вимог, посилаючись на 
неправильне застосування судами 
норм матеріального права та пору-
шення норм процесуального права. 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Судом установлено, що 5.06.2008 
в м.Рівному трапилась дорожньо-
транспортна пригода за участю на-
лежного Особі 6 автомобіля фолькс-
ваген та автомобіля мазда, який 
належить Особі 7. 

У результаті  дорож ньо-тра н-
спортної пригоди автомобіль фо-
лькс ваген зазнав технічних пошко-
джень. 

Постановою Шевченківського 
районного суду м.Запоріжжя від 
19.06.2008 Особу 7  було визнано 

винним у скоєнні дорожньо-тран-
спортної пригоди та притягнуто 
до адміністративної відповідаль-
ності. 

Відповідно до висновку авто-
товарознавчого дослідження від 
24.06.2008 майнова шкода, завдана 
позивачу внаслідок пошкодження 
на лежного йом у автомобіля фо-
льксва ген, становить 14397 грн. 
52 коп. 

У зв’язку з тим, що цивільно-пра-
вова відповідальність Особи 7 була 
застрахована ВАТ «Страхова компа-
нія «PZU Україна», Особа 6 отримав 
страхову виплату в сумі 10948 грн. 
25 коп. 

Відповідно до ст.1194 ЦК осо-
ба, яка застрахувала свою цивільну 
відповідальність, у разі недостат-
ності страхової виплати (страхового 
відшкодування) для повного від-
шкодування завданої нею шкоди 
зобов’язана сплатити потерпілому 
різницю між фактичним розміром 
шкоди і страховою виплатою. 

Установивши, що в результаті до-

рожньо-транспортної пригоди, яка 
сталася 5.06.2008, Особі 6 заподіяно 
майнову та моральну шкоду, роз-
мір страхової виплати, виплаченої 
Особі 6 ВАТ «Страхова компанія 
«PZU Україна», є недостатнім для 
відшкодування фактичного розміру 
шкоди, завданої в результаті дорож-
ньо-транспортної пригоди, апеля-
ційний суд дійшов обгрунтованого 
висновку про покладення на винного 
в скоєнні дорожньо-транспортної 
пригоди, Особу 7, обов’язку відшко-
дувати на користь позивача різницю 
між фактичним розміром шкоди та 
страховою виплатою і компенсації 
моральної шкоди. 

Висновок суду в цій частині є пра-
вильним, грунтується на зібраних у 
справі доказах та відповідає нормам 
матеріального права, тому в цій час-
тині касаційну скаргу слід відхилити, 
а рішення апеляційного суду в цій 
частині залишити без змін. 

Разом з тим, залишаючи без змін 
рішення суду першої інстанції в части-

ні стягнення з Особи 7 на користь Осо-
би 6 витрат на правову допомогу, судо-
вого збору, апеляційний суд виходив із 
того, що витрати на правову допомогу 
пов’язані з оплатою допомоги фахівця 
в галузі права й підтверджені доку-
ментально та що у зв’язку із частковим 
задоволенням позовних вимог Осо-
би 6 з Особи 7 на користь позивача слід 
стягнути судовий збір. 

Однак з такими висновками апе-
ляційного суду повністю погодитись 
не можна. 

Відповідно до ч.1 ст.88 ЦПК сторо-
ні, на користь якої ухвалено рішення, 
суд присуджує з другої сторони поне-
сені нею і документально підтверджені 
судові витрати. Якщо позов задоволено 
частково, судові витрати присуджу-
ються позивачеві пропорційно до 
розміру задоволених позовних вимог, 
а відповідачеві — пропорційно до тієї 
частини позовних вимог, у задоволенні 
яких позивачеві відмовлено. 

Згідно з п.2 ч.3 ст.79 ЦПК витрати 
на правову допомогу належать до су-
дових витрат. 

Відповідно до ч.1 ст.56 ЦПК пра-
вову допомогу може надавати особа, 
яка є фахівцем у галузі права і за за-
коном має право на надання правової 
допомоги. 

Постановою Кабінету Міністрів від 
27.04.2006 №590 «Про граничні розмі-
ри компенсаційних витрат, пов’язаних 
з розглядом цивільних та адміністра-
тивних справ, і порядок їх компенсації 
за рахунок держави» установлено, що 
граничний розмір витрат, пов’язаних 
з правовою допомогою стороні, на ко-
ристь якої ухвалено судове рішення, 
не повинен перевищувати суму, що 
обчислюється виходячи з того, що за-
значеній особі виплачується 40% роз-
міру мінімальної заробітної плати за 
годину її роботи. 

Переглядаючи справу та залиша-
ючи без змін рішення суду першої ін-
станції в частині стягнення витрат на 
правову допомогу, судового збору, апе-
ляційний суд, на порушення стст.303, 
316 ЦПК, на зазначені положення за-
кону уваги не звернув; не перевірив, чи 

є Особа 9 фахівцем у галузі права та чи 
має вона право за законом на надання 
правової допомоги; чи надавала Осо-
ба 9 правову допомогу Особі 6 як фа-
хівець у галузі права чи брала участь у 
справі як представник позивача; і, дій-
шовши обгрунтованого висновку про 
стягнення з Особи 7 на користь Особи 6 
витрат на інформаційно-технічне забез-
печення розгляду справи, не врахував, 
що рішенням суду першої інстанції по-
зовні вимоги Особи 6 задоволено част-
ково, і всупереч вимогам ч.1 ст.88 ЦПК 
поклав на Особу 7 обов’язок відшкоду-
вати позивачу судовий збір виходячи з 
повного розміру позовних вимог. 

За таких обставин рішення апеля-
ційного суду в частині залишення без 
змін рішення суду першої інстанції про 
стягнення з Особи 7 на користь Осо-
би 6 витрат на правову допомогу та судо-
вого збору підлягають скасуванню з пе-
реданням справи в цій частині на новий 
розгляд до суду апеляційної інстанції з 
підстав, передбачених ч.3 ст.338 ЦПК. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7 задоволь-
нити частково. 

Р і шен н я А пел я ц і й ног о с у д у 
Запорізької області від 22.04.2009 
в частині стягнення з Особи 7 на 
користь Особи 6 витрат на правову 
допомогу та судового збору скасу-
вати, справу в цій частині передати 
на новий розгляд до суду апеляційної 
інстанції. 

Рішення Шевченківського ра-
йон ного с у д у м.За порі ж ж я ві д 
5.03.2009 в частині стягнення з Осо-
би 7 на користь Особи 6 1800 грн. на 
відшкодування моральної шкоди і 
30 грн. витрат на інформаційно-тех-
нічне забезпечення розгляду справи 
та рішення Апеляційного суду Запо-
різької області від 22.04.2009 в час-
тині стягнення з Особи 7 на користь 
Особи 6 2338 грн. 21 коп. в рахунок 
компенсації майнової шкоди зали-
шити без змін. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

23 березня 2011 р.    м.Київ 

головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ОХРІМЧУК Л.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л.,

Суд должен выяснять, имеет ли лицо право 
по закону на предоставление правовой помощи 
и предоставляло ее как специалист 
в области права либо участвовало 
в деле как представитель истца.

12 юридическая практика



ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

Объяснительная все стерпит.
Обоснование законодательной 
инициативы является обязанностью 
народного депутата, даже если изложенные 
им сведения не нашли подтверждения

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Осо-
би 4, Верховної Ради про захист гід-
ності, честі та ділової репутації й 
відшкодування моральної шкоди і 
за позовом товариства з обмеженою 
відповідальністю «ЮРІС» /Правнича 
фірма/ до Особи 4, Верховної Ради 
про спростування недостовірної ін-
формації й відшкодування моральної 
шкоди за касаційними скаргами това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«ЮРІС» /Правнича фірма/ і Особи 3 на 
рішення Апеляційного суду м.Києва 
від 8.04.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У червні 2009 року Особа 3 звернув-
ся до суду з позовом, у якому зазначав, 
що Інформація 1 народний депутат, 
Особа 4, оприлюднив відносно нього 
негативну і неправдиву інформацію. 
Зокрема, відповідач у пояснюваль-
ній записці, яка була розміщена на 
головній сторінці офіційного сайту 
Верховної Ради www.rada.gov.ua на об-
грунтування необхідності прийняття 
постанови Верховної Ради «Про звіль-
нення Особи 3 з посади Міністра юс-
тиції України», зазначав, що: 

«Результати проведеної роботи з 
вивчення матеріалів щодо діяльності 
Особи 3 на посаді міністра юстиції 
свідчать про численні випадки по-
рушень чинного законодавства, зо-
крема протиправного використання 
ним свого посадового становища. 

Виходячи з аналізу отриманої 
інформації, очевидними є факти при-
четності міністра юстиції, Особи 3, до 
надання неправомірних переваг кон-
кретним суб’єктам підприємницької 
діяльності всупереч економічним 
інтересам. 

Унаслідок створення непрозорих 
схем і протиправного сприяння з 
боку міністра юстиції окремим під-
приємствам держава не отримала 
належних надходжень до бюджету в 
особливо великих розмірах — понад 
1 млрд грн. 

Як авторську винагороду за ко-
рис т у в а н н я п р ог ра м н и м и п р о -
дуктами, створеними за кошти і на 
замовлення Мін’юсту, Державне під-
приємство «Інформаційний центр» 
Міністерства юстиції перерахува-
ло комерційним структурам понад 
80 млн грн. усупереч економічним 
інтересам держави. 

Крім того, міністр юстиції сприяв 
здійсненню підприємницької діяль-
ності низки комерційних структур, 
засновниками яких виступають його 
близькі родичі та дружина. 

Зокрема, ТОВ «Фінансово-кон-
сультативна компанія» придбало під-
приємство «Малинський спецкар’єр», 
яке було перед цим доведене до бан-
крутства, за суттєво заниженими 
цінами. Зокрема, база відпочинку, 
що належала підприємству «Малин-
ський спецкар’єр», була оцінена лише 
в 34 тис. грн. Хоча зрозуміло кожно-
му, що її ринкова вартість у багато 
разів більша. 

Відомі факти сприяння Мініс-
терством юстиці ї протиправній 
діяльності комерційних структур, 
зокрема, через створену ним компа-
нію «ЮРІС» шляхом впливу на суди, 
державну виконавчу службу, нотаріат. 

Міністр юстиції, порушуючи ви-
моги ч.1 ст.20 закону «Про судоустрій 
України», вніс подання Президенту 
про утворення Центрального і Лівобе-
режного окружних адміністративних 
судів м.Києва і ліквідацію Окружного 
адміністративного суду м.Києва, чим 
перевищив свої повноваження. 

Нотаріусами Київського нотаріаль-
ного округу було засвідчено цілу низку 
явно незаконних договорів міни і ку-
півлі-продажу земельних ділянок на 
території Київської області. Зазначені 
дії призвели до протиправного відчу-
ження земель сільськогосподарського 
призначення. Така практика, на жаль, 
стала звичною і для інших областей 
України. 

Проте дані факти залишилися без 
вжиття відповідних заходів з боку мі-
ністра юстиції. 

Наявні матеріали свідчать про 
неспроможність міністра юстиції на-
лежним чином організувати роботу 
очолюваного ним міністерства. Зва-
жаючи на це, забезпечення належно-
го захисту прав і законних інтересів 
громадян України і держави в цілому 
знаходиться під загрозою. 

Отже, дії міністра юстиції, Особи 3, 
порушують присягу, прийняту ним у 
день свого призначення, унеможлив-
люють його подальше перебування 
на займаній посаді, вимагають невід-
кладного вжиття заходів щодо його 
звільнення». 

Позивач указав, що такі публічні 
висловлювання народного депутата, 
Особи 4, не відповідають дійсності, є 
образливими і принизливими, мають 
наклепницький характер, а також 
принижують його честь, гідність і 
ділову репутацію, зображають перед 
суспільством як людину з низькими 
духовними й соціальними ціннос-
тями. 

З урахуванням викладеного по-
зивач, Особа 3, уточнивши позовні 
вимоги, просив позов задовольнити, 
визнати недостовірною, такою, що 
принижує честь, гідність і ділову 
репутацію, інформацію, поширену 
Інформація 1 народним депутатом, 
Особою 4, у пояснювальній записці 
до проекту постанови Верховної 
Ради «Про звільнення Особи 3 з по-
сади Міністра юстиції України»; 
зобов’язати відповідачів вилучити 
вказану недостовірну інформацію з 
офіційного веб-сайту Верховної Ради 
і спростувати її шляхом розміщення 
під заголовком «Спростування не-
достовірної інформації» на головній 
сторінці офіційного сайту Верховної 
Ради www.rada.gov.ua такий текст 
спростування: «Народний депутат, 
Особа 4, спростовує недостовірну 
інформацію, поширену Інформація 1 
відносно міністра юстиції, Особи 3, 
у пояснювальній записці Особи 4 до 
проекту постанови Верховної Ради 
«Про звільнення Особи 3 з посади 
Міністра юстиції України»; стягнути 
з Особи 4 на його користь 150 тис. грн. 
на відшкодування моральної шкоди. 

У червні 2009 року товариство з 
обмеженою відповідальністю «ЮРІС» 
/Пра вни ча фірма / (да лі — ТОВ 
«ЮРІС») звернулось до суду з указа-
ним позовом, посилаючись на те, що 
Інформація 1 народним депутатом, 
Особою 4, було подано на розгляд Вер-
ховної Ради проект постанови Верхов-
ної Ради «Про звільнення Особи 3 з 
посади Міністра юстиції України», до 
якого в якості супровідного документа 
було додано пояснювальну записку, що 
була розміщена на головній сторін-
ці офіційного сайту Верховної Ради 
www.rada.gov.ua, у якій з метою об-
грунтування необхідності прийняття 
проекту постанови вказувалось, що 
«відомі факти сприяння міністром юс-
тиції протиправній діяльності комер-
ційних структур, зокрема, через ство-
рену ним компанію «ЮРІС» шляхом 
впливу на суди, державну виконавчу 
службу, нотаріат». 

Вважаючи зазначену інформацію 
недостовірною й такою, що підри-
ває ділову репутацію ТОВ «ЮРІС», 
уточнивши позовні вимоги, позивач 
просив визнати її недостовірною і 
зобов’язати відповідачів розмісти-
ти на головній сторінці офіційного 
сайту Верховної Ради під заголовком 
«Спростування недостовірної інфор-
мації» текст спростування такого 
змісту: «Народний депутат України, 
Особа 4, спростовує недостовірну ін-

формацію, поширену відносно Прав-
ничої фірми «ЮРІС» у пояснювальній 
записці до проекту постанови Верхов-
ної Ради «Про звільнення Особи 3 з 
посади Міністра юстиції України», 
а також стягнути з Особи 4 на ко-
ристь товариства 100 тис. грн. на 
відшкодування моральної шкоди, які 
перерахувати на поточний рахунок 
Благодійного фонду «Дитяча лікарня 
майбутнього». 

Ухвалою Печерського районного 
суду м.Києва від 10.07.2009 цивільні 
справи за вище вказаними позовами 
об’єднано в одне провадження. 

Рішенням Печерського район-
ного суду м.Києва від 24.09.2009 
позов Особи 3 задоволено частково. 
Визнано недостовірною, такою, що 
принижує честь, гідність і ділову репу-
тацію Особи 3, інформацію, поширену 
Інформація 1 народним депутатом, Осо-
бою 4, у пояснювальній записці до про-
екту постанови Верховної Ради «Про 
звільнення Особи 3 з посади Міністра 
юстиції України» (реєстраційний Но-
мер 1 від Інформація 1) (інформація 
наведена вище). Зобов’язано Особу 4 і 
Верховну Раду вилучити вказану не-
достовірну інформацію з офіційного 
веб-сайту Верховної Ради і спросту-
вати її шляхом розміщення під заго-
ловком «Спростування недостовірної 
інформації» на тій самій сторінці, на 
якій були розміщені проект постанови 
Верховної Ради «Про звільнення Осо-
би 3 з посади Міністра юстиції Укра-
їни» разом з пояснювальною запис-
кою, офіційного сайту Верховної Ради 
www.rada.gov.ua такий текст спрос-
тування: «Народний депутат Украї-
ни, Особа 4, спростовує недостовірну 
інформацію, поширену Інформація 1 
відносно міністра юстиції, Особи 3, у 
пояснювальній записці Особи 4 до про-
екту постанови Верховної Ради «Про 
звільнення Особи 3 з посади Міністра 
юстиції України». Стягнуто з Особи 4 
на користь Особи 3 1 тис. грн. на від-
шкодування моральної шкоди. У решті 
позовних вимог Особі 3 (у частині роз-
міру шкоди) відмовлено. 

Позов ТОВ «ЮРІС» задоволено 
частково. Визнано недостовірною таку 
інформацію, викладену народним де-
путатом, Особою 4, у пояснювальній 
записці до проекту постанови Верхов-
ної Ради «Про звільнення Особи 3 з 
посади Міністра юстиції України»: 
«відомі факти сприяння міністром 
юстиції України протиправній діяль-
ності комерційних структур, зокрема, 
через створену ним компанію «ЮРІС» 
шляхом впливу на суди, державну ви-
конавчу службу, нотаріат». Зобов’язано 
відповідачів розмістити на тій самій 
сторінці, на якій і були розміщені про-
ект постанови Верховної Ради «Про 
звільнення Особи 3 з посади міністра 
юстиції України» разом з пояснюваль-
ною запискою, офіційного веб-сайту 
Верховної Ради www.rada.gov.ua під 
заголовком «Спростування недосто-
вірної інформації» текст спростуван-
ня такого змісту: «Народний депутат 
України, Особа 4, спростовує недосто-
вірну інформацію, поширену відносно 
Правничої фірми «ЮРІС» у поясню-
вальній записці до проекту постанови 
Верховної Ради «Про звільнення Осо-
би 3 з посади Міністра юстиції Укра-
їни». У решті позовних вимог ТОВ 
«ЮРІС» (у частині стягнення мораль-
ної шкоди) відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду 
м.Києва від 8.04.2010 рішення суду 
першої інстанції скасовано, ухва-
лено нове рішення, яким у задово-
ленні позовів Особі 3 і ТОВ «ЮРІС» 
відмовлено. 

У касаційних скаргах Особа 3 і 
ТОВ «ЮРІС» просять скасувати рі-
шення апеляційного суду, посилаю-
чись на неправильне застосування 
судом норм матеріального і пору-
шення норм процесуального права, і 
залишити в силі рішення суду першої 
інстанції. 

Колегія суддів Верховного Суду, 
заслухавши суддю-доповідача, обго-
воривши доводи скарг і перевіривши 
матеріали справи в межах ї ї дово-
дів, дійшла висновку, що касаційні 

скарги задоволенню не підлягають з 
таких підстав. 

З огляду на положення п.2 розд.ХІІІ 
«Перехідні положення» закону від 
7.07.2010 №2453-VІ «Про судоустрій і 
статус суддів» справа розглядається 
за правилами ЦПК від 18.03.2004 в 
редакції, чинній до введення в дію за-
кону від 7.07.2010. 

Відповідно до вимог ст.324 ЦПК 
підставами для касаційного оскар-
ження є неправильне застосування 
судом норм матеріального права чи 
порушення норм процесуального 
права. 

Судом установлено, що Інформа-
ція 1 народний депутат, Особа 4, по-
дав на розгляд Верховної Ради про-
ект постанови Верховної Ради «Про 
звільнення Особи 3 з посади Міністра 
юстиції України». Указаний проект 
постанови Верховної Ради разом з 
пояснювальною запискою Особи 4 до 
проекту постанови були розміщені 
на офіційному сайті Верховної Ради 
(www.rada.gov.ua). У своїй поясню-
вальній записці до проекту поста-
нови, що була поширена серед неви-
значеного кола осіб через офіційний 
веб-сайт органу законодавчої влади, 
була поширена наведена в описовій 
частині ухвали інформація, яка є 
предметом позову.

Задовольняючи позови Особи 3 
і ТОВ «ЮРІС», суд першої інстанції 
виходив з того, що поширена інфор-
мація, викладена в пояснювальній 
записці Особи 4 до проекту постано-
ви, відносно позивачів, яка з огляду 
на характер використання мовних 
засобів сприймається як негативна 
і недостовірна, а відповідно до по-
ложень ч.3 ст.277 ЦК Особа 4 не до-
вів протилежного. Суд указав, що в 
інформації поширені фактичні дані, 
а не оціночні судження. 

Скасовуючи рішення місцевого 
суду і відмовляючи в задоволенні 
позовів, суд апеляційної інстанції 
виходив з того, що Особа 4 як народ-
ний депутат не тільки мав право, а 
відповідно до положень закону «Про 
статус народного депутата України» 
зобов’язаний був у разі порушення 
прав та інтересів громадян, що охо-
роняються законом, інших порушень 
законності вимагати припинення по-
рушення чи звертатися з вимогою до 
відповідних органів і посадових осіб 
припинити такі порушення (ст.40 Кон-
ституції), а тому його пояснювальна 
записка до проекту постанови не може 
розглядатися як поширення недосто-
вірної інформації. Крім того, він звер-
нувся до вищого законодавчого органу 
держави з вимогою припинення пору-
шень чинного законодавства, прав та 
інтересів громадян, а Верховна Рада 
уповноважена на їх перевірку, оцінку і 
прийняття відповідних рішень. Також 
відсутні докази того, що метою зазна-
чених дій Особи 4 було приниження 
честі, гідності й ділової репутації Осо-
би 3. Разом із тим у пояснювальній 
записці містяться оціночні судження 
щодо роботи Особи 3 і критична оцінка 
його діяльності як міністра юстиції. 

Зазначені висновки апеляційного 
суду відповідають обставинам спра-
ви, доказам, наданим сторонами і 
правильно оціненим судом, а також 
узгоджуються з нормами матеріаль-
ного права, які судом правильно за-
стосовані. 

Відповідно до вимог ст.335 ЦПК суд 
касаційної інстанції не може встанов-
лювати або (та) вважати доведеними 
обставини, що не були встановлені в 
рішенні суду чи відкинуті ним, ви-
рішувати питання про достовірність 
чи недостовірність того чи іншого до-
казу, про перевагу одних доказів над 
іншими. 

Конституцією кожному гаранту-
ється право на свободу думки і слова, 
на вільне вираження своїх поглядів 
і переконань (ст.34), а згідно з ст.68 
Конституції кожен зобов’язаний не-
ухильно додержуватися Конституції 
та законів України, не посягати на 
права і свободи, честь і гідність інших 
людей. 

Крім того, ураховуючи те, що по-

зов про спростування недостовірної 
інформації пред’явлено до народного 
депутата, апеляційний суд правиль-
но застосував і закон «Про статус на-
родного депутата України», у стст.10, 
12, 19 якого зазначено, що народний 
депутат має право законодавчої іні-
ціативи, яке реалізується у формі 
внесення до Верховної Ради: 1) за-
конопроекту; 2) проекту постанови; 
3) іншої законодавчої пропозиції; на-
родні депутати не несуть юридичної 
відповідальності за результати голо-
сування чи висловлювання у Верхов-
ній Раді та її органах, за винятком 
відповідальності за образу чи наклеп; 
народний депутат не зобов’язаний 
повідомляти про джерело інформа-
ції, яку він використовує. 

Судом установлено, що народний 
депутат, Особа 4, у спірній поясню-
вальній записці обгрунтував пода-
ний ним на розгляд Верховної Ради 
проект постанови про звільнення 
Особи 3 з посади міністра юстиції 
(реєстраційний Номер 1 від Інфор-
мація 1). 

Відповідно до ч.4 ст.10 закону «Про 
статус народного депутата України» 
при опрацюванні й прийнятті зако-
нопроектів, постанов та інших актів 
Верховної Ради поправки, пропозиції 
та зауваження, внесені народним де-
путатом, розглядаються і за ними при-
ймаються рішення щодо їх урахування 
чи відхилення. 

Отже, колегія суддів Верховного 
Суду вважає, що апеляційний суд че-
рез призму закону «Про статус народ-
ного депутата України» правильно за-
стосував положення ст.40 Конституції 
про те, що всі мають право направляти 
індивідуальні чи колективні письмові 
звернення або особисто звертатися 
до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та поса-
дових і службових осіб цих органів, 
що зобов’язані розглянути звернення 
і дати обгрунтовану відповідь у вста-
новлений законом строк. 

Якщо цей орган компетентний 
перевіряти таку інформацію й нада-
вати відповідь, проте під час пере-
вірки інформація не знайшла свого 
підтвердження, указана обставина не 
може сама по собі бути підставою для 
задоволення позову, оскільки в такому 
випадку мала місце реалізація особою 
конституційного права, передбаченого 
ст.40 Конституції, а не поширення не-
достовірної інформації. 

Установлено, що народний депутат, 
Особа 4, виконуючи свій обов’язок, 
звернувся до компетентного органу, 
тобто Верховної Ради, яка за зако-
ном розглядає поданий ним проект 
постанови, до якого в обов’язковому 
порядку додається пояснювальна за-
писка. Апеляційний суд зазначив, що в 
пояснювальній записці автором вико-
ристана інформація, яка йому надана 
СБУ і Рахунковою палатою. Факт, що 
інформація не знайшла свого підтвер-
дження, як такий не є підставою для 
задоволення позову. 

Отже, з урахуванням висновків, 
викладених у Рішенні Конституцій-
ного Суду від 10.04.2003 №8-рп/2003 
(«справа про поширення відомостей»), 
апеляційний суд правильно відмовив 
у задоволенні позовів, оскільки пози-
вачі не довели, що в такому зверненні 
народного депутата були завідомо не-
правдиві відомості чи таке звернення 
було викликано не наміром виконати 
свій обов’язок. 

Відповідно до ст.337 ЦПК суд ка-
саційної інстанції відхиляє касаційну 
скаргу, якщо визнає, що рішення ухва-
лено з додержанням вимог матеріаль-
ного і процесуального права. 

Керуючись стст.336, 337 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати в цивільних 
справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційні скарги товариства з об-
меженою відповідальністю «ЮРІС» /
Правнича фірма/ і Особи 3 відхилити. 

Рішення Апеляційного суду м.Києва 
від 8.04.2010 залишити без змін. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

АДВОКАТУРА

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

30 березня 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду в складі: 
головуючого — ПАТРЮКА М.В.,
суддів: ГУМЕНЮКА В.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛУСПЕНИКА Д.Д., ЛЯЩЕНКО Н.П., 
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С ПОЛИЧНЫМ 

Взятка 
с возвратом 
Прокуратура г.Севастополя 
возбудила уголовное дело против 
начальника одного из райотделов 
УМЧС в г.Севастополе за 
получение взятки. 

Как сообщает пресс-служба про-
куратуры г.Севастополя, уголовное дело 
возбуждено на основании заявления част-
ного предпринимателя о том, что от него 
требовали взятку сотрудники районного 
УМЧС. Согласно обстоятельствам дела 
в период с июня по 25 августа 2011 года 
в г.Севастополе указанное должностное 
лицо, злоупотребляя служебным поло-
жением, требовало от предпринимателя 
взятку в размере 10 тыс. грн. за непрове-
дение проверок соблюдения норм пожар-
ной безопасности в кафе, расположенном 
в Нахимовском районе на набережной.

12 сентября в помещении кафе чинов-
ник получил необходимую сумму, после 
чего был задержан на месте преступле-
ния сотрудниками управления СБУ и 
прокуратуры г.Севастополя.

Его задержали в порядке ст.115 УПК 
по подозрению в совершении преступле-
ния. В данный момент решается вопрос 
об избрании меры пресечения — содер-
жание под стражей. Ведется досудебное 
следствие. �

АУДИТ 

«Коммунальные» просчеты
В коллегии Счетной палаты 
убеждены: так как проблемы 
низкого качества коммунальных 
услуг не решены, направленные 
на реформирование ЖКХ в 
2009—2010 годах и первом 
полугодии 2011-го бюджетные 
средства тратились неэффективно 
и с нарушением действующего 
законодательства. 

Как сообщила пресс-служба СП, та-
кой вывод сделан по результатам аудита 
эффективности использования средств, 
выделенных на выполнение Общегосу-
дарственной программы реформирования 
и развития жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Несмотря на то что реформирова-
ние осуществляется уже свыше 15 лет, 
результативных шагов в этой сфере так 
и не было сделано. Минжилкоммунхоз 
как главный распорядитель средств не 
обеспечил достижения цели программы, 
в частности, повышения эффективности 
и надежности функционирования жи-
лищно-коммунального хозяйства, удов-
летворения потребностей населения и 
хозяйственного комплекса в жилищно-
коммунальных услугах. В СП пришли к 
выводу: качество жизни граждан ухудша-
ется, а социальное напряжение в обществе 
усиливается. 

Отдельные положения программы 
не отвечают требованиям закона «О 
государственных целевых программах» 
и Порядка разработки и выполнения 
государственных целевых программ, 
что делает невозможным выполнение 
поставленных задач. В частности, про-
гноз  ный объем финансирования меро-
приятий в сумме 23,4 млрд грн. определен 

только по госбюджету, по остальным 
источникам объемы финансирования не 
определены. 

Межведомственная комиссия по 
про ведению реформирования ЖКХ, соз-
данная для обеспечения взаимодействия 
центральных и местных органов испол-
нительной власти, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений и 

организаций, в 2010—2011 году фактичес-
ки не работала, надлежащий контроль со 
стороны Правительства отсутствовал. Су-
ществовала комиссия сугубо формально и 
не влияла на процессы реформирования 
отрасли. 

Планирование и финансирование 
Минжилкоммунхозом и Минфином 
расходов госбюджета на выполнение 
мероприятий программы не способство-
вали получению конкретного результа-
та. Каждый следующий год внедрялись 
разные бюджетные программы, то есть 
изменялись и не повторялись направ-
ления использования средств. Это при-
вело к фрагментарному и бессистемному 
выполнению программы. 

Непоследовательная тарифная по-
литика обусловила х рони ческ у ю и 
по стоянно раст у щ у ю убыточность 
предприятий ЖКХ: в 2009—2010 го-
дах их убытки возросли с 1,5 млрд до 
3,3 млрд грн., а кредиторская задол-
женность на начало 2011-го составила 
20 млрд грн. Почти 20% котельных 
эксплуатируются более 20 лет, что пред-
определяет значительный расход топли-
ва, высокий уровень загрязнения окру-
жающей среды и приводит к снижению 
качества теплоснабжения. Кроме того, в 
неудовлетворительном состоянии нахо-
дятся почти 38% водопроводных и 36% 
канализационных сетей. �

ПРОКУРАТУРА

Незаконное отчуждение.
Деятельность Федерации профсоюзов свелась к 35 уголовным делам
НАТАЛКА БЛОНСКАЯ

Цель брифинга, который 
состоялся 16 сентября и на 
который заместитель Генерального 
прокурора — прокурор 
г.Киева Анатолий Мельник 
пригласил представителей 
СМИ, — проинформировать 
общественность о результатах 
работы и принятых мерах в связи 
с незаконной деятельностью ФПУ.

Информировать, как оказалось, есть 
о чем. Так, по словам А.Мельника, только 
в Киеве без какого-либо согласования с 
Фондом госимущества должностными 
лицами Федерации профсоюзов само-
вольно было отчуждено 10 из 25 объектов 
недвижимости, общая стоимость которых 
составляет свыше 20 млн грн. На сегодня 
возбуждены 3 уголовных дела. 

Правда, расследование одного из 
них пришлось приостановить, так как 
бывший руководитель ЗАО «Укрпроф-
оздоровниця» (дочернее предприятие 
ФПУ) — в бегах. Его обвиняют в том, 
что он без обязательного согласия фон-
да (единственного органа, который мо-
жет распоряжаться государственным 
имуществом) осуществил незаконное 
отчуждение предназначенного для оздо-
ровления членов профсоюзов санатория 
им. 1 Мая (Пуща-Водица). Также проку-
ратура г.Киева обвиняет экс-председателя 
правления «Укпрофоздоровниці» в расхо-
довании профсоюзных средств с целью 
личного обогащения. «Он приобрел за 
8,5 млн грн. у частного предприятия 
простые именные акции, фактическая сто-
имость которых, по заключению экспертов, 
составила только 65 тыс. грн.», — проин-
формировал присутствующих А.Мельник.

Впрочем, как сообщил прокурор, обо-
гатиться стремились не только в дочернем 
предприятии. Он привел вопиющие факты, 
касающиеся растраты руководителями ФПУ 
профсоюзных средств. «Несмот ря на то что 
Киевский городской совет запретил в 2009 
году отмечать первомайские праздники на 
Крещатике, — сообщил А.Мельник, — ру-
ководители ФПУ якобы для празднования 
1 Мая перевели почти 2 млн грн. на счета 
фиктивной фирмы». В связи с этим про-

куратура г.Киева возбудила уголовные 
дела как против директора фиктивного 
предприятия, так и против служебных лиц 
ФПУ, которые, не исключено, присвоили 
профсоюзные средства». 

Успели остановить

Несмотря на то что некоторые уго-
ловные дела уже направлены в суд, а 
некоторые еще нет, А.Мельнику было 
чем похвалиться. По его словам, была 
предотвращена незаконная сделка — 
продажа имущественного комплекса 
«Новая Каховка» (Херсонская область). 
Стоимость объекта составляет 1,5 млн 
грн. Решение о продаже приняли на 
заседании президиума ФПУ, проходив-
шем в мае этого года. «В постановле-
ние президиума также были внесены 
неправдивые сведения о том, что посто-
янная комиссия по имущественным во-
просам совета ФПУ поддержала отчуж-
дение данной гостиницы, и составлен 
заведомо неправдивый протокол засе-

дания указанной комиссии», — сообщил 
А.Мельник. Сейчас на имущественный 
комплекс наложен арест. Против одного 
из членов «имущественной» комиссии, 
подозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ст.366 УК, 
возбудили дело. 

В прокуратуре также гордятся тем, 
что предотвратили еще одну незакон-
ную сделку. «Постановлением президиу-
ма ФПУ от 24 мая директор предприятия 
«Хозяйственное управление Федерации 
профсоюзов Украины» был уполномо-
чен утвердить инвестиционный проект 
и заключить инвестиционный договор 
с никому не известной израильской 
фирмой, согласно которому планиро-
валось передать в собственность этой 
фирмы дом с часами на майдане Неза-
лежности под гостиницу», — рассказал 
А.Мельник. 

В ходе проверок и проведенного досу-
дебного следствия правоохранительные 
органы нашли доказательства подготов-
ки большинства профсоюзных объектов 

к отчуждению. Так, президиум Феде-
рации профсоюзов в мае подготовил 
постановление, в которое включил 12 
объектов санаторно-курортного назна-
чения, подлежащих передаче в частные 
руки в связи с нецелесообразностью их 
дальнейшего использования. «Среди 
них — тот же, в самом центре столицы, 
дом с часами, детские санатории на 
южном побережье Крыма, лечебные 
учреждения на Закарпатье, Прикарпа-
тье и черноморском побережье общей 
площадью несколько десятков тысяч 
квадратных метров», — поделился ин-
формацией А.Мельник. 

Присвоенное налогом 
не облагается? 

По данным прокуратуры, в ходе про-
верок установлен и факт уклонения ФПУ 
от уплаты налогов. Так, должностные 
лица федерации, получив в 2009—2010 
годах от субъектов хозяйствования на 
счета почти 8 млн грн. в качестве возврат-
ной финансовой помощи, уклонились от 
уплаты налогов на общую сумму 1,7 млн 
грн. «По данному факту против главного 
бухгалтера ФПУ также возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст.212, ст.366 УК. Оно 
уже направлено в суд», — сообщил про-
курор г.Киева.

Также установлено нарушение за-
конодательства в части самовольной 
регистрации права собственности на 
недвижимость не за государством, а за 
федерацией с целью последующей пере-
дачи объектов частным структурам. В 
настоящее время прокуратура г.Киева 
уже предъявила 11 исков о возвращении 
в собственность государства профсо-
юзного имущества (площадь свыше 
43 тыс. м2) общая стоимость которого со-
ставляет более 20 млн грн. В частности, 
речь идет о таких известных столичных 
объектах, как гостиничный комплекс 
«Турист» и административный дом ЧАО 
«Укрпрофоздоровниця». Также обжа-
луется продажа имущества санатория 
им. 1 Мая, детского оздоровительного 
лагеря «Святошин», базы отдыха на 
ул. Вышгородской и др. 

Всего же по фактам противоправ-
ной деятельности ФПУ возбуждено 
35 уголовных дел. �

ПОД СЛЕДСТВИЕМ 

«Вооруженные» 
делом 
В поле зрения следователей 
попали пятеро работников 
органов внутренних дел 
и теперь против них возбуждено 
уголовное дело. Об этом 
во время брифинга сообщил 
прокурор Харьковской области 
Геннадий Тюрин. 

Как проинформировали в отделе свя-
зей со средствами массовой информации 
ГПУ, 15 сентября этого года следственным 
отделом прокуратуры Харьковской обла-
сти возбуждено уголовное дело по ст.262  
(«похищение огнестрельного оружия») 
и ст. 263 УК («Незаконное обращение 
с оружием, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами»). 

Был задокументирован факт прода-
жи 23 единиц огнестрельного оружия, 
в том числе одного автомата, одной 
ракетницы, трех видов боевых писто-
летов. На сегодня все оружие найдено. 
Задержаны пятеро работников органов 
внутренних дел. 

Кроме того, во время следствия будет 
также дана оценка действиям тех бывших 
работников милиции, которые покупали 
оружие. Возможно, круг обвиняемых бу-
дет расширен.

Г.Тюрин отметил оперативность 
правоохранительных органов и их руко-
водителей: сразу же приехали министр 
внутренних дел и первый заместитель 
Генпрокурора. �

К ОТВЕТУ 

Женские 
махинации
На Сумщине в ходе 
противодействия преступлениям 
в кредитно-финансовой сфере 
сотрудники Службы безопасности 
прекратили противоправную 
деятельность директора 
учебно-воспитательного 
заведения, депутата райсовета, 
присвоившей 120 тыс. грн. 

По сообщению пресс-службы СБУ, 
деп у тат в течении ма я — декабря 
2010 года, имея доступ к информации 
о личных данных жителей населенного 
пункта, составила и подала в кредитный 
союз неправдивые документы с целью 
незаконного пол у чения кредитных 
средств. 

Среди поданны х док у ментов — 
справки о доходах, договоры о предо-
ставлении кредита и другие документы, 
изготовленные якобы от имени почти 
30 заемщиков. В результате таких дей-
ствий служебное лицо незаконно завладе-
ло денежными средствами, а кредитному 
союзу были нанесены убытки на сумму 
свыше 120 тыс. грн. 

Против депутата райсовета прокура-
тура Сумской области возбудила уголов-
ное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ч.3 ст.190 («Мошен-
ничество»), ч.2 ст.364 («Злоупотребление 
властью или служебным положением») 
и ч.2 ст.366 УК («Служебный подлог»). �

В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Земля без коррупции
В ближайшее время такое явление, 
как коррупция, должно исчезнуть. 
Если сотрудники не будут работать 
честно, то они не только могут 
быть уволены , но и могут понести 
уголовную ответственность. Об 
этом заявил министр аграрной 
политики и продовольствия 
Николай Присяжнюк во 
время совещания по вопросам 
противодействия коррупции 
в органах, занимающихся 
земельными вопросами.

Как сообщили в пресс-службе Мин-
агропрода, Н.Присяжнюк отметил, что 
если речь идет о коррупции в нашем го-
сударстве, то обычно говорят о том, что 
она больше всего распространена в двух 
сферах: бюджетной и земельной. «Убытки, 
нанесенные государству от земельной кор-

рупции, составляют миллиарды гривен. 
Но хуже всего то, что земельная корруп-
ция сильнее всего бьет именно по крес-
тьянам. Ведь они самые незащищенные 
в социальном плане, и коррупция лишает 
их последних средств к существованию. 
Скажу больше: коррупция на селе явля-
ется формой установления и закрепления 
новейших феодальных отношений», — 
подчеркнул Н.Присяжнюк. 

Он отметил, что убытки от незаконных 
сделок с землей составляют миллиарды 
гривен. За последние 8 месяцев право-
охранители провели около 200 проверок, 
возбудили свыше 100 уголовных дел за 
взяточничество и злоупотребления при 
оформлении земельных документов. 

В итоге министр заверил, что «все, 
кто с целью личного обогащения будут 
мешать проведению земельной реформы, 
останутся не только без должностей, но 

и окажутся в местах, которые надолго 
лишат коррупционеров желания на-
живаться на украинском крестьянине». 
«Работники этой сферы должны строго 
соблюдать новый антикоррупционный 
закон, который вступил в силу июле этого 
года», — призвал министр. 

Предупредил подчиненных и предсе-
датель Госземагентства Сергей Тимченко: 
«Сколько нужно посадить людей, чтобы 
все остальные поняли: правила измени-
лись. Или вы соблюдаете новые правила, 
или увольняетесь, иначе результаты будут 
плачевные». 

В свою очередь заместитель мини-
стра МВД Дмитрий Ворона сообщил: 
«К уголовной ответственности при-
влекли свыше тысячи должностных 
лиц. В частности, 179 должностных лиц 
органов власти и 140 — органов само-
управления». �

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Столичные 
убытки
Бывший глава Шевченковской 
райгосадминистрации г.Киева 
Виктор Пилипишин вскоре станет 
частым гостем Голосеевского 
районного суда столицы.

Именно сюда, по словам заместителя 
Генерального прокурора — прокурора 
г.Киева Анатолия Мельника, прокурату-
ра столицы направила уголовное дело: 
В.Пилипишина обвиняют в злоупотребле-
нии служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

Ему инкриминируют незаконную пе-
редачу в частную собственность домов 
на проспекте Победы одному из обществ. 
Убытки от этой сделки, нанесенные ки-
евской общине, по оценке прокуратуры, 
составили свыше 15 млн грн. 

За такое преступление УК преду-
сматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет. �

А.Мельник насчитал немало вопиющих злоупотреблений со стороны руководства ФПУ.

Стагнация в реформировании ЖКХ не способствует рабочему настроению.

14 именем закона
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ГЕРМАНИЯ 

В Страсбург — за детьми. 
Евросуд отказался защищать семью от «стесняющего и угрожающего» фактора
Европейский суд по правам 
человека в Страсбурге подтвердил 
права официально не признанных 
отцов на их рожденных вне брака 
детей, сообщает телеканал ZDF. 
Поводом для принятия такого 
решения стала жалоба 53-летнего 
мужчины из г.Фульды (ФРГ). Он 
требовал проведения теста на 
отцовство и в зависимости от 
результатов признания его права 
общаться с сыном, который живет 
в другой семье. 

Мать ребенка, будучи замужем, около 
года находилась в связи с истцом, одна-
ко, забеременев, вновь вернулась к мужу. 
Родившийся вскоре ребенок, по ее словам, 
мог быть как от законного супруга, так и 
от другого партнера. Тем не менее она и ее 
муж отказали возможному биологическо-
му отцу в проведении теста на отцовство 
ради сохранения семьи. 

Немецкие суды, в том числе Фе-
деральный конституционный суд в 
Карлсруэ, встали на сторону супругов. За-
конодательство страны хотя и защищает 
права биологических, но официально не 
признанных отцов на общение с ребенком, 
делает это только при условии, если между 
ними существует социальная и семейная 

связь. В случае с истцом такой связи не 
было: 7-летний мальчик не разу не видел 
своего предполагаемого отца. 

Закон в Германии защищает в первую 
очередь семью и социальную связь, даже 
когда живущий в семье ребенок рожден 
от другого родителя или родителей. Био-
логический отец рассматривается в этой 
связи как «стесняющий и угрожающий» 
семье фактор и фактически не имеет ни-
какой возможности отстоять в суде право 
на контакт с ребенком. 

Кроме того, согласно действующим в 
ФРГ нормам мужчина может потребовать 
рассмотрения в суде вопроса о своем 
отцовстве только в том случае, если в бу-
дущем готов взять на себя юридическую 
ответственность за ребенка. Истец, однако, 
хотел лишь подтвердить факт отцовства 
и иметь возможность поддерживать кон-
такт со своим сыном. 

Страсбургский суд посчитал, что по-
добное положение дел нарушает гаран-
тированное Конвенцией о защите прав 
человека и основополагающих свобод 
право на уважение к частной жизни, и 
постановил: немецкие власти должны 
заново пересмотреть дело истца, а так-
же выплатить ему €5 тыс. компенсации. 
Суд принял во внимание тот факт, что 
истец еще в период беременности его 

партнерши признал отцовство и на-
меревался поддерживать отношения с 
будущим сыном. 

В Министерстве юстиции ФРГ пока не 

определились с ответом. Немецкие власти 
могут либо инициировать соответству-
ющие изменения в законодательстве, либо 
оспорить решение страсбургского суда. �

США

За рандеву 
в тюрьме — $25
Власти Аризоны 
в тюрьмах штата 
ввели плату за свидания 
с заключенными, 
сообщает The New York Times.

За встреч у с прест у пника ми их 
друзьям и близким придется заплатить 
$25. Эта сумма пойдет на оплату про-
верки посетителей, а также ремонт и 
благоустройство тюрьмы. Заплатить 
необходимо будет только один раз — 
перед первым визитом. По данным The 
New York Times, плата будет взиматься 
только со взрослых. 

По новы м п ра ви ла м,  по с е т и т е-
л ям придется заранее отпра вить в 
тюрьму запрос с просьбой разрешить 
свидание, а также заполнить специ-
альную форму, где необходимо ука-
зать личные данные. Те, кто намерен 
говорить с заключенным по телефону, 
тоже бу д у т  вын у ж дены от п ра вить 
запрос, но платить за разговоры им 
не придется. Нововведения нача л и 

действовать в тюрьма х Аризоны в 
конце июля. 

Подобная инициатива властей, став-
шая первой в своем роде на территории 
США, вызвала негодование родствен-
ников заключенных и представителей 
правозащитных организаций. По их 
словам, родные и без того вынуждены 
тратить крупную сумму на дорогу до 
тюрьмы: места заключения в Аризоне, как 
правило, находятся в малонаселенных 
районах, куда довольно трудно добраться. 

Кроме того, по мнению правозащит-
ников, такая мера негативно скажется 
на общей безопасности штата, так как 
преступникам для исправления необ-
ходим постоянный контакт с семьей, 
а из-за нововведения они могут его 
лишиться. 

А на днях стало известно, что жите-
ли Аризоны подали иск против властей 
штата, в котором оспаривают консти-
туционность недавно вступившего в 
силу закона, который вводит плату за 
посещение тюрем. �

РОССИЯ

Ответственность 
за богатство
ТАТЬЯНА БЕРСЕНЕВА, Право.ру

В Государственную думу 
РФ внесен законопроект, 
которым предлагается ввести 
уголовную ответственность для 
чиновников, чей уровень жизни 
не соответствует официальным 
доходам.

Должностные лица обязаны будут 
объяснить происхождение дорогостоя-
щего имущества. Если же стоимость зна-
чительно превышает законные доходы чи-
новника и тот не может разумно объяснить, 
каким образом его приобрел, это будет 
считаться незаконным обогащением.

Согласно законопроекту «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации» в УК должна 
появиться ст.290.1 «Незаконное обога-
щение». В ней говорится, что незаконное 
обогащение на сумму до 1 млн руб. будет 
караться лишением свободы на срок до 

5 лет. Если деяние совершено в крупном 
размере (не менее 1 млн руб.), то чиновни-
ку будет грозить лишение свободы на срок 
до 7 лет, за незаконное обогащение в особо 
крупном размере (свыше 1 млн руб.) — до 
10 лет. Во всех случаях предусматривается 
конфискация имущества, приобретенного 
в результате незаконного обогащения.

В пояснительной записке авторы за-
конопроекта отмечают, что такое пред-
ложение направлено на реализацию ст.20 
Конвенции ООН против коррупции от 
31.10.2003, которая предписывает при-
знать в качестве уголовно наказуемого 
деяния совершенное умышленно неза-
конное обогащение, то есть значитель-
ное увеличение активов публичного 
должностного лица, превышающее его 
законные доходы, которое оно не может 
разумным образом обосновать.

Законопроект внесли в нижнюю па-
лату депутаты от фракции КПРФ. И это 
обстоятельство существенно снижает 
шансы на прохождение данного докумен-
та через Федеральное собрание. �

ТЕХАС

Расовая 
жестокость
Верховный суд США 
отменил смертный приговор, 
вынесенный судом штата Техас 
афроамериканцу Дуэйну Баку. 
Принимая такое решение, 
Верховный суд признал, что 
подсудимый стал жертвой расовой 
дискриминации.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, 
защите удалось убедить Верховный суд 
в том, что основным аргументом обвине-
ния, требовавшего смертной казни, стала 
природная склонность афроамериканцев 
к насилию. Во время процесса в Техасе спе-
циально приглашенный специалист, да-
вая показания, подчеркнул: подсудимый 
представляет опасность именно в силу 
своей расовой принадлежности. Вина 
Д.Бака была полностью доказана, одна-
ко именно выступление психиатра стало 
решающим при выборе меры наказания. 

Согласно решению Верховного суда 
«дело Бака», который в 1995 году застрелил 
свою девушку и ее любовника, необходимо 
пересмотреть. Постановление суда было 
получено за несколько часов до того, как 
приговор должны были привести в ис-
полнение. 

Адвокаты преступника неоднократно 
обращались к губернатору Техаса Рику 
Перри с просьбой отсрочить исполнение 
вердикта, чтобы Верховный суд мог рас-
смотреть апелляцию относительно меры 
наказания. Просьбу защитников поддер-
жал также прокурор, однако губернатор 
не дал ответа. 

Решение Верховного суда бросило 
тень на репутацию Р.Перри, который 
баллотируется на пост президента США. 
Губернатор неоднократно заявлял о сво-
ей поддержке смертной казни в штате. За 
11 лет его пребывания у власти в Техасе 
к смерти были приговорены 235 человек. 
Из них Р.Перри как губернатор штата по-
миловал четверых, в том числе женщину, 
которую через некоторое время все же 
казнили. 

Особенно а к т и вной к ри т ике за 
поддержку смертной казни губернатор 
Техаса подвергался во время процесса 
над Тоддом Уиллингхэмом. Мужчину при-
знали виновным в умышленном поджоге 
дома, в результате чего погибли трое его 
детей. Несмотря на то что убедительных 
доказательств вины Т.Уиллингхэма так и 
не было предоставлено, в 2004 году он был 
казнен. Р.Перри лично настаивал на необ-
ходимости смертного приговора. Через 
5 лет специальная комиссия начала рас-
следование правомерности вынесенного 
вердикта, так как сам факт поджога так и 
не был доказан. �

ФРАНЦИЯ

Прошло стороной.
Закрыто дело о последствиях Чернобыльской катастрофы для Франции

ТИМОФЕЙ ЗАБРОДОВ, Lenta.ru

Дело о сокрытии последствий 
Чернобыльской катастрофы для 
Франции, ответчиком 
по которому выступал 
профессор Пьер Пеллерен, 
закрыто за отсутствием 
состава преступления. 
Иск подавала ассоциация, 
в которую объединились 
граждане, утверждавшие,
что они пострадали 
в результате аварии 
на советской ЧАЭС. 

Расследование по поводу возможно-
го сокрытия французскими властями 
данных о том, какие последствия для 
страны имела авария на Чернобыльской 
АЭС, началось в 2001 г. Иск подали 
53 человека, болезни которых могли быть 
связаны с радиоактивным заражением. В 
2006-м предварительное обвинение было 
предъявлено П.Пеллерену, который на 
момент аварии возглавлял Центральную 
службу Франции по защите от ионизи-
рующего излучения. Его подозревали в 

«сокрытии фактов с отягчающими по-
следствиями». П.Пеллерен, которому на 
момент предъявления обвинения было 

уже 83 года, стал единственным ответ-
чиком по этому делу. Вины своей он не 
признавал. 

Ра д иоа к т и вно е о бла ко,  о бра зо -
в а в ш е е с я  п о с л е  а в а ри и  н а  Ч А Э С 
26 апреля 1986 г., прошло над Франци-
ей между 30 апреля и 6 мая. Париж на 
происходящее отреагировал спокойно. 
Поначал у сообщалось, что у ровень 
радиации в стране существенно не 
превышен, хотя уже было известно, 
что он повысился во всех государствах, 
граничащих с Францией на востоке и 
юге. П.Пеллерен тогда произнес став-
шую знаменитой фразу о том, что ра-
диация остановилась на границе.

Только 13 мая он признал, что в 
Эльзасе и на юго-востоке страны ради-
ация кое-где в 400 раз превышает по-
казатели, фиксировавшиеся там раньше. 
Однако он подчеркнул, что это все равно 
ниже опасного для людей уровня. 

Задержку с обнародованием инфор-
мации об уровне заражения П.Пеллерен 
объяснил тем, что на это время при-
шлись праздники (1 мая и День победы 
над Германией во Второй мировой вой-
не, который в Европе отмечают 8 мая), а 
также трудностями с передачей данных. 
15 мая из продажи во Франции все же 
изъяли эльзасский шпинат и этим огра-
ничились. 

Правительство уже тогда обвиняли в 
том, что оно скрывает правду о масштабах 
радиационной угрозы. Было подмечено, 
что меньше всего беспокойства по поводу 
Чернобыльской катастрофы проявляют 
те страны, в которых особенно велика 
роль атомной энергетики, — Франция 
и Бельгия. Возникли подозрения, что 
лобби атомной отрасли старается таким 
образом не допустить ухудшения имиджа 
этого сектора.

В задержке с обнародованием данных 
о степени заражения П.Пеллерен, быть мо-
жет, и виноват, однако истцам не удалось 
доказать главного — связи между случа-
ями возникновения рака во Франции и 
аварией на ЧАЭС.

Закрыть «дело Пеллерена» в марте 
2011 г. суд просила сама прокуратура, 
сославшись на недостаток доказательств. 
Тогда расследование было заморожено и 
вот теперь прекращено. То есть до пол-
ноценного судебного разбирательства 
дело не дошло. Предложения, что так и 
будет, высказывались еще когда рассле-
дование только начиналось. Истцы, как 
говорится в сюжете агентства Франс 
Пресс, намерены обжаловать решение 
суда. �

Евросуд выступил за то, чтобы ребенок мог проводить время 
со своим биологическим отцом.

Никто так и не смог разобраться, сказалась ли авария на ЧАЭС на здоровье французов.
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УЛЫБНИСЬ!

Где найдешь, там и потеряешь

Брелок для ключей — это гени-
альное изобретение человечества, 
которое позволяет потерять все 
ключи одновременно.

Самое страшное оружие

Если тараканы могут выжить 
после ядерного взрыва, из чего же 
тогда делают мелок «Машенька»?

Нерасшифрованное открытие

Физику Исааку Ньютону упало 
на голову яблоко, и он сформули-
ровал закон всемирного тяготения.

Прорабу Ивану Петрову упал на 
голову гаечный ключ. Что он сфор-
мулировал, отечественные фило-
логи пока расшифровать не могут...

Интернет все стерпит

Человек, которому есть что 
сказать, но он немного стесняет-
ся, называется писатель. Человек, 
которому есть что показать, но он 
немного стесняется, называется ху-
дожник. Человек, которому нечего 
ни сказать, ни показать, но он этого 
не стесняется, называется пользова-
тель социальных сетей.

АФОРИЗМ

Крайнее соблюдение 
законности может 
оказаться крайним 
беззаконием. 

ТЕРЕНЦИЙ
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Клянусь 
учить
Власти Таджикистана разработали 
«клятву учителя». Давать ее 
должны будут все работники 
образовательных учреждений — 
вне зависимости от трудового 
стажа, сообщает «Азия-Плюс». 

В переводе на русский клятва звучит 
так: «Основываясь на конституции Респу-
блики Таджикистан, как педагог со всей 
ответственностью обязуюсь: искренне вести 
учебно-воспитательную работу, уважать 
честь и достоинство коллег, учащихся и 
родителей, бороться с негативными явле-
ниями, проявляя терпение и сдержанность, 
во всех случаях принимать и выполнять 
рекомендации педагогических ведомств». 

Клятву разработали в Министер-
стве образования. Она прописана в так 

называемых рекомендациях по статусу 
педагога в образовательных учрежде-
ниях — документе, который чиновники 
разработали к началу учебного года. Хотя 
он носит название «рекомендации», од-
нако клятва, как отмечает издание, будет 
носить обязательный характер.

В Управлении образования Душанбе, 
комментируя нововведение, заявили, 
что клятва вводится, в частности, в рас-
чете на тех людей, которые поступают в 
педагогический вуз только ради дипло-
ма, а преподавательской деятельностью 
занимаются спустя рукава. Кроме того, 
как считает глава управления Гульнора 
Бобоева, клятва должна сыграть «вос-
питательно-патриотическую роль в 
становлении национальных педагоги-
ческих кадров». �

СОСЕДИ

И смех, и грех, 
и… выселение
За громкий смех по ночам, 
мешающий спать соседям, 
житель г.Гетеборга был 
выселен  из съемной квартиры. 
Соответствующее решение принял 
Апелляционный суд Западной 
Швеции. 

Поводом для необычного разбиратель-
ства в суде послужила жалоба жильцов 
дома, которым не нравилось, что их сосед 
громко смеется по ночам. Оказалось, что 
мужчина — любитель старых шведских 
комедий 1930—1940-х годов.

Сначала жильцы обратились в обслу-
живающую дом жилищную компанию,  

материалы были переданы в суд по де-
лам аренды жилья, и комиссия поста-
новила, что громкий смех не является 
достаточным основанием для выселения. 

Тем не менее дело смеющегося шведа пе-
редали в апелляционный суд, который встал 
на сторону жильцов дома. В материалах дела 
сказано, что основной причиной выселения 
является смех, однако в документе также 
отмечается: мужчина нарушал правила 
проживания в съемной квартире, поскольку 
кормил птиц со своего балкона, чем вызвал 
недовольство домовладельца.

Теперь любитель старых комедий дол-
жен покинуть свое жилище в кратчайший 
срок. �

СВЯЗЬ

Зона на проводе
Британским заключенным могут 
предоставить право пользоваться 
отдельными телефонами в своих 
камерах. С таким предложением 
выступил Минюст страны. 

Эта мера призвана бороться со зло-
употреблениями, связанными с подполь-
ной передачей и незаконной продажей 
мобильных телефонов сотрудниками 
тюрем. Однако новая мера вызвала и 
опасения, ведь телефоны в камерах мо-
гут использоваться заключенными для 
организации новых преступлений прямо 
из тюрем.

В настоящее время отбывающие срок 
в британских тюрьмах вынуждены ждать 

своей очереди, чтобы воспользоваться об-
щим телефоном.

С установкой телефонов в камерах 
заключенным придется платить за звонки, 
покупая в тюрьмах специальные карточки. 
При этом преступники должны будут со-
общать о том, кому собираются звонить, а 
персонал имеет право прослушивать любые 
звонки, кроме разговоров с адвокатами.

Сотрудники тюрем считают, что бла-
годаря этому станет меньше ссор и драк, 
которые возникают из-за очередей к одно-
му телефону. Пока власти Великобрита-
нии намерены в качестве эксперимента 
начать установку телефонов в тюрьме для 
малолетних преступников на юго-востоке 
Лондона. �

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Третий пол
Отныне австралийцам для 
обозначения пола будут 
предлагать три варианта, 
кроме двух привычных — 
F (female — женщина) 
и М (male — мужчина) — 
еще и третий — пол Х. 

Использовать последний вариант во 
всех без исключения документах смогут 
люди, которые сменили пол, планируют 
это сделать или просто физиологически 
выглядят как представители противопо-
ложного пола.

Та к и м о бра зом влас т и А в с т ра-
лии хотят победить дискриминацию. 
«Было много слу чаев, когда австра-
лийцев за держ ива ли в а эропорта х 

(в  зоне м и г ра ц ион ног о кон т р ол я) 
других стран просто из-за того, что 
паспорта этих лиц не отображали их 
внешнего вида», — сообщила сенатор 
Луиза Претт. По ее мнению, подобные 
ситуации вызывают стресс. В таких 
обстоятельствах любой человек чув-
ствует себя некомфортно. Все это мо-
жет угрожать жизни и здоровью людей. 
Сенатор у тверждает: такое волевое 
решение — большой шаг вперед.

Стоит отметить, что партнер Л.Претт 
родился женщиной, но в настоящее вре-
мя идентифицирует себя как мужчина. 

До этого в Австралии гражданин мог 
поменять в паспорте пол только после 
представления документов о проведен-
ной операции. �

ПРАВА

Потомки без племени.
Негров хотят лишить права быть индейцами
ЛЕНА АВЕРЬЯНОВА

Недавно Верховный суд чероки 
(о существовании которого, 
надо думать, многие в этот 
момент узнали впервые) изгнал 
из племени чернокожих 
представителей коренного 
населения Америки. Это вызвало 
гнев негров, лишенных места в 
племени. И на прошлой неделе 
обычный суд начал рассмотрение 
иска о восстановлении прав 
чернокожих индейцев. 

Рабы на плантациях

Появление негров в племени чероки 
на первый взгляд кажется чем-то весьма 
абсурдным. Однако если поподробнее 
ознакомиться с историей этого народа, то 
все встает на свои места. 

Чероки принадлежат к пяти так 
называемым цивилизованным индей-
ским племенам (кроме чероки, в группу 
также входят крики, семинолы, чикасо 
и чокто), еще в XIX столетии освоившим 
блага цивилизации и научившимся не 
только общаться с белым населением, но 
и перенявшим у своих бледнолицых со-
седей разнообразные привычки и умения. 

В 1800-х годах, когда чероки уже на-
ладили связи с осевшими на их террито-
рии европейцами и приняли христиан-
ство, жизнь членов племени протекала 
по вполне типичному для того времени 
сценарию: некоторые из индейцев зани-
мались фермерским хозяйством, другие 
преподавали в школах, а третьи обзаве-
лись плантациями и, подражая белым, 
черными рабами. 

Когда закончилась Гражданская вой-
на, рабы богатых чероки получили свобо-
ду, а через год после этого, в 1866-м, был 
подписан документ, согласно которому 
чернокожие получили право стать чле-
нами племени. 

Изгнание из «рая»

Однако в августе 2011 года Верховный 
суд чероки одобрил поправку к конститу-
ции племени (впервые была предложена 
в 2007 году, а в январе 2011-го отклоне-
на), где сказано, что все 2800 потомков 
вольноотпущенных лишаются граждан-
ства чероки. 

А значит, потомки невольников 
теряют право на у частие в выборах 
вождя, а также лишаются возможности 
бесплатно получать медицинское об-
служивание и обучаться в универси-
тете (за образование индейцев платит 
племя). Лишенные гражданства также 
останутся без финансовой поддержки 
со стороны чероки, которые держат ка-
зино и на правах коренного населения 
Штатов не платят налоги. 

Однако вскоре избирательная комис-
сия чероки решила, что в выборах вождя, 

назначенных на 24 сентября, должны при-
нять участие все представители племени 
без исключения. Это решение поддержало 
Американское бюро по делам индейцев. 

И пока не будет решен спор, выплаты 
индейцам в размере $33 млн приостанав-
ливаются. 

Но в племени, похоже, не особо инте-
ресуются мнением американских властей. 
Нынешний лидер чероки Джо Криттенден 
ответил, что индейцы по праву считаются 
независимыми и свободными людьми, 
имеют собственный свод законов и ни-
какое правительство слушать не желают. 

А пока же чернокожие вернулись в 
прошлое: им опять приходится активно 
бороться за свои права. Только теперь 
экс-чероки приходится доказывать не 
тот факт, что они являются такими же 
полноценными людьми, как и белое насе-
ление, а нечто еще более странное — право 
быть индейцами. �

СПОРТ

Хулиганов 
заменят 
женщины
Футбольная ассоциация Турции 
приняла радикальные меры для 
борьбы с беспорядками на матчах 
местных клубов.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, 
отныне мужчинам запрещается посещать 
игры команды, пока на нее наложены 
дисциплинарные санкции, но зато для 
женщин и детей до 12 лет вход будет 
бесплатным. 

20 сентября по указанной схеме 
впервые прошел матч чемпионата Тур-

ции по футболу. Более 41 тыс. женщин 
и детей посетили проходившую в Стам-
буле встречу местного «Фенербахче», 
наказанного футбольной ассоциацией, и 
«Манисаспора». У входа на стадион гос-
тей встречали женщины-полицейские. 
Перед началом матча футболисты по-
приветствовали зрителей бросанием 
цветов на трибуны. 

Напомним, что один из лидеров турец-
кого футбола «Фенербахче» был наказан 
после того, как в июле 2011 года болель-
щики клуба сорвали товарищеский матч 
против донецкого «Шахтера». Во втором 
тайме этой встречи тысячи фанатов, про-
тестуя против ареста президента клуба в 
связи с его причастностью к договорным 
матчам, выбежали на поле. Перед этим 
болельщики агрессивно вели себя по 
отношению к освещавшим игру журна-
листам. �

 ФИНАНСЫ

Кризис 
кризисом, 
а кофе — по 
расписанию
Чиновники Министерства юстиции 
США позволили себе в разгар 
кризиса, то есть в 2008—2009 годах, 
потратить $121 млн на кофе, а также 
кексы, печенья и другое угощение 
для участников многочисленных 
конференций, проводившихся под 
эгидой этого ведомства. 

Например, в августе 2009 года они по-
тратили $4200 на приобретение 250 кексов 
для участников правовой конференции, 
проводившейся в гостинице Capital Hilton, 
расположенной в нескольких кварталах от 
Белого дома. Также в списке расходов чинов-
ников значились кофе и печенье. По подсче-
там экспертов, стоимость одной чашки кофе 
составляла $8, а на угощение для каждого 
кандидата было потрачено $32. Цены по-
дозрительно высоки, в ресторане за эти же 
деньги можно получить два-три блюда. 

В 2008—2009 годах Минюст США про-
вел свыше 1800 конференций. Подготовка 
пяти из них обошлась в $600 тыс., причем 
стоимость угощений в эту сумму не вхо-
дит, уточняют эксперты. 

Чиновники заявили, что данная проб-
лема им известна, она уже решается. На-
пример, по итогам первого полугодия 
2011 года расходы на проведение конфе-
ренций снизились. Представительница 
Минюста уточнила, что в 2008—2009-м 
не существовало жестких ограничений, 
касающихся расходов на напитки и уго-
щение. Но, по данным Reuters, какие-то 
ограничения тогда все же существовали, 
и $121 млн — это явное превышение. 

Сенатор-республиканец Чак Грэссли 
заявил, что общественность разгневана и, 
безусловно, права. Чрезвычайный комитет 
Конгресса, который призван добиться со-
кращения федеральных бюджетных расхо-
дов минимум на $1,2 трлн, должен обратить 
особое внимание на представительские 
расходы Минюста, подчеркнул политик. �

В Турции умеют болеть красиво.

Чистокровные и чернокожие чероки вместе протестуют против ограничений.

16 weekend



 � Верховна Рада України
Закон України 

Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 
пенсійної системи 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Великая октябрьская реформа.
Максимальный размер пенсии ограничат 
10 прожиточными минимумами. 
Для тех, кто уже ушел на заслуженный 
отдых, — постепенно

 � Окончание, начало в №38

16) у Законі України «Про недер-
жавне пенсійне забезпечення»: 

у статті 1: 
абзац п’ятий доповнити словами «та 

закону»; 
доповнити з урахуванням алфавіт-

ного порядку поняттями такого змісту: 
«недержавний пенсійний фонд — 

суб’єкт другого рівня системи пенсійного 
забезпечення — недержавний пенсійний 
фонд, який створений та діє відповідно 
до законодавства про недержавне пен-
сійне забезпечення, відповідає вимогам 
цього Закону для отримання ліцензії 
на надання послуг у накопичувальній 
системі пенсійного страхування (далі — 
пенсійний фонд — суб’єкт другого рівня); 

одиниця пенсійних активів — показ-
ник системи персоніфікованого обліку, 
який застосовується для визначення 
суми пенсійних коштів, що належать 
учасникові пенсійного фонду та обліко-
вуються на його індивідуальному пен-
сійному рахунку в пенсійному фонді»; 

«учасник накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування — фі-
зична особа, яка сплачує страхові 
внески до накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування та прийняла 
рішення про спрямування цих внесків 
до пенсійного фонду — суб’єкта другого 
рівня у порядку, встановленому Законом 
України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування»; 

абзац п’ятий частини другої статті 2 
доповнити словами «учасники нако-
пичувальної системи пенсійного стра-
хування»; 

абзац десятий частини першої статті 4 
викласти в такій редакції: 

«розмежування та відокремлення 
активів пенсійного фонду від активів 
інших суб’єктів недержавного пенсій-
ного забезпечення та накопичувального 
пенсійного страхування з метою захисту 
майнових прав учасників пенсійного 
фонду та унеможливлення банкрутства 
пенсійного фонду»; 

у статті 7: 
абзац перший частини другої після 

слів «до умов пенсійного контракту» до-
повнити словами «та закону»; 

в абзаці першому частини третьої 
слово «розподіленого» замінити словом 
«отриманого»; 

у частині дев’ятій статті 8: 
абзац другий доповнити речення-

ми такого змісту: «Працівники такого 
роботодавця, які є учасниками нако-
пичувальної системи пенсійного стра-
хування, подають адміністраторові 
фонду — суб’єкта другого рівня сис-
теми пенсійного забезпечення заяву із 
зазначенням іншого пенсійного фонду — 
суб’єкта другого рівня та копію пенсійно-
го контракту, укладеного з новим пенсій-
ним фондом — суб’єктом другого рівня. 
За бажанням учасника фонду, який є 
учасником накопичувальної системи 
пенсійного страхування, обліковані на 
його індивідуальному пенсійному ра-
хунку кошти можуть бути переведені до 
Накопичувального пенсійного фонду»; 

абзац третій після слів «пенсійні 
кошти учасника фонду» доповнити сло-
вами «крім учасника накопичувальної 
системи пенсійного страхування»; 

частину четверту статті 10 доповнити 
абзацом другим такого змісту: 

«Державна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг України від-
мовляє у реєстрації інвестиційної де-
кларації пенсійного фонду в разі, якщо 
у складі ради пенсійного фонду відсутні 
особи, професійно підготовлені до ро-
боти у сфері інвестиційної діяльності, 
і при цьому рада пенсійного фонду не 
залучила до розроблення інвестиційної 
декларації консультантів з інвестицій-
них питань»; 

у статті 13: 
абзац перший частини першої ви-

класти в такій редакції: 
«1. Для забезпечення управління та 

здійснення контролю за поточною ді-
яльністю пенсійного фонду утворюється 
рада пенсійного фонду»; 

частину другу після абзацу шостого 
доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Кандидат у члени ради пенсійного 
фонду інформує засновника щодо пря-
мого та/або опосередкованого володіння 
самостійно чи разом з іншими особами 
10 і більше відсотками статутного капі-
талу та/або правом голосу щодо акцій, 
паїв юридичної особи, або незалежного 
від формального володіння можливості 
суттєвого впливу на управління чи ді-
яльність юридичної особи». 

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати 
абзацом восьмим; 

частину п’яту доповнити пунктом 
10-1 такого змісту: 

«10-1) дій або бездіяльності, що шко-
дять інтересам учасників фонду»; 

доповнити частиною десятою такого 
змісту: 

«10. Члени ради фонду зобов’язані 
діяти лише в інтересах учасників фонду, 
належно виконувати свої обов’язки. 

Члени ради фонду несуть відповідаль-
ність за порушення вимог цього Закону та 
нормативно-правових актів Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України відповідно до закону»; 

частину першу статті 15 доповнити 
пунктом 5-1 такого змісту: 

«5-1) надходження від адміністрато-
ра пенсійного фонду — суб’єкта друго-
го рівня повідомлення про порушення 
вимоги цього Закону щодо показника 
зміни чистої вартості одиниці пенсій-
них активів накопичувальної системи 
пенсійного страхування»; 

у статті 18: 
частину першу доповнити абзацом 

другим такого змісту: 
«Учасник накопичувальної системи 

пенсійного страхування після отриман-
ня повідомлення про ліквідацію пен-
сійного фонду — суб’єкта другого рівня 
повинен надіслати ліквідаційній комісії 
цього фонду заяву про перерахування 
коштів до Накопичувального пенсійного 
фонду або за бажанням заяву із зазначен-
ням іншого пенсійного фонду — суб’єкта 
другого рівня, а також копію пенсійно-
го контракту, укладеного ним із таким 
фондом, а у випадках, передбачених За-
коном України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», заяву 
із зазначенням страхової організації, об-
раної таким учасником, і копію договору 
страхування довічної пенсії для пере-
рахування коштів, облікованих на його 
індивідуальному пенсійному рахунку»; 

у частині третій: 
абзац перший доповнити реченням 

такого змісту: «Пенсійні кошти учас-
ника накопичувальної системи пенсій-
ного страхування, обліковані на його 
індивідуальному пенсійному рахунку 
у пенсійному фонді — суб’єкті другого 
рівня, що ліквідується, за його бажанням 
перераховуються до Накопичувального 
пенсійного фонду або до іншого пенсій-
ного фонду — суб’єкта другого рівня 
у порядку, встановленому Державною 
комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади 
у сфері соціальної політики і Антимоно-
польним комітетом України»; 

абзац третій після слів «іншим пен-
сійним фондам» доповнити словами 
«Накопичувальному пенсійному фонду»; 

частину п’яту доповнити абзацом 
другим такого змісту: 

«У разі якщо учасник накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування про-
тягом 30 днів не подав письмової заяви і 
копії пенсійного контракту, укладеного 
ним з іншим пенсійним фондом — 
суб’єктом другого рівня, пенсійні кошти, 
що обліковуються на його індивідуаль-
ному пенсійному рахунку, перерахову-
ються до Накопичувального пенсійного 
фонду та обліковуються на його накопи-
чувальному пенсійному рахунку»; 

розділ II доповнити статтею 201 та-
кого змісту: 

«Стаття 201. Особливості функціо-
нування пенсійних фондів — суб’єктів 
другого рівня 

1. Право на участь у другому рівні 
системи пенсійного забезпечення має 
пенсійний фонд, який отримав ліцензію 
на надання послуг у накопичувальній 
системі пенсійного страхування, видану 
Державною комісією з регулювання рин-
ків фінансових послуг України. 

2. Пенсійний фонд, що має намір 
отримати ліцензію на надання послуг 
у накопичувальній системі пенсійного 
страхування, повинен відповідати та-
ким вимогам: 

1) досвід роботи пенсійного фонду на 
ринку недержавного пенсійного забез-
печення — не менше трьох років до дня 
подання заяви про отримання ліцензії 
на надання послуг у накопичувальній 
системі пенсійного страхування; 

2) мати договори про обслугову-
вання недержавного пенсійного фонду, 
укладені з: 

адміністратором, який відповідає 
вимогам, установленим Державною 
комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України, зберігачем не-
державних пенсійних фондів, який 
має розмір регулятивного капіталу не 
менш як 500 мільйонів гривень; 

компанією з управління пенсійними 
активами, яка має власний капітал у роз-
мірі не менше 25 мільйонів гривень та до-
свід роботи з управління активами інсти-
туційних інвесторів не менше п’яти років; 

3) адміністратор такого пенсійного 
фонду веде персоніфікований облік 

пенсійних коштів на індивідуальних 
пенсійних рахунках учасників фонду 
із застосуванням одиниці пенсійних 
активів та щоденним розрахунком чис-
тої вартості одиниці пенсійних активів 
не менш як протягом 12 місяців до дня 
подання заяви про отримання ліцензії 
на надання послуг у накопичувальній 
системі пенсійного страхування; 

4) показник зміни чистої вартості 
одиниці пенсійних активів за останні 12 мі -
ся  ців — на рівні не нижче середньозва-
женого показника зміни чистої вартості 
одиниці пенсійних активів, що визнача-
ється Державною комісією з регулюван-
ня ринків фінансових послуг України; 

5) пенсійні активи протягом остан-
ніх 12 місяців до дня подання заяви про 
отримання ліцензії на надання послуг 
у накопичувальній системі пенсійного 
страхування відповідають вимогам 
щодо складу активів та обмежень ін-
вестиційної діяльності відповідно до 
ста тей 47 і 49 цього Закону. 

3. Ліцензія на надання послуг у нако-
пичувальній системі пенсійного страху-
вання видається Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України безстроково. 

Рішення про відмову у видачі ліцензії 
на надання послуг у накопичувальній 
системі пенсійного страхування або її 
анулювання може бути оскаржене в су-
довому порядку. 

4. У разі отримання ліцензії на на-
дання послуг у накопичувальній системі 
пенсійного страхування вартість витрат, 
пов’язаних із здійсненням діяльності у 
накопичувальній системі пенсійного 
страхування, не може перевищувати 
3,5 відсотка середньозваженого значен-
ня чистої вартості пенсійних активів 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування такого фонду. 

Пенсійний фонд — суб’єкт другого 
рівня зобов’язаний підтримувати що-
кварталу показники зміни чистої вартос-
ті одиниці пенсійних активів на рівні не 
нижче 80 відсотків середньозваженого 
показника зміни чистої вартості одиниці 
пенсійних активів, що визначається Дер-
жавною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України. 

Адміністратор пенсійного фонду — 
суб’єкта другого рівня зобов’язаний кож-
ного робочого дня обчислювати чисту 
вартість пенсійних активів, у тому числі 
чисту вартість пенсійних активів нако-
пичувальної системи пенсійного страху-
вання, чисту вартість одиниці пенсійних 
активів у порядку, встановленому Дер-
жавною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України. 

Адміністратор пенсійного фонду — 
суб’єкта другого рівня зобов’язаний 
кожного робочого дня розміщувати на 
веб-сайті пенсійного фонду та/або ад-
міністратора такого пенсійного фонду 
інформацію про показник чистої вартос-
ті одиниці пенсійних внесків, розрахова-
ний на кінець робочого дня, що передує 
дню розміщення такої інформації, та про 
інші показники, визначені Державною 
комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України. 

5. Компанія з управління активами 
пенсійного фонду — суб’єкта другого рів-
ня зобов’язана подавати кожного робочо-
го дня адміністратору такого пенсійного 
фонду інформацію про вартість пенсій-
них активів фонду, які перебувають в їх 
управлінні, у розрізі пенсійних активів 
системи недержавного пенсійного забез-
печення та пенсійних активів накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
за формою та у порядку, що встановлені 
Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку за погодженням з Дер-
жавною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України. 

6. Зберігач пенсійного фонду — 
суб’єкта другого рівня перевіряє пра-
вильність обчислення чистої вартості 
пенсійних активів накопичувальної 
системи пенсійного страхування, чистої 
вартості одиниці пенсійних активів, 
здійсненого адміністратором пенсій-
ного фонду — суб’єкта другого рівня 
та особами, які здійснюють управління 
пенсійними активами накопичувальної 
системи пенсійного страхування. 

7. У разі невиконання вимог, визна-
чених у частині четвертій цієї статті, у 
будь-якому звітному періоді адміністра-
тор пенсійного фонду — суб’єкта друго-
го рівня зобов’язаний повідомити про 
це протягом трьох робочих днів з дня 
оприлюднення Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України інформації про середньозва-
жений показник зміни чистої вартості 
одиниці пенсійних активів за останній 
звітний період раду такого фонду; осіб, 
які здійснюють управління пенсійни-
ми активами накопичувальної системи 
пенсійного страхування; зберігача такого 
фонду. 

Голова ради пенсійного фонду — 
суб’єкта другого рівня зобов’язаний 
протягом п’яти робочих днів після над-
ходження від адміністратора фонду 
повідомлення про порушення вимог, 
визначених частиною четвертою цієї 
статті, скликати засідання ради фонду. 

Рада пенсійного фонду зобов’язана 
протягом п’яти робочих днів після при-
йняття нею рішення вжити заходів щодо 
усунення порушення вимог, визначених 
частиною четвертою цієї статті, та по-
відомити про прийняте нею рішення 
Державну комісію з регулювання ринків 
фінансових послуг України. 

8. У разі якщо вимоги, визначені у 
частині четвертій цієї статті, пенсійним 

фондом — суб’єктом другого рівня не 
виконуються протягом останніх двох 
кварталів, Державна комісія з регулю-
вання ринків фінансових послуг України 
приймає рішення про заборону на укла-
дення нових пенсійних контрактів цим 
фондом з учасниками накопичувальної 
системи пенсійного страхування. 

9. У разі якщо вимоги, визначені у 
частині четвертій цієї статті, пенсійним 
фондом — суб’єктом другого рівня не 
виконані протягом шести місяців з дня 
прийняття рішення Державною комі-
сією з регулювання ринків фінансових 
послуг України про заборону на укла-
дення нових пенсійних контрактів з 
учасниками накопичувальної системи 
пенсійного страхування, Державна ко-
місія з регулювання ринків фінансових 
послуг України приймає рішення про 
анулювання ліцензії на надання послуг 
у накопичувальній системі пенсійного 
страхування, виданої цьому фонду. 

Анулювання ліцензії на надання по-
слуг у накопичувальній системі пенсій-
ного страхування пенсійним фондом — 
суб’єктом другого рівня здійснюється у 
порядку, визначеному Державною комі-
сією з регулювання ринків фінансових 
послуг України. Державна комісія з регу-
лювання ринків фінансових послуг Украї-
ни надсилає не пізніш як протягом трьох 
робочих днів після прийняття рішення про 
анулювання такої ліцензії повідомлення 
раді пенсійного фонду — суб’єкта другого 
рівня, щодо якого анульовано ліцензію, 
адміністратору цього фонду, особам, 
які здійснюють управління активами 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування такого фонду, зберігачу 
цього фонду, Раді Накопичувального 
пенсійного фонду та Пенсійному фонду 
України. 

10. Пенсійний фонд — суб’єкт друго-
го рівня у разі анулювання виданої йому 
ліцензії на надання послуг у системі 
накопичувального пенсійного забез-
печення: 

1) інформує учасників накопичу-
вальної системи пенсійного страхуван-
ня про прийняте Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України рішення у порядку, визначеному 
зазначеною комісією; 

2) забезпечує передачу пенсійних кош-
тів, що належать учасникам накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
цього фонду, та інформації з персоніфі-
кованого обліку фонду щодо них до На-
копичувального пенсійного фонду або 
за вибором учасників накопичувальної 
системи пенсійного страхування — до ін-
шого пенсійного фонду — суб’єкта другого 
рівня у порядку, встановленому Держав-
ною комісією з регулювання ринків фі-
нансових послуг України за погодженням 
із центральним органом виконавчої влади 
у сфері соціальної політики і Антимоно-
польним комітетом України; 

3) має право не раніше ніж через три 
роки з дня винесення рішення про ану-
лювання такої ліцензії Державною комі-
сією з регулювання ринків фінансових 
послуг України на повторне звернення 
щодо видачі ліцензії на надання фінан-
сових послуг у накопичувальній системі 
пенсійного страхування. 

11. Перелік пенсійних фондів, яким 
видана ліцензія на надання послуг у 
накопичувальній системі пенсійного 
страхування, підлягає опублікуванню в 
порядку, встановленому Державною ко-
місією з регулювання ринків фінансових 
послуг України»; 

у статті 21: 
частину шосту доповнити абзацами 

дев’ятим і десятим такого змісту: 
«у письмовій формі інформувати 

учасників накопичувальної системи 
пенсійного страхування про умови і 
порядок отримання довічної пенсії за 
рахунок коштів, облікованих на їх інди-
відуальних пенсійних рахунках; 

виконувати інші обов’язки у випад-
ках, передбачених законом»; 

доповнити частиною восьмою такого 
змісту: 

«8. Адміністратор пенсійного фон-
ду — суб’єкта другого рівня має право 
отримувати від Державної комісії з регу-
лювання ринків фінансових послуг Укра-
їни безоплатну інформацію про показни-
ки, що застосовуються для розрахунку 
довічних пенсій, у порядку, встановленому 
Державною комісією з регулювання рин-
ків фінансових послуг України»; 

у статті 25: 
в абзаці другому частини третьої 

слова «обліку розподіленого інвестицій-
ного прибутку (збитку) фонду» замінити 
словами «кількості одиниць пенсійних 
активів, що належать учаснику фонду»; 

в абзаці першому частини четвертої 
слова «про участь у розподілі інвести-
ційного прибутку (збитку)» виключити; 

статтю 35 доповнити частиною тре-
тьою такого змісту: 

«3. Компанія з управління активами, 
яка надає послуги пенсійному фонду — 
суб’єкту другого рівня, повинна: 

1) мати не менше п’яти років досвіду 
роботи з управління активами на фінан-
сових ринках України; 

2) мати одночасно в управлінні акти-
ви в сумі, що визначається Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку; 

3) мати власний капітал у розмірі не 
менш як 25 мільйонів гривень; 

4) відповідати вимогам, установ-
леним Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку щодо ква-
ліфікаційного рівня та досвіду роботи 
фахівців, які безпосередньо виконують 

функції з управління пенсійними акти-
вами накопичувальної системи пенсій-
ного страхування. Такі фахівці не повин-
ні мати судимостей за умисні корисливі 
злочини та займатися підприємницькою 
діяльністю»; 

частину другу статті 37 після абзацу 
п’ятого доповнити новим абзацом тако-
го змісту: 

«5) зменшення протягом року більш 
як на 20 відсотків середньозваженого 
показника зміни чистої вартості одиниці 
пенсійних активів фонду та/або більш 
як на 10 відсотків середньозваженого 
показника зміни чистої вартості одини-
ці пенсійних активів накопичувальної 
системи пенсійного страхування; за 
пенсійними активами, які перебували 
в управлінні особи (осіб), що провадить 
(провадять) діяльність з управління 
активами пенсійного фонду, якщо таке 
зменшення не обумовлено об’єктивними 
змінами на фінансовому ринку». 

У зв’язку з цим абзац шостий вважати 
абзацом сьомим; 

у статті 44: 
у частині першій: 
абзац другий викласти в такій ре-

дакції: 
«має банківську ліцензію Національ-

ного банку України та ліцензію Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на провадження діяльності на 
ринку цінних паперів — депозитарної 
діяльності зберігача цінних паперів»; 

доповнити абзацом шостим такого 
змісту: 

«Зберігач пенсійного фонду — 
суб’єкта другого рівня, крім вимог, ви-
значених цією статтею, повинен мати 
регулятивний капітал у розмірі не менш 
як 500 мільйонів гривень»; 

частину третю доповнити абзацом 
одинадцятим такого змісту: 

«забезпечення в день надходження 
до банку зарахування на рахунок пен-
сійного фонду — суб’єкта другого рівня 
коштів учасників накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування»; 

у статті 47: 
у частині другій: 
пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2) акцій, які відповідно до норм за-

конодавства пройшли лістинг на фондо-
вій біржі, що відповідає вимогам, уста-
новленим Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку»; 

доповнити пунктом 2-1 такого змісту: 
«2-1) облігацій та іпотечних облігацій 

українських емітентів, кредитний рей-
тинг яких відповідає інвестиційному рів-
ню за національною шкалою або які відпо-
відно до законодавства пройшли лістинг 
на фондовій біржі, що відповідає вимогам, 
установленим Державною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку»; 

пункт 2 частини третьої викласти в 
такій редакції: 

«2) цінні папери, які не пройшли 
лістинг на фондовій біржі (крім випад-
ків, коли кредитний рейтинг облігацій 
відповідає інвестиційному рівню за на-
ціональною шкалою)»; 

у статті 49: 
у частині першій: 
пункт 4 викласти в такій редакції: 
«4) тримати на банківських депозит-

них рахунках у грошових коштах та в 
ощадних сертифікатах банків більш як 
50 відсотків загальної вартості пенсійних 
активів пенсійного фонду, при цьому не 
більш як 10 відсотків загальної вартості 
пенсійних активів у зобов’язаннях одно-
го банку та не більш як 50 відсотків такої 
вартості пенсійних активів пенсійного 
фонду»; 

пункти 11 і 13 викласти в такій ре-
дакції: 

«11) придбавати або додатково ін-
вестувати в іпотечні облігації та іпо-
течні сертифікати більш як 40 відсотків 
загальної вартості пенсійних активів»; 

«13) придбавати або додатково інвес-
тувати в банківські метали, у тому числі 
шляхом відкриття поточних та депозит-
них рахунків в установах банків у бан-
ківських металах, більш як 10 відсотків 
загальної вартості пенсійних активів»; 

пункти 17—19 виключити; 
доповнити абзацом такого змісту: 
«Розміщення пенсійних активів 

накопичувальної системи пенсійного 
страхування здійснюється відповідно до 
нормативів, передбачених статтею 88 За-
кону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування»; 

доповнити частиною шостою такого 
змісту: 

«6. Державною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку за погоджен-
ням з Державною комісією з регулюван-
ня ринків фінансових послуг України 
можуть встановлюватися особливості 
застосування пунктів 4 (стосовно обме-
ження щодо обсягів загальної вартості 
активів пенсійного фонду, розміщених 
на банківських депозитних рахунках та 
в ощадних сертифікатах банків), 6 і 13 
частини першої цієї статті до досягнення 
пенсійним фондом обсягу активів у роз-
мірі 500 тисяч гривень за обмінним кур-
сом Національного банку України, але на 
строк не більше вісімнадцяти місяців з 
дати реєстрації недержавного пенсійно-
го фонду як фінансової установи»; 

у частині четвертій статті 50: 
слова «частини обов’язкових» ви-

ключити; 
доповнити реченням такого змісту: 

«При цьому вимога щодо сплати пенсій-
ного внеску у розмірі не нижче мінімаль-
ного, передбаченого частиною другою 
цієї статті, не застосовується»; 

статтю 51 викласти в такій редакції: 
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«Стаття 51. Облік пенсійних коштів 
учасників пенсійного фонду 

1. Сума пенсійних коштів, що нале-
жить кожному учаснику фонду, визна-
чається шляхом множення кількості 
одиниць пенсійних активів фонду, облі-
кованих на індивідуальному пенсійному 
рахунку учасника фонду, на чисту вар-
тість одиниці пенсійних активів фонду 
та відображається на індивідуальному 
пенсійному рахунку учасника фонду. 
Сума пенсійних коштів усіх учасників 
пенсійного фонду дорівнює чистій вар-
тості активів пенсійного фонду. 

2. Чиста вартість активів пенсійного 
фонду, кількість одиниць пенсійних ак-
тивів фонду учасників фонду та чиста 
вартість одиниць пенсійних активів 
фонду визначаються кожного робочого 
дня. 

3. Використання пенсійних активів 
пенсійного фонду для цілей, не перед-
бачених цим Законом, забороняється. 

4. У разі зменшення протягом остан-
ніх 12 місяців чистої вартості одиниці 
пенсійних активів фонду більш як 
на 10 відсотків середньозваженого по-
казника зміни чистої вартості одиниці 
пенсійних активів фонду, якщо це не 
обумовлено об’єктивними змінами на 
фінансовому ринку: 

Державна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг України 
зобов’язана повідомити про це Державну 
комісію з цінних паперів та фондового 
ринку та раду такого пенсійного фонду; 

рада пенсійного фонду зобов’язана 
протягом десяти робочих днів з дня 
отримання повідомлення від Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України прийняти рішення про 
внесення змін до інвестиційної декла-
рації фонду, заміни особи, яка здійснює 
управління активами такого пенсійного 
фонду, або про вжиття інших заходів та 
поінформувати протягом п’яти робочих 
днів Державну комісію з регулювання 
ринків фінансових послуг України про 
прийняте рішення»; 

у статті 53: 
частину першу доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: 
«Перелік пенсійних фондів, які отри-

мали ліцензію на надання фінансових 
послуг у системі накопичувального пен-
сійного забезпечення та які включені до 
реєстру пенсійних фондів — суб’єктів 
другого рівня, підлягає опублікуванню 
в порядку, визначеному Державною ко-
місією з регулювання ринків фінансо-
вих послуг України, та оприлюдненню 
на офіційному сайті Пенсійного фонду 
України»; 

в абзаці другому частини третьої 
слова «інвестиційний прибуток (зби-
ток)» замінити словами «суму пенсійних 
коштів»; 

у статті 55: 
у частині четвертій: 
у другому реченні абзацу другого 

слова «і складається з пенсійних внесків, 
зроблених таким вкладником, та розпо-
діленого на суму цих внесків інвести-
ційного прибутку (збитку), зменшених» 
замінити словом «зменшеній»; 

в абзаці четвертому слово «розподі-
леного» замінити словом «отриманого»; 

доповнити частиною сьомою такого 
змісту: 

«7. Адміністратор пенсійного 
фонду — суб’єкта другого рівня, з яким 
учасник накопичувальної системи пен-
сійного страхування уклав пенсійний 
контракт, подає не пізніш як через 
10 робочих днів після укладення такого 
пенсійного контракту територіальному 
органові Пенсійного фонду України 
інформацію, необхідну для ведення об-
ліку стану накопичувального пенсійного 
рахунка учасника накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування»; 

статтю 61 доповнити частиною сьо-
мою такого змісту: 

«7. Пенсійні фонди не мають права 
здійснювати пенсійні виплати за раху-
нок страхових внесків, крім випадків 
одноразової пенсійної виплати учаснику 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування відповідно до статті 56 За-
кону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування»; 

у частині третій статті 62: 
друге речення після слів «Учасник 

фонду» доповнити словами «крім учас-
ника накопичувальної системи пенсій-
ного страхування»; 

доповнити абзацами другим — чет-
вертим такого змісту: 

«Учасник накопичувальної систе-
ми пенсійного страхування має право 
при досягненні пенсійного віку, перед-
баченого статтею 26 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», укласти договір 
страхування довічної пенсії на умовах 
та в порядку, встановлених законами 
України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» та «Про 
страхування». 

У разі відстрочення часу призначен-
ня пенсії за віком відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» учасник 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування має право укласти дого-
вір страхування довічної пенсії з більш 
пізнього строку, визначеного ним відпо-
відно до статті 29 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», але не пізніш як через 
10 років після досягнення пенсійного 
віку, встановленого статтею 26 Закону 
України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування». При цьо-
му учасник накопичувальної системи 
пенсійного страхування зобов’язаний 
повідомити адміністратора про відстро-
чення часу призначення пенсії за віком. 

Учасник фонду, який є учасником 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування, може використати кошти, 
обліковані на його індивідуальному 
пенсійному рахунку у фонді, для до-

повнення суми коштів, облікованих на 
накопичувальному пенсійному рахунку 
у Накопичувальному фонді, у випадку, 
передбаченому абзацом третім частини 
першої статті 56 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування»; 

в абзаці другому частини другої 
статті 64 слово «розподілений» замінити 
словом «отриманий»; 

частину третю статті 66 доповнити 
абзацами четвертим та п’ятим такого 
змісту: 

«Якщо успадковані пенсійні кошти 
сформовано за рахунок коштів накопи-
чувальної системи пенсійного страху-
вання і спадкоємець не досяг пенсійного 
віку, передбаченого статтею 26 Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», такі 
кош ти за бажанням спадкоємця можуть 
бути спрямовані до Накопичувального 
пенсійного фонду та обліковуватися на 
його накопичувальному пенсійному ра-
хунку або до іншого недержавного пен-
сійного фонду — суб’єкта другого рівня, 
учасником якого є зазначений спадкоє-
мець. При цьому розмір витрат на пере-
ведення пенсійних коштів визначається 
відповідно до Закону України «Про не-
державне пенсійне забезпечення». 

У разі відсутності в померлого учас-
ника накопичувальної системи пенсійно-
го страхування спадкоємців за законом 
та за заповітом належні йому кошти, що 
обліковані на його накопичувальному 
пенсійному рахунку в Накопичуваль-
ному фонді або на індивідуальному 
пенсійному рахунку у відповідному не-
державному пенсійному фонді — суб’єкті 
другого рівня, спрямовуються до резерву 
коштів для покриття дефіциту бюджету 
Пенсійного фонду у майбутніх періодах, 
передбаченого статтею 74 Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». У такому разі 
робиться відповідна позначка в його 
персональній обліковій картці в системі 
персоніфікованого обліку»; 

у статті 67: 
у частині другій слова «у сфері недер-

жавного пенсійного забезпечення» замі-

нити словами «у системі накопичуваль-
ного пенсійного забезпечення», а після 
слів «недержавних пенсійних фондів» 
доповнити словами «адміністраторів 
пенсійних фондів»; 

у частинах четвертій та п’ятій слова 
«у сфері недержавного пенсійного забез-
печення» замінити словами «у системі 
накопичувального пенсійного забез-
печення»; 

у частині шостій слова «у сфері не-
державного пенсійного забезпечення» 
і «в сфері недержавного пенсійного 
забезпечення» замінити словами «у 
системі накопичувального пенсійного 
забезпечення»; 

17)  у  З а кон і Ук р а ї н и «Пр о 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування»: 

у статті 1: 
після абзацу другого доповнити но-

вим абзацом такого змісту: 
«діяльність з управління актива-

ми — професійна діяльність з управлін-
ня активами інституційних інвесторів, 
порядок провадження якої визначено 
законодавством про цінні папери та 
фондовий ринок». 

У зв’язку з цим абзаци третій — со-
роковий вважати відповідно абзацами 
четвертим — сорок першим; 

абзац четвертий викласти в такій 
редакції: 

«довічна пенсія (ануїтет) — пенсійна 
виплата за рахунок коштів, що обліко-
вуються на накопичувальному пенсій-
ному рахунку застрахованої особи, а у 
випадках, передбачених законом, — на 
індивідуальному пенсійному рахунку 
учасника недержавного пенсійного 
фонду, сума та порядок виплати якої 
визначаються в договорі страхування 
довічної пенсії, укладеному із страховою 
організацією, що сплачується особі після 
досягнення нею пенсійного віку, перед-
баченого цим Законом, або членам її сім’ї 
чи спадкоємцям у випадках, передбаче-
них цим Законом»; 

абзац п’ятий доповнити слова-
ми «та до накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування»; 

після абзацу шостого доповнити дво-
ма новими абзацами такого змісту: 

«інвестиційний дохід — сума при-
росту вартості пенсійних активів На-
копичувального пенсійного фонду за 
визначений проміжок часу, отримана 
за рахунок зміни їх ринкової вартості, 
і прибутку (збитку) від здійснення опе-
рацій з активами та пасивних доходів, 
нарахованих за цими пенсійними ак-
тивами; 

інвестиційний прибуток (збиток) — різ-
ниця між сумою інвестиційного доходу 
Накопичувального пенсійного фонду, 
отриманого за визначений проміжок 
часу, та сумою адміністративних ви-
датків Накопичувального пенсійного 
фонду за цей період на оплату послуг, 
визначених відповідно до цього Закону». 

У зв’язку з цим абзаци сьомий — со-
рок перший вважати відповідно абзаца-
ми дев’ятим — сорок третім; 

абзац десятий замінити двома абза-
цами такого змісту: 

«компанія з управління активами — 
юридична особа, яка здійснює управ-
ління активами на підставі ліцензії на 
провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (діяльності з управ-

ління активами інституційних інвес-
торів) та обирається за результатами 
конкурсу; 

конкурс — процес визначення на 
конкурентних засадах юридичної особи 
(групи юридичних осіб), яка запропону-
вала кращі послуги (виконання робіт) у 
накопичувальній системі пенсійного 
страхування у визначеному цим Зако-
ном порядку». 

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — 
сорок третій вважати відповідно абза-
цами дванадцятим — сорок четвертим; 

абзаци вісімнадцятий і двадцять тре-
тій викласти в такій редакції: 

«одиниця пенсійних активів — по-
казник системи персоніфікованого облі-
ку, який застосовується для визначення 
суми пенсійних коштів, що належать 
учаснику накопичувальної системи пен-
сійного страхування та обліковуються 
на його накопичувальному пенсійному 
рахунку в Накопичувальному фонді або 
в передбачених законом випадках — на 
індивідуальному пенсійному рахунку у 
відповідному недержавному пенсійному 
фонді — суб’єкті другого рівня системи 
пенсійного забезпечення»; 

«пенсійні активи накопичувальної 
системи пенсійного страхування — гро-
шові кошти, цінні папери, майнові права 
та зобов’язання щодо них, які сформова-
ні відповідно до цього Закону в Накопи-
чувальному фонді або у передбачених 
законом випадках — у недержавних 
пенсійних фондах — суб’єктах другого 
рівня системи пенсійного забезпечення»; 

абзаци двадцять шостий — двадцять 
дев’ятий замінити двома абзацами тако-
го змісту: 

«пов’язана особа — юридична особа, 
яка здійснює контроль (зокрема спіль-
ний) за відповідною юридичною особою 
або контролюється нею чи перебуває з 
такою юридичною особою під спільним 
контролем; фізична особа або члени її 
сім’ї, які здійснюють контроль за відпо-
відною юридичною особою; посадова 
особа відповідної юридичної особи, 
уповноважена виконувати від імені такої 
особи дії, спрямовані на встановлення, 
зміну або припинення правових відно-

син, а також члени сім’ї посадової особи. 
При цьому членами сім’ї фізичної особи 
вважаються її чоловік (дружина), діти або 
батьки фізичної особи і її чоловіка (дру-
жини), а також чоловік (дружина) будь-
кого з дітей або батьків фізичної особи; 

контроль за юридичною особою — на-
гляд з можливістю вирішального впливу 
на управління або діяльність юридичної 
особи шляхом безпосереднього та/або 
опосередкованого (через пов’язаних 
фізичних чи юридичних осіб) воло-
діння більшою часткою (паєм, пакетом 
акцій) статутного (складеного) капіта-
лу, управління найбільшою кількістю 
голосів в органі управління юридичної 
особи, а також можливість здійснювати 
незалежно від формального володіння 
вирішальний вплив відповідно до дого-
вору. Для фізичної особи загальна частка 
статутного (складеного) капіталу юри-
дичної особи (кількість голосів в органі 
управління, якою вона володіє) визнача-
ється як загальний обсяг корпоративних 
прав, що належать такій фізичній особі, 
членам її сім’ї та юридичним особам, які 
контролюються фізичною особою або 
членами її сім’ї». 

У зв’язку з цим абзаци тридцятий — 
сорок четвертий вважати відповідно 
абзацами двадцять восьмим — сорок 
другим; 

абзац тридцять сьомий викласти в 
такій редакції: 

«страхова організація — страхо-
вик, який має ліцензію на здійснення 
страхування життя, а також ліцензію 
на здійснення страхування довічних 
пенсій та здійснює страхування і ви-
плату довічних пенсій за рахунок коштів 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування»; 

абзац тридцять дев’ятий виключити; 
абзац сорок перший викласти в такій 

редакції: 
«чиста вартість одиниці пенсійних 

активів — розрахункова вартість оди-
ниці пенсійних активів, що визначається 
в порядку, передбаченому цим Законом, 
шляхом ділення чистої вартості пенсій-
них активів на загальну кількість оди-
ниць пенсійних активів станом на день 
розрахунку»; 

абзац третій частини першої статті 2 
після слів «Накопичувальному фонді» 
доповнити словами «або у відповід-
них недержавних пенсійних фондах — 
суб’єктах другого рівня системи пенсій-
ного забезпечення»; 

в абзаці одинадцятому частини дру-
гої статті 5, в абзаці десятому частини 
першої статті 7, частинах другій і третій 
статті 8, частині другій статті 15 слова 
«Накопичувального фонду» замінити 
словами «накопичувальної системи пен-
сійного страхування»; 

частину другу статті 9 викласти в 
такій редакції: 

«2. За рахунок коштів накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування, 
що обліковуються на накопичувальних 
пенсійних рахунках Накопичувального 
фонду або на індивідуальних пенсійних 
рахунках у відповідних недержавних 
пенсійних фондах — суб’єктах другого 
рівня системи пенсійного забезпечення, 
здійснюються такі пенсійні виплати, як 
довічні пенсії і одноразова виплата»; 

частину другу статті 13 доповнити 
словами «у Накопичувальному фонді 
або на індивідуальному пенсійному 

рахунку у відповідному недержавному 
пенсійному фонді — суб’єкті другого 
рівня системи пенсійного забезпечення»; 

у частині першій статті 16: 
пункт 4 викласти в такій редакції: 
«4) отримувати безоплатно відо-

мості, внесені до її персональної об-
лікової картки з системи персоніфіко-
ваного обліку та Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, у тому числі 
інформацію, що відображає обсяг пен-
сійних коштів на її накопичувальному 
пенсійному рахунку в Накопичувально-
му фонді або індивідуальному пенсійно-
му рахунку в недержавному пенсійному 
фонді — суб’єкті другого рівня системи 
пенсійного забезпечення, якщо застра-
хована особа обрала такий недержавний 
пенсійний фонд, та стан здійснення пен-
сійних виплат за формою, встановленою 
правлінням Пенсійного фонду, та в по-
рядку, визначеному цим Законом»; 

доповнити пунктами 11-1 і 11-2 та-
кого змісту: 

«11-1) обирати недержавний пенсій-
ний фонд — суб’єкт другого рівня систе-
ми пенсійного забезпечення на умовах та 
в порядку, визначених законом; 

11-2) змінювати відповідний не-
державний пенсійний фонд — суб’єкт 
другого рівня системи пенсійного за-
безпечення, але не частіше одного разу 
на два роки»; 

у статті 20: 
у частині четвертій слова «недер-

жавного пенсійного фонду» замінити 
словами «недержавного пенсійного 
фонду — суб’єкта другого рівня системи 
пенсійного забезпечення»; 

у частині дев’ятій: 
в абзаці другому слова «або у ви-

падках, передбачених цим Законом, на 
рахунок Накопичувального фонду» 
виключити; 

в абзаці третьому слова «та/або На-
копичувального фонду» виключити; 

частину одинадцяту викласти в такій 
редакції: 

«11. Суми надміру або помилково 
сплачених страхових внесків до нако-
пичувальної системи пенсійного страху-

вання, у тому числі сплачені із заробітної 
плати (доходу) застрахованої особи, яка 
працює за сумісництвом, що перевищує 
максимальну величину, передбачену 
пунктом 4 частини першої статті 1 За-
кону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», повертаються 
цій застрахованій особі або за її бажан-
ням залишаються в Накопичувальному 
фонді та обліковуються на накопичу-
вальному пенсійному рахунку або у від-
повідному недержавному пенсійному 
фонді — суб’єкті другого рівня системи 
пенсійного забезпечення та облікову-
ються на індивідуальному пенсійному 
рахунку в порядку, визначеному Кабіне-
том Міністрів України»; 

у статті 21: 
пункт 4 частини третьої викласти в 

такій редакції: 
«4) частина персональної облікової 

картки, яка відображає стан накопичу-
вального пенсійного рахунку застра-
хованої особи або здійснення виплат 
її спадкоємцям за рахунок коштів, що 
обліковуються на такому рахунку, а 
також відомості про стан індивідуаль-
ного пенсійного рахунку застрахова-
ної особи в недержавному пенсійному 
фонді — суб’єкті другого рівня системи 
пенсійного забезпечення та здійснення 
їй пенсійних виплат: 

сума заробітної плати (грошового 
забезпечення, доходу), з якої сплачено 
страхові внески за відповідний місяць; 

сума страхових внесків до накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
за відповідний місяць; 

дата перерахування страхових внес-
ків до накопичувальної системи пенсій-
ного страхування; 

кількість одиниць пенсійних активів; 
загальна сума коштів застрахованої 

особи; 
реквізити обраного застрахованою 

особою недержавного пенсійного фон-
ду — суб’єкта другого рівня системи 
пенсійного забезпечення, з яким укла-
дено пенсійний контракт, та реквізити 
адміністратора і зберігача такого фонду; 

сума коштів, що обліковується на 
індивідуальному пенсійному рахунку 
застрахованої особи в недержавному 
пенсійному фонді — суб’єкті другого 
рівня системи пенсійного забезпечення, 
за останній звітний рік; 

сума одноразової виплати, сплаченої 
відповідно до статті 56 цього Закону зас-
трахованій особі або її спадкоємцю, дата 
такої виплати; 

реквізити страхової організації, з 
якою укладено договір страхування до-
вічної пенсії у разі його укладення; 

дата укладення договору страхуван-
ня довічної пенсії та розмір страхової 
виплати за цим договором (у разі його 
укладення); 

сума коштів, перерахованих з нако-
пичувальної системи пенсійного стра-
хування страховій організації, обраній 
застрахованою особою, для оплати до-
говору страхування довічної пенсії, дата 
їх перерахування; 

сума пені, сплачена страхувальни-
ком за несвоєчасне перерахування сум 
страхових внесків до накопичувальної 
системи пенсійного страхування на ко-
ристь застрахованої особи, дата її сплати; 

відмітка про смерть застрахованої 
особи»; 

частину п’яту доповнити абзацом 
другим такого змісту: 

«Порядок обміну інформацією між 
Пенсійним фондом і адміністраторами 
недержавних пенсійних фондів — 
суб’єктів другого рівня системи пенсій-
ного забезпечення визначається Дер-
жавною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України спільно з 
центральним органом виконавчої влади 
у сфері соціальної політики і Пенсійним 
фондом»; 

текст статті 26 викласти в такій ре-
дакції: 

«1. Особи мають право на призначен-
ня пенсії за віком після досягнення віку 
60 років та наявності страхового стажу 
не менше 15 років. 

До досягнення віку, встановленого 
абзацом першим цієї статті, право на 
пенсію за віком мають жінки 1961 року 
народження і старші після досягнення 
ними такого віку: 

55 років — які народилися до 30 ве-
ресня 1956 року включно; 

55 років 6 місяців — які народили-
ся з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 
1957 року; 

56 років — які народилися з 1 квітня 
1957 року по 30 вересня 1957 року; 

56 років 6 місяців — які народили-
ся з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 
1958 року; 

57 років — які народилися з 1 квітня 
1958 року по 30 вересня 1958 року; 

57 років 6 місяців — які народили-
ся з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 
1959 року; 

58 років — які народилися з 1 квітня 
1959 року по 30 вересня 1959 року; 

58 років 6 місяців — які народили-
ся з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 
1960 року; 

59 років — які народилися з 1 квітня 
1960 року по 30 вересня 1960 року; 

59 років 6 місяців — які народили-
ся з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 
1961 року; 

60 років — які народилися з 1 квітня 
1961 року по 31 грудня 1961 року»; 

частину третю статті 27 викласти в 
такій редакції: 

«3. Максимальний розмір пенсії 
(з урахуванням надбавок, підвищень, 
додаткової пенсії, цільової грошової до-
помоги, пенсії за особливі заслуги перед 
Україною, індексації та інших доплат до 
пенсії, встановлених законодавством, 
крім доплати до надбавок окремим кате-
горіям осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною) не може переви-
щувати десяти прожиткових мінімумів, 
установлених для осіб, які втратили 
працездатність»; 

абзаци перший і другий частини пер-
шої статті 28 викласти в такій редакції: 

«1. Мінімальний розмір пенсії за ві-
ком за наявності у чоловіків 35 років, а 
у жінок 30 років страхового стажу вста-
новлюється в розмірі прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили праце-
здатність, визначеного законом. У разі ви-
плати застрахованій особі довічної пенсії, 
передбаченої цим Законом, мінімальний 
розмір пенсії за віком у солідарній системі 
зменшується на розмір зазначеної пенсії. 

За кожний повний рік страхового 
стажу понад 35 років чоловікам і 30 ро-
ків жінкам пенсія за віком збільшується 
на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої 
відповідно до статті 27 цього Закону, але 
не більш як на 1 відсоток мінімального 
розміру пенсії за віком, зазначеного в 
абзаці першому цієї частини»; 

у статті 29: 
частину першу викласти в такій ре-

дакції: 
«1. Особі, яка набула право на пенсію 

за віком відповідно до цього Закону, але 
після досягнення пенсійного віку, пе-
редбаченого абзацом першим частини 
першої статті 26 цього Закону, вияви-
ла бажання працювати і одержувати 
пенсію з більш пізнього віку, пенсія за 
віком призначається з урахуванням 
страхового стажу на день звернення за 
призначенням пенсії з підвищенням 
розміру пенсії за віком, обчисленого 
відповідно до статті 27 цього Закону, на 
такий відсоток: 

на 0,5% — за кожний повний місяць 
страхового стажу після досягнення пен-
сійного віку у разі відстрочення виходу 
на пенсію на строк до 60 місяців; 

на 0,75% — за кожний повний місяць 
страхового стажу після досягнення пен-
сійного віку у разі відстрочення виходу 
на пенсію на строк понад 60 місяців»; 

у частині другій слово «рік» замінити 
словом «місяць»; 

доповнити частиною третьою такого 
змісту: 

«3. Жінкам, які народилися у період 
по 31 грудня 1961 року, після виходу на 
пенсію встановлюється підвищення роз-
міру пенсії, обчисленого відповідно до 
статті 27 цього Закону, в розмірі 2,5 відсот-
ка за кожні шість місяців більш пізнього 
виходу на пенсію, починаючи з 55 років 
до досягнення ними 60-річного віку»; 

частину першу статті 32 викласти в 
такій редакції: 

«1. Особи, визнані інвалідами, мають 
право на пенсію по інвалідності, залежно 
від групи інвалідності, за наявності та-
кого страхового стажу на час настання 
інвалідності або на день звернення за 
пенсією: 

для інвалідів I групи: 
до досягнення особою 25 років 

включно — 1 рік; 
від 26 років до досягнення особою 

28 років включно — 2 роки; 
від 29 років до досягнення особою 

31 року включно — 3 роки; 
від 32 років до досягнення особою 

34 років включно — 4 роки; 
від 35 років до досягнення особою 

37 років включно — 5 років; 
від 38 років до досягнення особою 

40 років включно — 6 років; 
від 41 року до досягнення особою 

43 років включно — 7 років; 

«Минимальная пенсия при наличии у мужчин 
35 лет, а у женщин 30 лет стажа устанавливается 
в размере прожиточного минимума».
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від 44 років до досягнення особою 
48 років включно — 8 років; 

від 49 років до досягнення особою 
53 років включно — 9 років; 

від 54 років до досягнення особою 
59 років включно — 10 років; 

для інвалідів II та III груп: 
до досягнення особою 23 років 

включно — 1 рік; 
від 24 років до досягнення особою 

26 років включно — 2 роки; 
від 27 років до досягнення особою 

28 років включно — 3 роки; 
від 29 років до досягнення особою 

31 року включно — 4 роки; 
від 32 років до досягнення особою 

33 років включно — 5 років; 
від 34 років до досягнення особою 

35 років включно — 6 років; 
від 36 років до досягнення особою 

37 років включно — 7 років; 
від 38 років до досягнення особою 

39 років включно — 8 років; 
від 40 років до досягнення особою 

42 років включно — 9 років; 
від 43 років до досягнення особою 

45 років включно — 10 років; 
від 46 років до досягнення особою 

48 років включно — 11 років; 
від 49 років до досягнення особою 

51 року включно — 12 років; 
від 52 років до досягнення особою 

55 років включно — 13 років; 
від 56 років до досягнення особою 

59 років включно — 14 років. 
Особи, визнані інвалідами після до-

сягнення пенсійного віку, передбаченого 
статтею 26 цього Закону, мають право 
на пенсію по інвалідності за наявності 
страхового стажу, зазначеного в абзаці 
першому частини першої статті 26 цього 
Закону»; 

частину другу статті 33 викласти в 
такій редакції: 

«2. Непрацюючі інваліди II групи за 
їх вибором мають право на призначення 
пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за 
віком, обчисленої відповідно до статей 
27 і 28 цього Закону, за наявності такого 
страхового стажу: 

у жінок — 20 років, а у чоловіків — 
25 років, якщо їм вперше встановлено 
інвалідність у віці до 46 років включно; 

у жінок — 21 рік, а у чоловіків — 
26 років, якщо їм вперше встановлено 
інвалідність у віці до 48 років включно; 

у жінок — 22 роки, а у чоловіків — 
27 років, якщо їм вперше встановлено 
інвалідність у віці до 50 років включно; 

у жінок — 23 роки, а у чоловіків — 
28 років, якщо їм вперше встановлено 
інвалідність у віці до 53 років включно; 

у жінок — 24 роки, а у чоловіків — 
29 років, якщо їм вперше встановлено 
інвалідність у віці до 56 років включно; 

у жінок — 25 років, а у чоловіків — 
30 років, якщо їм вперше встановлено 
інвалідність у віці до 59 років включно. 

Непрацюючі інваліди II групи, ви-
знані інвалідами після досягнення пен-
сійного віку, передбаченого статтею 26 
цього Закону, та інваліди III групи за їх 
вибором мають право на призначення 
пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за 
віком, обчисленої відповідно до статей 27 
і 28 цього Закону, за наявності страхово-
го стажу, зазначеного в абзаці першому 
частини першої статті 28 цього Закону»; 

у другому реченні частини першої 
статті 34 слова і цифри «інвалідам — чо-
ловікам старше 60 років і жінкам старше 
55 років» замінити словами і цифрами 
«інвалідам, які досягли пенсійного віку, 
встановленого статтею 26 цього Закону»; 

у першому реченні першого абзацу 
частини першої статті 36 слова «по інва-
лідності» замінити словами «по III групі 
інвалідності»; 

у статті 40: 
абзаци перший і третій частини пер-

шої викласти в такій редакції: 
«1. Для обчислення пенсії врахову-

ється заробітна плата (дохід) за весь 
період страхового стажу починаючи з 
1 липня 2000 року. За бажанням пенсіо-
нера та за умови підтвердження довідки 
про заробітну плату первинними доку-
ментами у період до 1 січня 2016 року або 
в разі, якщо страховий стаж починаючи 
з 1 липня 2000 року становить менше 
60 місяців, для обчислення пенсії також 
враховується заробітна плата (дохід) за 
будь-які 60 календарних місяців страхо-
вого стажу підряд до 1 липня 2000 року 
незалежно від перерв»; 

«За вибором особи, яка звернулася за 
призначенням пенсії, з періоду, за який 
враховується заробітна плата (дохід) для 
обчислення пенсії, виключаються періо-
ди до 60 календарних місяців страхового 
стажу, з урахуванням будь-яких періодів 
незалежно від перерв, що включаються 
до страхового стажу згідно з частиною 
третьою статті 24 цього Закону, та будь-
якого періоду страхового стажу підряд 
за умови, що зазначені періоди в сумі 
складають не більш як 10 відсотків три-
валості страхового стажу, врахованого 
в одинарному розмірі. Додатково за ба-
жанням особи можуть бути виключені 
періоди строкової військової служби, на-
вчання, догляду за інвалідом І групи або 
дитиною-інвалідом віком до 16 років, за 
пенсіонером, який за висновком медич-
ного закладу потребує постійного сто-
роннього догляду, догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку, за 
період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 
року, а також періоди, коли особа підля-
гала загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванню відповідно до 
пунктів 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону. 
У всіх випадках, крім випадку, перед-
баченого абзацом другим цієї частини, 
період, за який враховується заробітна 
плата, не може бути меншим, ніж 60 ка-
лендарних місяців»; 

у частині другій: 
абзаци четвертий, сьомий та дванад-

цятий викласти в такій редакції: 
«Зс — середня заробітна плата (до-

хід) у середньому на одну застраховану 
особу в цілому в Україні, з якої сплачено 

страхові внески, за три календарні роки, 
що передують року звернення за при-
значенням пенсії. Порядок визначення 
показників зазначеної заробітної плати 
затверджується Пенсійним фондом 
України за погодженням з центральни-
ми органами виконавчої влади у галузі 
статистики, економіки, соціальної по-
літики і фінансів»; 

«У разі відсутності на день призна-
чення пенсії даних про заробітну плату 
(дохід) в середньому на одну застрахо-
вану особу в цілому по Україні, з якої 
сплачено страхові внески та яка відпо-
відно до цього Закону враховується для 
обчислення пенсії, за попередній рік для 
визначення середньої заробітної плати 
(доходу) враховується наявна заробітна 
плата (дохід) у середньому на одну за-
страховану особу в цілому по Україні, 
з якої сплачено страхові внески та яка 
відповідно до цього Закону враховується 
для обчислення пенсії, за місяці попере-
днього року з наступним перерахунком 
заробітної плати (доходу) для обчислен-
ня пенсії після отримання даних про 
заробітну плату (дохід) у середньому 
на одну застраховану особу в цілому по 
Україні, з якої сплачено страхові внески 
та яка відповідно до цього Закону врахо-
вується для обчислення пенсії»; 

«Зс — заробітна плата (дохід) у се-
редньому на одну застраховану особу в 
цілому по Україні, з якої сплачено стра-
хові внески та яка відповідно до цього 
Закону враховується для обчислення 
пенсії, за місяць, за який розраховується 
коефіцієнт заробітної плати (доходу)»; 

абзац двадцять третій після слів і 
цифр «у пунктах 8, 13 і 14 статті 11 цього 
Закону» доповнити словами і цифрами 
«та за періоди, які включаються до стра-
хового стажу згідно з абзацом третім 
частини першої статті 24 цього Закону»; 

у статті 42: 
абзац перший частини другої виклас-

ти в такій редакції: 
«2. Крім індексації пенсії, перед-

баченої частиною першою цієї статті, у 
разі якщо величина середньомісячної 
заробітної плати штатного працівника в 
Україні за даними спеціально уповнова-
женого центрального органу виконавчої 
влади у галузі статистики за минулий рік 
зросла, з 1 березня поточного року роз-
мір пенсії підвищується на коефіцієнт, 
що відповідає не менш як 20 відсоткам 
темпів зростання середньомісячної за-
робітної плати штатного працівника в 
Україні порівняно з попереднім роком, 
крім випадків, коли підвищення пенсій-
них виплат за минулий рік перевищило 
цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт під-
вищення пенсійних виплат у минулому 
році був менший, ніж зазначений у цій 
частині, то збільшення пенсій здійсню-
ється з урахуванням попереднього під-
вищення»; 

частини третю і четверту викласти в 
такій редакції: 

«3. У разі збільшення розміру про-
житкового мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність, визначеного законом, 
підвищується розмір пенсії, обчислений 
відповідно до статті 28 цього Закону 
(крім пенсіонерів, які працюють (прова-
дять діяльність, пов’язану з отриманням 
доходу, що є базою нарахування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування)). Перерахунок 
пенсії проводиться з дня встановлення 
нового розміру прожиткового мінімуму. 
Пенсіонерам, які працюють (провадять 
діяльність, пов’язану з отриманням дохо-
ду, що є базою нарахування єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування), після звільнення з 
роботи або припинення такої діяльності 
пенсія перераховується з урахуванням 
прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність, визначеного 
законом, який встановлений на дату 
звільнення з роботи або припинення 
такої діяльності. 

4. У разі якщо застрахована особа піс-
ля призначення пенсії продовжувала пра-
цювати, перерахунок пенсії проводиться 
з урахуванням не менш як 24 мі сяців 
страхового стажу після призначення 
(попереднього перерахунку) пенсії неза-
лежно від перерв у роботі. Перерахунок 
пенсії проводиться із заробітної плати 
(доходу), з якої обчислена пенсія. 

За бажанням пенсіонера перераху-
нок пенсії проводиться із заробітної пла-
ти за періоди страхового стажу, зазначені 
в частині першій статті 40 цього Закону, 
із застосуванням показника середньої 
заробітної плати (доходу), який врахову-
вався під час призначення (попереднього 
перерахунку) пенсії. 

У разі якщо застрахована особа після 
призначення (перерахунку) пенсії має 
менш як 24 місяці страхового стажу, пе-
рерахунок пенсії проводиться не раніше 
ніж через два роки після призначення 
(попереднього перерахунку) з ураху-
ванням страхового стажу після її при-
значення (попереднього перерахунку) 
та заробітної плати, з якої призначено 
(попередньо перераховано) пенсію. 

Якщо пенсіонер, який продовжував 
працювати, набув стажу, достатнього 
для обчислення пенсії відповідно до 
частини першої статті 28 цього Закону, 
за його заявою проводиться відповідний 
перерахунок пенсії незалежно від того, 
скільки часу минуло після призначен-
ня (попереднього перерахунку) пенсії, 
з урахуванням заробітної плати, з якої 
призначено (попередньо перераховано) 
пенсію. 

Обчислення страхового стажу, який 
дає право на перерахунок пенсії від-
повідно до цієї статті, здійснюється не 
раніше дня, що настає за днем, по який 
обчислено страховий стаж під час при-
значення (попереднього перерахунку) 
пенсії. 

Дія цієї частини не поширюється на 
пенсіонерів, яким призначено пенсію за 
вислугу років на умовах, передбачених 
Законом України «Про пенсійне забез-

печення», та які не досягли віку, встанов-
леного статтею 26 цього Закону»; 

у частині першій статті 44 слова «або 
про її відстрочення» виключити; 

у статті 45: 
абзац другий пункту 1 частини пер-

шої викласти в такій редакції: 
«У разі якщо при відстрочці часу при-

значення пенсії за віком не здійснюється 
підвищення розміру пенсії за неповний 
місяць страхового стажу, пенсія, обчис-
лена відповідно до статті 29 цього Закону, 
призначається з дня, що настає за остан-
нім днем повного місяця відстрочки часу 
виходу на пенсію, який враховано до 
страхового стажу»; 

частину третю викласти в такій ре-
дакції: 

«3. Переведення з одного виду пенсії 
на інший здійснюється з дня подання 
заяви на підставі документів про стра-
ховий стаж, заробітну плату (дохід) та 
інших документів, що знаходяться на 
час переведення з одного виду пенсії на 
інший в пенсійній справі, а також додат-
кових документів, одержаних органами 
Пенсійного фонду. 

При переведенні з одного виду пен-
сії на інший за бажанням особи може 
враховуватися заробітна плата (дохід) 
за періоди страхового стажу, зазначені 
в частині першій статті 40 цього Закону, 
із застосуванням показника середньої 
заробітної плати (доходу), який врахову-
вався під час призначення (попереднього 
перерахунку) попереднього виду пенсії. 

Якщо особа після призначення пен-
сії по інвалідності продовжувала пра-
цювати та набула не менш як 24 місяці 
страхового стажу після призначення 
(попереднього перерахунку) пенсії не-
залежно від перерв у роботі, при пере-
веденні вперше з пенсії по інвалідності на 
пенсію за віком застосовується середня 
заробітна плата (дохід), визначена части-
ною другою статті 40 цього Закону для 
призначення пенсії»; 

назву розділу VII викласти в такій 
редакції: 

Розділ VII 
ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК 
КОШТІВ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО 
СТРАХУВАННЯ; 

у статті 54: 
назву і частину першу викласти в 

такій редакції: 
«Стаття 54. Види пенсійних виплат 

за рахунок коштів накопичувальної 
системи пенсійного страхування 

1. Застрахована особа, яка відповідно 
до закону є учасником накопичувальної 
системи пенсійного страхування, має 
право на отримання довічної пенсії або 
одноразової виплати за рахунок коштів 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування, що обліковуються на її 
накопичувальному пенсійному рахун-
ку в Накопичувальному фонді або на 
індивідуальному пенсійному рахунку у 
відповідному недержавному пенсійному 
фонді — суб’єкті другого рівня системи 
пенсійного забезпечення, за умови до-
сягнення пенсійного віку, передбаченого 
статтею 26 цього Закону, а в разі відстро-
чення часу призначення пенсії за віком 
відповідно до цього Закону у період після 
досягнення такого віку — з дня закінчен-
ня строку відстрочення дати призначен-
ня пенсії за віком у солідарній системі. 

Довічна пенсія за рахунок коштів 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування враховується під час визна-
чення мінімальної пенсії за віком відпо-
відно до статті 28 цього Закону»; 

в абзаці другому частини другої слова 
«вартості оплаченого» замінити словами 
«суми оплати»; 

у частині третій слова «створюють 
Централізований страховий фонд та» 
виключити; 

частину четверту викласти в такій 
редакції: 

«4. Одноразова виплата учаснику на-
копичувальної системи пенсійного стра-
хування за рахунок коштів накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
здійснюється в порядку, визначеному 
статтею 56 цього Закону: 

територіальним органом Пенсійного 
фонду — за рахунок коштів, що обліко-
вуються на накопичувальному пенсійно-
му рахунку учасника накопичувальної 
системи пенсійного страхування; 

адміністратором відповідного недер-
жавного пенсійного фонду — суб’єкта 
другого рівня системи пенсійного забез-
печення — за рахунок коштів, що обліко-
вуються на індивідуальному пенсійному 
рахунку учасника накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування»; 

у статті 55: 
частини першу і другу викласти в 

такій редакції: 
«1. Договір страхування довічної 

пенсії укладається між учасником на-
копичувальної системи пенсійного 
страхування та страховою організацією 
відповідно до законодавства про стра-
хову діяльність з урахуванням вимог, 
передбачених цим Законом, після до-
сягнення учасником накопичувальної 
системи пенсійного страхування віку, 
передбаченого статтею 26 цього Закону. 

Для укладення договору страхуван-
ня довічної пенсії учасник накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
подає страховій організації протягом 
місяця до досягнення віку, передбаче-
ного статтею 26 цього Закону, заяву за 
формою, встановленою страховою ор-
ганізацією, та довідку Пенсійного фонду 
про суму коштів, облікованих на його 
накопичувальному пенсійному рахунку 
в Накопичувальному фонді, або відпо-
відно довідку адміністратора недержав-
ного пенсійного фонду про суму коштів 
на його індивідуальному пенсійному 
рахунку у відповідному недержавному 
пенсійному фонді — суб’єкті другого 
рівня системи пенсійного забезпечення. 

У разі відстрочення дати призначен-
ня пенсії за віком відповідно до цього 
Закону учасник накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування має право 
укласти договір страхування довічної 
пенсії з більш пізнього строку, визначе-
ного ним відповідно до статті 29 цього 
Закону, але не пізніш як із 70 років. 

2. Учасник накопичувальної систе-
ми пенсійного страхування інформує 
територіальний орган Пенсійного фон-
ду або адміністратора недержавного 
пенсійного фонду — суб’єкта другого 
рівня системи пенсійного забезпечення 
про обрану страхову організацію та по-
дає письмову заяву про перерахування 
зазначеній організації коштів з накопи-
чувальної системи пенсійного страху-
вання, що обліковуються відповідно на 
накопичувальному пенсійному рахунку 
в Накопичувальному фонді чи на індиві-
дуальному пенсійному рахунку в недер-
жавному пенсійному фонді — суб’єкті 
другого рівня системи пенсійного забез-
печення для оплати договору страхування 
довіч ної пенсії. 

Територіальний орган Пенсійного 
фонду або адміністратор відповідного не-
державного пенсійного фонду — суб’єкта 
другого рівня системи пенсійного за-
безпечення зобов’язаний не пізніш як 
через три робочих дні після надходжен-
ня такої заяви надати розпорядження 
зберігачу щодо перерахування обраній 
страховій організації коштів учасника 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування в сумі, що обліковується 
на його накопичувальному пенсійному 
рахунку в Накопичувальному фонді 
або на індивідуальному пенсійному 
рахунку у відповідному недержавному 
пенсійному фонді — суб’єкті другого 
рівня системи пенсійного забезпечення. 
Зберігач зобов’язаний не пізніш як через 
три робочих дні після отримання розпо-
рядження перерахувати зазначені кошти 
для оплати учасником накопичувальної 
системи пенсійного страхування дого-
вору страхування довічної пенсії. У разі 
порушення зазначеного строку зберігач 
за власний рахунок сплачує учаснику 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування пеню в розмірі подвійної 
облікової ставки Національного банку 
України в розрахунку на один день від 
суми, що підлягає перерахуванню за 
кожний день прострочення платежу, у 
порядку, визначеному Державною комі-
сією з регулювання ринків фінансових 
послуг України. 

У разі неподання учасником нако-
пичувальної системи пенсійного стра-
хування такої заяви протягом трьох 
місяців з дня досягнення ним пенсійного 
віку, визначеного статтею 26 цього За-
кону, територіальний орган Пенсійного 
фонду або адміністратор недержавного 
пенсійного фонду — суб’єкта другого 
рівня системи пенсійного забезпечення 
зобов’язаний з’ясувати причини не-
подання учасником накопичувальної 
системи пенсійного страхування заяви 
та запропонувати йому укласти договір 
страхування довічної пенсії. 

У разі відмови учасника накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
від укладення такого договору, крім ви-
падків такої відмови у разі відстрочення 
дати призначення пенсії за віком відпо-
відно до цього Закону, територіальний 
орган Пенсійного фонду або адміністра-
тор недержавного пенсійного фонду са-
мостійно укладає договір страхування 
довічної пенсії з установленим періодом 
на умовах, що є найбільш вигідними 
для учасника накопичувальної системи 
пенсійного страхування, із страховою 
організацією, обраною відповідно до 
цього Закону в порядку, встановленому 
Державною комісією з регулювання рин-
ків фінансових послуг України спільно з 
центральним органом виконавчої влади 
у сфері соціальної політики та погодже-
ному з Антимонопольним комітетом 
України. 

Територіальний орган Пенсійного 
фонду або адміністратор відповід-
ного недержавного пенсійного фон-
ду — суб’єкта другого рівня системи 
пенсійного забезпечення перераховує 
страховій організації кошти в сумі, що 
обліковується на його накопичуваль-
ному пенсійному рахунку або відпо-
відно на індивідуальному пенсійному 
рахунку. Розміри страхових тарифів за 
договорами страхування довічної пенсії 
не повинні перевищувати їх середніх по-
казників, які визначаються Державною 
комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади 
у сфері соціальної політики. 

Страхові організації, з якими Пенсій-
ний фонд або відповідний недержавний 
пенсійний фонд — суб’єкт другого рівня 
системи пенсійного забезпечення укла-
дає договір страхування довічної пенсії, 
визначаються на конкурсних засадах у 
порядку, встановленому Державною ко-
місією з регулювання ринків фінансових 
послуг України спільно з центральним 
органом виконавчої влади у сфері соці-
альної політики та Антимонопольним 
комітетом України»; 

у частині третій: 
в абзаці другому після слів «Пенсій-

ного фонду» доповнити словами «або 
адміністратор недержавного пенсійного 
фонду — суб’єкта другого рівня системи 
пенсійного забезпечення», а слова «за-
страхованій особі» замінити словами 
«учаснику накопичувальної системи 
пенсійного страхування»; 

абзаци шостий і сьомий викласти в 
такій редакції: 

«якщо територіальним органом 
Пенсійного фонду, адміністратором не-
державного пенсійного фонду — суб’єкта 
другого рівня системи пенсійного забез-
печення або учасником накопичувальної 
системи пенсійного страхування вже 
укладено договір страхування довічної 
пенсії; 

якщо сума пенсійних коштів, що на-
лежить учаснику накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування, є меншою, 
ніж мінімальна сума коштів, необхідна 
для оплати договору страхування дові-
чної пенсії, а також якщо такий учасник 
не виявив бажання додатково за свій ра-
хунок перерахувати на накопичувальний 
пенсійний рахунок у Накопичувальному 
фонді кошти в сумі, якої не вистачає для 
забезпечення оплати договору стра-
хування довічної пенсії відповідно до 
частини першої статті 56 цього Закону»; 

абзаци дев’ятий і десятий викласти в 
такій редакції: 

«Про відмову в перерахуванні ко-
штів для оплати договору страхування 
довічної пенсії територіальний орган 
Пенсійного фонду або адміністратор 
відповідного недержавного пенсійного 
фонду — суб’єкта другого рівня систе-
ми пенсійного забезпечення письмово 
повідомляє учасника накопичувальної 
системи пенсійного страхування та від-
повідну страхову організацію. Відмова 
повинна бути обгрунтованою. 

Відмова територіального органу 
Пенсійного фонду або адміністратора 
відповідного недержавного пенсійного 
фонду — суб’єкта другого рівня систе-
ми пенсійного забезпечення в наданні 
розпорядження зберігачу щодо перера-
хування обраній страховій організації 
коштів, належних учасникові накопи-
чувальної системи пенсійного стра-
хування, може бути оскаржена таким 
учасником або відповідною страховою 
організацією до виконавчої дирекції 
Пенсійного фонду, Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України або в судовому порядку»; 

слова «в перерахуванні» замінити 
словами «в наданні розпорядження збе-
рігачу щодо перерахування»; 

у частині четвертій слова «вибору та» 
виключити; 

частини п’яту і шосту викласти в та-
кій редакції: 

«5. У разі якщо договір страхування 
довічної пенсії не укладено внаслідок 
смерті учасника накопичувальної систе-
ми пенсійного страхування чи визнання 
його безвісно відсутнім або оголошення 
померлим, територіальний орган Пен-
сійного фонду або адміністратор недер-
жавного пенсійного фонду — суб’єк та 
другого рівня системи пенсійного за-
безпечення вживає заходів до випла-
ти спадкоємцям належних учаснику 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування коштів відповідно до вимог 
цього Закону. 

У разі якщо територіальним органом 
Пенсійного фонду або адміністратором 
недержавного пенсійного фонду — суб’єк-
та другого рівня системи пенсійного 
забезпечення з незалежних від нього об-
ставин не з’ясовано причини неподання 
учасником накопичувальної системи 
пенсійного страхування заяви про укла-
дення договору страхування довічної 
пенсії, кошти, що належать такому учас-
нику, використовуються для інвестуван-
ня з метою отримання доходу на користь 
такого учасника та обліковуються на 
його накопичувальному пенсійному ра-
хунку в Накопичувальному фонді або на 
індивідуальному пенсійному рахунку у 
відповідному недержавному пенсійному 
фонді — суб’єкті другого рівня системи 
пенсійного забезпечення. 

6. Державна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг України опри-
люднює щомісяця на власному веб-сайті 
інформацію про розміри страхових 
тарифів за договорами страхування до-
вічних пенсій за рахунок коштів нако-
пичувальної системи пенсійного страху-
вання та розрахункові розміри довічних 
пенсій залежно від пенсійного віку за 
такими договорами, ставки інвести-
ційного доходу, що застосовуються для 
розрахунку довічних пенсій, поточний 
фінансовий стан страхових організацій. 

Страхова організація, яка здійснює 
страхування довічних пенсій за рахунок 
коштів накопичувальної системи пен-
сійного страхування, оприлюднює роз-
міри страхових тарифів за договорами 
страхування довічних пенсій за рахунок 
коштів накопичувальної системи пенсій-
ного страхування, розрахункові розміри 
довічних пенсій залежно від пенсійного 
віку за такими договорами, ставки інвес-
тиційного доходу не пізніш як за десять 
днів до початку місяця, у якому вони на-
бирають чинності, і використовує ставки 
інвестиційного доходу для всіх учасни-
ків накопичувальної системи пенсійного 
страхування, які мають намір укласти 
договір страхування довічної пенсії про-
тягом наступного місяця. 

Територіальний орган Пенсійного 
фонду або адміністратор недержавного 
пенсійного фонду — суб’єкта другого 
рівня системи пенсійного забезпечення 
на вимогу учасника накопичувальної 
системи пенсійного страхування без-
оплатно надає йому письмово інформа-
цію про обсяг пенсійних коштів, що об-
ліковуються на його накопичувальному 
пенсійному рахунку в Накопичувально-
му фонді або на його індивідуальному 
пенсійному рахунку у недержавному 
пенсійному фонді — суб’єкті другого 
рівня системи пенсійного забезпечення, 
розміри страхових тарифів за договора-
ми довічних пенсій, передбачених цим 
Законом; розрахункові розміри довічних 
пенсій залежно від пенсійного віку за 
такими договорами; ставки інвестицій-
ного доходу страхових організацій за 
попередні періоди»; 

у статті 56: 
у частині першій: 
в абзаці першому слова «застрахова-

ній особі» замінити словами «учаснику 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування», а слова «пенсійних ак-
тивів» замінити словами «пенсійних 
коштів»; 

в абзаці другому слова «застрахова-
ної особи» замінити словами «учасника 
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накопичувальної системи пенсійного 
страхування»; 

доповнити абзацом третім такого 
змісту: 

«Учасник накопичувальної системи 
пенсійного страхування за бажанням 
має право додатково за свій рахунок 
перерахувати на свій накопичувальний 
пенсійний рахунок у Накопичувально-
му фонді кошти в сумі, якої не виста-
чає для забезпечення оплати договору 
страхування довічної пенсії в порядку, 
встановленому Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади у сфері соці-
альної політики»; 

частини другу — четверту викласти 
в такій редакції: 

«2. Якщо учасник накопичувальної 
системи пенсійного страхування ви-
знаний інвалідом I або II групи і на-
буває право на пенсію по інвалідності 
відповідно до цього Закону у солідарній 
системі, належні йому пенсійні кошти 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування, розраховані відповідно до 
частини сьомої статті 80 цього Закону, 
використовуються за його вибором для: 

здійснення одноразової виплати 
незалежно від достатності обсягу такої 
суми коштів для оплати договору стра-
хування довічної пенсії; 

оплати договору страхування довіч-
ної пенсії. 

У разі визнання учасника накопи-
чувальної системи пенсійного страху-
вання інвалідом III групи належні йому 
пенсійні кошти використовуються ним 
після досягнення віку, передбаченого 
статтею 26 цього Закону, на оплату дого-
вору страхування довічної пенсії, а у разі 
недостатності суми коштів для оплати 
такого договору — на здійснення одно-
разової виплати.

3. У разі смерті учасника накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
до досягнення ним віку, передбаченого 
статтею 26 цього Закону, належні йому 
пенсійні кошти накопичувальної систе-
ми пенсійного страхування успадкову-
ються в порядку, визначеному Цивіль-
ним кодексом України. 

Учасник накопичувальної системи 
пенсійного страхування має право в 
будь-який час визначити спадкоємцями 
одну або декілька фізичних осіб (неза-
лежно від наявності у нього з такими 
особами сімейних, родинних відносин), 
які мають право на отримання у разі 
його смерті коштів в сумі, що облікову-
ється на його накопичувальному пенсій-
ному рахунку в Накопичувальному фон-
ді або на індивідуальному пенсійному 
рахунку у відповідному недержавному 
пенсійному фонді — суб’єкті другого 
рівня системи пенсійного забезпечен-
ня, а також визначити розмір часток, 
в яких вони повинні бути розподілені 
між зазначеними особами. У такому 
разі учасник накопичувальної системи 
пенсійного страхування складає заповіт 
відповідно до вимог Цивільного кодексу 
України. 

Особи, які мають право на отриман-
ня у спадщину коштів накопичувальної 
системи пенсійного страхування в сумі, 
що належить померлому учасникові 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування, що обліковуються на його 
накопичувальному пенсійному рахун-
ку в Накопичувальному фонді або на 
індивідуальному пенсійному рахунку у 
відповідному недержавному пенсійному 
фонді — суб’єкті другого рівня системи 
пенсійного забезпечення, можуть подати 
заяву про спрямування таких коштів на 
свій накопичувальний пенсійний раху-
нок у Накопичувальному фонді або за 
бажанням — на свій індивідуальний 
пенсійний рахунок у недержавному пен-
сійному фонді — суб’єкті другого рівня 
системи пенсійного забезпечення. 

У разі відсутності у померлого учас-
ника накопичувальної системи пенсій-
ного страхування спадкоємців за зако-
ном та за заповітом належні йому кошти, 
обліковані на його накопичувальному 
пенсійному рахунку в Накопичуваль-
ному фонді або на індивідуальному пен-
сійному рахунку у відповідному недер-
жавному пенсійному фонді — суб’єкті 
другого рівня системи пенсійного за-
безпечення, спрямовуються до резерву 
коштів для покриття дефіциту бюджету 
Пенсійного фонду у майбутніх періодах, 
передбаченого статтею 74 цього Закону. У 
такому разі робиться відповідна познач-
ка в його персональній обліковій картці в 
системі персоніфікованого обліку. 

4. Для отримання одноразової ви-
плати учасник накопичувальної системи 
пенсійного страхування чи його спадко-
ємці подають територіальному органу 
Пенсійного фонду або адміністраторові 
відповідного недержавного пенсійного 
фонду — суб’єкта другого рівня систе-
ми пенсійного забезпечення заяву та 
документи, що підтверджують їх право 
на отримання такої виплати. Перелік 
зазначених документів затверджується 
центральним органом виконавчої влади 
у сфері соціальної політики. 

Одноразова виплата здійснюється 
протягом десяти робочих днів з дня 
надходження заяви та зазначених до-
кументів»; 

у статті 57: 
у частині першій слова «застрахова-

ній особі» замінити словами «учаснику 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування»; 

в абзаці другому частини третьої 
слова «ніж сума вартості договору 
страхування довічної пенсії на час його 
укладення» замінити словами «ніж сума, 
обумовлена в договорі страхування до-
вічної пенсії»; 

у частині п’ятій слова «Застрахова-
на особа» замінити словами «Учасник 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування»; 

у частині шостій: 

в абзацах першому і четвертому слова 
«застрахованою особою» та «застрахова-
ної особи» замінити відповідно словами 
«учасником накопичувальної системи 
пенсійного страхування» та «учасника 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування»; 

в абзаці другому слова «рівень інвес-
тиційного доходу, який» замінити слова-
ми «ставка інвестиційного доходу, яка»; 

абзац четвертий доповнити речен-
ням такого змісту: «Страхова організа-
ція не має права відмовити учаснику 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування в укладенні договору стра-
хування одного з видів довічної пенсії, 
передбачених цією статтею»; 

абзац шостий частини другої стат-
ті 58 виключити; 

у частині першій статті 61: 
у пункті 5 слова «та Накопичуваль-

ного фонду» виключити; 
пункт 14 виключити; 
доповнити пунктом 19-1 такого 

змісту: 
«19-1) за погодженням з Державною 

комісією з регулювання ринків фінансо-
вих послуг України і центральним орга-
ном виконавчої влади у сфері соціальної 
політики затверджує порядок ведення 
накопичувальних пенсійних рахунків 
учасників накопичувальної системи 
пенсійного страхування, форму звіту, 
що надсилається щороку учасникам 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування про стан їх накопичуваль-
них пенсійних рахунків, а також порядок 
обліку на накопичувальних пенсійних 
рахунках сум пені, сплачених робото-
давцем за несвоєчасне перерахування 
з його вини страхових внесків до нако-
пичувальної системи пенсійного стра-
хування»; 

в абзаці другому частини п’ятої 
стат ті 63 слова «та Накопичувального 
фонду» виключити; 

у статті 64: 
пункти 4 і 6 частини першої викласти 

в такій редакції: 
«4) вилучати на строк до трьох днів 

документи, що свідчать про порушення 
порядку використання коштів Пенсій-
ного фонду та накопичувальної системи 

пенсійного страхування, з обов’язковим 
складенням протоколу, у якому зазна-
чаються дата його складення, прізвище 
та посада особи, яка провела вилучення, 
перелік вилучених документів і день, 
коли такі документи повинні поверну-
тися відповідно до цього Закону»; 

«6) застосовувати фінансові санкції 
та нараховувати пеню, передбачені за-
коном»; 

частину третю викласти в такій ре-
дакції: 

«3. Виконавча дирекція Пенсійного 
фонду зобов’язана у процесі надання 
послуг з адміністрування Накопичу-
вального фонду: 

1) здійснювати організаційне та ма-
теріально-технічне забезпечення роботи 
Ради Накопичувального фонду; 

2) відкрити розрахунковий рахунок 
Накопичувального фонду в обраному за 
конкурсом зберігачі; 

3) готувати та подавати у порядку, 
встановленому статтею 89 цього Закону, 
на розгляд Ради Накопичувального фон-
ду проекти документів, якими визнача-
ються основні напрями інвестиційної 
політики та нормативи інвестування 
коштів Накопичувального фонду; 

4) укладати за рішенням Ради Нако-
пичувального фонду договори з радни-
ком з інвестиційних питань, компаніями 
з управління активами, зберігачем, ауди-
тором (аудиторами) Накопичувального 
фонду; 

5) надавати учаснику накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування не 
рідше одного разу на рік письмовий звіт 
щодо обсягу пенсійних коштів, що об-
ліковуються на його накопичувальному 
пенсійному рахунку; 

6) інформувати у письмовій формі 
учасника накопичувальної системи 
пенсійного страхування про порядок 
отримання довічної пенсії або одно-
разової виплати за рахунок коштів 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування; 

7) давати розпорядження Держав-
ній казначейській службі України про 
перерахування страхових внесків на 
рахунок Накопичувального фонду або 
обраного недержавного пенсійного 
фонду — суб’єкта другого рівня системи 
пенсійного забезпечення; 

8) розраховувати щодня спільно з 
компаніями з управління активами чис-
ту вартість пенсійних активів Накопичу-
вального фонду, чисту вартість одиниці 
пенсійних активів і вести їх облік; 

9) надавати щодня зберігачу інфор-
мацію, необхідну для перевірки пра-
вильності обчислення чистої вартості 
пенсійних активів і чистої вартості 
одиниці пенсійних активів Накопичу-
вального фонду; 

10) забезпечувати доступ зберігачу 
до інформації та документів, необхідних 
для перевірки правильності обчислення 
чистої вартості пенсійних активів і чи-
стої вартості одиниці пенсійних активів 
Накопичувального фонду; 

11) давати розпорядження зберігачу 
Накопичувального фонду про перераху-
вання належних учасникам накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
коштів до відповідних недержавних пен-
сійних фондів — суб’єктів другого рівня 

системи пенсійного забезпечення, до об-
раної страхової організації для укладен-
ня договору страхування довічної пенсії 
або про здійснення пенсійної виплати 
відповідно до статті 56 цього Закону; 

12) давати розпорядження зберігачу 
Накопичувального фонду про оплату 
послуг, пов’язаних з адміністративним 
управлінням Накопичувальним фон-
дом, послуг радника з інвестиційних 
питань, компаній з управління актива-
ми, зберігача і аудитора, здійснення яких 
передбачено цим Законом; 

13) надавати Державній комісії з ре-
гулювання ринків фінансових послуг 
України інформацію про стан накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
за формою, визначеною цією комісією; 

14) надавати адміністратору недер-
жавного пенсійного фонду — суб’єкту 
другого рівня системи пенсійного забез-
печення (на його запит) інформацію про 
страхові внески учасників накопичу-
вальної системи пенсійного страхуван-
ня — учасників такого фонду; 

15) звітувати перед Радою Накопи-
чувального фонду щодо адміністру-
вання Накопичувального фонду, стану 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування; 

16) діяти від імені Накопичувального 
фонду і в інтересах учасників накопи-
чувальної системи пенсійного страху-
вання»; 

доповнити частиною четвертою та-
кого змісту: 

«4. Розмір оплати послуг виконавчої 
дирекції Пенсійного фонду з адмініст-
рування Накопичувального фонду 
затверджується Радою Накопичуваль-
ного фонду та не може перевищувати 
0,2 відсотка щомісячної суми страхових 
внесків до накопичувальної системи 
пенсійного страхування»; 

у частині першій статті 72: 
у пункті 1 слова «загально обо в’яз-

кового державного» виключити; 
доповнити пунктом 3-1 такого змісту: 
«3-1) кошти, сплачені виконавчій 

дирекції Пенсійного фонду за надання 
послуг з адміністрування Накопичу-
вального фонду та послуг недержавним 
пенсійним фондам — суб’єктам другого 

рівня системи пенсійного забезпечення»; 
пункт 4 після слів «фінансових санк-

цій» доповнити словами «та пені (крім 
сум пені, сплачених роботодавцем за 
несвоєчасне перерахування з його вини 
сум страхових внесків застрахованої 
особи до накопичувальної системи пен-
сійного страхування)»; 

у частині другій статті 73 слова «для 
оплати договорів страхування довіч-
них пенсій і одноразових виплат та» 
виключити; 

у другому реченні частини п’ятої 
статті 74 слова «Накопичувального фон-
ду» замінити словами «накопичувальної 
системи пенсійного страхування та ін-
ших коштів»; 

у статті 78: 
частину п’яту викласти в такій ре-

дакції: 
«5. Учасник накопичувальної сис-

теми пенсійного страхування, який 
сплачує (за якого сплачують) страхові 
внески до накопичувальної системи 
пенсійного страхування, має право 
спрямувати такі внески до недержавно-
го пенсійного фонду — суб’єкта другого 
рівня системи пенсійного забезпечення. 
При цьому учасник накопичувальної 
системи пенсійного страхування подає 
територіальному органові Пенсійного 
фонду такі документи: 

заяву про обрання недержавного 
пенсійного фонду; 

копію пенсійного контракту, укла-
деного з недержавним пенсійним фон-
дом — суб’єктом другого рівня системи 
пенсійного забезпечення»; 

доповнити частиною сьомою такого 
змісту: 

«7. Планова аудиторська перевірка ді-
яльності Накопичувального фонду, ком-
паній з управління активами, зберігача 
Накопичувального фонду, виконавчої 
дирекції Пенсійного фонду (у частині 
адміністрування Накопичувального 
фонду), радника з інвестиційних питань 
проводиться один раз на рік за рахунок 
осіб, які перевіряються. Зазначена пере-
вірка проводиться обраним за результа-
тами конкурсу незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою), який має право 
на провадження аудиторської діяльності 
і надає виключно аудиторські послуги 
згідно із законодавством. 

Державна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг України за 
погодженням з Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку і 
Міністерством фінансів України вста-
новлює вимоги до аудиторів, які про-
водять аудиторську перевірку суб’єктів 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування. 

Аудитором не може бути: 
пов’язана особа компаній (посадових 

осіб компаній) з управління активами, 
що здійснюють управління пенсійними 
активами Накопичувального фонду, 
зберігача Накопичувального фонду, рад-
ника з інвестиційних питань; 

особа, яка протягом останніх п’яти 
років була посадовою особою суб’єктів, 
щодо яких проводиться аудиторська 
перевірка; 

особа, яка надає консультаційні по-
слуги суб’єктам, щодо яких проводиться 
аудиторська перевірка. 

Один і той самий аудитор не може 
проводити щорічну аудиторську пере-
вірку суб’єктів накопичувальної системи 
пенсійного страхування більш як два 
роки підряд. 

До річної звітності, що подається 
Державній комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України та Державній 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, виконавча дирекція Пенсійного 
фонду, компанії з управління активами 
і зберігач обов’язково додають копію 
аудиторського висновку»; 

статтю 79 викласти в такій редакції: 
«Стаття 79. Джерела формування 

накопичувальної системи пенсійного 
страхування та використання її коштів 

1. Джерелами формування накопи-
чувальної системи пенсійного страху-
вання є: 

1) страхові внески до накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування 
(крім суми, передбаченої у частині чет-
вертій статті 64 цього Закону); 

2) інвестиційний дохід, що утво-
рюється в результаті розміщення та 
інвестування коштів накопичувальної 
системи пенсійного страхування у по-
рядку, встановленому законом; 

3) суми пені, сплаченої страхувальни-
ком за несвоєчасне перерахування сум 
страхових внесків на рахунок для друго-
го рівня системи пенсійного забезпечен-
ня на користь учасників накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування. 

2. Кошти накопичувальної системи 
пенсійного страхування використову-
ються для: 

1) інвестування з метою отримання 
інвестиційного доходу на користь учас-
ників накопичувальної системи пенсій-
ного страхування; 

2) оплати договорів страхування 
довічних пенсій або здійснення одно-
разових виплат; 

3) оплати послуг компаній з управ-
ління активами Накопичувального 
фонду або відповідного недержавного 
пенсійного фонду — суб’єкта другого 
рівня системи пенсійного забезпечення; 

4) оплати послуг зберігача Накопи-
чувального фонду або відповідного не-
державного пенсійного фонду — суб’єкта 

другого рівня системи пенсійного забез-
печення; 

5) оплати послуг із проведення пла-
нової аудиторської перевірки Накопи-
чувального фонду або недержавного 
пенсійного фонду — суб’єкта другого 
рівня системи пенсійного забезпечення; 

6) оплати послуг радника з інвести-
ційних питань; 

7) оплати послуг виконавчої дирекції 
Пенсійного фонду з адміністрування 
Накопичувального фонду, у тому числі 
на проведення конкурсів, у порядку та 
розмірах, встановлених Радою Накопи-
чувального фонду, або оплати послуг з 
адміністрування недержавного пенсій-
ного фонду — суб’єкта другого рівня 
системи пенсійного забезпечення (крім 
випадків, якщо адміністрування здійс-
нює юридична особа — одноосібний 
засновник). 

3. Забороняється використання 
коштів накопичувальної системи пен-
сійного страхування для забезпечення 
виплати пенсій та надання соціальних 
послуг із солідарної системи, на виплату 
пенсій на визначений строк у системі не-
державного пенсійного забезпечення та 
на інші цілі, не передбачені цим Законом. 

4. Інвестиційний дохід від операцій 
з пенсійними активами накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування не 
включається до складу доходу компаній 
з управління активами або будь-якого 
іншого суб’єкта системи накопичуваль-
ного пенсійного забезпечення. 

5. Кошти накопичувальної системи 
пенсійного страхування є власністю 
учасників накопичувальної системи 
пенсійного страхування в сумі, що об-
ліковується на їх накопичувальних пен-
сійних рахунках в Накопичувальному 
фонді або на індивідуальних пенсійних 
рахунках у відповідних недержавних 
пенсійних фондах — суб’єктах другого 
рівня системи пенсійного забезпечення. 

6. Право власності учасника нако-
пичувальної системи пенсійного стра-
хування на належну частку пенсійних 
коштів накопичувальної системи пен-
сійного страхування, що обліковуються 
на його накопичувальному пенсійному 
рахунку в Накопичувальному фонді або 
на індивідуальному пенсійному рахунку 
в недержавному пенсійному фонді — 
суб’єкті другого рівня системи пенсій-
ного забезпечення, реалізується згідно 
із цим Законом, а у разі смерті такого 
учасника право власності спадкоємців 
на його пенсійні кошти реалізується від-
повідно до цього Закону та Цивільного 
кодексу України. 

7. Облік надходжень і витрат Накопи-
чувального фонду здійснює виконавча 
дирекція Пенсійного фонду»; 

у статті 80: 
у назві слова «Накопичувального 

фонду» замінити словами «накопичу-
вальної системи пенсійного страхуван-
ня»; 

частину другу виключити; 
у частині третій: 
пункт 2 викласти в такій редакції: 
«2) акцій, які відповідно до норм 

законодавства пройшли лістинг, пере-
бувають в обігу на фондовій біржі, що 
відповідає вимогам, встановленим Дер-
жавною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку (крім придбання акцій 
українських емітентів під час їх розмі-
щення у разі, якщо акції відповідного 
емітента входять до складу пенсійних 
активів Накопичувального фонду)»; 

доповнити пунктом 2-1 такого змісту: 
«2-1) облігацій та іпотечних обліга-

цій українських емітентів, кредитний 
рейтинг яких відповідає інвестиційному 
рівню за національною шкалою, визначе-
ною законодавством, або які відповідно 
до норм законодавства пройшли лістинг 
на фондовій біржі, що відповідає вимо-
гам, установленим Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку»; 

доповнити абзацом дев’ятим такого 
змісту: 

«Пенсійні активи накопичувальної 
системи пенсійного страхування можуть 
формуватися виключно у результаті про-
ведення операцій, пов’язаних із здійснен-
ням накопичувального пенсійного стра-
хування відповідно до цього Закону»; 

у частині четвертій: 
пункт 1 після слів «Пенсійного фон-

ду» доповнити словами «або відповідно 
адміністратором недержавного пенсій-
ного фонду — суб’єкта другого рівня 
системи пенсійного забезпечення»; 

пункти 2 і 5 викласти в такій редакції: 
«2) цінні папери, які не пройшли 

лістинг на фондовій біржі (крім цінних 
паперів, погашення та отримання до-
ходу за якими гарантовано відповідно 
до законодавства державою, органами 
місцевого самоврядування або третіми 
особами)»; 

«5) похідні (деривативи)»; 
у частині шостій: 
у першому реченні слова «частиною 

п’ятою» замінити словами «частиною 
другою»; 

друге речення доповнити словами 
«адміністратора недержавного пенсій-
ного фонду — суб’єкта другого рівня 
системи пенсійного забезпечення чи 
будь-якого іншого суб’єкта системи 
накопичувального пенсійного забез-
печення»; 

частини сьому — десяту викласти в 
такій редакції: 

«7. Сума коштів, що належить кожно-
му з учасників накопичувальної системи 
пенсійного страхування, визначається 
шляхом множення кількості одиниць 
пенсійних активів, що обліковуються 
на його накопичувальному пенсійному 
рахунку в Накопичувальному фонді або 
на індивідуальному пенсійному рахунку 
у відповідному недержавному пенсій-
ному фонді — суб’єкті другого рівня 
системи пенсійного забезпечення, на 
чисту вартість одиниці пенсійних акти-
вів накопичувальної системи пенсійного 
страхування станом на день підрахунку 
у порядку, встановленому Державною 
комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України. 

Облік усіх операцій на рахунку учас-
ника накопичувальної системи пенсій-
ного страхування здійснюється в націо-
нальній валюті України із зазначенням 
кількості одиниць пенсійних активів. 

Сума коштів, що обліковується на 
накопичувальних пенсійних рахунках 
усіх учасників Накопичувального фон-
ду, дорівнює сумі чистої вартості активів 
Накопичувального фонду. 

Сума коштів, що обліковується на 
індивідуальних пенсійних рахунках 
учасників накопичувальної системи 
пенсійного страхування у відповід-
ном у недержа вном у пенсійном у 
фонді — суб’єкті другого рівня системи 
пенсійного забезпечення, дорівнює сумі 
чистої вартості активів накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування у 
такому фонді. 

Кількість одиниць пенсійних ак-
тивів, що обліковуються на рахунку 
учасника накопичувальної системи пен-
сійного страхування у розрізі операцій, 
визначається шляхом ділення суми за 
відповідною операцією на рахунку учас-
ника накопичувальної системи пенсій-
ного страхування на чисту вартість оди-
ниці пенсійних активів накопичувальної 
системи пенсійного страхування, розра-
хованої на кінець дня розрахунку. 

8. Вартість пенсійних активів нако-
пичувальної системи пенсійного стра-
хування визначається відповідно до 
цього Закону у порядку, встановленому 
Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку за погодженням з Дер-
жавною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України. 

Пенсійні активи накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування 
оцінюються за їх ринковою вартістю 
відповідно до методики, затвердженої 
Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. 

Обчислення чистої вартості пен-
сійних активів накопичувальної систе-
ми пенсійного страхування та чистої 
вартості одиниці пенсійних активів 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування здійснюється виконавчою 
дирекцією Пенсійного фонду або адмі-
ністратором відповідного недержавного 
пенсійного фонду — суб’єкта другого 
рівня системи пенсійного забезпечен-
ня на підставі визначеної компанією 
(компаніями) з управління активами 
вартості пенсійних активів накопичу-
вальної системи пенсійного страхуван-
ня, які перебувають в її (їх) управлінні. 
Обчислення чистої вартості пенсійних 
активів накопичувальної системи пен-
сійного страхування та одиниці пенсій-
них активів накопичувальної системи 
пенсійного страхування здійснюється 
станом на кінець кожного робочого дня, 
а за вихідні та святкові дні — на кінець 
останнього вихідного (святкового) дня. 
Зберігач Накопичувального фонду та 
зберігач недержавного пенсійного фон-
ду — суб’єкта другого рівня системи 
пенсійного забезпечення перевіряють 
правильність такого підрахунку. 

Процедура обчислення чистої вар-
тості пенсійних активів і чистої вартості 

«Пенсионный фонд обязан бесплатно предоставлять 
до 1 июля года, следующего за отчетным, каждому 
участнику Накопительного фонда письменный отчет 
о состоянии его накопительного пенсионного счета».
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одиниці пенсійних активів накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
та кількості одиниць пенсійних активів 
такої системи визначається Державною 
комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України за погодженням з 
Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. 

9. Пенсійні активи накопичувальної 
системи пенсійного страхування у разі ви-
знання банкрутом компанії з управління 
активами, зберігача, адміністратора не-
державного пенсійного фонду — суб’єкта 
другого рівня системи пенсійного забез-
печення не можуть включатися до лікві-
даційної маси зазначених осіб. 

10. На пенсійні активи накопичу-
вальної системи пенсійного страхування 
не може бути накладене будь-яке стяг-
нення або застосована конфіскація, а 
також вони не можуть бути предметом 
застави»; 

у статті 81: 
частину третю доповнити абзацами 

другим і третім такого змісту: 
«Членом Ради Накопичувального 

фонду не може бути особа, яка була засу-
джена за умисні злочини або позбавлена 
права займати певні посади чи провади-
ти певну діяльність. 

Член Ради Накопичувального фонду 
зобов’язаний подати інформацію щодо 
володіння безпосередньо або через 
пов’язаних осіб часткою (паєм, пакетом 
акцій) статутного капіталу юридичних 
осіб, можливості здійснювати вирішаль-
ний/суттєвий вплив на основі договору 
чи в інший спосіб, а також про загальний 
обсяг корпоративних прав, що належить 
йому, членам його сім’ї та юридичним 
особам, які контролюються ним або 
членами його сім’ї»; 

у частині четвертій: 
абзац третій доповнити реченням 

такого змісту: «У разі розголошення та-
ких відомостей члени Ради Накопичу-
вального фонду несуть відповідальність 
згідно із законом»; 

доповнити абзацом четвертим такого 
змісту: 

«Член Ради Накопичувального фон-
ду, який є засновником (власником) чи 
пов’язаною особою суб’єкта, допущеного 
до участі у другому етапі конкурсу, що 
проводиться для обрання компаній з 
управління активами, радника з інвес-
тиційних питань, зберігача та аудитора, 
зобов’язаний повідомити про це Раді На-
копичувального фонду для прийняття 
нею рішення про відсторонення такого 
члена від участі у прийнятті рішення 
про визначення переможця за резуль-
татами конкурсу. Якщо за підсумками 
конкурсу такого учасника визнано пере-
можцем, член Ради Накопичувального 
фонду, який є засновником (власником) 
чи пов’язаною особою такого учасника, 
повинен скласти з себе повноваження 
члена Ради Накопичувального фонду»; 

частину сьому після абзацу другого 
доповнити новим абзацом такого змісту: 

«звітує щороку перед Верховною Ра-
дою України про результати діяльності 
Накопичувального фонду». 

У зв’язку з цим абзаци третій — 
дев’ятий вважати відповідно абзацами 
четвертим — десятим; 

частину восьму після абзацу шостого 
доповнити новим абзацом такого змісту: 

«у разі вчинення дій, які призвели до 
розкриття конфіденційної інформації 
про умови та технічне завдання конкур-
су, що встановлено судом». 

У зв’язку з цим абзаци сьомий — два-
надцятий вважати відповідно абзацами 
восьмим — тринадцятим; 

у статті 82: 
у частині першій: 
пункти 1 і 2 викласти в такій редакції: 
«1) визначення за результатами кон-

курсу компаній з управління активами, 
радника з інвестиційних питань, зберіга-
ча, аудитора Накопичувального фонду; 

2) затвердження умов проведення і 
технічного завдання конкурсу з вибору 
компаній з управління активами, рад-
ника з інвестиційних питань, зберігача, 
аудитора Накопичувального фонду»; 

у пункті 3 слово «доцільність» ви-
ключити; 

доповнити пунктом 3-1 такого змісту: 
«3-1) прийняття рішення про при-

пинення зберігачем виконання розпоря-
джень компанії з управління активами 
Накопичувального фонду на підставах, 
визначених цим Законом»; 

пункт 6 після слів «компаній з управ-
ління активами» доповнити словами 
«радника з інвестиційних питань»; 

у пункті 7 слова «адміністративним 
управлінням Накопичувальним фон-
дом» замінити словами «наданням по-
слуг з адміністрування Накопичуваль-
ного фонду»; 

пункт 8 викласти в такій редакції: 
«8) заслуховування звіту виконавчої 

дирекції Пенсійного фонду про надання 
послуг з адміністрування Накопичу-
вального фонду, внесення правлінню 
Пенсійного фонду рекомендацій та про-
позицій щодо вдосконалення послуг з 
адміністрування Накопичувального 
фонду і про стан накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування, затвер-
дження такого звіту»; 

доповнити частиною четвертою та-
кого змісту: 

«4. У разі виявлення фактів порушен-
ня вимог цього Закону щодо пов’язаних 
осіб Рада Накопичувального фонду 
протягом місяця приймає рішення про 
проведення конкурсу щодо обрання 
нової компанії з управління активами, 
радника з інвестиційних питань, збе-
рігача та/або аудитора із забезпеченням 
дотримання вимог цього Закону щодо 
пов’язаних осіб. Вартість проведення 
конкурсу щодо нової компанії з управ-
ління активами, радника з інвестицій-
них питань, зберігача та/або аудитора, 
відшкодовується особою, яка порушила 
вимоги цього Закону щодо пов’язаних 
осіб»; 

частину п’яту статті 83 доповнити 
реченням такого змісту: «У разі незгоди 
з рішенням Ради Накопичувального 
фонду член Ради підписує рішення з 
викладенням своїх аргументованих 
міркувань»; 

у статті 84: 
друге речення частини першої ви-

класти в такій редакції: «Вимоги до 
радника з інвестиційних питань визна-
чаються Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, Державною 
комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України за погодженням з 
Антимонопольним комітетом України та 
центральним органом виконавчої влади 
у сфері соціальної політики»; 

частину другу викласти в такій ре-
дакції: 

«2. Виконавча дирекція Пенсійного 
фонду укладає з радником з інвестицій-
них питань договір на умовах, визначе-
них статтею 95 цього Закону. 

На підставі рішення Ради Накопи-
чувального фонду договір з радником 
з інвестиційних питань може бути до-
строково розірваний у разі: 

1) невиконання радником з інвести-
ційних питань договору або недотри-
мання його умов (неналежне виконання); 

2) початку проведення процедури 
ліквідації, порушення провадження у 
справі про банкрутство; 

3) наявності висновку аудитора або 
органів державного регулювання та 
нагляду у сфері загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування про 
те, що в результаті інвестування коштів 
Накопичувального фонду відповідно до 
запропонованих радником з інвестицій-
них питань основних напрямів інвести-
ційної політики та нормативів інвесту-
вання коштів Накопичувального фонду 
показник зміни чистої вартості одиниці 
пенсійних активів Накопичувального 
фонду за останні 12 місяців більш як на 
10 відсотків менший порівняно із серед-
ньозваженим показником зміни чистої 
вартості одиниці пенсійних активів, 
який розраховується Державною комі-
сією з регулювання ринків фінансових 
послуг України, якщо це не обумовлено 
об’єктивними змінами на фінансовому 
ринку. 

У разі прийняття рішення про до-
строкове розірвання договору з радни-
ком з інвестиційних питань у випадках, 
передбачених цією частиною, Рада Нако-
пичувального фонду приймає одночасно 
рішення про дострокове проведення 
конкурсу з метою залучення нового рад-
ника з інвестиційних питань. 

Виконавча дирекція Пенсійного фон-
ду зобов’язана протягом 10 календарних 
днів з дня прийняття рішення про до-
строкове проведення конкурсу з метою 
залучення нового радника з інвестицій-
них питань оголосити та опублікувати 
рішення Ради Накопичувального фонду 
про проведення такого конкурсу. 

Радник з інвестиційних питань у разі 
дострокового розірвання договору (крім 
випадків, зазначених у пунктах 2 і 3 цієї 
частини) зобов’язаний компенсувати 
всі витрати, пов’язані з проведенням на-
ступного конкурсу з метою залучення 
радника з інвестиційних питань»; 

у пунктах 2 і 3 частини третьої слова 
«Пенсійному фонду» замінити словами 
«Раді Накопичувального фонду»; 

частину п’яту після слів «компанії з 
управління активами» доповнити сло-
вами «виконавчої дирекції Пенсійного 
фонду»; 

частини третю — шосту статті 85 ви-
класти в такій редакції: 

«3. Компанією з управління актива-
ми може бути юридична особа. 

4. Компанії з управління актива-
ми — резиденти, що обираються з числа 
компаній, які: 

1) провадять протягом останніх 
трьох років діяльність з управління ак-
тивами на підставі відповідної ліцензії, 
виданої Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку; 

2) мають одночасно в управлінні ак-
тиви в сумі, розмір якої встановлюється 
в технічному завданні конкурсу; 

3) підтримують власний капітал у 
розмірі не менш як 25 мільйонів гри-
вень на день подання заяви на участь у 
конкурсі; 

4) відповідають вимогам, встанов-
леним Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, щодо ква-
ліфікаційного рівня та досвіду роботи 
фахівців, які безпосередньо виконува-
тимуть функції, передбачені технічним 
завданням конкурсу; 

5) мають сформований резервний 
фонд за рахунок прибутку у розмірі не 
менш як 25 відсотків мінімального роз-
міру статутного капіталу, встановлено-
го законом для компаній з управління 
активами. 

5. У разі якщо основними напря-
мами інвестиційної політики передба-
чено інвестування пенсійних активів 
у цінні папери іноземних емітентів, у 
конкурсі можуть брати участь компанії 
з управління активами — нерезиденти, 
які утворені та зареєстровані в країні, 
законодавством якої передбачено дер-
жавний нагляд за діяльністю компаній 
з управління активами, та провадять 
протягом трьох років діяльність з управ-
ління активами. При цьому компанією з 
управління активами — нерезидентом 
не може бути юридична особа, заре-
єстрована в державі або на території дер-
жави, у межах якої є конфіденційними 
відомості про майно, сферу діяльності і 
структуру власності/акціонерів юридич-
ної особи, а також ідентифікаційні дані 
власників-бенефіціарів, або знаходитися 
під безпосереднім чи опосередкованим 
контролем такої компанії. Компанія з 
управління активами — нерезидент про-
вадить діяльність з управління актива-
ми накопичувальної системи пенсійного 
страхування виключно за межами Укра-
їни. Вимоги до такої компанії встановлю-

ються Радою Накопичувального фонду 
з урахуванням пропозицій, поданих 
Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. 

6. Компанія з управління активами 
не може бути засновником (власни-
ком) або пов’язаною особою радника з 
інвестиційних питань, зберігача, ауди-
тора Накопичувального фонду та їх 
пов’язаних осіб»; 

у статті 86: 
у частині першій: 
пункт 1 доповнити словами «та умо-

вами договору»; 
доповнити пунктом 6 такого змісту: 
«6) подання щодня зберігачу На-

копичувального фонду інформації, 
необхідної для перевірки правильності 
обчислення чистої вартості пенсійних 
активів та чистої вартості одиниці пен-
сійних активів Накопичувального фон-
ду, у порядку та за формою, встановлени-
ми Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку за погодженням з 
Державною комісією з регулювання рин-
ків фінансових послуг України»; 

частини другу — п’яту викласти в 
такій редакції: 

«2. Розмір оплати послуг, що нада-
ються компанією з управління активами, 
визначається в договорі про управління 
активами накопичувальної системи 
пенсійного страхування з урахуванням 
результатів її діяльності та не може пе-
ревищувати сумарно 0,75 відсотка се-
редньоарифметичного значення чистої 
вартості пенсійних активів накопичу-
вальної системи пенсійного страхування, 
що перебувають в її управлінні протягом 
року (або 0,0625 відсотка на місяць), за 
який проводиться оплата таких послуг. 

3. У разі якщо зміна чистої вартості 
одиниці пенсійних активів Накопичу-
вального фонду, отримана за останній 
календарний рік у результаті інвесту-
вання коштів Накопичувального фонду, 
є нижчою середньозваженого показни-
ка зміни чистої вартості одиниці пен-
сійних активів за відповідний період, 
розрахованого Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України, Рада Накопичувального фонду 
розглядає питання про зменшення роз-
міру оплати послуг компаній з управлін-
ня активами. 

У разі якщо зміна чистої вартості 
одиниці пенсійних активів Накопичу-
вального фонду, отримана за останній 
календарний рік у результаті інвесту-
вання коштів Накопичувального фонду, 
є вищою середньозваженого показни-
ка зміни чистої вартості одиниці пен-
сійних активів за відповідний період, 
розрахованого Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України, за рішенням Ради Накопичу-
вального фонду розмір оплати послуг 
компаній з управління активами може 
бути збільшений в межах, передбачених 
частиною другою цієї статті. 

4. У разі якщо за висновком аудитора 
або органів державного регулювання та 
нагляду у сфері загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування про 
те, що в результаті інвестування коштів 
Накопичувального фонду показник 
зміни чистої вартості одиниці пенсій-
них активів Накопичувального фонду 
за останній календарний рік є меншим 
більш як на 20 відсотків порівняно із 
середньозваженим показником зміни 
чистої вартості одиниці пенсійних акти-
вів, який розраховується Державною ко-
місією з регулювання ринків фінансових 
послуг України, якщо це не обумовлено 
об’єктивними змінами на фінансовому 
ринку, Рада Накопичувального фонду 
розглядає питання про заміну компанії 
з управління активами. 

5. У разі анулювання ліцензії на 
провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку — діяльності з 
управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами) компанії з управління активами 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку зобов’язана 
оприлюднити таку інформацію на сво-
єму офіційному веб-сайті та повідомити 
письмово про це Раду Накопичуваль-
ного фонду в день анулювання такої 
ліцензії»; 

частини першу і другу статті 87 ви-
класти в такій редакції: 

«1. Повноваження компанії з управ-
ління активами припиняються Радою 
Накопичувального фонду за поданням 
Пенсійного фонду, зберігача, органів 
державного регулювання та нагляду у 
сфері загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування в разі: 

1) порушення умов договору про 
управління пенсійними активами нако-
пичувальної системи пенсійного страху-
вання або іншого договору, укладеного 
з виконавчою дирекцією Пенсійного 
фонду; 

2) порушення положень цього За-
кону, основних напрямів інвестиційної 
політики та нормативів інвестування 
коштів Накопичувального фонду; 

3) прийняття Радою Накопичуваль-
ного фонду рішення відповідно до час-
тини четвертої статті 86 цього Закону; 

4) анулювання ліцензії на прова-
дження професійної діяльності на фон-
довому ринку — діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (ді-
яльності з управління активами); 

5) прийняття учасниками юридичної 
особи — компанії з управління актива-
ми, судом або органом державної влади 
рішення про ліквідацію та/або припи-
нення цієї компанії; 

6) укладення компанією з управління 
активами договорів, які порушують ви-
моги цього Закону, умови договору про 
управління активами накопичувальної 
системи пенсійного страхування або по-
ложення основних напрямів інвестицій-
ної політики та нормативів інвестування 
коштів Накопичувального фонду; 

7) порушення вимог цього Закону 
щодо пов’язаних осіб. 

Рішення Ради Накопичувального 
фонду про припинення повноважень 
компанії з управління активами тяг-
не за собою розірвання договору про 
управління пенсійними активами 
накопичувальної системи пенсійно-
го страхування. При цьому компанія 
з управління активами зобов’язана 
компенсувати збитки, завдані з її вини 
Накопичувальному фонду, учасникам 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування внаслідок порушення ви-
мог законодавства, основних напрямів 
інвестиційної політики або договору. 

2. Рішення Ради Накопичувального 
фонду про припинення повноважень 
компанії з управління активами на-
копичувальної системи пенсійного 
страхування надсилається зберігачу 
для негайного припинення виконання 
розпоряджень такої компанії, а копія 
рішення — виконавчій дирекції Пенсій-
ного фонду, Державній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку і Державній 
комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України. 

Порядок призначення компанії з 
управління активами, яка тимчасово 
здійснюватиме управління пенсійними 
активами Накопичувального фонду, 
встановлюється Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку за 
погодженням з Антимонопольним ко-
мітетом України. 

Компанія з управління активами, яка 
тимчасово здійснюватиме управління 
пенсійними активами Накопичуваль-
ного фонду, призначається на строк, 
необхідний для проведення нового 
конкурсу та укладення договору з ком-
панією з управління активами, обраною 
за результатами конкурсу»; 

у статті 88: 
у частині першій: 
у пункті 5 слова «та емітентами яких 

є комерційні банки» виключити; 
пункт 8 викласти в такій редакції: 
«8) придбавати або додатково інвес-

тувати в облігації підприємств — рези-
дентів більш як 40 відсотків загальної 
вартості пенсійних активів»; 

доповнити пунктом 20 такого змісту: 
«20) придбавати або додатково інвес-

тувати в іпотечні облігації українських 
емітентів більш як 40 відсотків загальної 
вартості пенсійних активів»; 

у частині третій слова «на органі-
заційно оформленому ринку цінних 
паперів України, фондовій біржі або в 
торговельно-інформаційній системі, за-
реєстрованих у встановленому порядку» 
замінити словами «на фондовій біржі, 
зареєстрованій у встановленому зако-
нодавством порядку, яка відповідає ви-
могам, визначеним Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку»; 

у статті 89: 
у назві та тексті слова «коштів Нако-

пичувального фонду» замінити словами 
«пенсійних активів накопичувальної 
системи пенсійного страхування»; 

у частині першій: 
в абзаці першому цифру і слова «1 січ-

ня року, протягом якого вони діють» 
замінити цифрою і словами «1 грудня 
року, що передує року, протягом якого 
вони діятимуть»; 

абзаци другий і третій замінити од-
ним абзацом такого змісту: 

«Проекти основних напрямів ін-
вестиційної політики та нормативів 
інвестування пенсійних активів нако-
пичувальної системи пенсійного стра-
хування подає Раді Накопичувального 
фонду виконавча дирекція Пенсійного 
фонду за погодженням з Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, центральним органом виконавчої 
влади у сфері економіки і Національним 
банком України»; 

частину третю викласти в такій ре-
дакції: 

«3. В основних напрямах інвестицій-
ної політики відображаються основні 
напрями та обмеження інвестування 
пенсійних активів накопичувальної 
системи пенсійного страхування, вста-
новлені з урахуванням загальних вимог 
та обмежень, визначених цим Законом. 
Основні напрями інвестиційної політи-
ки обов’язкові для застосування Пенсій-
ним фондом, компаніями з управління 
активами та зберігачем»; 

у статті 90: 
назву та частину першу після слів 

«компаній з управління активами» 
допов нити словами «радника з інвести-
ційних питань»; 

частину першу доповнити словами 
«які погоджуються з Антимонопольним 
комітетом України»; 

у частині третій: 
пункт 1 після слів «компаній з управ-

ління активами» доповнити словом 
«аудитора»; 

пункти 3—6 після слів «компанії з 
управління активами» та «компаній з 
управління активами» доповнити сло-
вами «радника з інвестиційних питань»; 

у підпункті 2 частини другої статті 92 
слова «розмір статутного капіталу, влас-
ного капіталу, відомості щодо пов’язаних 
осіб» замінити словами «розміри ста-
тутного та власного капіталу, відомості 
щодо засновників, пов’язаних осіб»; 

у статті 93: 
частину першу викласти в такій ре-

дакції: 
«1. Конкурс з обрання компаній з 

управління активами, радника з інвес-
тиційних питань, зберігача і аудитора 
Накопичувального фонду проводиться 
у два етапи. 

У першому етапі конкурсу з обран-
ня компаній з управління активами 
повинні брати участь не менш як шість 
претендентів, а для обрання радника з 
інвестиційних питань, зберігача і ауди-
тора — не менш як три претенденти»; 

абзац другий частини восьмої ви-
класти в такій редакції: 

«Організаційне забезпечення конкур-
су здійснюється виконавчою дирекцією 
Пенсійного фонду. Матеріально-технічне 
забезпечення конкурсу здійснюється за 
рахунок коштів, передбачених части-
ною четвертою статті 92 цього Закону, а 
також коштів Накопичувального фон-
ду, які включаються до оплати послуг 
виконавчої дирекції Пенсійного фонду, 
пов’язаних з адміністративним управлін-
ням Накопичувальним фондом»; 

доповнити частиною дев’ятою такого 
змісту: 

«9. Члени Ради Накопичувального 
фонду, посадові особи виконавчої ди-
рекції Пенсійного фонду та радник з ін-
вестиційних питань, винні у порушенні 
порядку проведення конкурсу, зокрема 
щодо збереження конфіденційної інфор-
мації, несуть відповідальність відповід-
но до закону»; 

у частині четвертій статті 94 слова 
«Пенсійним фондом» замінити слова-
ми «виконавчою дирекцією Пенсійного 
фонду»; 

у статті 95: 
частину першу викласти в такій ре-

дакції: 
«1. За результатами конкурсу ви-

конавча дирекція Пенсійного фонду 
укладає у місячний строк після оголо-
шення результатів конкурсу в письмовій 
формі договори з компаніями з управ-
ління активами, зберігачем, радником 
з інвестиційних питань та аудитором 
Накопичувального фонду»; 

абзац дев’ятий частини другої ви-
класти в такій редакції: 

«розмір оплати послуг»; 
у частині третій: 
абзац другий після слів «щодо інвес-

тування пенсійних активів» доповнити 
словами «в інтересах застрахованих 
осіб»; 

в абзаці четвертому слова «а також 
акт приймання-передачі в управління 
пенсійних активів, які сформовані на 
день укладення договору та» замінити 
словами «витяг з рішення Ради Накопи-
чувального фонду про визначення для 
компанії з управління активами обсягу 
пенсійних активів Накопичувального 
фонду»; 

у частині четвертій: 
після абзацу третього доповнити но-

вим абзацом такого змісту: 
«умови і строки передачі пенсійних 

активів та відповідної документації ін-
шому зберігачу». 

У зв’язку з цим абзац четвертий вва-
жати абзацом п’ятим; 

абзац п’ятий доповнити словами «а 
також акт приймання-передачі на збері-
гання пенсійних активів, які сформовані 
на день укладення договору, завірений 
Пенсійним фондом, компанією з управ-
ління активами та попереднім зберіга-
чем у разі проведення заміни зберігача»; 

у статті 96: 
назву та абзац перший частини 

першої після слів «пенсійних активів» 
доповнити словами «накопичувальної 
системи пенсійного страхування»; 

частину другу після слів «Накопи-
чувального фонду» доповнити словами 
«та накопичувальної системи пенсійного 
страхування в цілому»; 

у статті 97: 
назву та абзац перший частини пер-

шої після слів «Накопичувальний фонд» 
доповнити словами «та накопичувальну 
систему пенсійного страхування»; 

у частині першій: 
пункт 7 виключити; 
пункт 8 викласти в такій редакції: 
«8) звіт про чисту вартість пенсійних 

активів, чисту вартість одиниці пенсій-
них активів і показники зміни чистої 
вартості пенсійних активів та зміни чи-
стої вартості одиниці пенсійних активів 
на кінець звітного року»;

пункти 12, 13 і 15 після слів «Нако-
пичувального фонду» у всіх відмінках 
доповнити словами «та накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування в 
цілому»; 

доповнити частиною другою такого 
змісту: 

«2. Крім випадків, установлених за-
коном, не підлягає розголошенню та 
оприлюдненню інформація про: 

страхові внески до накопичувальної 
системи пенсійного страхування; 

суму коштів, що обліковується на 
накопичувальному пенсійному рахун-
ку учасника накопичувальної системи 
пенсійного страхування; 

умови та стан виконання договорів 
страхування довічної пенсії; 

персональні дані учасників накопи-
чувальної системи пенсійного страху-
вання»; 

текст статті 98 викласти в такій ре-
дакції: 

«1. Виконавча дирекція Пенсійного 
фонду зобов’язана безоплатно надавати 
до 1 липня року, що настає за звітним, 
кожному учасникові Накопичувального 
фонду письмовий звіт про стан його на-
копичувального пенсійного рахунка із 
зазначенням чистої вартості пенсійних 
активів на початок та кінець звітного 
року, щомісячних надходжень страхо-
вих внесків. 

Виконавча дирекція Пенсійного 
фонду зобов’язана також надавати таку 
інформацію за письмовим запитом 
учасника Накопичувального фонду 
протягом п’яти робочих днів з дня його 
надходження за плату, визначену Радою 
Накопичувального фонду, крім випад-
ків надання інформації для укладення 
договору страхування довічної пенсії»; 

у статті 99: 
у другому реченні абзацу першого 

частини першої слова «Наглядова рада» 
замінити словами «орган управління»; 

пункти 1 та 2 частини другої виклас-
ти в такій редакції: 

«1) мати ліцензію, видану Націо-
нальним банком України, та ліцензію 
Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на право проваджен-
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ня професійної депозитарної діяльності 
зберігача цінних паперів; 

2) мати розмір регулятивного капі-
талу не менш як 500 мільйонів гривень»; 

у частині третій: 
у пунктах 5 і 6 слово «доручення» за-

мінити словом «розпорядження»; 
абзаци четвертий і п’ятий пункту 7 

викласти в такій редакції: 
«інформацію про загальну вартість 

пенсійних активів накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування на день по-
дання інформації та зміну чистої вартос-
ті пенсійних активів за звітний період; 

інформацію про операції з пенсійни-
ми активами накопичувальної системи 
пенсійного страхування, здійснені ком-
паніями з управління активами. Така 
інформація подається також Державній 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку і Державній комісії з регулюван-
ня ринків фінансових послуг України. 
Інформація щодо руху таких пенсійних 
активів подається зберігачем у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України»; 

доповнити пунктами 7-1—7-4 такого 
змісту: 

«7-1) забезпечує в день надходження 
до банку зарахування страхових внесків 
на рахунок Накопичувального фонду та 
перерахування пенсійних активів Нако-
пичувального фонду для їх інвестування 
компаніями з управління активами; 

7-2) у разі виявлення фактів по-
рушення законодавства компаніями з 
управління активами протягом одного 
робочого дня з дня їх виявлення при-
пиняє виконання розпоряджень ком-
паній у частині управління пенсійними 
активами Накопичувального фонду та 
інформує про це виконавчу дирекцію 
Пенсійного фонду, Раду Накопичу-
вального фонду, Державну комісію з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України і Державну комісію з цінних 
паперів та фондового ринку; 

7-3) виконує рішення Ради Накопи-
чувального фонду, а також розпоряджен-
ня Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку про припинення 
виконання розпоряджень компанії з 
управління активами Накопичуваль-
ного фонду на підставах, встановлених 
Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку за погодженням з Дер-
жавною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України, централь-
ним органом виконавчої влади у сфері 
соціальної політики, Антимонопольним 
комітетом України; 

7-4) щодня перевіряє правильність 
обчислення чистої вартості пенсійних 
активів та чистої вартості одиниці пен-
сійних активів Накопичувального 
фонду»; 

частину четверту доповнити словами 
«здійснювати управління пенсійними 
активами накопичувальної системи 
пенсійного страхування та використову-
вати пенсійні активи Накопичувального 
фонду як кредитні ресурси»; 

у частині шостій слова «правлінню 
Пенсійного фонду» замінити словами 
«виконавчій дирекції Пенсійного фонду, 
Державній комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України», а слова 
«Наглядова рада» — словами «орган 
управління зберігача»; 

доповнити частинами сьомою — де-
сятою такого змісту: 

«7. Зберігач має право доступу до 
інформації та документів, необхідних 
для перевірки правильності обчислення 
чистої вартості пенсійних активів і чи-
стої вартості одиниці пенсійних активів 
Накопичувального фонду. 

8. Заміна зберігача може здійсню-
ватися: 

1) після закінчення строку дії догово-
ру, укладеного за результатами конкурсу 
з обрання зберігача; 

2) у разі дострокового розірвання 
укладеного договору з ініціативи Ради 
Накопичувального фонду або зберігача. 

9. Дострокове розірвання договору 
із зберігачем здійснюється за рішенням 
Ради Накопичувального фонду за по-
данням виконавчої дирекції Пенсійного 
фонду, Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку і Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України у разі: 

1) відкликання Національним бан-
ком України ліцензії; 

2) анулювання Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку 
ліцензії на право провадження профе-
сійної депозитарної діяльності зберігача 
цінних паперів; 

3) порушення зберігачем вимог цього 
Закону або умов договору; 

4) порушення провадження у справі 
про банкрутство зберігача, прийняття 
рішення про ліквідацію зберігача або 
введення тимчасової адміністрації. 

10. У разі обрання нового зберігача 
попередній зберігач, з яким розірвано 
договір, зобов’язаний: 

1) забезпечити передачу всіх пенсій-
них активів накопичувальної системи 
пенсійного страхування, що перебува-
ють у нього на зберіганні, та відповідних 
документів новому зберігачу у визна-
чений строк; 

2) виконувати функцію до повної 
передачі всіх пенсійних активів Нако-
пичувального фонду новому зберігачу 
в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України»; 

частину другу статті 101 викласти в 
такій редакції: 

«2. Максимальний щорічний розмір 
оплати послуг зберігача не може пере-
вищувати 0,1 відсотка розміру чистої 
вартості пенсійних активів»; 

у статті 102: 
частину першу після слова «відпові-

дальність» доповнити словами «власним 
майном»; 

у частині другій слова «Пенсійним 
фондом» замінити словами «виконав-
чою дирекцією Пенсійного фонду»; 

у статті 103: 
у частині другій: 
абзац третій після слів «Пенсійного 

фонду» доповнити словами «законності 
та своєчасності руху коштів накопичу-
вальної системи пенсійного страхування»; 

в абзаці п’ятому слова «в частині 
управління пенсійними активами» ви-
ключити; 

після абзацу шостого доповнити но-
вим абзацом такого змісту: 

«за дотриманням законодавства про 
захист економічної конкуренції у сфері 
накопичувального пенсійного забез-
печення — Антимонопольний комітет 
України». 

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати 
абзацом восьмим; 

доповнити абзацом дев’ятим такого 
змісту: 

«Роз’яснення з питань здійснення 
пенсійних виплат за рахунок коштів На-
копичувального фонду надає Державна 
комісія з регулювання ринків фінансо-
вих послуг України, центральний орган 
виконавчої влади у сфері соціальної по-
літики і Пенсійний фонд»; 

доповнити частиною восьмою такого 
змісту: 

«8. Антимонопольний комітет Укра-
їни письмово повідомляє Раду Накопи-
чувального фонду про прийняті ним 
рішення щодо порушення вимог зако-
нодавства про захист економічної кон-
куренції суб’єктами накопичувальної 
системи пенсійного забезпечення. 

Органи державного регулювання та 
нагляду у сфері загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування по-
відомляють Антимонопольний комітет 
України про ознаки порушення законо-
давства з питань захисту економічної 
конкуренції суб’єктами накопичуваль-
ної системи пенсійного забезпечення»; 

у статті 104: 
пункт 3 доповнити словами «та про 

виявлені факти порушення інформує 
Раду Накопичувального фонду»; 

у пункті 5 слова «та контролює їх ви-
конання» виключити; 

у пункті 6 слово «порядок» замінити 
словами «строки та вимоги до»; 

доповнити пунктом 8-1 такого змісту: 

«8-1) у разі порушення вимог зако-
нодавства про накопичувальну систему 
пенсійного страхування надсилає вико-
навчій дирекції Пенсійного фонду по-
відомлення про необхідність усунення 
фактів порушення законодавства про 
накопичувальну систему пенсійного 
страхування»; 

статтю 107 після частини першої до-
повнити новою частиною такого змісту: 

«2. Посадові особи виконавчої ди-
рекції Пенсійного фонду не мають права 
отримувати винагороду в будь-якому 
вигляді від компаній з управління ак-
тивами, радника з інвестиційних пи-
тань, зберігача, аудитора, а також від 
пов’язаних осіб зазначених суб’єктів. У 
разі отримання такої винагороди у будь-
якому вигляді посадові особи виконавчої 
дирекції Пенсійного фонду несуть відпо-
відальність відповідно до закону». 

У зв’язку з цим частину другу вважа-
ти частиною третьою; 

статтю 108 викласти в такій редакції: 
«Стаття 108. Відповідальність ком-

панії з управління активами 
1. За невиконання або неналежне ви-

конання обов’язків, передбачених цим 
Законом та договором про управління ак-
тивами накопичувальної системи пенсій-
ного страхування, компанія з управління 
активами несе відповідальність відповід-
но до закону та укладеного договору. 

2. Збитки, завдані Пенсійному фон-
ду, Накопичувальному фонду та/або 
учасникам накопичувальної системи 
пенсійного страхування внаслідок не-
виконання або неналежного виконання 
умов договору компанією з управління 
активами, відшкодовуються за рахунок 
її резервного фонду, а в разі його недо-
статності — за рахунок власного майна 
компанії з управління активами. 

Такі збитки не можуть відшкодову-
ватися за рахунок коштів Пенсійного 
фонду та Накопичувального фонду. 

3. Компанія з управління активами не 
несе відповідальності за зобов’язаннями 
Пенсійного фонду та зобов’язаннями 
зберігача»; 

у розділі XV «Прикінцеві положен-
ня»: 

у пункті 1: 
в абзаці третьому слово «частини» 

виключити; 
в абзаці четвертому цифри і слово 

«11 років» замінити словами «два роки», 
а слово «частини» виключити; 

у пункті 3: 
в абзаці другому слова і цифри «але 

не раніше ніж за 15 років до досягнення 
пенсійного віку, передбаченого стат-
тею 26 цього Закону» замінити словами 
і цифрами «після досягнення чоловіками 
45 років, жінками — 40 років та»; 

в абзаці третьому слова і цифри «але 
не раніше ніж за 10 років для чоловіків 
і за 15 років для жінок до досягнення 
пенсійного віку, передбаченого стат-
тею 26 цього Закону» замінити словами 
і цифрами «після досягнення чоловіками 
50 років, жінками — 40 років та»; 

в абзаці четвертому слова і цифри 
«але не раніше ніж за 5 років до досягнен-
ня пенсійного віку, передбаченого стат-
тею 26 цього Закону» замінити словами і 
цифрами «після досягнення 50 років та»; 

в абзаці п’ятому слова і цифри «але 

не раніше ніж за 5 років до досягнення 
пенсійного віку, передбаченого стат-
тею 26 цього Закону» замінити словами і 
цифрами «після досягнення 55 років та»; 

в абзаці шостому слова і цифри «але 
не раніше ніж за 5 років до досягнення 
пенсійного віку, передбаченого стат-
тею 26 цього Закону» замінити словами 
і цифрами «після досягнення чолові-
ками 55 років, жінками — 50 років та»; 

доповнити пунктами 4-1 і 4-2 такого 
змісту: 

«4-1. Для осіб, яким пенсія призначена 
до набрання чинності Законом України 
«Про заходи щодо законодавчого забез-
печення реформування пенсійної си-
стеми», крім тих, яким після набрання 
чинності зазначеним Законом здійсню-
вався перерахунок пенсії з урахуванням 
заробітної плати за періоди страхового 
стажу після призначення (попереднього 
перерахунку) пенсії: 

мінімальний розмір пенсії за віком, 
передбачений абзацом першим частини 
першої статті 28 цього Закону, встанов-
люється за наявності у чоловіків 25 ро-
ків, а у жінок 20 років страхового стажу; 

збільшення пенсії, передбачене аб-
зацом другим частини першої статті 28 
цього Закону, встановлюється за кож-
ний повний рік страхового стажу по-
над 25 років чоловікам і 20 років жінкам. 

4-2. У період до 1 січня 2016 року осо-
би, визнані інвалідами II групи, мають 
право на пенсію по інвалідності за наяв-
ності страхового стажу на час настання 
інвалідності або на день звернення за 
пенсією, передбаченого абзацами дру-
гим — дванадцятим частини першої 
статті 32 цього Закону»; 

пункт 7 викласти в такій редакції: 
«7. Достроково призначена пенсія за 

віком з урахуванням підпункту «г» час-
тини першої пункту 1 статті 26 Закону 
України «Про зайнятість населення», 
пункту «в» частини другої статті 12 Зако-
ну України «Про загальні засади подаль-
шої експлуатації і зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС та перетворення 
зруйнованого четвертого енергоблока 
цієї АЕС на екологічно безпечну систе-
му» та статті 21 Закону України «Про 
основні засади соціального захисту вете-

ранів праці та інших громадян похилого 
віку в Україні» у період до досягнення 
пенсійного віку, встановленого стат-
тею 26 цього Закону, працюючим пенсі-
онерам не виплачується»; 

доповнити пунктами 7-1 і 7-2 такого 
змісту: 

«7-1. Особам, які на день досягнення 
пенсійного віку, передбаченого стат тею 26 
цього Закону, працювали в закладах та 
установах державної або комунальної 
форми власності на посадах, робота на 
яких дає право на призначення пенсії 
за вислугу років відповідно до пунктів 
«е»—«ж» статті 55 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення», і мають стра-
ховий стаж (для чоловіків — 35 років, 
для жінок — 30 років) на таких посадах, 
а також якщо вони до цього не отриму-
вали будь-яку пенсію, при призначенні 
пенсії за віком виплачується грошова 
допомога, яка не підлягає оподаткуван-
ню, у розмірі їх десяти місячних пенсій 
станом на день її призначення. 

Виплата зазначеної грошової допо-
моги здійснюється за рахунок коштів 
Державного бюджету України. 

Порядок обчислення стажу, який дає 
право на призначення грошової допо-
моги, та механізм виплати цієї допомоги 
встановлюються Кабінетом Міністрів 
України. 

7-2. До 1 січня 2015 року право до-
строкового виходу на пенсію за віком 
мають жінки, яким виповнилося 55 ро-
ків, за наявності страхового стажу не 
менше 30 років та за умови звільнення з 
роботи. У цьому випадку розмір їх пен-
сії, обчислений відповідно до статті 27 
та з урахуванням статті 28 цього Закону, 
зменшується на 0,5 відсотка за кожний 
повний чи неповний місяць достроково-
го виходу на пенсію. 

Зменшення розміру пенсії за віком 
застосовується протягом усього періоду 
отримання пенсії незалежно від її виду. 

У разі коли жінка, якій достроково 
призначено пенсію, до досягнення віку, 
передбаченого статтею 26 цього Закону, 
працевлаштувалася, виплата достроко-
вої пенсії на час роботи припиняється. 
У цьому випадку після досягнення віку, 
передбаченого статтею 26 цього Зако-
ну, відсоток, на який зменшено розмір 
пенсії, переглядається з урахуванням 
кількості повних місяців страхового 
стажу, набутого за період роботи після 
дострокового виходу на пенсію. 

Відсоток, на який було зменшено 
розмір пенсії, також може бути пере-
глянуто з урахуванням відповідної кіль-
кості повних місяців страхового стажу, 
якщо особа після досягнення віку, пе-
редбаченого статтею 26 цього Закону, 
продовжує працювати і відмовилася від 
отримання пенсії»; 

у підпункті 1 пункту 8: 
в абзаці першому цифри «5-10» за-

мінити цифрами «6-10»; 
абзаци другий — третій виключити; 
у пункті 9: 
абзаци перший — четвертий виклас-

ти в такій редакції: 
«9. Страхові внески до Накопичу-

вального фонду сплачуються застрахо-
ваними особами, яким на день запро-
вадження перерахування таких внесків 
виповнилося не більш як 35 років. 

Зазначені в частині першій статті 12 
цього Закону особи, які на день пере-
рахування страхових внесків до Нако-
пичувального фонду не досягли 35-річ-
ного віку, можуть за власним бажанням 
сплачувати такі внески за договором про 
добровільну участь у накопичувальній 
системі пенсійного страхування. 

Особи, які досягли пенсійного віку, пе-
редбаченого статтею 26 цього Закону, крім 
випадків відстрочення часу призначення 
пенсії за віком відповідно до цього Закону, 
не можуть бути платниками страхових 
внесків до Накопичувального фонду. 

Максимальний розмір страхових 
внесків, що спрямовуються до накопи-
чувальної системи пенсійного страху-
вання, не може перевищувати 7 відсотків 
суми заробітної плати (доходу), визна-
ченої частиною першою статті 7 Зако-
ну України «Про збір та облік єдиного 
внес ку на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування»; 

абзац шостий виключити; 
абзац восьмий доповнити словами 

і цифрами «з урахуванням коштів Дер-
жавного бюджету України, спрямованих 
на забезпечення потреб, визначених час-
тиною третьою статті 113 цього Закону»; 

пункт 13 викласти в такій редакції: 
«13. У разі якщо особа має право на 

отримання пенсії, щомісячного довічно-
го грошового утримання відповідно до 
законів України «Про Кабінет Міністрів 
України», «Про державну службу», «Про 
Національний банк України», «Про ди-
пломатичну службу», «Про службу в ор-
ганах місцевого самоврядування», «Про 
прокуратуру», «Про статус народного де-
путата України», «Про судоустрій і статус 
суддів», «Про судову експертизу», «Про 
статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», «Про державну підтримку 
засобів масової інформації та соціальний 
захист журналістів», Митного кодексу 
України, Положення про помічни-
ка-консультанта народного депутата 
України та цього Закону, призначається 
одна пенсія, щомісячне довічне грошове 
утримання за її вибором. При цьому різ-
ниця між розміром пенсії, на який має 
право особа відповідно до зазначених 

законодавчих актів, та розміром пенсії із 
солідарної системи відповідно до цього 
Закону фінансується за рахунок коштів 
Державного бюджету України»; 

підпункт 6 пункту 15 виключити; 
у тексті Закону слово «тендер» в усіх 

відмінках і числах замінити словом «кон-
курс» у відповідному відмінку і числі; 

18) абзац дев’ятий розділу V Загаль-
нодержавної програми адаптації законо-
давства України до законодавства Євро-
пейського Союзу, затвердженої Законом 
України «Про Загальнодержавну про-
граму адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу», 
викласти в такій редакції: 

«фінансові послуги (у тому числі 
послуги в системі накопичувального 
пенсійного забезпечення)»; 

19) у Законі України «Про держав-
ну соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та інвалідам»: 

у статті 1: 
абзац третій замінити дванадцятьма 

абзацами такого змісту: 
«особа, яка не має права на пенсію, — 

особа, яка досягла віку 63 років та не має 
права на пенсію відповідно до чинного 
законодавства. До досягнення зазна-
ченого віку до осіб, які не мають права 
на пенсію, належать жінки 1958 року 
народження і старші після досягнення 
ними такого віку: 

58 років — які народилися до 30 ве-
ресня 1953 року включно; 

58 років 6 місяців — які народили-
ся з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 
1954 року; 

59 років — які народилися з 1 квітня 
1954 року по 30 вересня 1954 року; 

59 років 6 місяців — які народили-
ся з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 
1955 року; 

60 років — які народилися з 1 квітня 
1955 року по 30 вересня 1955 року; 

60 років 6 місяців — які народили-
ся з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 
1956 року; 

61 рік — які народилися з 1 квітня 
1956 року по 30 вересня 1956 року; 

61 рік 6 місяців — які народилися з 
1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 
року; 

62 роки — які народилися з 1 квітня 
1957 року по 30 вересня 1957 року; 

62 роки 6 місяців — які народили-
ся з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 
1958 року; 

63 роки — які народилися з 1 квітня 
1958 року по 31 грудня 1958 року». 

У зв’язку з цим абзац четвертий вва-
жати абзацом п’ятнадцятим; 

у частині першій статті 2, пункті 1 
частини першої статті 4, частинах пер-
шій і другій статті 5 та абзаці шостому 
статті 6 слова і цифри «(чоловік — 
63 років, жінка — 58 років)» у всіх відмін-
ках і числах замінити словами і цифрою 
«встановленого статтею 1 цього Закону»; 

у другому реченні частини першої 
статті 5 слова і цифри «чоловіками — 
63 років, жінками — 58 років» замінити 
словами і цифрою «віку, встановленого 
статтею 1 цього Закону»; 

20) у пункті 11 статті 1 Закону Укра-
їни «Про державні гарантії соціального 
захисту військовослужбовців, які звіль-
няються із служби у зв’язку з реформу-

ванням Збройних Сил України, та 
членів їхніх сімей» цифри і слово 
«15 років» замінити цифрами і словами 
«20 календарних років» та цифри і слова 
«40 відсотків від грошового забезпечення 
із збільшенням цього розміру на 2 від-
сотки за кожний наступний рік, але не 
більше ніж» виключити; 

21) у статті 138 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів»: 

назву та частину першу викласти в 
такій редакції: 

«Стаття 138. Пенсія або щомісячне 
довічне грошове утримання судді у 
відставці 

1. Судді, який вийшов у відставку, піс-
ля досягнення чоловіками віку 62 роки, 
жінками — пенсійного віку, встановле-
ного статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», виплачується пенсія на 
умовах, передбачених статтею 37 Закону 
України «Про державну службу», або за 
його вибором щомісячне довічне грошове 
утримання. До досягнення віку, встанов-
леного першим реченням цієї частини, 
право на пенсію за віком або щомісячне 
довічне грошове утримання мають чоло-
віки 1955 року народження і старші після 
досягнення ними такого віку: 

60 років — які народилися по 31 груд-
ня 1952 року; 

60 років 6 місяців — які народилися з 
1 січня 1953 року по 31 грудня 1953 року; 

61 рік — які народилися з 1 січня 1954 
року по 31 грудня 1954 року; 

61 рік 6 місяців — які народилися з 
1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року»; 

у частині другій слова «пенсійного 
віку» замінити словами «віку, встанов-
леного частиною першою цієї статті»; 

у частині третій: 
перше речення після цифр і слів 

«80 відсотків грошового утримання 
судді» доповнити словами і цифрами «з 
якого було сплачено єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, а до 1 січня 2011 року — 
страхові внески на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування»; 

друге речення виключити; 
частину п’яту викласти в такій ре-

дакції: 
«5. Виплата щомісячного довічного 

грошового утримання, призначеного від-
повідно до цієї статті, на період роботи на 
посадах, які дають право на його призна-
чення або право на призначення пенсії 
в порядку та на умовах, передбачених 
законами України «Про прокуратуру», 
«Про наукову і науково-технічну діяль-
ність», «Про статус народного депутата 
України», «Про державну службу», при-
пиняється. На цей період призначається 
і виплачується пенсія відповідно до За-
кону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування». Макси-
мальний розмір щомісячного довічного 
грошового утримання суддів у відставці 
(з урахуванням надбавок, підвищень, 
додаткової пенсії, цільової грошової до-
помоги, пенсії за особливі заслуги перед 
Україною, індексації та інших доплат до 
пенсії, встановлених законодавством, 
крім доплати до надбавок окремим кате-
горіям осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною) не може переви-
щувати десяти прожиткових мінімумів, 
установлених для осіб, які втратили 
працездатність. Довічне грошове утри-
мання суддям виплачується органами 
Пенсійного фонду України за рахунок 
коштів Державного бюджету України»; 

22)  у  З а кон і Ук р а ї н и «Пр о 
збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування»: 

у частині першій статті 1: 
у пункті 4 слово «п’ятнадцяти» за-

мінити словом «сімнадцяти»; 
доповнити пунктом 11 такого змісту: 
«11) учасники накопичувальної сис-

теми пенсійного страхування — фізичні 
особи, які сплачують/за яких сплачують-
ся страхові внески до накопичувальної 
системи загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування»; 

абзац перший частини першої статті 5 
доповнити словами «а щодо застрахованих 
осіб, які є учасниками накопичувальної 
системи загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування (далі — учасни-
ками накопичувальної пенсійної систе- 
ми) — з Державною комісією з регулюван-
ня ринків фінансових послуг України та 
центральним органом виконавчої влади у 
сфері соціальної політики»; 

у статті 11: 
абзац перший частини першої після 

слів «соціального страхування» допов-
нити словами «на рахунки Накопичу-
вального пенсійного фонду (далі — На-
копичувальний фонд), а у випадках, 
передбачених законом, — недержавних 
пенсійних фондів»; 

пункт 1 частини другої після слів 
«соціального страхування» доповнити 
словами «Накопичувального фонду, а у 
випадках, передбачених законом, — не-
державних пенсійних фондів»; 

у пункті 2 частини першої статті 13: 
абзац перший після слів «єдиного 

внеску» доповнити словами «достовір-
ності відомостей, поданих до Держав-
ного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування»; 

після абзацу другого доповнити но-
вим абзацом такого змісту: 

«Планові та позапланові перевір-
ки проводяться органами Пенсійного 
фонду за місцезнаходженням платника 
єдиного внеску, а в разі відсутності у 
платника єдиного внеску приміщення 
така перевірка може бути проведена в 
приміщенні органу Пенсійного фонду». 

У зв’язку з цим абзац третій вважати 
абзацом четвертим. 

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
8 липня 2011 року 
№3668-VI

«Страховые взносы в Накопительный 
фонд платятся лицами, которым на день 
введения перечисления таких взносов 
исполнилось не больше 35 лет».
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ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ

Спорный надел. 
Граждане, не имеющие документы 
о праве на участок, которым они 
открыто пользуются, могут хлопотать 
о передаче его в собственность 
не раньше 1 января 2017 года

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Затоківської се-
лищної ради Білгород-Дністровського 
району Одеської області до Особи 3 
про зобов’язання вчинити певні дії і за 
зустрічним позовом Особи 3 до Зато-
ківської селищної ради Білгород-Дні-
стровського району Одеської області 
про визнання незаконним рішення та 
визнання права власності на земельну 
ділянку, за касаційною скаргою за-
ступника прокурора Одеської області 
в інтересах держави в особі Затоків-
ської селищної ради Білгород-Дні-
стровського району Одеської області 
на рішення Білгород-Дністровського 
міськрайонного суду Одеської області 
від 15.09.2008 та ухвалу Апеляційного 
суду Одеської області від 9.06.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У лютому 2008 року Затоківська 
селищна рада звернулась до суду з 
указаним позовом, посилаючись на те, 
що відповідач самовільно захопив зе-
мельну ділянку площею 0,0447 га в Са-
дівничому кооперативі «Кинаповець» 
за Адресою 1. Рішенням Затоківської 
селищної ради від 9.03.2004 №921 Осо-
бі 3 було відмовлено в придбанні спір-
ної земельної ділянки й зобов’язано 
звільнити її та привести межі відпо-
відно до належного йому державного 
акта на право приватної власності на 
землю від 2.02.2000. Указане рішення 
відповідач не виконав, тому селищна 
рада просила суд зобов’язати його 
звільнити спірну земельну ділянку. 

У червні 2008 року Особа 3 звер-
нувся до суду із зустрічним позовом, 
посилаючись на те, що з 1989 року 
попередньому власнику, Особі 4, 
належала земельна ділянка №1388а 
загальною площею 0,0895 га, яка 

розташована в СК «Кинаповець» 
за Адресою 1, та в подальшому була 
передана йому на підставі дозволу 
виконавчого комітету Білгород-Дні-
стровської міської ради народних де-
путатів від 30.07.95 №36. У 1999 році 
він приватизував земельну ділянку 
№* та отримав на неї державний акт 
на право власності на землю загаль-
ною площею 0,045 га. Зазначав, що 
частина земельної ділянки №* йому 
передана не була, однак він більш ніж 
15 років добросовісно, відкрито та 
безперервно користується нею, про-
те не має документів, які б свідчили 
про наявність у нього прав на цю 
земельну ділянку. Ураховуючи, що 
Затоківська селищна рада відмови-
ла йому в наданні таких документів, 
уточнивши позовні вимоги, просив 
визнати незаконними рішення Зато-
ківської селищної ради від 9.03.2004 
№921, рішення від 21.10.99 №63 про 
визнання за ним права власності на 
неприватизовану частину земельної 
ділянки №1388а площею 0,0447 га 
та зобов’язати Затоківську селищну 
раду внести зміни до державного 
акта на право власності на земельну 
ділянку. 

Рішенням Білгород-Дністров-
ського міськрайонного суду Одеської 
області від 15.09.2008 в задоволенні 
позову Затоківської селищної ради 
Білгород-Дністровського району 
Одеської області відмовлено. Зустріч-
ний позов Особи 3 задоволено: визнано 
незаконними та скасовано рішення За-
токівської селищної ради від 9.03.2004 
№921 і рішення Затоківської селищної 
ради від 21.10.99 №63 у частині віднос-
но Особи 3; визнано за Особою 3 право 
власності на неприватизовану частину 
земельної ділянки площею 0,0447 га, 
яка розташована в СК «Кинаповець» за 

Адресою 1; зобов’язано Затоківську се-
лищну раду, Білгород-Дністровський 
міський відділ земельних ресурсів, 
Державне підприємство «Центр дер-
жавного земельного кадастру» видати 
Особі 3 державний акт на право влас-
ності на вищевказану земельну ділян-
ку площею 0,0895 га, зареєструвавши 
її в установленому законом порядку. 

Ухвалою Апеляційного суду Одесь-
кої області від 9.06.2010 в задоволенні 
апеляційної скарги заступника Біл-
город-Дністровського міжрайонного 
прокурора Одеської області в інте-
ресах Затоківської селищної ради від-
мовлено, рішення суду першої інстан-
ції залишено без змін. 

У касаційній скарзі заступник про-
курора Одеської області в інтересах 
держави в особі Затоківської селищної 
ради просить скасувати ухвалені су-
дові рішення, посилаючись на непра-
вильне застосування судами норм ма-
теріального й процесуального права, 
та ухвалити нове рішення, яким задо-
вольнити позов Затоківської селищної 
ради, у задоволенні зустрічного позову 
відмовити. 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Ураховуючи положення п.2 розд.ХІІІ 
«Перехідні положення» закону від 
7.07.2010 №2453-VІ «Про судоустрій і 
статус суддів», справа розглядається 
за правилами ЦПК від 18.03.2004 в 
редакції, чинній до введення в дію за-
кону від 7.07.2010. 

Відповідно до вимог ст.324 ЦПК 
підставами для касаційного оскар-
ження є неправильне застосування 
судом норм матеріального права чи по-
рушення норм процесуального права. 

Відмовляючи в задоволенні по-
зову Затоківської селищної ради та 
задовольняючи зустрічний позов, 
суд першої інстанції виходив із того, 
що Особа 3 добросовісно, відкрито й 
безперервно користується земельною 
ділянкою №1388а площею 0,085 га, 
яка розташована в СК «Кинаповець» 
за Адресою 1, протягом 15 років, здій-
снював обробку земельної ділянки, 
надавав корисних властивостей землі, 
вважаючи таке користування право-
мірним. Тобто в діях відповідача під 
час користування спірною земельною 
ділянкою була добросовісність, що є 
обов’язковою умовою та юридично 
значимим фактом, що підлягає дове-
денню в разі визнання права власності 
за набувальною давністю. 

Суд апеляційної інстанції, залиша-
ючи рішення місцевого суду без змін і 
відхиляючи апеляційну скаргу заступ-
ника Білгород-Дністровського міжра-
йонного прокурора Одеської області в 
інтересах Затоківської селищної ради, 
дійшов висновку, що доводи скарги 
висновків суду не спростовують, а 
рішення є законним і обгрунтованим. 

Погодитись із таким висновком 
судів попередніх інстанцій не можна, 

оскільки суди дійшли його з порушен-
ням норм матеріального та процесу-
ального права. 

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

Згідно з ст.214 ЦПК під час ухвален-
ня рішення суд вирішує такі питання: 
1) чи мали місце обставини, якими 
обгрунтовувалися вимоги і запере-
чення, та якими доказами вони під-
тверджуються; 2) чи є інші фактичні 
дані (пропущення строку позовної 
давності тощо), які мають значення 
для вирішення справи, та докази на їх 
підтвердження; 3) які правовідносини 
сторін випливають із встановлених об-
ставин; 4) яка правова норма підлягає 
застосуванню до цих правовідносин; 
5) чи слід позов задовольнити або в 
позові відмовити; 6) як розподілити 
між сторонами судові витрати; 7) чи є 
підстави допустити негайне виконан-
ня судового рішення; 8) чи є підстави 
для скасування заходів забезпечення 
позову. 

Ухвалені у справі судові рішення 
зазначеним вимогам закону не відпо-
відають. 

Судом установлено, що з 1989 року 
земельна ділянка №1388а загальною 
площею 0,0895 га, яка розташована в 
СК «Кинаповець» за Адресою 1, знахо-
дилась у користуванні Особи 4. У липні 
1995 року ця земельна ділянка була в 
установленому порядку передана Осо-
бі 3, а 2.02.2000 приватизована ним, 
про що на підставі рішення Затоків-
ської селищної ради від 21.10.2006 ви-
дано державний акт на право власності 
на земельну ділянку площею 0,045 га. 
Рішенням Затоківської селищної 
ради від 9.03.2004 Особі 3 відмовлено 
у придбанні земельної ділянки пло-
щею 0,0447 га, прилеглої до земельної 
ділянки №1388а, та зобов’язано його 
звільнити самовільно зайняту земель-
ну ділянку. 

Згідно з ст.13 Конституції земля є 
об’єктом права власності Українського 
народу. Від імені Українського народу 
права власника здійснюють органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування в межах, визначених 
цією Конституцією. 

Відповідно до стст.142—145 Кон-
ституції до матеріальної основи ор-
ганів місцевого самоврядування на-
лежить, зокрема, земля, управління 
якою здійснюють територіальні гро-
мади через органи місцевого само-
врядування в межах їх повноважень 
шляхом прийняття рішень. 

Статтею 116 ЗК установлено, що 
громадяни та юридичні особи набува-
ють права власності та права користу-
вання земельними ділянками із земель 
державної або комунальної власності 
за рішенням органів виконавчої влади 
або органів місцевого самоврядування 
в межах їх повноважень, визначених 
цим кодексом. 

Отже, розпорядження землями від 
імені Українського народу здійснюють 
органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування в межах 
їх повноважень шляхом прийняття 
рішень. 

На зазначені положення закону 
суди не звернули уваги та не визна-
чились із тим, чи не перевищили вони 
своїх повноважень, визнаючи за Осо-
бою 3 право власності на землю. 

Крім того, відповідно до ст.119 ЗК 
громадяни, які добросовісно, відкрито 
і безперервно користуються земель-
ною ділянкою протягом 15 років, але 
не мають документів, які б свідчили 
про наявність у них прав на цю зе-
мельну ділянку, можуть звернутися 
до органу державної влади або органу 
місцевого самоврядування з клопо-
танням про передання її у власність 
або надання в користування. 

Разом з тим за змістом п.8 При-
кінцевих та перехідних положень ЦК 
таке право в особи може виникнути не 
раніше ніж 1.01.2017. 

На порушення вимог стст.214, 215 
ЦПК суд першої інстанції на зазначені 
положення закону уваги не звернув; 
не визначився з характером спірних 
правовідносин; не врахував, що право 
Особи 3 на земельну ділянку за давніс-
тю користування може виникнути не 
раніше ніж 1.01.2017, і дійшов перед-
часного висновку про задоволення 
його позовних вимог. 

Апеляційний суд, на порушення 
вимог стст.303, 315 ЦПК не перевірив 
доводів апеляційної скарги; в ухвалі 
не зазначив конкретних обставин і 
фактів, що спростовують такі доводи, 
і залишив рішення суду першої інстан-
ції без змін. 

За таких обставин ухвалені судо-
ві рішення не відповідають вимогам 
ст.213 ЦПК щодо законності й обгрун-
тованості, зазначені вище порушення 
призвели до неправильного вирі-
шення спору, що в силу ст.338 ЦПК є 
підставою для скасування ухвалених 
судових рішень із переданням спра-
ви на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

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

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу заступника про-
курора Одеської області в інтересах 
держави в особі Затоківської селищ-
ної ради Білгород-Дністровського ра-
йону Одеської області задовольнити 
частково. 

Рішення Білгород-Дністровського 
міськрайонного суду Одеської області 
від 15.09.2008 та ухвалу Апеляційно-
го суду Одеської області від 9.06.2010 
скасувати, справу передати на новий 
розгляд до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

23 березня 2011 року   м.Київ   

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

ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Общежитие на птичьих правах.
На требования о выселении лиц, договор 
найма с которыми заключен с нарушением 
установленного порядка, распространяется 
трехлетний срок исковой давности

розглянувши в судовому засіданні ци-
вільну справу за позовом Відкритого 
акціонерного товариства «Вінниця-
облагротехсервіс» до Особи 3, Особи 4 
про виселення з гуртожитку без надан-
ня іншого житлового приміщення, за 
касаційною скаргою Особи 3, Особи 4 
на рішення Замостянського районного 
суду м.Вінниці від 14.07.2010 та ухвалу 
Апеляційного суду Вінницької області 
від 6.09.2010,

ВСТАНОВИЛА:

У жовтні 2009 року ВАТ «Вінни-
цяоблагротехсервіс» звернулося до 
суду з вищезазначеним позовом, по-
силаючись на те, що є балансоутри-
мувачем гуртожитку, розташованого 
за Адресою 1.

18 квітня 2009 року співробітника-
ми СГІРФО Замостянського РВ ВМУ 
УМВС у Вінницькій області було про-
ведено перевірку паспортного режиму 
даного гуртожитку та встановлено, що 
в кімнаті №65 з 2005 року мешкають 

Особа 3 та Особа 4 без реєстрації. За-
значені особи самовільно вселилися до 
цієї кімнати та без належних право-
вих підстав користуються житловим 
приміщенням. Оскільки відповідачі 
перешкоджають у заселенні працівни-
ків підприємства, які мають потребу в 
житлі, позивач просив суду виселити 
Особу 3 та Особу 4 з гуртожитку без 
надання іншого житла.

Рішенням Замостянського район-
ного суду м.Вінниці від 14.07.2010, 
залишеним без змін ухвалою Апеля-
ційного суд Вінницької області від 
6.09.2010, позов задоволено. Виселено 
Особу 3 та Особу 4 з кімнати за Адре-
сою 1, без надання іншого житлового 
приміщення. Стягнуто з Особи 3 та 
Особи 4 на користь ВАТ «Вінниця-
облагротехсервіс» судові витрати, які 
складаються із судового збору в розмі-
рі 8 грн. 50 коп. та витрат на інформа-
ційно-технічне забезпечення розгляду 
справи в сумі 37 грн.

У касаційній скарзі Особа 3, Осо-
ба 4 порушують питання про скасу-

вання судових рішень щодо непра-
вильного застосування судами норм 
матеріального права й порушення 
норм процесуального права та на-
правленням справи на новий розгляд 
до суду першої інстанції.

Ураховуючи положення п.2 розд.
ХІІІ «Перехідні положення» закону від 
7.07.2010 №2453-VІ «Про судоустрій і 
статус суддів», справа розглядається 
за правилами ЦПК від 18.03.2004 в 
редакції, чинній до введення в дію за-
кону від 7.07.2010.

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню 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 
судочинства, вирішив справу згідно із 
законом. Обгрунтованим є рішення, 
ухвалене на основі повно і всебічно 
з’ясованих обставин, на які сторони 
посилаються як на підставу своїх ви-
мог і заперечень, підтверджених тими 
доказами, які були досліджені в судо-
вому засіданні.

Задовольняючи позов ВАТ «Він-
ницяоблагротехсервіс», суд першої ін-
станції, з висновками якого погодився 
й апеляційний суд, виходив із того, що 
відповідачі вселилися до гуртожитку 
з порушенням установленого законом 
порядку, оскільки в трудових від-
носинах із позивачем не перебували, 
спільне рішення адміністрацією та 
профспілковим комітетом ВАТ «Авто-
бусний парк» про надання житлової 
площі не приймалось і спеціальний 
ордер на вселення до гуртожитку Осо-
бі 3, Особі 4 не видавався.

Проте з такими висновками судів 
повністю погодитись не можна.

Установлено, що Особа 3, Особа 4 
вселилися до гуртожитку за Адресою 1 
у 2005 році.

Заперечуючи проти позову, Осо-
ба 3, Особа 4 посилалися на те, що 
вони вселилися до гуртожитку за 
спільним рішенням адміністрації 

державного підприємтсва «ЖЕК-24» 
та ВАТ «Вінницяоблагротехсервіс», 
мешкають у ньому з 2005 року, іншо-
го житла не мають, з ними укладено 
договір найму цього житла, відкрито 
особовий рахунок на Особу 3 та на 
виконання цього договору вони ре-
гулярно сплачують за користування 
гуртожитком, а позивач приймає 
таку плату. При вселенні Особа 3 по-
гасив заборгованість з оплати, утво-
рену попереднім наймачем.

На обгрунтування апеляційної 
скарги Особа 3 також зазначав, що 
суд належним чином не з’ясував об-
ставин його вселення до гуртожитку, 
наявність договору найму, а також про 
помилкове незастосування строку по-
зовної давності.

З 1.01.2009 набрав чинності закон 
«Про забезпечення реалізації житло-
вих прав мешканців гуртожитків».

Згідно з положеннями ч.1 ст.19 цьо-
го закону забороняється виселення, 
переселення та відселення мешканців 
гуртожитків, на яких поширюється дія 
цього закону, без попереднього надан-
ня їм (їхнім сім’ям) іншого житла, при-
датного для постійного проживання 
людей, крім випадків, передбачених 
ч.2 цієї статті.

Частиною 1 ст.1 цього закону ви-
значено, що сфера дії цього закону 
поширюється на громадян, які на 
законних підставах тривалий час (не 
менш ніж 5 років) зареєстровані та 
фактично проживають у гуртожит-
ках, призначених для проживання 
одиноких громадян або для про-
живання сімей, та не мають іншого 
власного житла.

У п.7 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду від 12.04.85 №2 «Про деякі 
питання, що виникли в практиці за-
стосування судами Житлового ко-
дексу України» роз’яснено судам, що 
на вимоги про визнання недійсним 
ордера на жиле приміщення за перед-
баченими ст.59 Житлового кодексу 
підставами поширюється трирічний 

строк позовної давності. Визнавши 
причини пропущення цього строку 
поважними, суд задовольняє обгрун-
товані вимоги. З цих самих правил 
слід виходити при розгляді вимог про 
виселення осіб, договір найму житло-
вого приміщення з якими укладений 
з порушенням установленого порядку 
без видачі ордера.

Однак суд, на порушення вимог 
стст.213, 214 ЦПК, зазначених доводів 
та обставин справи, положень закону 
не врахував; не дав відповідної право-
вої оцінки наявним у матеріалах справи 
доказам; не з’ясував, коли відповідач 
вселився до гуртожитку, який норма-
тивний акт регулював порядок вселен-
ня на той час, та обставин вселення; не 
перевірив належним чином питання, 
чи існують між сторонами договірні 
правовідносини щодо найму житло-
вого приміщення, а також не врахував 
указаних роз’яснень Пленуму, унаслідок 
чого дійшов передчасного висновку про 
обгрунтованість позовних вимог.

Апеляційний суд, залишаючи рі-
шення 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 з підстав, передбачених 
ст.338 ЦПК.

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Особи 3, Особи 4 
задовольнити.

Рішення Замостянського район-
ного суду м.Вінниці від 14.07.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Вінницької 
області від 6.09.2010 скасувати, справу 
передати на новий розгляд до суду пер-
шої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

23 березня 2011 року   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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ПРОЦЕСС

Необъективное 
приостановление.
Определение о назначении 
экспертизы не может быть обжаловано 
в апелляционном порядке отдельно 
от решения суда первой инстанции

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 1 до Особи 2, 
Особи 3, третя особа — Суворовська 
районна адміністрація Одеської місь-
кої ради, про усунення перешкод у 
користуванні власністю, зобов’язання 
вчинити певні дії, відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди, за 
касаційною скаргою Особи 2 на ухвалу 
Апеляційного суду Одеської області 
від 22.06.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У травні 2008 року Особа 1 звер-
нулася до суду з позовом до Особи 2, 
Особи 3, третя особа — Суворовська 
районна адміністрація Одеської 
міської ради, про усунення пере-
шкод у користу ванні власністю, 
зобов’язання вчинити певні дії, від-
шкодування матеріальної та мораль-
ної шкоди. Свої вимоги мотивувала 
тим, що ї ї сусіди, відповідачі, на 
власній земельній ділянці без на-
лежних дозволів, без додержання 
будівельних норм будують споруди, 
які перешкоджають їй користувати-
ся земельною ділянкою й літньою 
кухнею. 

Ухвалою Суворовського районно-
го суду м.Одеси від 21.11.2008 у справі 
призначено будівельно-технічну екс-
пертизу, провадження у справі зупи-
нено на час проведення експертизи. 

Ухвалою Суворовського районного 
суду м.Одеси від 1.06.2009 у справі при-
значено будівельно-технічну експер-
тизу, провадження у справі зупинено 
на час проведення експертизи. 

Ухвалою Суворовського районно-
го суду м.Одеси від 17.03.2010 у справі 
призначено повторну будівельно-тех-
нологічну експертизу, провадження 
у справі зупинено на час проведення 
експертизи. 

Ухвалою Апеляційного суду Одесь-
кої області від 22.06.2010 ухвалу Суво-
ровського районного суду м.Одеси від 
17.03.2010 про призначення повторної 
будівельно-технічної експертизи і зу-
пинення провадження у справі скасо-

вано, справу передано до суду першої 
інстанції для продовження розгляду 
по суті. 

У серпні 2010 року Особа 2 звер-
нувся до Верховного Суду з касацій-
ною скаргою, у якій просив скасувати 
ухвалу Апеляційного суду Одеської 
області від 22.06.2010, посилаючись на 
порушення судом норм процесуально-
го права, і залишити в силі ухвалу Су-
воровського районного суду м.Одеси 
від 17.03.2010. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) 
на рішення загальних судів у кримі-
нальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і 
призначені (прийняті) ним до ка-
саційного розгляду, розглядаються 
Верховним Судом у порядку, який 
діяв до набрання чинності цим за-
коном. 

У зв’язку із цим справа підля-
гає розгляду за правилами ЦПК від 
18.03.2004 у редакції, яка була чинною 
до змін, унесених згідно із законом від 
7.07.2010 №2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів». 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню частково. 

Скасовуючи ухвалу суду першої 
інстанції про призначення повторної 
будівельно-технічної експертизи та 
зупинення провадження у справі, 
суд апеляційної інстанції виходив із 
того, що судом не виконані всі про-
цесуальні дії, необхідні для розгляду 

справи, суд мусить подовжити до-
слідження інших доказів і має мож-
ливість з’ясувати дійсні обставини 
справи; посталі перед експертом 
питання можуть бути з’ясовані в ін-
ший спосіб; зупинення провадження 
у справі сприяє тривалому розгляду 
справи і суперечить вимогам ст.157 
ЦПК щодо розумних строків роз-
гляду справи. 

З висновками суду апеляційної ін-
станції повністю погодитись не можна 
з таких підстав. 

За положенням ч.2 ст.292 ЦПК 
ухвала суду першої інстанції оскаржу-
ється в апеляційному порядку окремо 
від рішення суду у випадках, передба-
чених ст.293 цього кодексу. 

Тобто перелік ухвал, які підляга-
ють апеляційному оскарженню окремо 
від рішення суду, є вичерпним. 

Згідно з п.13 ч.1, ч.2 ст.293 ЦПК 
окремо від рішення суду можуть бути 
оскаржені в апеляційному порядку 
ухвали суду першої інстанції щодо зу-
пинення провадження у справі. Запе-
речення на ухвали, що не підлягають 
оскарженню окремо від рішення суду, 
включаються до апеляційної скарги на 
рішення суду. 

За таких обставин ухвала суду 
першої інстанції про призначення 
експертизи не може бути оскаржена 
в апеляційному порядку окремо від 
рішення суду. 

Ураховуючи викладене висновок 
суду апеляційної інстанції у частині 
скасування ухвали суду першої ін-
станції про призначення повторної 
будівельно-технічної експертизи 
не відповідає вимогам ст.293 ЦПК, 
оскільки ухвала в цій частині не під-
лягає перегляду в суді апеляційної 
інстанції окремо від рішення суду. 

За таких підстав ухвала в части-
ні призначення експертизи підлягає 
скасуванню, а питання про прийнят-
тя апеляційної скарги Особи 1 у цій 
частині необхідно передати до суду 
апеляційної інстанції. 

Зупинення провадження у спра-
ві — це тимчасове припинення судом 

процесуальних дій, що викликане 
об’єктивними тобто такими, що не 
залежать від суду, обставинами, які 
перешкоджають подальшому рухові 
процесу у справі. 

За положеннями ст.202 ЦПК у разі 
призначення експертизи суд може, але 
не зобов’язаний зупинити проваджен-
ня у справі. 

Аналізуючи встановлені у справі 
обставини, колегія суддів дійшла ви-
сновку, що підстав утретє зупиняти 
провадження в даній справі не було, 
тому апеляційний суд обгрунтовано 
скасував ухвалу суду першої інстанції 
у цій частині. 

За таких обставин у решті — ухвалу 
апеляційного суду необхідно залиши-
ти без змін. 

Керуючись стст.336, 342, 345 ЦПК, 
колегія суддів Судової палати в ци-
вільних справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 2 задоволь-
нити частково. 

Ух в а л у  А п е л я ц і й н о г о  с у д у 
Одеської області від 22.06.2010 у 
частині скасування ухвали Суво-
ровського районного суду м.Одеси 
від 17.03.2010 про призначення по-
вторної будівельно-технічної екс-
пертизи скасувати. 

Питання в цій частині передати до 
апеляційного суду. 

У решті — ухвалу залишити без 
змін. 

Ухвала оскарженню не підлягає.  �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

23 березня 2011 року   м.Київ   

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

В случае назначения  
экспертизы суд может,  
но не обязан приостановить 
производство
по делу.

ПРОИЗВОДСТВО

Неприемлемый иск.
Суд как осуществляющий правосудие 
орган не может быть ответчиком 
по гражданскому делу

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Особи 6 до 
голови Білогірського районного суду 
Автономної Республіки Крим, Особи 7, 
Головного управління Державного 
казначейства в Автономній Республіці 
Крим про відшкодування моральної 
шкоди, за касаційною скаргою Особи 6 на 
рішення Сімферопольського районно-
го суду Автономної Республіки Крим 
від 21.10.2009 та ухвалу Апеляційного 
суду Автономної Республіки Крим від 
15.12.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У березні 2009 року Особа 6 звер-
нулась до суду з указаним позовом, 
зазначаючи, що в травні 2008 року 
головою Білогірського районного суду 

Автономної Республіки Крим, Осо-
бою 7, відносно неї було незаконно по-
рушено кримінальну справу за скоєння 
злочину, передбаченого ч.2 ст.125 КК, 
яка в грудні 2008 року була закрита 
іншим суддею на підставі п.2 ст.6 КПК, 
унаслідок чого їй було завдано мораль-
ної шкоди. 

Посилаючись на викладене, пози-
вачка просила стягнути з Головного 
управління Державного казначей-
ства в Автономній Республіці Крим 
162500 грн. на відшкодування мораль-
ної шкоди. 

Рішенням Сімферопольського 
районного суду Автономної Респуб-
ліки Крим від 21.10.2009, залишеним 
без змін ухвалою Апеляційного суду 
Автономної Республіки Крим від 
15.12.2009, у задоволенні позову від-
мовлено. 

У касаційній скарзі Особа 6 поси-
лається на невідповідність висновків 
судів обставинам справи, неправильне 
застосування судами норм матеріаль-
ного права та порушення норм проце-
суального права й просить скасувати 
судові рішення та передати справу 
на новий розгляд до суду першої ін-
станції. 

Ураховуючи положення п.2 розд.ХІІІ 
«Перехідні положення» закону від 
7.07.2010 №2453-VІ «Про судоустрій і 
статус суддів», справа розглядається 
за правилами ЦПК від 18.03.2004 в 
редакції, чинній до введення в дію за-
значеного закону від 7.07.2010. 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Відмовляючи в задоволенні позову 
Особи 6 до голови Білогірського ра-
йонного суду Автономної Республіки 
Крим, Особи 7, та ГУ Державного каз-
начейства в АРК про відшкодування 
моральної шкоди у зв’язку з її недове-
деністю, суд першої інстанції, з висно-
вками якого погодився й апеляційний 
суд, виходив із того, що вказана справа 
підлягає розгляду в порядку цивіль-
ного судочинства відповідно до ст.15 
ЦПК, а передбачені законом підстави 
для відшкодування позивачці мораль-
ної шкоди відсутні. 

Проте з такими висновками судів 
повністю погодитись не можна. 

При зверненні до суду з указаним 
позовом Особа 6 зазначала, що мо-

ральна шкода їй завдана внаслідок 
незаконних дій голови Білогірського 
районного суду Автономної Республі-
ки Крим, Особи 7.

Конституцією встановлено, що 
судді при здійсненні правосуддя не-
залежні і підкоряються лише закону, 
вплив на них у будь-який спосіб за-
бороняється і що однією з основних 
засад судочинства є забезпечення апе-
ляційного та касаційного оскарження 
рішення суду, крім випадків, установ-
лених законом (стст.126, 129). 

Згідно із зазначеними положен-
нями Конституції судові рішення і 
відповідно дії або бездіяльність судів 
(суддів) з питань здійснення право-
суддя (пов’язаних із підготовкою й 
розглядом справ у судових інстанціях) 
можуть оскаржуватись у визначеному 
порядку до суду вищої інстанції, а не 
в інший суд першої інстанції. Останнє 
порушувало б і принцип незалежності 
суддів і заборону втручання у вирі-
шення справи належним судом. 

Суд є органом, який розглядає 
скарги на рішення, дії чи бездіяльність 
органів державної влади, посадових і 
службових осіб, а його рішення (дії, 
бездіяльність) оскаржуються лише в 
порядку, визначеному ст.129 Конститу-
ції і законодавством про судочинство. 

Здійснення правосуддя в Україні 
врегульовано конституційними нор-
мами окремо від діяльності інших 
органів державної влади. Відповідно 
до ст.62 Конституції матеріальна й мо-

ральна шкода, завдана безпідставним 
засудженням, відшкодовується держа-
вою лише в разі скасування вироку як 
неправосудного. Проте й у цьому разі 
за заподіяну особі шкоду відповідає не 
суд або суддя, а держава. 

Таким чином, суд (суддя) як орган 
(особа), що здійснює правосуддя, не 
може бути відповідачем у цивільній 
справі. Винятками є лише випадки, коли 
суд (суддя) виступає не як орган (особа), 
що здійснює правосуддя, а як будь-яка 
інша установа (особа). Заяви, скарги, 
спрямовані на дії судді при здійсненні 
правосуддя, не підлягають розглядові в 
суді першої інстанції, оскільки відповід-
но до закону є інший механізм усунення 
помилок і недоліків, допущених при 
здійсненні правосуддя. 

У п.10 постанови Пленуму Верхо-
вного Суду від 13.06.2007 №8 «Про не-
залежність судової влади» роз’яснено, 
що виключне право перевірки за-
конності та обгрунтованості судових 
рішень має відповідний суд згідно 
з процесуальним законодавством. 
Оскарження у будь-який спосіб судо-
вих рішень, діяльності судів і суддів 
щодо розгляду та вирішення справи 
поза передбаченим процесуальним 
законом порядком у справі не допус-
кається, і суди повинні відмовляти 
у прийнятті позовів та заяв з таким 
предметом. 

З огляду на викладене висновок 
судів про те, що позов Особи 6 до го-
лови Білогірського районного суду 
Автономної Республіки Крим, Осо-
би 7, про відшкодування моральної 
шкоди підлягає розгляду в судах у 
порядку цивільного судочинства, є 
помилковим. 

За таких обставин судові рішення 
в частині позову Особи 6 до голови 
Білогірського районного суду Авто-
номної Республіки Крим, Особи 7, 
про відшкодування моральної шкоди 
підлягають скасуванню як такі, що 
ухвалені з порушенням норм процесу-
ального права, а провадження у справі 
в цій частині — закриттю згідно з п.1 
ст.205 ЦПК. 

У решті судові рішення відповіда-
ють матеріалам справи та вимогам 
закону. 

Керуючись ст.336, ч.1 ст.340 ЦПК, 
колегія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задоволь-
нити частково. 

Рішення Сімферопольського ра-
йонного суду Автономної Республіки 
Крим від 21.10.2009 та ухвалу Апеля-
ційного суду Автономної Республіки 
Крим від 15.12.2009 в частині позову 
Особи 6 до голови Білогірського ра-
йонного суду Автономної Республіки 
Крим, Особи 7, про відшкодування 
моральної шкоди скасувати. 

Провадження у справі в частині 
позову Особи 6 до голови Білогірського 
районного суду Автономної Республі-
ки Крим, Особи 7, про відшкодування 
моральної шкоди закрити. 

У решті судові рішення залишити 
без змін. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

23 березня 2011 року   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., 

Обжалование любым способом судебных решений, 
деятельности судов и судей по рассмотрению 
и решению дела вне предусмотренного 
процессуального закона порядком не допускается.

ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НА 2012 ГОД!

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

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 

ТОЛЬКО В «ЗиБ»:
— эксклюзивные интервью первых лиц 

судебной системы, ведущих юристов, 
адвокатов, научных работников;

— практика Конституционного, Верховного 
и высших специализированных судов, 
разъяснения, обобщения, прецедентные 
решения;

— отчеты о заседании Высшей 
квалификационной комиссии судей и 
Высшего совета юстиции;

— информация о ходе заседаний 
парламентских комитетов;

— мнения судей о проблемах 
судопроизводства, законодательных 
новеллах и т.д;

— новости международного права, изменения 
в законодательстве стран Старого Света.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  

МИНИМУМ ЦЕНЫ
В случае оформления подписки через 
редакцию вы экономите и время, 
и средства. 
Стоимость подписки на газету «Закон 
и Бизнес» на 12 месяцев 2012 года:
для судей, работников органов 
юстиции, прокуроров, народных 
депутатов — 490,00 грн. *;
для физических лиц — 790,00 грн. *;
для юридических лиц — 990,00 грн. *.
* Без стоимости услуг банка.

При оформлении подписки через редакцию и 

оплате через отделение банков для удобства 

предоставляйте кассиру расчетный счет

 ООО «Редакция газеты «Закон и Бизнес» — 
2600400002637.

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ 
ЧИТАЮТ ЗИБ!

 
По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону (044) 537-34-33.

09529
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